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WSTĘP 

 

1. Analiza wykonania budŜetu państwa w 1996 roku 
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 35 ust. 2 utrzymanych w mocy 

przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli, przedkłada Sejmowi „Analizę 

wykonania budŜetu państwa w 1996 roku”. 

 Kontrolę wykonania budŜetu za 1996 r. NajwyŜsza Izba Kontroli 

przeprowadziła w I półroczu 1997 r., obejmując badaniem ministerstwa i urzędy 

centralne, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Sejmu, 

Kancelarię Senatu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd 

NajwyŜszy, Naczelny Sąd Administracyjny, Państwową Inspekcję Pracy, urzędy 

wojewódzkie, wybrane samorządowe kolegia odwoławcze i regionalne izby 

obrachunkowe, a takŜe pozostałych głównych dysponentów części budŜetowych 

takich, jak: Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Prasowa. W związku z kontrolą 

wykonania budŜetu skontrolowany został równieŜ Narodowy Bank Polski. Ponadto 

w ramach tej kontroli zbadano gospodarowanie środkami finansowymi funduszy 

celowych o charakterze państwowym, realizację wybranych inwestycji centralnych, 

wykorzystanie dotacji budŜetowych przez wybrane gminy, podmioty gospodarcze, 

spółdzielnie mieszkaniowe oraz wykorzystanie dotacji na zadania państwowe przez 

jednostki niepaństwowe. Łącznie objęto kontrolą 517 jednostek. 

 Kontrola wykonania budŜetu państwa w 1996 r. została przeprowadzona według 

zmodyfikowanych załoŜeń i rozszerzonego programu. Z kaŜdej kontroli wykonania 

określonej części budŜetu i planu finansowego funduszu celowego została opracowana 

odrębna informacja o wynikach kontroli, zawierająca opis ustaleń oraz oceny i wnioski 

NIK. 
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 Poszerzenie programu kontroli budŜetowej umoŜliwiło pełniejszą ocenę 

wykonania budŜetów wojewodów, powiązań budŜetu państwa z budŜetami gmin oraz 

przyznawania i wykorzystania dotacji z budŜetu państwa. 

 Analiza wykonania budŜetu państwa w 1996 r. przygotowana została na 

podstawie wyników przeprowadzonej przez departamenty i delegatury NIK kontroli 

budŜetowej. Korzystano równieŜ ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania 

budŜetu państwa w 1996 r. 

 W „Analizie” wykorzystano takŜe ustalenia innych kontroli szczegółowych 

przeprowadzonych przez NIK w 1996 r. i I półroczu 1997 r. oraz korzystano 

z materiałów sprawozdawczych i analitycznych Ministerstwa Finansów, Narodowego 

Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Rządowego Centrum Studiów 

Strategicznych. 

 Analiza wykonania budŜetu państwa sporządzona przez NIK uwzględnia przede 

wszystkim zgodność tego wykonania z ustawą budŜetową na 1996 r., przepisami 

ustawy - Prawo budŜetowe i przepisami wykonawczymi w zakresie gospodarowania 

środkami budŜetowymi. W toku kontroli badano równieŜ stosowanie ustawy 

o zamówieniach publicznych i ustawy o rachunkowości. 

 Kontrola wykonania budŜetu przeprowadzona została pod względem legalności, 

gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK). 

 W niniejszym dokumencie (tom I) przedstawiono realizację załoŜeń 

makroekonomicznych przyjętych do opracowania budŜetu państwa, omówiono 

dochody i wydatki budŜetu państwa w 1996 r., niedobór budŜetu państwa i źródła jego 

finansowania, dług publiczny i koszty jego obsługi, realizację planów finansowych 

przez państwową gospodarkę pozabudŜetową i państwowe fundusze celowe, 

powiązania budŜetów gmin z budŜetem państwa oraz realizację kierunków 

prywatyzacji. Na zakończenie dokonano oceny wykonania budŜetu państwa w 1996 r. 

ze wskazaniem wniosków. Rozmiary dochodów i wydatków odniesiono do kwot 

przyjętych przez Parlament w ustawie budŜetowej, a takŜe do wielkości w 1995 r., 

pokazując zmiany o charakterze strukturalnym. Dokonując analizy uwzględniono 

załoŜenia polityki społeczno-gospodarczej na 1996 r. 

 W tomie II przedstawiono syntezę wyników kontroli w częściach budŜetu 

państwa oraz w państwowych funduszach celowych. 
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 NajwyŜsza Izba Kontroli, oprócz „Analizy wykonania budŜetu państwa 

w 1996 roku”, przedłoŜyła jednocześnie cząstkowe informacje dotyczące wykonania 

budŜetu państwa w 1996 r. Są to: informacje o realizacji budŜetu w poszczególnych 

częściach (łącznie z budŜetami wojewodów), informacje o realizacji planów 

finansowych państwowych funduszy celowych oraz informacja o realizacji inwestycji 

centralnych. 

 

2. Analiza wykonania załoŜeń polityki pieni ęŜnej w 1996 roku 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK 

przedkłada równieŜ "Analizę wykonania załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 r." 

 Kontrolę wykonania załoŜeń polityki pienięŜnej NajwyŜsza Izba Kontroli 

przeprowadziła w I półroczu 1997 r. obejmując badaniem Narodowy Bank Polski 

i Ministerstwo Finansów. 

 Podobnie jak w "Analizie wykonania budŜetu państwa" wykorzystano materiały 

sprawozdawcze i statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, 

Głównego Urzędu Statystycznego i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz 

opinie i ekspertyzy ekonomiczne. 

 "Analiza" uwzględnia głównie zgodność prowadzonej w 1996 r. polityki 

pienięŜnej z treścią Uchwały Sejmu RP w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 

1996 r.1. W „Analizie” korzystano równieŜ z ustaleń kontroli „Zarządzanie przez 

Prezesa NBP i Ministra Finansów rezerwami dewizowymi”. 

 Ponadto "Analiza" zawiera charakterystykę uwarunkowań, mających istotny 

wpływ na realizację podstawowych celów polityki pienięŜnej, syntetyczną ocenę 

wykonania załoŜeń, a takŜe wynikające z analizy wnioski. 

 

 
 

CZĘŚĆ   PIERWSZA 
 
                                                           
1  Uchwała Sejmu RP z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 r. (M.P. Nr 5, 

poz. 42). 
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I. REALIZACJA ZAŁO śEŃ MAKROEKONOMICZNYCH  

 

 Podstawą do opracowania budŜetu państwa na 1996 r. były przyjęte przez Rząd 

załoŜenia polityki społeczno-gospodarczej oraz prognoza najwaŜniejszych wielkości 

makroekonomicznych. 

 ZałoŜenia polityki społeczno-gospodarczej i prognoza makroekonomiczna na 

rok 1996 zawarte zostały w uzasadnieniu do ustawy budŜetowej2. 

 Jako podstawowe zadania polityki społeczno-gospodarczej na rok 1996 

przyjęto: 

- utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, 

- stopniowe ograniczenie tempa inflacji, 

- podnoszenie konkurencyjności gospodarki polskiej i wzrost eksportu, 

- rozszerzenie i pogłębienie roli rynku w gospodarce, 

- minimalizowanie społecznych kosztów transformacji i tworzenia gospodarki 

rynkowej, 

- rozszerzenie działań dostosowujących polską gospodarkę do standardów 

obowiązujących w krajach Unii Europejskiej oraz wymagań stawianych przez 

GATT/WTO, 

- ograniczanie deficytu budŜetowego i poprawa stanu finansów publicznych. 

 Za priorytetowe przy konstrukcji budŜetu Rząd uznał: bezpieczeństwo 

publiczne, naukę i szkolnictwo wyŜsze, restrukturyzację obszarów wiejskich, reformę 

słuŜby zdrowia, budownictwo mieszkaniowe i kulturę. 

 

 

 Realizację podstawowych załoŜeń mikroekonomicznych przedstawiono 
w poniŜszej tabeli: 
                                                           
2  Uzasadnienie do ustawy budŜetowej na 1996 r., Rada Ministrów, Warszawa, październik 1995 r. 
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Wyszczególnienie Jednostka  1996 r. 
 miary 1995 r. zało- 

Ŝenia 
wyko- 
nanie 

PKB w cenach bieŜących mln zł 288.7011) 344.600 364.800 
Dynamika PKB (ceny stałe) % 107,0 105,5 106,0 
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu % 109,7 108,5 108,5 
Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej % 111,1 106,0 106,4 
Dynamika globalnej produkcji rolniczej % 110,7 104,0 100,3 
Handel zagraniczny:     
-  dynamika eksportu % 116,7 116,0 109,7 
-  dynamika importu % 120,5 113,7 128,9 

Dynamika spoŜycia  % 104,1 104,1 107,2 

Dynamika spoŜycia indywidualnego % 104,5 104,5 108,2 
Dynamika nakładów inwestycyjnych % 117,1 108,5 122,1 
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych % 127,8 119,8 119,9 
Dynamika cen produkcji sprzedanej w przemyśle % 125,4 118,0 112,1 
Dynamika podaŜy pieniądza % 110,9 105,0 109,1 
Stopa procentowa dla kredytu redyskontowego % 27,6 22,0 22,6 
Urzędowy kurs dolara amerykańskiego zł/100 

dolarów  
USA 

242,40 292,00 269,65 

Rynkowy kurs dolara amerykańskiego - ” - 239,80 274,50 268,26 
Saldo obrotów bieŜących bilansu płatniczego mln dola- 

rów USA 
- 2.299 - 4.009 - 8.505 

Saldo obrotów bieŜących bilansu płatniczego po 
uwzględnieniu salda „nie sklasyfikowanych  
obrotów bieŜących” 

 
 

- ” - 

 
 

5.454 

 
 

x 

 
 

- 1.352 

Stopa bezrobocia w grudniu % 14,9 13,9 13,6 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce 
narodowej 

zł 691 860 873 

Przeciętna emerytura i renta pracownicza brutto zł 439 538 535 
Przeciętna emerytura i renta rolnicza brutto zł 298 365 366 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 4,2 5,0 3,4 
Wskaźnik rentowności obrotu netto % 2,0 3,3 1,6 
BudŜet państwa w relacji do PKB:     
-  dochody % 29,0 29,6 27,3 
-  wydatki % 31,6 32,4 29,8 
-  deficyt % 2,6 2,8 2,5 
-  zadłuŜenie budŜetu państwa % 57,9 60,3 50,9 

1) W  1997 r. GUS skorygował PKB za 1995 r. Zob. Rachunki Narodowe, GUS, maj 1997 r. 

Źródło: Uzasadnienie do ustawy budŜetowej na 1996 r., Rada Ministrów, Warszawa, październik 
1995 r. Biuletyny Statystyczne GUS, Sprawozdanie z wykonania budŜetu państwa w 1996 
r., Rada Ministrów, czerwiec 1997 r. 
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1. Produkt krajowy brutto 

 

 Wzrost produktu krajowego brutto w cenach stałych w 1996 r. załoŜono na 

5,5%. Szacunek ten oparto na załoŜeniach wzrostu (w ujęciu realnym): produkcji 

przemysłowej o 8,5%, produkcji budowlano-montaŜowej o 6,0%, produkcji rolniczej 

o 4,0%, eksportu o 16%, importu o 13,7%, spoŜycia o 4,1%, spoŜycia indywidualnego 

o 4,5% oraz nakładów inwestycyjnych o 8,5%. 

 Produkt krajowy brutto w 1996 r. zwiększył się w cenach stałych o 6,0% 

(wobec 7,0% w 1995 r., 5,2% w 1994 r. i 3,8% w 1993 r.). Wzrost ten był o 0,5 punkta 

procentowego wyŜszy od przyjętych załoŜeń. 

 Zmniejszenie dynamiki PKB w 1996 r. związane było z wolniejszym niŜ 

w 1995 r. wzrostem wartości dodanej brutto3 w przemyśle i w budownictwie oraz 

spadkiem wartości dodanej brutto w rolnictwie. Wartość dodana brutto w 1996 r. 

wzrosła w przemyśle o 7,7%, wobec 9,9% w 1995 r. i w budownictwie o 3,9%, wobec 

7,3% w 1995 r.  oraz spadła w rolnictwie o 4,7%, wobec wzrostu o 11,6% w 1995 r.4 

 Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w 1996 r. wyniósł 8,5%, a więc tyle ile 

zakładano, lecz był niŜszy od osiągniętego w 1995 r. (9,7%). W sektorze prywatnym 

produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 23,3%, a w sektorze publicznym obniŜyła 

się o 3,8%. W porównaniu z 1995 r. zwiększył się udział sektora prywatnego 

w produkcji sprzedanej przemysłu z 45,2% do 51,7%5. 

 W 1996 r. nadal wysokie było tempo wzrostu produkcji sprzedanej w przemyśle 

przetwórczym, gdzie produkcja sprzedana była wyŜsza niŜ w 1995 r. o 10,5%. 

W górnictwie i kopalnictwie produkcja zwiększyła się o 0,8%, a w działalności 

związanej z zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę obniŜyła się o 1,1%. 

Największy wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w działach: produkcja pojazdów 

mechanicznych, przyczep i naczep (o 38,2%), produkcja sprzętu i aparatury radiowej, 

telewizyjnej i komunikacyjnej (o 19,8%), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 

(o 18,5%), działalność wydawnicza i poligraficzna (o 17,7%), produkcja wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych (o 17,5%). 
                                                           
3  Wartość dodana brutto stanowi róŜnicę między produkcją globalną a zuŜyciem pośrednim, Rocznik 

Statystyczny, 1996 r. str. 525. 
4  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 1996, GUS, 1997-01-29. 
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 W 1996 r. produkcja budowlano-montaŜowa w porównaniu do 1995 r., wzrosła 

o 6,4% (zakładano wzrost o 6,0%). Wzrost ten był niŜszy od osiągniętego w 1995 r. 

(11,1%), na co wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne w I kwartale 1996 r. 

W sektorze prywatnym produkcja budowlano-montaŜowa wzrosła o 7,4%, 

a w sektorze publicznym obniŜyła się o 0,6%. W porównaniu z 1995 r. zwiększył się 

z  87,9% do 88,1% udział sektora prywatnego w produkcji budowlano-montaŜowej. 

Największy wpływ na wzrost produkcji miało zwiększenie realizacji robót 

w przedsiębiorstwach, których podstawą działalności jest wznoszenie budowli, 

inŜynieria lądowa i wodna, w tym w jednostkach zajmujących się budową autostrad, 

dróg, lotnisk i obiektów sportowych (wzrost o ponad 30%). 

 W 1996 r. dalszemu pogorszeniu uległa sytuacja w budownictwie 

mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do uŜytku wyniosła 62 tys., co oznacza 

spadek do 1995 r. o 7,4%. 

 Globalna produkcja rolnicza w 1996 r., w porównaniu do 1995 r., była o 0,3% 

wyŜsza (zakładano wzrost o 4,0%), mimo niekorzystnych warunków 

agrometeorologicznych w okresie zimy i podczas Ŝniw. Produkcja roślinna wzrosła 

o 2,3%, do czego przyczyniły się wyŜsze zbiory buraków cukrowych, ziemniaków, 

roślin pastewnych i jabłek. Produkcja zwierzęca obniŜyła się o 2,4%, m.in. w wyniku 

spadku pogłowia zwierząt gospodarskich. Wzrost produkcji rolniczej wystąpił 

w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym miał miejsce spadek produkcji, a jego 

udział w wytwarzaniu produkcji rolniczej uległ dalszemu zmniejszeniu. 

 W 1996 r. nie udało się przełamać tendencji do wyŜszego tempa wzrostu 

importu niŜ eksportu. Eksport w cenach stałych, w porównaniu do 1995 r. wzrósł 

o 9,7% (zakładano 16%), a import o 28,9% (zakładano 13,7%). Ujemne saldo 

w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 1996 r. wyniosło 12.696,9 mln 

dolarów USA i w porównaniu do 1995 r. zwiększyło się ponad dwukrotnie. 

                                                                                                                                                                                     
5  Biuletyn Statystyczny Nr 5, GUS, czerwiec 1997 r.  
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Niekorzystnie ukształtowały się relacje cenowe w obrotach handlu zagranicznego. 

Wskaźnik terms of trade obniŜył się z poziomu 101,7 w 1995 r. do 98,0 w 1996 r.6 

 W 1996 r. wzrost PKB wynikał przede wszystkim ze zwiększenia się popytu 

krajowego, czego wyrazem był znaczny wzrost spoŜycia i nakładów inwestycyjnych. 

 Wzrost spoŜycia w 1996 r. był prawie dwukrotnie większy niŜ w 1995 r. 

W porównaniu z 1995 r. spoŜycie wzrosło o 7,2% (zakładano wzrost spoŜycia o 4,1%), 

a spoŜycie indywidualne wzrosło o 8,2% (zakładano 4,5%). Wzrostowi spoŜycia 

towarzyszyło zjawisko spadku wskaźnika oszczędności finansowych7, który, po 

przejściowym wzroście w 1994 r. do 8,2% i w 1995 r. do 9,8%, obniŜył się w 1996 r. 

do 7,2%. Spadek wskaźnika oszczędności finansowych w 1996 r. wynikał ze wzrostu 

kredytów konsumpcyjnych zaciągniętych przez gospodarstwa domowe. 

 Nakłady inwestycyjne w cenach porównywalnych w 1996 r., w stosunku do 

wykonania w 1995 r., wzrosły o 22,1% (zakładano wzrost o 8,5%). Ponad dwukrotnie 

większy był wzrost nakładów na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz 

środki transportowe niŜ nakładów na budynki i budowle. Utrzymała się znacznie 

wyŜsza dynamika nakładów w jednostkach sektora prywatnego w stosunku do 

jednostek sektora publicznego. W porównaniu do 1995 r. nakłady inwestycyjne 

w cenach bieŜących w sektorze prywatnym wzrosły o 58,4%, a w sektorze publicznym 

o 29,3%. DuŜy wpływ na poziom inwestowania miał kapitał zagraniczny. W 1996 r. 

jednostki z udziałem kapitału zagranicznego zrealizowały około 36% nakładów 

inwestycyjnych w jednostkach sektora prywatnego. 

 Wartość PKB w 1996 r. w cenach bieŜących osiągnęła poziom około 

364.800 mln zł (według załoŜeń 344.700 mln zł) i była wyŜsza o 26,4% od poziomu 

z 1995 r. (288.701 mln zł). Wartość PKB na 1 mieszkańca w 1996 r. wyniosła około 

3,5 tys. dolarów USA, wobec 3,1 tys. dolarów USA przed rokiem8. 

                                                           
6  Informacja o sytuacji gospodarczej kraju, luty 1997, GUS, 1997-03-27. 
7  Wskaźnik oszczędności finansowych - róŜnica między wzrostem depozytów oszczędnościowych 

i zaciągniętych kredytów do dochodów do dyspozycji brutto. 
8  PKB na 1 mieszkańca w 1995 r. w Polsce stanowił 31% poziomu osiągniętego przez Europę Zachodnią. 

W Czechach - 52%, na Słowacji - 39%, na Węgrzech - 35%. 
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2. Ceny 

 

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 1996 r. w porównaniu z 1995 r., 

wzrosły o 19,9%, a w relacji grudzień 1996 r. do grudnia 1995 r. o 18,5%. Tempo 

inflacji było po raz pierwszy od kilku lat zbliŜone do tego, które zakładano w ustawie 

budŜetowej. Średni roczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był tylko o 0,1 

pkt wyŜszy od załoŜeń ustawy budŜetowej, a w relacji grudzień do grudnia o 1,5 pkt 

wyŜszy. Tempo inflacji uległo znacznemu obniŜeniu w stosunku do 1995 r. Średni 

roczny wzrost cen towarów i usług był niŜszy o 7,9 pkt, a w relacji grudzień do grudnia 

o 3,1 pkt. 

 Największy wpływ na poziom wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w 1996 r. miał wzrost cen Ŝywności. Ceny Ŝywności zwiększyły 

wskaźnik o 7,4 pkt, ceny towarów nieŜywnościowych o 5,3 pkt, ceny usług o 5,1 pkt, 

a ceny napojów alkoholowych o 0,7 pkt. 

 Ceny Ŝywności w 1996 r. w stosunku do 1995 r. wzrosły o 18,6%. Wzrost ten 

był znacznie niŜszy niŜ w 1995 r., kiedy wyniósł 27%. Wśród podstawowych towarów 

Ŝywnościowych najbardziej podroŜały towary w grupie „przetwory zboŜowe, pieczywo 

i wyroby ciastkarskie” (o 34,8%), w tym pieczywo o 38,6%. Znaczny był wzrost cen 

w grupie „cukier, wyroby cukiernicze i miód” (o 21,9%), w tym cukru o 26%. PoniŜej 

przeciętnej dynamiki cen towarów konsumpcyjnych wzrosły ceny mięsa i jego 

przetworów (o 15,2%), ziemniaków i warzyw (o 11,9%) oraz tłuszczy jadalnych 

(o 10,5%). 

 Ceny towarów nieŜywnościowych w 1996 r. w porównaniu do 1995 r. wzrosły 

o 20,7%, wobec 27,3% w roku poprzednim. Najbardziej podroŜały wyroby tytoniowe 

(o 42,6%). Znaczny był wzrost cen opału (o 25,2%) i wydawnictw (o 21,9%). Mniej od 

przeciętnej dynamiki cen towarów nieŜywnościowych podroŜały: mieszkania 

(o 17,6%), artykuły higieny osobistej i ochrony zdrowia (o 18,5%), odzieŜ (o 19%), 

paliwa i smary (o 19,4%). 

 W 1996 r. ceny usług konsumpcyjnych wzrosły, w porównaniu do roku 

poprzedniego, o 20,1% wobec 29,3% w 1995 r. Najbardziej podroŜały opłaty za najem 



 11 

mieszkań (o 29,8%) i przejazdy komunikacją miejską (o 27,4%). Opłaty za centralne 

ogrzewanie i ciepłą wodę wzrosły o 17,1%, a za energię elektryczną o 16,1%. 

 Ceny produkcji sprzedanej w przemyśle były w 1996 r. o 12,1% wyŜsze niŜ 

w 1995 r. Wzrost ten był o 7,9 pkt niŜszy od zakładanego. 

 Na poziom cen w 1996 r. znaczny wpływ miały, podobnie jak w latach 

poprzednich, zmiany cen urzędowych i kontrolowanych. 

 Realizację harmonogramu zmian cen centralnie regulowanych 

z uwzględnieniem zmian w zakresie stawek VAT przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

 

Wyszczególnienie Miesiąc wprowadzenia podwyŜki (w %) 

 I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

CENY ZAOPATRZENIOWE             

1) energia elektryczna             
                 plan 14*/            
                 wykonanie 14*/            
2) gaz             
                 plan 14*/            
                 wykonanie 14*/            

CENY DETALICZNE             

1) wyroby spirytusowe             
                 plan   10      10    
                 wykonanie     10        
2) leki             
                 plan     10  7**/    6   
                 wykonanie     10     6   
3) energia elektryczna             
                 plan 14*/            
                 wykonanie 14*/            
4) gaz             
                 plan 14*/            
                 wykonanie 14*/            
5) centralne ogrzewanie 
     i ciepła woda 

            

                 plan 5*/   8      5   
                 wykonanie 5*/   8      5   

  */   w tym podwyŜszenie stawki VAT z 7 do 12% 
**/    podwyŜszenie stawki VAT z 0 do 7% 

 W 1996 r. nie wprowadzono planowanej na marzec podwyŜki cen detalicznych 

na wyroby spirytusowe. Spowodowane to było tym, Ŝe trzy wysokie podwyŜki cen 
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detalicznych wyrobów spirytusowych w 1995 r. wpłynęły na spadek sprzedaŜy tych 

wyrobów w 1996 r. Nieznaczny wzrost sprzedaŜy wystąpił w kwietniu 1996 r., co 

pozwoliło wprowadzić podwyŜkę cen o 9% w maju. Planowana na wrzesień druga 

podwyŜka nie została wprowadzona z uwagi na zagroŜenie przekroczenia wskaźnika 

inflacji załoŜonego w ustawie budŜetowej oraz niŜszy poziom sprzedaŜy tych wyrobów 

w stosunku do 1995 r. 

 W 1996 r. Minister Finansów nie podwyŜszył z 0 do 7% stawki VAT od 

sprzedaŜy leków.  UmoŜliwiła to ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym9, która przedłuŜyła 

o dalsze 3 lata uprawnienia Ministra Finansów do ustalania listy towarów i usług ze 

stawką 0%. Poza tym, biorąc pod uwagę obowiązujący system odpłatności za leki, 

skutki podwyŜki stawek za leki w duŜej części obciąŜyłyby budŜet państwa. 

 Na 1996 r. planowany był równieŜ wzrost stawek podatku akcyzowego od 

wyrobów tytoniowych - papierosy (w kwietniu o 10% i październiku o 10%) oraz 

paliw silnikowych (w lutym o 9% i październiku o 7%). 

 W 1996 r. wprowadzona została jedna podwyŜka stawek podatku akcyzowego 

na papierosy w kwietniu średnio o 18%. Druga podwyŜka nie została zrealizowana 

z uwagi na zagroŜenie przekroczenia wskaźnika inflacji oraz znaczny spadek 

sprzedaŜy papierosów, a tym samym wpływów budŜetowych z tytułu podatku 

akcyzowego. PodwyŜka stawek podatku akcyzowego na paliwa silnikowe planowana 

na luty 1996 r. została przesunięta na kwiecień i wyniosła 15%. Przyczyną przesunięcia 

terminu podwyŜki był wysoki wskaźnik inflacji, jaki wystąpił w styczniu. RównieŜ ze 

względu na zagroŜenie przekroczenia zakładanego wskaźnika inflacji nie została 

wprowadzona zakładana na październik, druga podwyŜka cen i stawek podatku 

akcyzowego. 

                                                           
9  Dz.U. Nr 142, poz. 703 
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3. Pieniądz, stopa procentowa, kurs walutowy10 

 

 PodaŜ pieniądza ogółem na koniec grudnia 1996 r. wyniosła 134.754,5 mln zł 

i wzrosła, w stosunku do grudnia 1995 r. o 30.499,8 mln zł, tj. nominalnie o 29,3%, 

a realnie o 9,1%. W załoŜeniach makroekonomicznych przewidywano przyrost podaŜy 

pieniądza w wysokości 23.000 mln zł, tj. nominalnie o 22,8%, a realnie o 5%. 

 W 1996 r. zwiększył się udział pieniądza krajowego w zasobach pieniądza 

ogółem, a zmalał udział depozytów walutowych. PodaŜ pieniądza krajowego 

zwiększyła się o 34,4%, a depozytów walutowych o 9,3%. Na wzrost podaŜy pieniądza 

krajowego wpłynął przede wszystkim przyrost depozytów złotowych o 38,6%, w tym 

depozytów złotowych gospodarstw domowych o 44,5%. Pieniądz gotówkowy 

w obiegu wzrósł o 20,7%. 

 W 1996 r.  nastąpiła zmiana w stosunku do 1995 r. oddziaływania 

poszczególnych czynników na podaŜ pieniądza. Zmniejszył się wpływ naleŜności 

zagranicznych netto na podaŜ pieniądza, a wzrosło znaczenie zadłuŜenia kredytowego 

sektora niefinansowego. 

 NaleŜności kredytowe sektora niefinansowego wzrosły w ciągu 1996 r. o 42,4% 

i osiągnęły poziom 80.071,2 mln zł. Szczególnie wysoki był wzrost (o 107,8%)  

naleŜności z tytułu kredytów gospodarstw domowych. Pomimo tego, Ŝe w 1996 r. 

dynamika zadłuŜenia kredytowego gospodarstw domowych była znacznie wyŜsza od 

dynamiki depozytów tych gospodarstw, to zadłuŜenie gospodarstw domowych 

stanowiło tylko 15% wartości ich depozytów złotowych i walutowych. 

 NaleŜności zagraniczne netto wzrosły w ciągu 1996 r. o 23,5% do poziomu 

62.302,5 mln zł, tj. do poziomu około 21.700 mln dolarów USA na koniec 1996 r., 

a ich przyrost w ciągu roku wyniósł około 1.200 mln dolarów USA, wobec 9.100 mln 

dolarów USA w 1995 r.  

 ZadłuŜenie netto sektora budŜetowego11 na koniec 1996 r. osiągnęło poziom 

46.895,8 mln zł i wzrosło, w porównaniu do stanu na koniec 1995 r., o 12,3%. 

                                                           
10  Zagadnienia te są szczegółowo omówione w drugiej części „Analizy...”. 
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W 1995 r. zadłuŜenie netto sektora budŜetowego wzrosło, w porównaniu do 1994 r., 

o 3,2%. 

 W 1996 r. dwie podstawowe stopy procentowe stosowane przez NBP 

dwukrotnie uległy zmianie. W dniu 8 stycznia stopa redyskontowa weksli została 

obniŜona z 25% do 23%, a stopa kredytu lombardowego z 28% do 26%. W dniu 

17 lipca stopa redyskontowa weksli została obniŜona do 22%, a stopa kredytu 

lombardowego do 25%. W 1996 r. stopa procentowa kredytu refinansowego przestała 

być oficjalną stopą procentową NBP. Średnioroczna stopa procentowa dla kredytu 

redyskontowego wyniosła 22,6%, a dla kredytu lombardowego - 25,6%. 

W załoŜeniach makroekonomicznych przewidywano, Ŝe stopy procentowe wyniosą 

odpowiednio 22% i 24,3%. 

 Według prognozy urzędowy kurs dolara amerykańskiego na koniec 1996 r. miał 

wynieść 307,80 zł/100 dolarów USA, a kurs średni w roku - 292,00 zł/100 dolarów 

USA. Kurs rynkowy miał być niŜszy od kursu urzędowego o 6% i na koniec grudnia 

1996 r. wynieść 289,30 zł/100 dolarów USA, a kurs średni w roku - 274,50 zł/100 

dolarów USA. W rzeczywistości urzędowy kurs dolara amerykańskiego w grudniu 

1996 r. wyniósł 285,79 zł/100 dolarów USA, a kurs średni w roku - 269,65 zł/100 

dolarów USA. Kurs rynkowy był niŜszy od kursu urzędowego o 1% i w grudniu 

wyniósł 283,93 zł/ 100 dolarów USA, a kurs średni w roku - 268,26 zł/100 dolarów 

USA. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
11  ZadłuŜenie netto sektora budŜetowego - róŜnica między sumą naleŜności systemu bankowego od sektora 

budŜetowego oraz wartości posiadanych przez banki papierów wartościowych wyemitowanych przez budŜet 
państwa i budŜety gmin, a wielkością zobowiązań wobec sektora budŜetowego. 
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4. Bilans płatniczy 

 

 Obroty bieŜące bilansu płatniczego w walutach wymienialnych na koniec 

1996 r. zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 8.505 mln dolarów USA, a więc 

znacznie wyŜszym od  zakładanego (- 4.009 mln dolarów USA).  

 W 1996 r. deficyt bilansu płatniczego nie został zrekompensowany saldem „nie 

sklasyfikowanych obrotów bieŜących”, na które składają się głównie środki 

pochodzące z handlu przygranicznego. Po uwzględnieniu salda  „nie sklasyfikowanych 

obrotów bieŜących” w kwocie 7.153 mln dolarów USA saldo obrotów bieŜących 

bilansu płatniczego wyniosło minus 1.352 mln dolarów USA, podczas gdy przed 

rokiem saldo było dodatnie i wyniosło 5.454 mln dolarów USA12. Na obroty bieŜące 

bilansu płatniczego wpłynęły przede wszystkim wyniki w obrotach towarowych handlu 

zagranicznego oraz w usługach. 

 W 1996 r. miał miejsce znaczny wzrost importu. Wypłaty za import wyniosły 

32.574 mln dolarów USA i w porównaniu z 1995 r. wzrosły o 31,9% (zakładano 

wzrost o 23%). Wpływy z eksportu wyniosły 24.420 mln dolarów USA 

i w porównaniu z 1995 r. wzrosły o 6,7% (zakładano wzrost o 20%). Dynamika wypłat 

za import przewyŜszyła o 25,2 pkt dynamikę wpływów z eksportu. Wpływy z eksportu 

równowaŜyły tylko 75% wypłat za import. Saldo płatności towarowych na koniec 

1996 r. wyniosło minus 8.154 mln dolarów USA, wobec minus 1.827 na koniec 1995 r. 

Zakładano saldo w wysokości minus 2.534 mln dolarów USA. 

 Wpływy z usług w 1996 r. wyniosły 3.383 mln dolarów USA i były o 6% 

wyŜsze od wykonania w 1995 r. Wypłaty z tego tytułu w 1996 r. wyniosły 3.592 mln 

dolarów USA i wzrosły w stosunku do wykonania w 1995 r. o 18,2%. W wyniku tego 

saldo usług zmieniło się z dodatniego w wysokości 150 mln dolarów USA na koniec 

1995 r. na ujemne w wysokości 209 mln dolarów na koniec 1996 r. Saldo dochodów 

majątkowych na koniec 1996 r. wyniosło 56 mln dolarów USA, saldo odsetek 

wyniosło minus 422 mln dolarów USA, a saldo transferów wyniosło 224 mln dolarów 

USA. 

 

                                                           
12  Informacja o sytuacji gospodarczej kraju, luty 1997, GUS, 1997-03-27. 
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5. Zatrudnienie, wynagrodzenia, świadczenia społeczne 

 

 W 1996 r. nastąpiła dalsza poprawa na rynku pracy. Liczba pracujących 

w gospodarce narodowej (bez rolnictwa indywidualnego) w końcu 1996 r. wyniosła 

ok. 11,7 mln osób i była o 1,2% wyŜsza niŜ przed rokiem. Ten wzrost został osiągnięty 

w wyniku zwiększenia zatrudnienia w jednostkach zatrudniających do 5 osób. 

 Przeciętne zatrudnienie (w jednostkach o liczbie pracujących powyŜej 5 osób)13 

w 1996 r. wyniosło 8.548 tys. osób i obniŜyło się w porównaniu z 1995 r. o 0,3%. 

Największy spadek zatrudnienia wystąpił w górnictwie i kopalnictwie (o 4,8%), 

a najwyŜszy wzrost miał miejsce w pośrednictwie finansowym (o 4,7%). Na obniŜenie 

przeciętnego zatrudnienia miał wpływ spadek zatrudnienia o 2,6% w sektorze 

publicznym. W sektorze prywatnym przeciętne zatrudnienie wzrosło o 8,4%, 

a udział zatrudnienia w tym sektorze do zatrudnienia ogółem zwiększył się z 35,4% do 

37,6%. 

 Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budŜetowej w 1996 r. wyniosło 

1.814.485 osób i było o 107.926 niŜsze od liczby etatów kalkulacyjnych (1.922.411) 

w budŜecie po zmianach. 

 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 1996 r. wyniosła 2.359,5 tys. 

osób (zakładano 2.500 tys. osób) i zmalała w stosunku do stanu na koniec 1995 r. 

o 269,3 tys. osób, tj. o 10,2%. Stopa bezrobocia obniŜyła się z 14,9% w grudniu 

1995 r. do 13,6% w grudniu 1996 r. (zakładano 13,9%). 

 W 1996 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów wyniosła 9.200 tys. osób 

i w porównaniu do 1995 r. wzrosła o 1,3%. Przeciętna liczba osób pobierających 

emerytury i renty pracownicze wyniosła 7.172 tys. osób (zakładano 7.209,3 tys. osób) 

i wzrosła o 1,9%. Przeciętna liczba osób pobierających emerytury i renty rolnicze 

wyniosła 2.028 tys. osób (zakładano 2.053,9 tys. osób) i zmniejszyła się o 1%. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 1996 r. 

wyniosło 873 zł (zakładano 860 zł) i wzrosło w stosunku do 1995 r. o 26,4% 

(zakładano 23,7%), co w ujęciu realnym daje wzrost o 5,4% (zakładano 3,3%). 

                                                           
13  Dane nie obejmują resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. 
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 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w państwowej sferze budŜetowej 

w 1996 r. wyniosło 839,8 zł (w art. 30 ustawy budŜetowej załoŜono 802 zł) 

i w porównaniu do 1995 r. wzrosło o 30,8%, a realnie o 9,1%14. Relacja przeciętnego 

wynagrodzenia brutto w sferze budŜetowej do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw zwiększyła się z 84,7% w 1995 r. do 85,3% w 1996 r., lecz nie 

osiągnęła poziomu załoŜonego (85,8%). 

 Przeciętna emerytura i renta pracownicza brutto w 1996 r. wyniosła 535,3 zł 

(zakładano 538 zł) i wzrosła w stosunku do 1995 r. o 22%, co w ujęciu realnym daje 

wzrost o 1,7% (zakładano 2,6%). 

 Przeciętna emerytura i renta rolnicza brutto w 1996 r. wyniosła 365,7 zł 

(zakładano 364,8 zł) i wzrosła w stosunku do 1995 r. o 22,9%, co w ujęciu realnym 

daje wzrost o 2,5%, a więc tyle ile zakładano. 

 

6. Wyniki finansowe przedsiębiorstw 

 

 Nie sprawdziły się załoŜenia w zakresie poprawy wyników finansowych 

przedsiębiorstw. W 1996 r. nastąpiło pogorszenie efektywności ekonomicznej 

przedsiębiorstw przede wszystkim w wyniku wolniejszego wzrostu przychodów ze 

sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów niŜ kosztów uzyskania przychodów, co 

miało miejsce szczególnie w jednostkach sektora publicznego. Gorsze wyniki niŜ 

w 1995 r. uzyskano w górnictwie i kopalnictwie, produkcji celulozowo-papierniczej, 

produkcji koksu, przetworów ropy i pochodnych, produkcji metali, zaopatrywaniu 

w energię elektryczną, gaz i wodę, transporcie lądowym i rurociągowym. Poprawa 

wyników nastąpiła w produkcji artykułów spoŜywczych i napojów, działalności 

wydawniczej i poligraficznej, produkcji maszyn i aparatury elektrycznej, produkcji 

pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz w budownictwie i handlu. 

                                                           
14  W warunkach porównywalnych płace w 1996 r. wzrosły o 28,1% nominalnie oraz o 6,8% realnie 

(Sprawozdanie z wykonania budŜetu państwa za 1996 r., Rada Ministrów, Warszawa, 1997). 
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 W 1996 r. przychody z całokształtu działalności wzrosły w porównaniu 

z 1995 r. o 30%, a koszty ich uzyskania o 31,4%. Jeszcze wolniejszy był wzrost 

przychodów ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów (o 29,8%) niŜ kosztów 

uzyskania tych przychodów (31,5%). 

 Udział kosztów do przychodów z całokształtu działalności zwiększył się 

z 96,1% w 1995 r. do 97,1% w 1996 r. W 1996 r. 49,9% przychodów wypracował 

sektor prywatny (w 1995 r. - 43,2%). 

 Wynik finansowy brutto w 1996 r. wyniósł 18.438,6 mln zł i zwiększył się 

w porównaniu z 1995 r. o 5,2%. Zwiększył się udział obowiązkowych obciąŜeń 

w wyniku finansowym brutto z 51,6% w 1995 r. do 53,8%  w 1996 r., w tym z tytułu 

podatku dochodowego odpowiednio z 44,8% do 46%. 

 W 1996 r. przedsiębiorstwa uzyskały wynik finansowy netto w wysokości 

8.516,5 mln zł (zysk netto 17.632,7 mln zł, a strata netto 9.116,2 mln zł). W stosunku 

do 1995 r. wynik finansowy netto był wyŜszy tylko o 0,4%. Większą część tego 

wyniku (67,5%) wypracowały jednostki sektora prywatnego (w 1995 r. - 38,9%). 

W jednostkach tego sektora wynik finansowy netto zwiększył się w porównaniu do 

1995 r. o 74%, a w jednostkach sektora publicznego obniŜył się o 46,5%. 

 W efekcie pogorszenia wyników finansowych przedsiębiorstw, wskaźniki 

rentowności obrotu brutto i netto obniŜyły się w stosunku do 1995 r. Wskaźnik 

rentowności obrotu brutto wyniósł 3,4% (wobec 4,2% w 1995 r.), a wskaźnik 

rentowności obrotu netto - 1,6% (wobec 2% w 1995 r.). Według załoŜeń do ustawy 

budŜetowej wskaźnik rentowności obrotu brutto miał wynieść 5%, a wskaźnik 

rentowności obrotu netto - 3,3%. Na pogorszenie wskaźników rentowności wpłynęły 

wyniki jednostek sektora publicznego. W sektorze prywatnym nastąpiła poprawa 

wskaźników rentowności. 
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II. WYKONANIE BUD śETU PAŃSTWA 

 

 Ustawa budŜetowa na 1996 r. została uchwalona przez Sejm RP 1 lutego 

1996 r.15. Dochody budŜetu państwa ustalono w kwocie 100.171,2 mln zł, a wydatki 

w kwocie 109.671,2 mln zł. Niedobór budŜetu państwa na koniec 1996 r. ustalono na 

kwotę nie większą niŜ 9.500,0 mln zł, a saldo finansowania zagranicznego - jako 

ujemne - w kwocie 1.993,8 mln zł. 

 Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy budŜetowej na 

rok 1996, Rada Ministrów z dniem 29 sierpnia 1996 r. dokonała zwiększenia 

dopuszczalnej kwoty wydatków i niedoboru budŜetu państwa na rok 199616. Wydatki 

budŜetu państwa w 1996 r. zwiększone zostały o 658,9 mln zł i o taką samą kwotę 

zwiększono dopuszczalny niedobór budŜetu państwa. Kwota 658,9 mln zł powiększyła 

wydatki w następujących częściach budŜetu państwa: 

- część 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej o       261,9 mln zł, 

- część 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej  o       135,0 mln zł, 

- część 83 - Rezerwy celowe      o       261,9 mln zł. 

 W konsekwencji powyŜszych zmian, główne planowane wielkości budŜetu 

państwa na 1996 r., wyniosły: 

- dochody budŜetu państwa        100.171,2 mln zł, 

- wydatki budŜetu państwa        110.330,0 mln zł, 

- niedobór budŜetu państwa na koniec 1996 r.        10.158,9 mln zł, 

- ujemne saldo finansowania zagranicznego          1.335,0 mln zł. 

 

 Minister Finansów, na mocy art. 2 ustawy budŜetowej, upowaŜniony został do 

spłaty w 1996 r. długoterminowych zobowiązań budŜetu państwa do kwoty 

5.662,0 mln zł. 

                                                           
15  Dz.U. Nr 19, poz. 87. 
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 Zgodnie z art. 3 ustawy budŜetowej, niedobór budŜetu państwa, ujemne saldo 

finansowania zagranicznego, spłata krajowych zobowiązań długoterminowych oraz 

poŜyczki udzielone z budŜetu państwa w łącznej kwocie 17.180,3 mln zł winny być 

pokryte przychodami ze sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych. 

 Jak wynika ze sprawozdawczości budŜetowej i z kontroli przeprowadzonej 

przez NIK, budŜet państwa w 1996 r. - w porównaniu do 1995 r. i ustawy budŜetowej - 

zrealizowany został następująco: 

           (w mln zł) 

 1995 r. 1996 r. Wskaźniki w % 
 

Wyszcze- 
gólnienie 

Wyko- 
nanie 

Wyko- 
nanie w 
cenach 

z 1996 r. 

Ustawa 
budŜe- 
towa 

BudŜet 
po zmia- 

nach 

Wyko- 
nanie 

 
6:4 

 
6:5 

 
6:2 

 
6:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dochody 83.721,7 100.382,3 100.171,2 100.171,2 99.674,5 99,5 99,5 119,1 99,3 

Wydatki 91.169,7 109.312,5 109.671,2 110.330,0 108.841,7 99,2 98,7 119,4 99,6 

Niedobór 7.448,0 8.930,2 9.500,0 10.158,9 9.167,2 96,5 90,2 123,1 102,7 
Saldo finan- 
sowania za- 
granicznego 

 
 928,5 

 
1.113,3 

 
-1.993,8 

 
  -1.335,0 

 
     -612,5 

 
30,7 

 
45,9 

 
x 

 
x 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

1. Dochody budŜetu państwa w 1996 r. 
 

 Dochody budŜetu państwa w 1996 r. wyniosły 99.674.468 tys. zł i w stosunku 
do ustawy budŜetowej na 1996 r. były niŜsze o 496.695 tys. zł, tj. o 0,5%. 

 W porównaniu do 1995 r. dochody budŜetu państwa były w ujęciu nominalnym 
wyŜsze o 15.952.768,2 tys. zł, tj. o 19,1%, a realnie niŜsze o 0,7% . 

 W 1996 r. budŜet państwa przejął 27,3% wolumenu produktu krajowego brutto, 
przy 29,0% w 1995 r. 

 Z rozliczenia centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa w zakresie 
dochodów budŜetowych wynika, Ŝe 76% ogólnej kwoty dochodów budŜetu państwa 
w 1996 r. zostało pozyskanych przez aparat skarbowy zlokalizowany w następujących 
województwach: 
                                                                                                                                                                                     
16  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości 

niedoboru budŜetu państwa na rok 1996 (Dz.U. Nr 105, poz. 484). 
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- warszawskim     22.549.898,6 tys. zł, 
- katowickim       9.758.894,4 tys. zł, 
- poznańskim       8.530.240,1 tys. zł, 
- gdańskim        7.734.275,8 tys. zł, 
- krakowskim       5.221.095,6 tys. zł, 
- łódzkim        4.225.459,4 tys. zł, 
- płockim        4.206.478,3 tys. zł, 
- wrocławskim       3.897.540,9 tys. zł, 
- szczecińskim       3.341.333,5 tys. zł, 
- bielskim        3.269.225,0 tys. zł, 
- gorzowskim       3.067.122,2 tys. zł. 

 W trakcie 1996 r. rozporządzeniami Rady Ministrów: z dnia 30 września 
1996  r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków w ustawie 
budŜetowej na 1996 r.17 i z dnia 17 grudnia 1996 r., zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie dokonywania przeniesień niektórych dochodów i wydatków określonych 
w ustawie budŜetowej na 1996 r.18, dokonano przeniesienia zaplanowanych w ustawie 
budŜetowej na 1996 r. dochodów z części 14 - Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych do części 17 - Ministerstwo Skarbu Państwa w kwocie 
155.020 tys. zł. 

 Analiza dochodów budŜetu państwa w 1996 r. według miejsca powstania  

wykazała, Ŝe w ramach ośmiu części budŜetowych i przez budŜety wojewodów 

zrealizowano w 1996 r. ponad 99% dochodów budŜetu państwa, co prezentują dane 

w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 

Lp Wyszczególnienie Wykonanie 1996 r.  Wykonanie Wskaźniki w % 

  w 1995 r. wg ustawy 

budŜetowej 

budŜet po 

zmianach 

wykonanie  w 1995 r. 

w  warun- 

kach  1996 r. 

6:3 6:4 6:5 6:7 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

 dochody ogółem 

w tym: 

83.721.699,8 100.171.163 100.171.163 99.674.468  100.382.318 119,1 99,5 99,5 99,3 

1 cz.08 Ministerstwo  

         Finansów 

73.913.699,6 88.847.813 88.847.813 86.840.282 1 88.622.526 117,5 97,7 97,7 98,0 

2 cz.51 Główny Urząd Ceł 5.838.718,0 6.500.500 6.500.500 6.548.261  7.000.623 112,2 100,7 100,7 93,5 

3 cz.14 Ministerstwo  

         Przekształceń  

         Własnościowych 

1.721.843,0 1.801.500 1.646.480 1.655.476  2.064.489 96,1 91,9 100,5 80,2 

4          BudŜety wojewodów 868.661,0 904.774 904.774 1.206.748  1.041.525 138,9 133,4 133,4 115,9 

5 cz.22 Ministerstwo  

         Łączności 

23.893,0 658.105 658.105 688.010  28.648 2876,0 104,5 104,5 2.402 

                                                           
17  Dz.U. Nr 115, poz. 549. 
18 Dz.U. Nr 156, poz. 780. 
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6 cz.36 Ministerstwo  

         Sprawiedliwości 

525.091,6 580.000 580.000 669.179  629.585 127,4 115,4 115,4 106,3 

7 cz.44 Obsługa Długu  

         Krajowego 

182.897,0 227.029 227.029 570.129  219.294 311,7 251,1 251,1 259,9 

8 cz.13 Ministerstwo  

         Przemysłu i Handlu 

116.634,0 83.508 83.508 374.953  139.844 321,5 449,0 449,0 268,1 

9 cz.17 Ministerstwo Skarbu  

         Państwa 

- - 155.020 303.741  - - - 195,8 - 

1) w tym dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych 
naleŜności budŜetu państwa wyniosły 85.725.912 tys. zł (w 1995 r. - 73.045.498 tys. zł). 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 W 1996 r. nie zostały zrealizowane planowane ustawą budŜetową na 1996 r. 

dochody budŜetu państwa przez dysponentów sześciu części budŜetowych, co 

przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

 

 

           (w tys. zł) 

Część Wyszczególnienie 1996 r. 5:3 
  wg ustawy 

budŜetowej 
budŜet po 
zmianach 

wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 
08 Ministerstwo Finansów 88.847.813 88.847.813 86.840.282 97,7 
15 Komisja Papierów 

Wartościowych 
1.200 1.200 1.077 89,8 

16 Krajowe Biuro Wyborcze 35 35 21 60,0 
41 Obsługa ZadłuŜenia 

Zagranicznego 
30.000 30.000 27.342 91,1 

43 Państwowa Inspekcja Pracy 20.000 20.000 8.948 44,7 
82 Subwencje ogólne dla gmin 65.280 65.280 55.098 84,4 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 W strukturze dochodów budŜetu państwa roku 1996, udział dochodów 

pozyskanych przez budŜety wojewodów wynosił 1,2% (1.206.748 tys. zł) . Dochody 

budŜetu państwa w budŜetach wojewodów zostały zrealizowane w 133,4% w stosunku 

do przyjętego planu w ustawie budŜetowej na 1996 r. (904.774 tys. zł) i były wyŜsze 

od wykonania roku 1995 (868.661 tys. zł) o 38,9%. 

 W poniŜszej tabeli przedstawiono województwa, w których zrealizowano 

najwyŜsze kwoty dochodów budŜetu państwa w budŜetach wojewodów. 
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           (w tys. zł) 
Część Województwo Wykonanie 1996 r. Wykonanie % 

  w 1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

wykona- 
nie 

w 1995 r. 
w warun- 

kach  1996 r. 

5:3 5:4 5:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem:  
w tym 

868.661 904.774 1.206.748 1.041.525 138,9 133,4 115,9 

63 poznańskie 34.613 34.941 119.045 41.501 343,9 340,7 286,8 

01 stołeczne warszawskie 73.148 88.475 95.287 87.704 130,3 107,7 108,6 

27 katowickie 92.709 106.297 93.439 111.158 100,8 87,9 84,1 

17 elbląskie 8.426 7.377 71.586 10.103 849,6 970,4 708,6 

35 krakowskie 39.020 40.966 49.692 46.785 127,4 121,3 106,2 

19 gdańskie 48.538 45.793 49.067 58.197 101,1 107,2 84,3 

47 łódzkie 35.430 40.370 45.986 42.481 129,8 113,9 108,3 

93 wrocławskie 31.148 42.363 45.511 37.346 146,1 107,4 121,9 

07 bielskie 22.431 23.843 35.140 26.895 156,7 147,4 130,7 

81 szczecińskie 27.761 27.097 34.815 33.285 125,4 128,5 104,6 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 W 1996 r. - 10 województw łącznie zrealizowało dochody w kwocie 

639.568 tys. zł, tj. 53,0% kwoty dochodów w budŜetach wojewodów . 

 Z 49 części budŜetów wojewodów tylko dwóch dysponentów nie zrealizowało 
zaplanowanych dochodów budŜetu państwa na rok 1996, tj. dysponent części 85/27 
Wojewoda Katowicki - 87,9% załoŜonego planu i dysponent części 85/89 - Wojewoda 
Wałbrzyski - 59,8% . 

 Z analizy wykonania dochodów budŜetu państwa poprzez działy klasyfikacji 
budŜetowej wynika, Ŝe w 1996 r. udział trzech działów stanowił 96,6% uzyskanych 
dochodów roku 1996 (w 1995 r. - 97,6%) . 

 Wykonanie dochodów 1996 r. według wybranych działów klasyfikacji 
budŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mln zł) 
Dział Wyszczególnienie Wykonanie 1996 r. Wykonanie % 

  w 1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

w 1995 r. 
w warunkach 

1996 r.  

 
6:3 

 
6:4 

 
6:5 

 
6:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Ogółem 

w tym: 

83.721,7 100.171,2 100.171,2 99.674,5 100.382,3 119,1 99,5 99,5 99,3 

64 Handel zagraniczny 5.802,9 6.460,1 6.460,1 6.504,6 6.957,6 112,1 100,7 100,7 93,5 

90 Dochody od osób 

prawnych, od osób  

fizycznych i od  

innych jednostek nie  

posiadających  

osobowości prawnej 

 

 

 

 

 

73.670,4 

 

 

 

 

 

88.437.,9 

 

 

 

 

 

88.437,9 

 

 

 

 

 

86.536,0 

 

 

 

 

 

88.330,8 

 

 

 

 

 

117,5 

 

 

 

 

 

97,8 

 

 

 

 

 

97,8 

 

 

 

 

 

98,0 
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97 RóŜne rozliczenia 2.248,2 2.630,2 2.630,3 3.216,7 2.695,6 143,1 122,3 122,3 119,3 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Analiza dochodów budŜetowych wg działów klasyfikacji budŜetowej wykazała, 
Ŝe w 1996 r. zrealizowano dochody poniŜej wielkości załoŜonych w ustawie 
budŜetowej w następujących działach: 

31 - Budownictwo         (75,3% planu), 
61 - Handel wewnętrzny       (4,2% planu), 
74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne (87,5% planu), 
81 - Szkolnictwo wyŜsze       (77,0% planu), 

90 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych  (97,9% planu), 

99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa (77,0% planu). 

 Dochody budŜetu państwa w podziale na główne źródła dochodów prezentują 

dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mln zł) 
Lp Wyszcze- 1995 r. 1996 r. Wykonanie % 

 gólnienie Wyko- 
nanie 

% wg ustawy 
budŜetowej 

wyko- 
nanie 

% w 1995 r. 
w warunkach 

 1996 r. 

5:3 5:4 5:6 

1 2 3  4 5  6 7 8 9 
1 dochody  

ogółem 
83.721,7 100,0 100.171,2 99.674,5 100,0 100.382,3 119,1 99,5 99,3 

1.1 dochody 
 podatkowe 

68.975,2 82,4 84.596,9 83.864,5 84,1 82.701,3 121,6 99,1 101,4 

1.2 dochody  
niepodatkowe 

12.064,8 14,4 12.979,3 12.032,8 12,1 14.465,6 99,7 92,7 83,2 

1.3 dochody  
z prywatyzacji 

2.641,6 3,2 2.565,0 3.749,8 3,8 3.167,3 142,0 146,2 118,4 

1.4 dochody  
zagraniczne 

40,1 0,0 30,0 27,3 0,0 48,1 68,1 91,1 56,8 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 NiŜsza niŜ planowano w ustawie budŜetowej była realizacja następujących 

dochodów: 

- z podatku akcyzowego (§ 26 i §27) o     2.563.000 tys. zł, 

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 15) o  1.694.416 tys. zł, 

- z wpłat z zysku NBP (§ 12) o      1.490.667 tys. zł, 

- z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych (§ 13) o     590.702 tys. zł, 

- z róŜnych rozliczeń (§ 19) o         521.247 tys. zł, 

- z podatku od towarów i usług (§ 25) o        743.565 tys. zł. 

 WyŜsze niŜ zakładano w ustawie budŜetowej dochody osiągnięto 

z następujących źródeł: 
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- z podatku od towarów i usług od towarów  

 importowanych (§ 23) o    3.068.021 tys. zł, 

- z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 16) o       770.276 tys. zł, 

- z podatku importowego (§ 28) o       356.316 tys. zł, 

- ze sprzedaŜy składników majątkowych Skarbu Państwa (§31) o    1.073.608 tys. zł, 

- odsetek (§ 81) o       941.723 tys. zł. 

Zaległości podatkowe i niepodatkowe 

 Zaległości w dochodach ogółem budŜetu państwa na 31 grudnia 1996 r. 

wyniosły 8.009.157 tys. zł  i były o 5,2% wyŜsze od zaległości na koniec 1995 r. 

(na koniec 1995 r. zaległości wynosiły 7.610.561 tys. zł) . 

 Strukturę zaległości podatkowych i niepodatkowych prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

Stan zaległości na  
31 grudnia 

Struktura zaległości Relacja zaległości  
do dochodów % 

 1995 r. 1996 r. 1995 r. 1996 r. 1995 r. 1996 r. 
1 2 3 4 5 6 7 

Zaległości ogółem 7.610.561 8.009.157 100,0 100,0 9,1 8,0 
- podatki pośrednie 1) 981.009 1.630.618 12,9 20,4 2,7 3,5 
- podatek dochodowy  
  od osób prawnych 

1.336.848 1.178.099 17,6 14,7 15,2 11,0 

- podatek dochodowy  
  od osób fizycznych 

1.217.518 1.437.132 16,0 17,9 5,2 5,5 

- podatki zniesione 1.703.6481) 1.025.517 22,3 12,8 482,1 644,1 
- cło 187.220 245.199 2,5 3,1 3,2 3,8 
- dywidenda (§ 17) 642.436 427.894 8,4 5,3 151,1 586,0 
- pozostałe dochody 1.541.882 2.064.698 20,3 25,8 17,7 22,3 

1) W 1996 r. z podatków pośrednich przeniesiono do podatków zniesionych podatek obrotowy 
w związku z tym zaległości podatków pośrednich roku 1995 doprowadzono do stanu 
porównywalnego i o kwotę 764.295 tys. zł zmniejszono stan zaległości 1995 r. w podatkach 
pośrednich a zwiększono w podatkach zniesionych . 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 
 

 Zaległości na koniec 1996 r. stanowiły 8,0% dochodów zrealizowanych przez 

budŜet państwa (w 1995 r. - 9,1%). Wskaźnik realizacji naleŜnych budŜetowi państwa 

dochodów uległ podwyŜszeniu z 91,7% w 1995 r. do 92,6% w 1996 r. 
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 Zaległości o charakterze podatkowym stanowiły 65,8% ogólnego stanu 

zaległości (w 1995 r. - 68,8%) . 

 

 Państwowe jednostki budŜetowe na koniec 1996 r. posiadały wobec organów 

podatkowych zaległości w łącznej kwocie 606.244,2 tys. zł z tytułu potrąceń ze 

wzajemnej bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu 

Państwa (kompensat), które stanowiły 7,6% ogólnego stanu zaległości na koniec 1996 

r. (8.009.157 tys. zł), w tym z tytułu: 

- podatku dochodowego od osób prawnych  - 287.489,9 tys. zł, 

- podatku od towarów i usług    - 102.922,5 tys. zł, 

- podatku dochodowego od osób fizycznych  -   88.766,4 tys. zł. 

 Zaległości z tytułu potrąceń dotyczyły przede wszystkim: 

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej   -  438.547,8 tys. zł, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej   -  135.608,2 tys. zł, 

Ministerstwa Ochrony Środowiska,  

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa   -    21.087,5 tys. zł. 

 W wyniku przeprowadzonej przez NIK w II kwartale 1997 r. kontroli realizacji 

w latach 1995-1996 potrąceń zobowiązań podatkowych z wierzytelnościami osób 

trzecich wobec państwowych jednostek budŜetowych słuŜby zdrowia stwierdzono, Ŝe 

urzędy skarbowe nie wystawiały lub wystawiały ze znacznym opóźnieniem tytuły 

wykonawcze dla jednostek budŜetowych, które nie przekazywały równowartości 

kompensowanych wierzytelności na rachunek urzędu oraz nie występowały do 

jednostek nadrzędnych nad zadłuŜonymi jednostkami budŜetowymi o pokrycie tych 

naleŜności. 

 W układzie izb skarbowych największe zaległości w 1996 r. posiadały 

państwowe jednostki budŜetowe wobec: 

Izby Skarbowej w Warszawie    -  162.839,3 tys. zł, 

Izby Skarbowej w Gdańsku    -    73.019,4 tys. zł, 

Izby Skarbowej w Katowicach     -    57.902,6 tys. zł, 

Izby Skarbowej we Wrocławiu    -    57.119,2 tys. zł. 
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 Ogółem działy egzekucyjne urzędów skarbowych w 1996 r. miały do realizacji 
(wraz z tytułami pozostałymi z 1995 r.) 4.998.171 tytułów wykonawczych na łączną 
kwotę 4.474.695 tys. zł (w 1995 r. - 4.965.928 tytułów na kwotę 4.394.425 tys. zł). 

 Tytułami tymi objęto naleŜności dotyczące: 

- podatków stanowiących dochód budŜetu państwa na kwotę 2.381.760 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 2.309.692 tys. zł), 

- podatków stanowiących dochody gmin na kwotę      379.286 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 302.880 tys. zł), 

- naleŜności wierzycieli niepodatkowych     1.713.649 tys. zł, 
- w tym wobec ZUS          946.700 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 1.781.853 tys. zł, w tym wobec ZUS  881.902 tys. zł). 

 W 1996 r. działy egzekucyjne załatwiły 2.887.274 tytuły wykonawcze 
(w 1995 r. - 2.865.781), co stanowiło 57,8% przewidywanych do rozpatrzenia 
spraw (w 1995 r. - 57,7%) na ogólną kwotę 2.580.065 tys. zł, tj. 57,7% wartościowego 
stanu tytułów do rozpatrzenia (w 1995 r. - 50,6%) . 

Wyegzekwowane naleŜności dotyczyły: 

- tytułów podatkowych stanowiących dochód  
 budŜetu państwa w kwocie,      1.390.981 tys. zł, 
 tj.53,9% rozpatrywanej kwoty (w 1995 r. - 1.160.992 tys. zł) 

- tytułów naleŜności niepodatkowych na kwotę,      983.874 tys. zł, 
 tj. 38,1% rozpatrywanej kwoty (w 1995 r. - 920.316 tys. zł), 
 w tym wobec ZUS          495.132 tys. zł, 

- tytułów podatkowych stanowiących dochody gmin,      205.210 tys. zł, 
 tj. 8,0% rozpatrywanej kwoty, (w 1995 r. - 146.582 tys. zł). 

 

 

 W wyniku działań egzekucyjnych w 1996 r. do budŜetu wpłynęła kwota 

1.671.171 tys. zł (w 1995 r. - 1.398.698 tys. zł), co daje wskaźnik ściągalności 37,3% 

(w 1995 r. 31,8%). Ustalenia kontroli wskazują na znaczne zróŜnicowanie 

w poszczególnych urzędach wskaźników ściągalności19. 

Wg stanu na 31.12.1996 r. do rozpatrzenia pozostało 2.110.907 tytułów 

wykonawczych (w 1995 r. - 2.100.147) . 

 

                                                           
19  Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe zadań w zakresie egzekucji administracyjnej 

w latach 1994-1996 (I półrocze), NIK, maj 1997 r. 
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1.1. Dochody podatkowe 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. ustalono dochody podatkowe w kwocie 

84.596.868 tys. zł, tj. o 26,6% wyŜsze od wykonania roku 1995 (68.975.212 tys. zł). 

Udział dochodów podatkowych załoŜony w ustawie budŜetowej w stosunku do 

dochodów budŜetu państwa 1996 r. wyniósł 84,5% i był wyŜszy od udziału tych 

dochodów w wykonaniu roku 1995, kiedy wyniósł 82,4% . 

 W 1996 r. wykonano dochody podatkowe w kwocie 83.864.520 tys. zł, co 

stanowiło 99,1% planowanej kwoty dochodów, a ich udział w dochodach ogółem 

wyniósł 84,1% . 

 Wykonanie w 1996 r. dochodów podatkowych było o 21,6% wyŜsze od 

wykonania roku 1995, co w ujęciu realnym stanowiło wzrost o 1,4% . 

Wpływy z poszczególnych podatków prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mln zł) 
   1996 r. Wyko- % Struktura w % 

Lp Wyszczególnienie Wyko- wg wykona- nanie     1996 r. 
  nanie 

1995 r. 
ustawy  
budŜe- 
towej 

nie w 1995 r. 
w warun- 

kach  
1996 r. 

5:3 5:4 5:6 1995r. usta- 
wa 

wy-ko- 
nanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Ogółem dochody  

podatkowe 
68.975,2 84.596,9 83.864,5 82.701,3 121,6 99,1 101,4 100,0 100,0 100,0 

1 podatki pośrednie 36.314,8 46.690,6 46.803,2 43.541,4 128,9 100,2 107,5 52,7 55,2 55,8 
2 podatek dochodowy 

od osób prawnych 
8.837,0 9.960,0 10.730,3 10.595,6 121,4 107,7 101,3 12,8 11,8 12,8 

3 podatek dochodowy 
od osób fizycznych 

23.511,8 27.866,3 26.171,8 28.190,6 111,3 93,9 92,8 34,1 32,9 31,2 

4 podatki zniesione 144,7 80,0 159,2 173,6 110,0 199,0 91,8 0,2 0,1 0,2 
5 inne dochody podat. 166,9 - - 200,1 - - - 0,2 - - 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 W 1996 r. zwiększył się udział wpływów z podatków pośrednich w dochodach 

podatkowych ogółem, a zmalał udział podatku dochodowego od osób fizycznych. 

ZałoŜone w ustawie budŜetowej wpływy z tego podatku nie zostały zrealizowane. 

 

1.1.1. Podatki pośrednie 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. dochody z podatków pośrednich zaplanowano 

w wysokości 46.690.600 tys. zł, tj. o 28,6% więcej niŜ wykonanie 1995 r. 
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(36.314.787 tys. zł). Zrealizowano dochody w wysokości 46.803.168 tys. zł, tj. 100,2% 

planowanej kwoty (w 1995 r. - 101,3%) . 

 W stosunku do wykonania w 1995 r. wpływy z podatków pośrednich w 1996 r. 

zwiększyły się o 28,9%, a realnie o 7,5%. 

 Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu podatków pośrednich prezentują 

dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 
Lp Wyszczególnienie Wyko- 1996 r. Wykonanie Wskaźniki % 

  nanie 
w 1995 r. 

wg ustawy 
budŜe-
towej 

wyko- 
nanie 

w 1995 r. 
w 

warunkach 
 1996 r. 

5:3 5:4 5:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Podatki pośrednie ogółem  

z tego: 
36.314.787 46.690.600 46.803.168 43.541.430 128,9 100,2 107,5 

1 podatek od towarów i usług  
w tym: 
- kraj 
- import 
- zryczłtowany podatek VAT 

20.673.420 
 

8.657.757 
12.009.096 

6.567 

25.698.600 
 

11.282.500 
14.407.900 

8.200 

28.025.965 
 

10.538.935 
17.475.921 

11.109 

24.787.431 
 

10.380.651 
14.398.906 

7.874 

135,6 
 

121,7 
145,5 
169,2 

109,1 
 

93,4 
121,3 
135,5 

113,1 
 

101,5 
121,4 
141,1 

2 podatek akcyzowy w tym: 
a) podatek akcyzowy 
    (wyroby krajowe)  
w tym: 
    - wyroby spirytusowe 
    - wyroby tytoniowe 
    - paliwa silnikowe 
b) podatek akcyzowy 
    (wyroby importowane) 

12.139.913 
 

10.845.522 
 

4.108.514 
2.672.066 
3.033.353 

 
1.294.391 

18.087.000 
 

16.136.600 
 
 
 
 
 

1.950.400 

15.524.000 
 

13.602.483 
 

4.528.798 
3.812.113 
3.998.961 

 
1.921.517 

14.555.756 
 

13.003.781 
 

4.926.108 
3.203.807 
3.636.990 

 
1.551.975 

127,9 
 

125,4 
 

110,2 
142,7 
131,8 

 
148,4 

85,8 
 

84,3 
 

- 
- 
- 

 
98,5 

106,7 
 

104,6 
 

91,9 
119,0 
109,9 

 
123,8 

3 podatek od gier 192.096 325.000 316.887 230.323 164,9 97,5 137,6 
4 podatek importowy 3.266.069 2.580.000 2.936.316 3.916.017 89,9 113,8 75,0 
5 podatek od transakcji  

sprzedazy akcji  
w obrocie publicznym 

 
 

1.541 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1.848 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

6 podatek obrotowy 41.748 - - 50.056 - - - 

 
 W 1996 r. udział podatków pośrednich (46.803.168 tys. zł) w dochodach 

budŜetu państwa (99.674.468 tys. zł) wynosił 46,9% (w 1995 r. - 43,4%). 

 Analiza realizacji planu dochodów za 1996 r. według paragrafów klasyfikacji 

budŜetowej wykazała, Ŝe zrealizowano dochody poniŜej załoŜonego planu dochodów 

w zakresie następujących podatków: 

- od towarów i usług krajowych (paragraf 25) - 93,4% planu, 

- akcyzowego od produkcji krajowej (paragraf 26) - 84,3% planu, 
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- akcyzowego od wyrobów importowanych (paragraf 27) - 98,5% planu, 

- od gier (paragraf 21) - 97,5% planu. 

 W 1996 r. niskie wykonanie wpływów z podatku od towarów i usług krajowych 

(93,4%) zostało zrekompensowane wyŜszymi wpływami z podatku od towarów i usług 

importowanych (121,3%). 

 Podział wpływów z podatków pośrednich na poszczególne podatki nie jest 

określony w ustawie budŜetowej. Są to jedynie wielkości kalkulacyjne. Kwota 

powyŜszych podatków planowana jest łącznie. Stwarza to moŜliwość elastycznego 

reagowania na inflację i zmiany w strukturze konsumpcji. 

 W 1996 r. szczególnie niskie było wykonanie wpływów z podatku akcyzowego 

od produkcji krajowej (84,3%), na co wpływ miały dwa czynniki: 

- zmniejszenie się w 1996 r. sprzedaŜy wyrobów spirytusowych w stosunku do 

1995 r. o 16%, 

- przesunięcie planowanej na marzec podwyŜki cen wyrobów spirytusowych oraz nie 

wprowadzenie planowanej na wrzesień podwyŜki cen tych wyrobów. 

 Z ustaleń kontroli wynika20, Ŝe w kosztach produkcji wyrobów spirytusowych 

i tytoniowych zwiększył się w ostatnich latach udział podatku akcyzowego, co było 

jedną z przyczyn pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw tych 

branŜ oraz spadku produkcji i sprzedaŜy. 

 Zaległości w podatkach pośrednich ogółem wg stanu na 31.12.1996 r. wyniosły 

1.630.618 tys. zł. (na 31.12.1995 r. wynosiły 981.009 tys. zł). 

 Udział zaległości we wpływach z podatków pośrednich na koniec 1996 r. 

osiągnął poziom 3,5% (w 1995 r. - 2,7%) . W 1996 r. zaległości w podatkach 

pośrednich ogółem wzrosły o 66,2% w porównaniu do roku 1995 i wynosiły: 

- w podatku od gier (paragraf 21)          24.249 tys. zł, 

                                                           
20  Informacja o wynikach kontroli realizacji zobowiązań finansowych wobec budŜetu państwa z tytułu produkcji 

i obrotu wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi, NIK, luty 1997 r. 
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 (w 1995 r. -  6.570 tys. zł, wzrost o 269,1%) 

- w podatku od towarów i usług importowanych (paragraf 23)      13.438 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 11.426 tys. zł, wzrost o 17,6%) 

- w podatku od towarów i usług (paragraf 25)    1.370.272 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 802.133 tys. zł, wzrost o 70,8%) 

- w podatku akcyzowym od wyrobów krajowych (paragraf 26)    198.911 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 137.120 tys. zł, wzrost o 45,1%) 

- w podatku akcyzowym od wyrobów importowanych (paragraf 27)     3.141 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 1.637 tys. zł, wzrost o 91,9%) 

- w podatku importowym (paragraf 28)        20.607 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 22.094 tys. zł, zmniejszenie o 6,7%). 

 Z wykazu podatników zalegających z płatnościami w podatku od towarów 
i usług prowadzonego w Ministerstwie Finansów wynika, Ŝe na dzień 31.12.1996 r. 
z płatnościami w podatku od towarów i usług w kwotach od 41.131 tys. zł do 
151 tys. zł zalegało 986 podmiotów (w 1995 r. - 669 podmiotów) . 

 Z płatnościami podatku akcyzowego na dzień 31.12.1996 r. zalegało 109 

podmiotów gospodarczych w kwotach od 22.530 tys. zł do 151 tys. zł (w 1995 r. - 59 

podmiotów) . 

 W prognozie dochodów budŜetu państwa roku 1996 z tytułu podatku od 

towarów i usług uwzględniono m.in.: 

- podwyŜszenie stawki podatku od towarów i usług na nośniki energii z 7% do 12%, 

- ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek na niektóre towary i usługi, 

- rozszerzenie zakresu opodatkowania poprzez wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 

1996 r. zwolnień z podatku od towarów i usług na niektóre towary i usługi, 

- zwiększenie liczby podatników, wynikające z faktu utrzymania progu podatkowego 

na poziomie kwoty, która obowiązywała w 1995 r., 

- poprawę efektywności działania organów skarbowych . 

 Zmiany w podatku od towarów i usług zostały wprowadzone rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym21 oraz zarządzeniem Ministra 

                                                           
21  Dz.U. Nr 154, poz. 797. 
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Finansów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalenia i poboru podatku 

od towarów i usług od niektórych towarów i usług22 dotyczącym podwyŜszenia z 7% 

do 22% stawki podatku od towarów i usług na paliwa i energię oraz na usługi 

związane z dostawą środków energetycznych. 

 Wg stanu na 31.12.1996 r. zarejestrowanych było 780.842 podatników podatku 

od towarów i usług (w 1995 r. - 632.121), co stanowiło wzrost w porównaniu do 

1995 r. o 23,5% . 

 Celem poprawy efektywności działania organów skarbowych Ministerstwo 

Finansów w opracowanych zadaniach i kierunkach działań aparatu skarbowego 

w zakresie podatków pośrednich, uwzględnionych w wytycznych do działania izb 

i urzędów skarbowych w zakresie polityki finansowej państwa w 1996 r., zobowiązało 

aparat skarbowy m.in. do: 

- informowania organów załoŜycielskich przedsiębiorstw państwowych oraz organów 

reprezentujących Skarb Państwa o powstałych zaległościach przekraczających 2% 

wartości sprzedaŜy netto, 

- wykrywania podatników, którzy mimo ciąŜącego na nich obowiązku nie 

zarejestrowali się jako podatnicy VAT, 

a takŜe wskazało, Ŝe jednym z mierników oceny pracy kierownictw izb skarbowych 

będzie procentowy wskaźnik obniŜki lub wzrostu zaległości w podatku od towarów 

i usług oraz w podatku akcyzowym . 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. przyjęto dochody budŜetowe z podatku 

importowego w kwocie 2.580.000 tys. zł . Oszacowane na tym poziomie dochody 

uwzględniały obniŜenie stawki podatku importowego w okresie od 1 stycznia 1996 r. 

do 31 grudnia 1996 r. z 5% do 3%, co wprowadzone zostało ustawą z dnia 

26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów 

sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy23. 

 ObniŜenie stawki podatku importowego spowodowało spadek dochodów 

uzyskanych w 1996 r. (2.936.316 tys. zł) w porównaniu do dochodów uzyskanych 

                                                           
22  MP Nr 67, poz. 756. 
23  Dz.U. Nr 138, poz. 683. 
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w 1995 r. (3.266.069 tys. zł), o 10,1%, a więc mniejszy niŜ załoŜono w uzasadnieniu 

do ustawy budŜetowej (16%). 

 W II półroczu 1996 r. NIK przeprowadziła kontrolę w zakresie realizacji 

dochodów budŜetu państwa z podatku akcyzowego24, w wyniku której negatywnie 

oceniła zbyt częste zmiany unormowań prawnych w zakresie podatku akcyzowego 

oraz uznała za niezgodną z prawem ingerencję Ministerstwa Finansów w tok 

postępowania podatkowego, prowadzonego przez podległe organy skarbowe poprzez 

kierowanie do tych organów pism zalecających w sprawie udzielenia ulg podatkowych. 

 

 

1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

 Dochody budŜetu państwa w 1996 r. z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych wyniosły 10.730.276 tys. zł, tj. 107,7% kwoty zaplanowanej w ustawie 

budŜetowej (9.960.000 tys. zł) i stanowiły 10,8% dochodów budŜetu państwa ogółem. 

 W stosunku do wykonania 1995 r. (8.837.057 tys. zł) wpływy z podatku 

dochodowego od osób prawnych wzrosły o 21,4%,  a realnie o 1,3% . 

 W 1996 r. nominalnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych 

wyniosła 40% dochodu. 

 Największe wpływy osiągnięto od następujących podmiotów: 

           (w tys. zł) 

 1995 r. 1996 r. Wskaźniki % 
Wyszczególnienie  

wpływy 
zaległości 
na  31.12. 

1995 r. 

 
wpływy 

zaległości 
na 31.12.  
1996 r. 

 
3:2 

 
5:4 

 
4:2 

 
5:3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
przemysł (rozdział 9001) 3.216.060 233.152 2.622.671 496.219 7,2 18,9 81,5 212,8 
banki (rozdział 9016) 895.761 132.122 1.541.682 170.024 14,7 11,0 172,1 128,7 
spółki prawa 
handlowego, fundacje  
zagraniczne, przedsiębiorstwa  
drobnej wytwórczości i  
przedstawicielstwa zagraniczne  
(rozdział 9018) 

 
 
 
 
 

3.106.886 

 
 
 
 
 

339.603 

 
 
 
 
 

4.952.216 

 
 
 
 
 

356.042 

 
 
 
 
 

10,9 

 
 
 
 
 

7,2 

 
 
 
 
 

159,4 

 
 
 
 
 

104,8 

                                                           
24  Informacja o wynikach kontroli realizacji dochodów budŜetu państwa z podatku akcyzowego, NIK, maj 1997 

r. 
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łączność (rozdział 9059) 573.114 24.212 655.671 18.455 4,2 2,8 114,4 76,2 
handel wewnętrzny 
(rozdział 9061) 

 
249.126 

 
14.843 

 
267.320 

 
22.773 

 
6,0 

 
8,5 

 
107,3 

 
153,4 

transport (rozdział 9050) 183.033 17.962 235.921 1.435 9,8 0,6 128,8 8,0 
kultura i sztuka 
(rozdział 9083) 

 
102.271 

 
19 

 
122.166 

 
9 

 
0,0 

 
0,0 

 
119,5 

 
47,4 

gospodarka komunalna  
(rozdział 9070) 

 
140.535 

 
39.925 

 
121.992 

 
59.953 

 
28,4 

 
49,1 

 
86,8 

 
150,2 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 W 1996 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były 

niŜsze niŜ w roku 1995 w rozdziale 9001 Przemysł o 18,5% i w rozdziale 9070 

Gospodarka komunalna o 13,2% . NajwyŜszy wzrost wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych w 1996 r., w porównaniu do 1995 r., wystąpił 

w rozdziale 9016 Banki (o 72,1%). 

 W 1996 r. Minister Finansów wydał następujące zarządzenia w sprawie 
zaniechania poboru i przedłuŜenia terminów płatności podatku dochodowego: 

- zarządzeniem z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 

dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych25, 

zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów Banku Gospodarki 

śywnościowej S.A., banków regionalnych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGś oraz o zmianie 

niektórych ustaw26, banków spółdzielczych, zrzeszających się w banki regionalne 

i zrzeszone w bankach regionalnych. Z uzasadnienia do wymienionego zarządzenia 

wynika, Ŝe w wyniku zaniechania poboru podatku do 2009 r. nie wpłynie do 

budŜetu co najmniej 620.370,4 tys. zł, 

- zarządzeniem z dnia 5 sierpnia 1996 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

przedłuŜenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie 

o podatku dochodowym od osób prawnych27 przedłuŜono termin wpłat zaliczek za 

1996 r. na podatek dochodowy od osób prawnych na okres styczeń-grudzień 1996 r. 

                                                           

25  MP nr 18, poz. 137. 
26  Dz.U. Nr 80, poz. 369 oraz z 1995 r. Nr 142, poz. 704. 
27  MP nr 48, poz. 460. 
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do dnia 31 grudnia 1996 r. Skutki finansowe odroczenia za cały 1996 r. obliczono 

na kwotę ok. 52 mln zł. 

 Zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych na 31.12.1996 r. 

wyniosły 1.178.099 tys. zł i w stosunku do zaległości na 31.12.1995 r. zmniejszyły się 

o 158.749 tys. zł, tj. o 11,9% (stan zaległości na koniec 1995 r. - 1.336.848 tys. zł). 

Udział zaległości w osiągniętych dochodach z podatku dochodowego od osób 

prawnych wg stanu na 31.12.1996 r. wyniósł 10,9% i uległ obniŜeniu w porównaniu ze 

stanem na 31.12.1995 r. (15,1%). 

 

 Największe zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 

31.12.1996 r. posiadały podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie następujących 

województw: 

- warszawskiego  577.952 tys. zł (w 1995 r. - 863.244 tys. zł), 

- gdańskiego    88.090 tys. zł (w 1995 r. -   72.297 tys. zł), 

- katowickiego    67.536 tys. zł (w 1995 r. -   48.918 tys. zł), 

- wrocławskiego    64.900 tys. zł (w 1995 r. -   46.296 tys. zł), 

- lubelskiego    45.745 tys. zł (w 1995 r. -    20.990 tys. zł). 

 W 1996 r. do budŜetu państwa nie wpłynęła kwota 4.200.506 tys. zł w związku 

z udzielonymi w 1996 r. oraz w latach poprzednich zwolnieniami i ulgami w podatku 

dochodowym od osób prawnych (w 1995 r. - 3.715.082 tys. zł) . 

Z kwoty tej przypadało na: 

a) zwolnienie z podatku dochodowego w 1996 r.   1.990.112 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 1.785.408 tys. zł) 

  w tym na podstawie: 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach 
  z udziałem zagranicznym28 art. 23        348.091 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 253.907 tys. zł) 

- ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku  
 dochodowym od osób prawnych 29     1.054.507 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 946.857 tys. zł) 

                                                           
28  Dz.U. z 1977 r. Nr 26, poz. 143. 
29 Dz.U. z 1993r Nr 106, poz. 482 ze zm. 
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 z tego: 

 działalność "społecznie uŜyteczna" art.17      777.326 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 571.770 tys. zł) 

 nieodpłatne przekazanie majątku art. 37, ust.1, pkt. 1-3    277.181 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 255.546 tys. zł) 

- ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r.  
 o działalności gospodarczej 30       555.657 tys. zł, 
 zwolnienie okresowe dla spółek joint-ventures 
 (w 1995 r. - 556.516 tys. zł) 

 

b) obniŜki i ulgi w 1996 r. wyniosły     2.210.394 tys. zł, 
 (w 1995 r. - 1.929.674 tys. zł) 
 w tym na podstawie:  

- ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

 o podatku dochodowym od osób prawnych 

 (odliczenia od podstawy opodatkowania)      120.718 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 109.318 tys. zł)  

- rozporządzenia  RM z dnia 24 stycznia 1995 r. 

 w sprawie odliczeń od dochodu wydatków  

 inwestycyjnych oraz obniŜek podatku dochodowego 

  w gminach zagroŜonych szczególnie wysokim  

 bezrobociem strukturalnym31          23.649 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 17.219 tys. zł)  

- rozporządzenia RM z dnia 25 stycznia 1994 r. 

 w sprawie odliczeń od dochodu wydatków  

 inwestycyjnych oraz obniŜek podatku dochodowego32  1.911.275 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 1.679.810 tys. zł)  

- decyzji Ministra Finansów i organów podatkowych       71.071 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 71.358 tys. zł) 

- na podstawie innych aktów prawnych         83.690 tys. zł. 

 (w 1995 r. - 51.969 tys. zł) 

 W 1996 r. z tytułu zwolnień i ulg w podatku dochodowym od osób prawnych 
nastąpił wzrost kwoty nie pozyskanych dochodów budŜetu państwa o 13,1% 
                                                           
30  Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm. 
31  Dz.U. Nr 14, poz. 63. 
32  Dz.U. Nr 18, poz. 62 ze zm 
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w stosunku do roku 1995. Udzielone w 1996 r. zwolnienia, ulgi i obniŜki w podatku 
dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.200.506 tys. zł stanowiły aŜ 39,1% 
pozyskanych dochodów z tego podatku (10.730.276 tys. zł) . 
 
 
 
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

 Ustawą budŜetową na 1996 r. dochody z podatku dochodowego od osób 

fizycznych ustalono w kwocie 27.866.268 tys. zł. 

 Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1996 r. wyniosły 

26.171.852 tys. zł i były niŜsze o 6,1% od załoŜeń przyjętych w ustawie budŜetowej. 

 W stosunku do wykonania 1995 r. (23.511.752 tys. zł) dochody z podatku 

dochodowego od osób fizycznych nominalnie wzrosły o 11,3%, a realnie uległy 

obniŜeniu o 7,2%. 

 Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach budŜetu 

państwa uległ zmniejszeniu z 28,1% w 1995 r. do 26,3% w 1996 r. 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych wymierzony był w 1996 r. podobnie 

jak w 1995 r. według skali progresywnej, tj. 21%, 33%, 45% dochodów podlegających 

opodatkowaniu. Progi skali podatkowej i kwota wolna od podatku zostały w 1996 r. 

podwyŜszone o 32,1% w stosunku do obowiązujących w 1995 r. 

 Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31 grudnia 1996 r. 

wyniosły 1.437.132 tys. zł  i wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia 1995 r. 

o 219.614 tys. zł, tj. o 18,0%. Udział zaległości w podatku dochodowym od osób 

fizycznych w ogólnej kwocie zaległości podatkowych w 1996 r. wyniósł 17,9% 

(w 1995 r. - 16,0%). Udział zaległości we wpływach z tego podatku 

(33.351.662 tys. zł) w 1996 r. wyniósł 4,3% i uległ obniŜeniu w stosunku do 1995 r. 

o 0,1 punkta procentowego. 

Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych ciąŜyły na: 

a) płatnikach tego podatku w kwocie 684.829 tys. zł (w 1995 r. - 647.870 tys. zł), co 

stanowi 47,7% zaległości w tym podatku (w 1995 r. - 53,2%). Zaległości te wzrosły 

w stosunku do stanu na 31 grudnia 1995 r. o 36.959 tys. zł, tj. o 5,7%. 
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 Największe zaległości wg stanu na 31.12.1996 r. w podatku dochodowym od osób 

fizycznych figurują na kontach płatników tego podatku w następujących 

województwach: 

- warszawskim   155.664 tys. zł, 

- katowickim      72.600 tys. zł, 

- gdańskim     34.381 tys. zł, 

- łódzkim     29.526 tys. zł, 

- wrocławskim     27.747 tys. zł. 

b) osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółkach 

cywilnych osób fizycznych w kwocie 574.957 tys. zł . Zaległości te wzrosły 

w porównaniu do stanu na koniec 1995 r. o 71.331 tys. zł, tj. o 14,2%, 

c) pozostałych podatnikach w kwocie 177.346 tys. zł. Zaległości te wzrosły 

o 111.324 tys. zł, tj. o 168,6% w stosunku do roku 1995. 

 Wybrane dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 
za lata ubiegłe przedstawiono w poniŜszej tabeli: 
 

Źródło:  Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 W art. 48 ustawy budŜetowej na rok 1996 ustalono, Ŝe ogólna kwota wpływów z 
podatku dochodowego od osób fizycznych, od której liczone będą udziały duŜych 
miast wynosi 35.235.294 tys. zł . Ze sprawozdania o dochodach budŜetu państwa za 

Wyszczególnienie 1993 r. 1994 r. 1995 r. % 
    1994/1993 1995/1994 
1 2 3 4 5 6 

Liczba podatników 
(w osobach) 

22.554.896 23.348.864 23.758.953 103,5 101,8 

Dochód  przed odliczeniem 
(brutto) w mln zł 

 
80.474 

 
109.353 

 
147.290 

 
135,9 

 
134,7 

Odliczenia od dochodu  
w tym: 
darowizny 
zakup akcji i obligacji 
wydatki na cele  
mieszkaniowe 

5.345 
 

77 
391 

 
4.099 

7.236 
 

207 
616 

 
4.932 

16.753 
 

4.847 
1.974 

 
7.208 

135,4 
 

268,8 
157,5 

 
120,3 

231,5 
 

2.341,5 
320,5 

 
146,1 

Podatek naleŜny  14.411 20.977 26.468 145,6 126,2 
Wpłacony  zaliczkami 14.720 21.166 28.576 143,8 135,0 
Do zapłaty 800 1.215 1.212 151,9 99,8 
Do zwrotu 1.110 1.404 3.320 126,5 236,5 
ObciąŜenia dochodu 
brutto podatkiem  po  
odliczeniach (%) 

 
 

17,9 

 
 

19,18 

 
 

17,97 

 
 
x 

 
 
x 
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rok 1996 wynika, Ŝe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w 1996 r. 
wyniosły 33.351.662 tys. zł (w 1995 r. 27.721.839 tys. zł), co oznacza wzrost w 1996 r. 
o 20,3% w stosunku do wykonania 1995 r. . Natomiast w stosunku do przyjętej 
wielkości ustawą budŜetową , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w 1996 r. zostały zrealizowane w 94,7%. 

NiŜsze niŜ planowano wykonanie dochodów w 1996 r. w podatku dochodowym od 
osób fizycznych jest wynikiem m.in. wyŜszych niŜ zakładano zwrotów podatku, 
dokonanych przez urzędy skarbowe w okresie od stycznia do lipca 1996 r., 
wynikających z rozliczenia za 1995 r. Zwroty podatku dotyczyły głównie odliczenia od 
dochodu darowizn na rzecz osób fizycznych . Ogólnie skutki darowizn odliczonych 
w 1995 r. przez osoby fizyczne w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 
około 902 mln zł. Szacowano wielkość tych skutków na 300 mln zł. 
 
1.1.4. Podatki zniesione 
 
 W ustawie budŜetowej na 1996 r. załoŜono, Ŝe dochody z tytułu podatków 
zniesionych w 1996 r. wyniosą 80.000 tys. zł, tj. 25,7% dochodów z tych podatków 
uzyskanych w 1995 r. 

 Zrealizowano dochody w kwocie 159.223 tys. zł, tj. o 99,0% powyŜej 
dochodów planowanych. Na kwotę tę złoŜyły się dochody uzyskane w wyniku 
realizacji zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie 
częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych naleŜności, do których 
stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz warunków tego 
zaniechania, które dotyczyło zaległości: 

 

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, powstałych do 31 grudnia 1991 r., 

- z tytułu podatku od wzrostu wynagrodzeń i podatku od płac powstałych do 
31 grudnia 1992 r, 

- z tytułu dywidendy obligatoryjnej od przedsiębiorstw państwowych i oprocentowania 

kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, powstałych do 30 czerwca 

1993 r, 

- z tytułu podatku obrotowego, powstałych do 4 lipca 1993 r . 

Zaległości z podatków zniesionych na koniec 1996 r. wyniosły 1.025.517 tys. zł, 

i w porównaniu do stanu zaległości na 31.12.1995 r. uległy zmniejszeniu 

o 635.371 tys. zł, tj. o 38,3%. 

 W układzie województw największe zaległości z podatków zniesionych 

posiadały na koniec 1996 r. podmioty prowadzące działalność na terenie województw: 

- warszawskiego  280.306 tys. zł (w 1995 r.  - 518.184 tys. zł), 
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- katowickiego  106.315 tys. zł (w 1995 r.  - 133.696 tys. zł), 

- łódzkiego     92.787 tys. zł (w 1995 r.  - 134.416 tys. zł), 

- gdańskiego    72.289 tys. zł (w 1995 r.  -    83.279 tys. zł), 

- zielonogórskiego    39.470 tys. zł (w 1995 r.  -   43.015 tys. zł), 

- radomskiego    30.333 tys. zł (w 1995 r.  -   30.187 tys. zł). 

 OddłuŜeniem z tytułu podatków zniesionych w 1996 r. objętych zostało 7.448 

podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 869.494 tys. zł. 

 

1.2. Dochody niepodatkowe 

 

 W ustawie budŜetowej na rok 1996 załoŜono wpływy budŜetu państwa z tytułu 

dochodów niepodatkowych na poziomie 12.979.295 tys. zł, tj. o 7,6% powyŜej 

wykonania z roku 1995 (12.064.766 tys. zł). 

 W 1996 r. wykonano dochody niepodatkowe w kwocie 12.032.811 tys. zł, co 

stanowiło 92,7% planowanej kwoty tych dochodów i 12,1% dochodów budŜetu 

państwa ogółem. 

 Wykonanie w 1996 r. dochodów niepodatkowych w ujęciu nominalnym było 
niŜsze od wykonania w 1995 r. o 31.955 tys. zł, tj. o 0,3%, a w ujęciu realnym niŜsze 
o 16,8%. 

 Szczegółowe dane o dochodach niepodatkowych przedstawiono w poniŜszej 

tabeli: 

           (w mln zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

Wyko- 
 

1996 r. 
Wyko- 
nanie 

Wskaźniki 
% 

 
Struktura 

 nanie wg wyko- w 1995 r.     1996 r. 
 1995 r. ustawy 

budŜe- 
towej 

nanie w warun- 
kach 

1996 r. 

4:2 4:3 4:5 1995r. usta- 
wa 

wyko- 
nanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ogółem 12.064,8 12.979,3 12.032,8 14.465,7 99,7 92,7 83,2 100,0 100,0 100,0 
- dywidendy 805,8 1.461,0 1.225,1 966,1 152,0 83,9 126,8 6,7 11,3 10,2 
- wpłaty z zysku  NBP 2.980,0 1.850,0 359,3 3.573,1 12,1 19,4 10,1 24,7 14,3 3,0 
- cła 5.774,5 6.460,0 6.498,3 6.923,6 112,5 100,6 93,9 47,9 49,7 54,0 
- dochody jednostek 
  budŜetowych 

 
1.970,0 

 
2.613,0 

 
3.384,1 

 
2.362,1 

 
171,8 

 
129,5 

 
143,3 

 
16,3 

 
20,1 

 
28,1 

- pozostałe dochody 
  niepodatkowe 

 
510,0 

 
530,0 

 
510,9 

 
611,5 

 
100,2 

 
96,4 

 
83,5 

 
4,2 

 
4,1 

 
4,2 

- opłaty wyrównawcze 24,4 - - 29,3 - - - 0,2 - - 
- wpłaty gmin - 65,3 55,1 - - 84,4 - - 0,5 0,5 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
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 W 1996 r. nie zrealizowano załoŜonego planu dochodów w zakresie: 

- dywidend      - 83,9%, 
- wpłat z zysku NBP    - 19,4%, 
- pozostałych dochodów niepodatkowych - 96,4%, 
- wpłat gmin     - 84,4%. 

 
1.2.1. Dywidendy 
 
 Ustawą budŜetową na 1996 r. dochody z dywidend ustalono w kwocie 
1.461.043 tys. zł, co w stosunku do wykonania w 1995 r. stanowiło 181,3%. 

 

 Z uzasadnienia do ustawy wynika, Ŝe dochody z dywidendy od przedsiębiorstw 
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na 1996 r. oszacowano 
przyjmując, Ŝe przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 
będą płaciły dywidendy w wysokości 20% osiągniętego zysku netto. 

 Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa wprowadzono z dniem 1 stycznia 1996 r. w wysokości 15% zysku po 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynikało to ze zmiany ustawy z dnia 
31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych33, 
wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o przedsiębiorstwach 
państwowych34 oraz uchylenia ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu 
kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa35 ustawą z dnia 1 grudnia 1995 r. 
o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa36. 

 W ramach dochodów z dywidend zaplanowanych w ustawie budŜetowej 

uwzględniono następujące tytuły: 

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych  

 i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa    1.278.394 tys. zł, 

- dywidendy od banków          150.000 tys. zł, 

- dywidendy naleŜne Skarbowi Państwa z tytułu  

 udziałów w spółkach            32.649 tys. zł. 

 W 1996 r. dochody z dywidend wykonano w kwocie 1.225.113 tys. zł, co 

w stosunku do załoŜeń przyjętych w ustawie budŜetowej stanowiło 83,9% . Na niŜsze 

                                                           
33  Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27. 
34  Dz.U. Nr 154, poz. 791. 
35  Dz.U. Nr 75, poz. 330 i z 1992 r. Nr 45, poz. 200. 
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wykonanie tych dochodów wpłynęły przede wszystkim mniejsze o 386.877 tys. zł 

wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa. 

 Realizację dochodów z dywidend w 1996 r. prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

Wyko-
nanie 

1996 r. Wykonanie 
w 1995 r. 

Wskaźniki % 

 w 1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

wyko- 
nanie 

w warun- 
kach 

 1996 r. 

4:2 4:3 4:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dywidendy ogółem 
z tego: 

805.791 1.461.043 1.225.113 966.143 152,0 83,9 126,8 

1. Wpłaty przedsiębiorstw i  
    jednoosobowych spółek  
    Skarbu Państwa 
   - wpłaty z zysku przedsiębiorstw  
      państwowych (§ 13) 
   - wpłaty z zysku spółek  
      Skarbu Państwa (§ 75) 
   - dywidendy obligatoryjne  
      od funduszu załoŜycielskiego 
      przeds. państwowych (§ 17) 
   - oprocentowanie kapitału  
     w spółkach Skarbu Państwa 
     (§ 74) 

580.269 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

425.280 
 

154.989 

1.278.394 
 
 
 

946.000 
 

332.394 
 
 
 
 

- 

991.214 
 
 
 

355.298 
 

536.219 
 
 

73.014 
 

26.683 

695.743 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

509.911 
 

185.832 

170,8 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

17,2 
 

17,2 

77,5 
 
 
 

35,6 
 

161,3 
 
 

- 
 

- 

142,5 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

14,3 
 

14,4 

2. Dywidendy od banków  
     i instytucji finansowych (§ 73) 

 
195.960 

 
150.000 

 
200.885 

 
234.956 

 
102,5 

 
133,9 

 
85,5 

3. Dywidenda od udziałów  
    Skarbu Państwa w spółkach (§73) 

 
29.562 

 
32.649 

 
33.014 

 
35.445 

 
111,7 

 
101,1 

 
93,1 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa 
 
 W 1996 r. z zaplanowanych dochodów z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw 
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w kwocie 1.278.394 tys. zł 
zrealizowano dochody w kwocie 891.517 tys. zł, tj. 69,7% załoŜonego planu. Na kwotę 
891.517 tys. zł złoŜyły się wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych (paragraf 13) 
w wysokości 355.298 tys. zł (35,6% przyjętego planu) i wpłaty z zysku spółek Skarbu 
Państwa (paragraf 75) - 536.219 tys. zł (161,3% przyjętego planu). 

 Niskie wykonanie wpłat z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe 

spowodowane zostało przekazywaniem do budŜetu wpłaty w wysokości 15% zysku 

                                                                                                                                                                                     
36  Dz.U. Nr 154, poz. 792. 
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pomniejszonego o podatek dochodowy, podczas gdy w ustawie budŜetowej na 1996 r. 

uwzględniono w dochodach 20% wpłaty z zysku . Skutki zmniejszenia dochodów 

z tytułu róŜnicy stawki wpłat z zysku wynoszą 276,3 mln zł. Następnymi elementami 

wpływającymi na niepełne wykonanie planowanych dochodów są ustalone całkowite 

zwolnienia od wpłat z zysku przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego podległych Ministrowi Sprawiedliwości, co wynika 

z art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 

oraz art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe 

spółki Skarbu Państwa, a takŜe decyzje indywidualne wydane przez organa podatkowe. 

 Zaległości we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wg stanu na 31 grudnia 1996 r. wynosiły 

109.870 tys. zł i stanowiły 12,3% uzyskanych dochodów z tytułu wymienionych wpłat, 

w tym w rozdziałach: 

- 9001 Przemysł       85.782 tys. zł, 

- 9031 Budownictwo        1.213 tys. zł, 

- 9061 Handel wewnętrzny       2.027 tys. zł, 

- 9089 RóŜna działalność        1.168 tys. zł, 

- 9094 Finanse         4.898 tys. zł. 

 W zaległych wpłatach z zysku na 31 grudnia 1996 r., wynoszących 

109.870 tys. zł, kwota 66.135 tys. zł wynikała z decyzji odraczających termin 

płatności. 

 

Dywidendy od funduszu załoŜycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz 

oprocentowanie kapitału jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (zlikwidowane 

tytuły dochodów) 

 

 W 1996 r. obok dochodów realizowanych w oparciu o nowe zasady systemowe 

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu 
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Państwa - do budŜetu państwa wpłynęły dochody w kwocie 99.697 tys. zł stanowiące 

uzupełnienie naleŜnych za rok 1995 wpłat z tytułu dywidendy od funduszu 

załoŜycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz oprocentowania kapitału 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

 Wg stanu na 31 grudnia 1996 r. zaległości ze zlikwidowanych tytułów 

dochodów wynosiły 490.316 tys. zł, w tym z tytułu: 

- dywidendy od funduszu załoŜycielskiego  

 przedsiębiorstw państwowych       427.894 tys. zł, 

 (w 1995 r. - 642.436 tys. zł) 

- oprocentowania kapitału w jednoosobowych  

 spółkach Skarbu Państwa        62.422 tys. zł. 

 (w 1995 r. - 170.830,7 tys. zł) 

Zaległości z obu zlikwidowanych tytułów dochodów uległy zmniejszeniu 

w porównaniu do stanu na koniec 1995 r. o kwotę 322.951 tys. zł, tj. o 39,7%, 

i wynosiły na koniec 1996 r. - 490.316 tys. zł, w tym w branŜach: 

- przemysłowych  (rozdział 9001 Przemysł)    447.387 tys. zł, 

- budowlanych (rozdział 9031 Budownictwo)      22.754 tys. zł, 

- transportowych (rozdział 9050 Transport)           9.953 tys. zł. 

 W 1996 r. organy podatkowe wydały decyzje odraczające terminy płatności 

zaległych naleŜności budŜetowych z tytułu dywidendy od funduszu załoŜycielskiego 

przedsiębiorstw państwowych oraz oprocentowania kapitału jednoosobowych spółek 

Skarbu Państwa na łączną kwotę 177.746 tys. zł, w tym 166.598 tys. zł z tytułu 

zaległych wpłat dywidendy od funduszu załoŜycielskiego przedsiębiorstw 

państwowych . 

 Poza tym, Ministerstwo Finansów w 1996 r. skierowało do izb skarbowych 

pisma zalecające w jednym przypadku odroczenie terminu płatności w kwocie 

6.161 tys. zł, a w trzech przypadkach umorzenie naleŜności z tytułu dywidendy na 

kwotę 10.944,6 tys. zł. 
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Dywidendy od akcji (udziałów) Skabu Państwa w spółkach (paragraf 73) 
 
 W 1996 r. zaplanowano dochody budŜetu państwa z tytułu dywidendy od akcji 

(udziałów) Skarbu Państwa w łącznej kwocie 182.649 tys. zł . 

 Wpłaty dywidend z zysku spółek, w których Skarb Państwa posiadał akcje lub 

udziały w 1996 r. wyniosły 233.898 tys. zł, co stanowiło 128,1% planowanych 

dochodów. W porównaniu do wykonania w 1995 r. (225.522 tys. zł) dywidendy 

wzrosły o 3,7%, a realnie uległy obniŜeniu o 13,5%. 

 Realizację dochodów przez poszczególne resorty prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
Wykona-

nie 
1996 r. Wykonanie 

w 1995 r. 
Wskaźniki % 

 w 1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

wykona-
nie 

w warunkach 
 1996 r. 

4:2 4:3 4:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ogółem 225.522 182.649 233.898 270.402 103,7 128,1 86,5 

cz. 13 Ministerstwo Przemysłu  
            i Handlu 

905 603 671 1.085 74,1 111,3 61,8 

cz. 14 Ministerstwo  
          Przekształceń Własnościowych 

7.565 1.500 9.734 9.070 128,7 648,9 107,3 

cz. 17 Ministerstwo Skarbu Państwa - - 2.425 - - - - 
cz. 18 Ministerstwo Gospodarki  
           Przestrzennej i Budownictwa 

3.370 4.043 2.789 4.041 82,8 68,9 69,0 

cz. 21 Ministerstwo Transportu  
           i Gospodarki Morskiej 

3.407 4.664 2.807 4.085 82,4 60,2 68,7 

cz. 25 Ministerstwo Współpracy  
          Gospodarczej z Zagranicą 

12.291 20.000 10.599 14.737 86,2 52,9 71,9 

           BudŜety wojewodów 2.024 1.839 3.988 2.427 197,0 216,9 164,3 

cz. 08 Ministerstwo Finansów 195.960 150.000 200.885 234.956 102,5 133,9 85,5 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Z danych przedstawionych w powyŜszej tabeli wynika, Ŝe o wielkości 

dochodów zarówno w planie jak i w wykonaniu decydowały głównie dochody od 

banków i pozostałych instytucji finansowych, w których Skarb Państwa reprezentował 

Minister Finansów. Dochody te stanowiły 85,9% ogólnej kwoty dochodów z tytułu 

dywidend od akcji (udziałów) Skarbu Państwa w spółkach. Dochody z dywidend od 

udziałów Skarbu Państwa w spółkach handlu zagranicznego, w których Skarb Państwa 

reprezentował Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą wyniosły 10.599 tys. zł 

i stanowiło 4,5% ogólnej kwoty dochodów z tego tytułu . 
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Dywidendy od banków i pozostałych instytucji finansowych 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłaty 

dywidendy od banków i pozostałych instytucji finansowych w kwocie 150.000 tys. zł, 

co w porównaniu do wykonania 1995 r. stanowiło 76,5% (195.960 tys. zł) . 

 Wpłaty dywidend z zysku od banków i pozostałych instytucji finansowych 

w 1996 r. wyniosły 200.885 tys. zł, tj. 133,9% planowanych dochodów. W porównaniu 

do wykonania 1995 r. w ujęciu nominalnym dochody z tego tytułu były wyŜsze o 2,5%, 

w ujęciu realnym niŜsze o 14,5%. 

 W 1996 r. pozyskano dochody z dywidendy za 1995 r. od banków spółek 

z udziałem Skarbu Państwa w kwocie 198.059,2 tys. zł, w tym od: 

- Banku Handlowego S.A. w Warszawie    71.504,9 tys. zł, 

- Banku Pekao S.A. w Warszawie     49.973,6 tys. zł, 

- Banku Przemysłowo Handlowego S.A. w Krakowie  22.722,9 tys. zł, 

- Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie  20.000,0 tys. zł, 

- Banku Depozytowo Kredytowego S.A. w Lublinie   12.675,0 tys. zł. 

 Minister Finansów jako reprezentant Skarbu Państwa dokonał w 1996 r. 

sprzedaŜy akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Wielkopolskim Banku 

Kredytowym w Poznaniu i w Banku Śląskim w Katowicach. Z warunków umów 

sprzedaŜy akcji wynika, Ŝe wraz ze sprzedaŜą akcji sprzedający sprzedaje wszelkie 

prawa związane z akcjami lub wynikającymi z nich, w tym prawo do wszelkich 

dywidend płatnych za rok 1995. W 1996 r. nie pozyskano dywidendy z tytułu 

sprzedanych akcji WBK S.A. w kwocie 4.954,8 tys. zł i Banku Śląskiego S.A. 

w kwocie 14.605,8 tys. zł. 

 

1.2.2. Wpłaty z zysku NBP 

 
 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. wyniosły 

359.333  tys. zł i stanowiły 19,4% wielkości zaplanowanej w ustawie budŜetowej 

(1.850.000 tys. zł). 

 W stosunku do wykonania 1995 r. wpłaty z zysku NBP zmalały 

o 2.620.705 tys. zł. Wpłaty roku 1996 stanowiły 12,1% wykonania roku 1995. 
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 Bezpośrednią przyczyną niezrealizowania wpłaty z zysku NBP do budŜetu 

państwa w wysokości określonej w ustawie budŜetowej, było nieuzyskanie 

prognozowanej we wrześniu 1995 r. kwoty zysku NBP. Prognozowano zysk 

w wysokości 1.922,0 mln zł, natomiast faktyczny zysk NBP w 1996 r. wyniósł 

640,0 mln zł. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ prognoza kształtowania się przychodów 

i kosztów NBP w 1996 r. z września 1995 r. była prognozą wstępną, opracowaną na 

podstawie wielu jeszcze nie przesądzonych danych makroekonomicznych, w tym m.in. 

na podstawie danych zawartych w projekcie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 r. 

 RozbieŜność pomiędzy załoŜeniami polityki pienięŜnej na 1996 r., uchwalonymi 

przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 1996 r., a projektem przedstawionym przez NBP 

(m.in. wyznaczenie poziomu przyrostu pieniądza rezerwowego na 7.000 mln zł, 

zamiast zakładanego poziomu 8.000 - 9.000 mln zł) oraz nowa prognoza przyrostu 

dewizowych rezerw oficjalnych brutto (6.000 mln dolarów USA zamiast 2.500 - 3.200 

mln dolarów USA), spowodowały dezaktualizację załoŜeń kształtowania się 

przychodów i kosztów NBP w 1996 r., przygotowanych we wrześniu 1995 r. 

 W efekcie, w planie finansowym NBP na 1996 r., uchwalonym przez Zarząd 

Banku w dniu 15 marca 1996 r., wielkość wpłaty do budŜetu z zysku roku 1996 

określono na 365,5 mln zł. W dniu 4 kwietnia 1996 r. Prezes NBP poinformowała 

Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Finansów o znacznym zmniejszeniu 

przewidywanej wpłaty z zysku NBP do budŜetu państwa. 

 Zgodnie z art. 46 ustawy budŜetowej na 1996 r. Narodowy Bank Polski 
w 1996 r. winien dokonywać wpłat z zysku do budŜetu państwa za okresy miesięczne, 
a ostateczne rozliczenie tych wpłat następuje w terminie określonym w art. 77 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989r o Narodowym Banku Polskim37. 

 W 1996 r. NBP przekazywał naleŜne budŜetowi państwa wpłaty z zysku 
w następujących terminach: 

- rozliczenie wpłaty z zysku za 1995 r.  
 w dniu 18 czerwca 1996 r. w kwocie          9.333 tys. zł, 

- zaliczkowe wpłaty z zysku roku 1996 w kwocie    350.000 tys. zł, 
 z tego: 

a) w dniu 16 września 1996 r.       100.000 tys. zł, 
b) w dniu 16 października 1996 r.      100.000 tys. zł, 
c) w dniu 8 listopada 1996 r.       100.000 tys. zł, 

                                                           
37  Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 ze zm. 
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d) w dniu 17 grudnia 1996 r.         50.000 tys. zł. 

 Dokonane w 1996 r. zaliczkowe wpłaty z zysku wyniosły łącznie 350,0 mln zł 
i stanowiły 58,8% kwoty naleŜnej budŜetowi z tytułu podziału zysku wypracowanego 
przez NBP w 1996 r. Wpłaty te stanowiły jednocześnie 95,8% wpłat zaplanowanych 
przez NBP na 1996 r. Pozostała kwota zysku, podlegająca odprowadzeniu do budŜetu 
państwa w 1997 r. wynosi 245,1 mln zł i stanowi aŜ 41,2% naleŜnej budŜetowi 
państwa wpłaty z zysku NBP za 1996 r. 

 NBP przewidywał po 3 kwartałach ujemny wynik finansowy w wysokości 
354,5 mln zł, co powodowało przesunięcie terminu zaliczkowych wpłat z zysku NBP 
na okres IV kwartału 1996 r. W praktyce NBP od 20 kwietnia 1996 r., na koniec 
dekadowych okresów kolejnych miesięcy, osiągał dodatni wynik finansowy. Od 
20 maja 1996 r. zysk NBP utrzymywał się na poziomie powyŜej 165 mln zł, 
tj. powyŜej 40% planowanego zysku rocznego, a od 10 lipca 1996 r. był nie niŜszy niŜ 
374,5 mln zł, tj. 90% planowanego zysku rocznego. Na koniec III kwartału 1996 r. 
zysk NBP wynosił 397,9 mln zł, co oznaczało zaawansowanie rocznego planu zysku 
w 95,5%. 

 Przebieg realizacji zysku przez NBP pozwalał na wcześniejsze rozpoczęcie 
dokonywania zaliczkowych wpłat z zysku do budŜetu państwa lub dokonywanie ich 
w wyŜszej kwocie. 

 
1.2.3. Dochody z ceł 
 
 W ustawie budŜetowej na 1996 r. załoŜono dochody z ceł w wysokości 
6.460.000 tys. zł, tj. o 11,9% wyŜsze od wykonania 1995 r. (5.774.511 tys. zł) . 

 Dochody z ceł wyniosły 6.498.288 tys. zł i stanowiły 6,5% dochodów budŜetu 
państwa ogółem (w 1995 r. - 6,9%). 
Dochody z ceł w 1996 r. były wyŜsze o 0,6% od kwoty określonej w ustawie 
budŜetowej. W porównaniu do roku 1995 wpływy z ceł wzrosły nominalnie o 12,5% 
a realnie zmalały o 6,1% . 

 Zaległości w dochodach z ceł na 31 grudnia 1996 r. wyniosły 245.199 tys. zł 
i stanowiły 3,1% ogólnej kwoty zaległości budŜetu państwa (w 1995 r. - 187.220 tys. zł 
i stanowiły 2,5% ogólnej kwoty zaległości). 
 
1.2.4. Dochody jednostek budŜetowych 
 
 Jednostki budŜetowe uzyskały w 1996 r. dochody w wysokości 
3.384.134 tys. zł, tj. 129,5% kwoty załoŜonej w ustawie budŜetowej na 1996 r. 
(2.612.972 tys. zł). 

 Uzyskane w 1996 r. dochody jednostek budŜetowych były o 71,8% wyŜsze niŜ 
wykonanie 1995 r. (1.970.043 tys. zł), a w ujęciu realnym o 43,3%. Szczegółową 
realizację dochodów przez jednostki budŜetowe w wybranych działach klasyfikacji 
budŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
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           (w tys. zł) 
Wyszczególnienie Wyko- 1996 r. Wykonanie Wskaźniki % 

 nanie 
w 1995 r. 

wg ustawy 
budŜetowej 

wyko-
nanie 

w 1995 r. 
w warunkach 

 1996 r. 

4:2 4:3 4:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody jednostek  

budŜetowych ogółem 

z tego: 

 

1.970.043 

 

2.612.972 

 

3.384.134 

 

2.362.082 

 

171,8 

 

129,5 

 

143,3 

- administracja państwowa 408.959 1.000.606 1.180.993 490.342 228,8 118,0 240,9 

- wymiar sprawiedliwości 525.092 580.000 669.149 629.585 127,4 115,4 106,3 

- gospodarka mieszkaniowa 

   i niematerialne usługi  

   komunalne 

309.110 370.020 323.599 370.623 104,7 87,5 87,3 

- finanse  349.813 327.636 776.101 419.426 221,9 236,9 185,0 

- opieka społeczna 156.397 140.444 164.993 187.520 105,5 117,5 87,9 

- pozostałe dochody 

   jednostek budŜetowych 

220.672 194.266 269.299 264.586 122,0 138,6 101,9 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Zaległości w dochodach jednostek budŜetowych wg stanu na 31.12.1996 r. 
wyniosły 1.536.382 tys. zł (w 1995 r. - 1.006.795 tys. zł). 

 Według części budŜetu państwa największe dochody pozyskane zostały przez: 

- Ministerstwo Łączności w kwocie     688.010 tys. zł, 
 (m.in. z tytułu opłat za udzielenie koncesji na wykonywanie 
 usług telekomunikacyjnych cyfrowej telefonii komórkowej) 

- Ministerstwo Sprawiedliwości w kwocie    669.179 tys. zł, 

- BudŜety wojewodów w kwocie     800.271 tys. zł. 

 W dochodach jednostek budŜetowych w 1996 r. udział dochodów administracji 
państwowej (dział 91) i wymiaru sprawiedliwości (dział 92) stanowił 54,7%, 
(w 1995 r. - 47,4%). W 1996 r. administracja państwowa z tytułu róŜnych opłat 
(paragraf 64), grzywien i kar (paragraf 76) oraz róŜnych dochodów (paragraf 77) 
pozyskała dochody budŜetowe w kwocie 1.015.654 tys. zł (w 1995 r. - 183.578 tys. zł),  
 

a zaległości budŜetu państwa z wymienionych dochodów wyniosły - 1.052.480 tys. zł 
(w 1995 r. - 587.614 tys. zł). Natomiast wymiar sprawiedliwości pozyskał dochody 
z wyŜej wymienionych tytułów (paragraf 64, 76, 77) w kwocie 660.744 tys. zł 
(w 1995 r. - 519.125 tys. zł), a zaległości wynosiły 199.056 tys. zł (w 1995 r. - 
128.185 tys. zł). 

 Głównym źródłem dochodów jednostek budŜetowych zaliczanych do działu 74 - 

Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne były wpływy z opłat za 
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uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 7552 Gospodarka 

gruntami i nieruchomościemi) w kwocie 323.055 tys. zł (zaległości - 175.578 tys. zł). 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe nie ma przepisów regulujących zasady 

zbywania ruchomych składników majątkowych Skarbu Państwa, co moŜe wpływać na 

wysokość uzyskiwanych dochodów. 

 W dziale 94 - Finanse  uzyskane dochody dotyczyły: 

spłat wykupionych odsetek od kredytów mieszkaniowych   165.853 tys. zł, 

(w 1995 r. - 91.711 tys. zł) 

odsetek od wykupionych przez inwestorów  obligacji   396.962 tys. zł, 

(w 1995 r. - 121.099 tys. zł) 

odsetek od lokat na rachunkach bankowych    114.910 tys. zł. 

(w 1995 r. - 56.897 tys. zł) 

 Zgodnie z art. 5 ustawy budŜetowej Minister Finansów w trakcie roku 1996 

dokonywał oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim, w efekcie czego 

pozyskano do budŜetu z tytułu odsetek kwotę 109.765 tys. zł, którą przekazano na 

centralny rachunek budŜetu państwa przez część 44 Obsługa długu krajowego. 

W 1995 r. z tytułu lokat pozyskano kwotę 54.329,8 tys. zł . 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. w budŜetach wojewodów ogółem 

zaplanowano dochody w kwocie 904.774 tys. zł, zrealizowano 1.206.748 tys. zł, 

tj. 133,4%. W kwocie tej dochody jednostek budŜetowych stanowiły - 800.271 tys. zł. 

 Wg działów klasyfikacji budŜetowej najwyŜsze dochody w budŜetach 

wojewodów uzyskano: 

- w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne 
 usługi komunalne w kwocie      323.596 tys. zł, 
 w tym: 
 w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 323.052 tys. zł, 

- w dziale 91 - Administracja państwowa w kwocie   249.709 tys. zł, 
 w tym w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie w kwocie  205.081 tys. zł, 
 w tym: paragraf 76 grzywny i kary      113.641 tys. zł, 
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- w dziale 86 - Opieka społeczna w wysokości    164.969 tys. zł, 
 w tym rozdział 8611 Domy pomocy społecznej   156.302 tys. zł. 

 Największe dochody zostały zrealizowane przez: 

- województwo katowickie        84.180 tys. zł, 
- województwo warszawskie        81.632 tys. zł, 
- województwo gdańskie         40.726 tys. zł, 
- województwo łódzkie         33.312 tys. zł, 
- województwo krakowskie        31.362 tys. zł. 
 
1.2.5. Wpłaty gmin 
 
 W wyniku wprowadzonej w 1995 r. zmiany do ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 

o finansowaniu gmin38 - gminy, w których wskaźnik naleŜnych podstawowych 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niŜ 150% analogicznego 

wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju - mają obowiązek dokonywania 

wpłat na rachunek dochodów budŜetu państwa (art. 15a ustawy o finansowaniu gmin). 

Dochody z tych wpłat zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy o finansowaniu gmin 

przeznaczone będą na zwiększenie subwencji ogólnej . 

 W 1996 r. z tytułu wpłat gmin pozyskano dochody w kwocie 55.098 tys. zł, 

tj. 84,4% zaplanowanych w ustawie budŜetowej (65.280 tys. zł) . 

NiŜsze od kwoty planowanej wykonanie dochodów z tytułu wpłat gmin spowodowane 

zostało m.in. orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 1996 r., 

z którego postanowień wynikało, Ŝe "nałoŜony na gminy przepisami ustawy z dnia 22 

grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin obowiązek wpłat gmin do 

budŜetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w roku 1996 jest 

niezgodny z przepisami Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.”39. 

 

                                                           
38  Dz.U. Nr 129, poz. 600 ze zm. 
39  Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm. 
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1.2.6. Pozostałe dochody niepodatkowe 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano pozostałe dochody 

niepodatkowe w kwocie 530.000 tys. zł, tj. wyŜsze o 3,9% od wykonania 1995 r. 

(509.980 tys. zł). 

 Zrealizowano dochody w kwocie 510.845 tys. zł, co stanowiło 96,4% 

planowanej kwoty dochodów. W stosunku do wykonania w 1995 r. dochody te były 

wyŜsze o 0,2%, a w ujęciu realnym były niŜsze o 16,5%. 

 Pozostałe dochody niepodatkowe obejmowały następujące tytuły: róŜne 

rozliczenia (paragraf 19), róŜne opłaty (paragraf 64), grzywny i kary (paragraf 76), 

róŜne dochody (paragraf 77), darowizny i spadki Skarbu Państwa (paragraf  78), 

odsetki od zaległych zobowiązań (paragraf  81), wpływy do wyjaśnienia (paragraf  98). 

 Zaległości w pozostałych dochodach niepodatkowych na koniec 1996 r. 

wyniosły 238.607 tys. zł. 

 

 

1.3. Dochody z prywatyzacji 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. dochody z prywatyzacji ustalono w wysokości 
2.565.000 tys. zł (w tym dochody z prywatyzacji banków - 400.000 tys.  zł), co 
stanowiło 97,1% wykonania w roku 1995 (2.641.583 tys. zł). 

 W 1996 r. zrealizowano dochody z tytułu prywatyzacji w kwocie 
3.749.795 tys. zł (w tym z tytułu prywatyzacji banków 831.079 tys. zł), tj. 146,2% 
planowanej kwoty w ustawie budŜetowej. 

 W stosunku do wykonania 1995 r. dochody w 1996 r. w ujęciu nominalnym 
wzrosły o 41,9%, a w ujęciu realnym o 18,4%. 

 Strukturę dochodów z prywatyzacji prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 
Lp Wyszczególnienie Wyko- 

nanie 
1996 r. Wyko-

nanie 
Wskaźniki 

% 
  w 1995 r. wg ustawy 

budŜetowej 
budŜet po 
zmianach 

wyko- 
nanie 

w 1995 r. 
w warun- 

kach 
 1996 r. 

5:2 5:3 5:4 5:6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. Dochody ze 
sprzedaŜy  
najmu i dzierŜawy  
składników  
majątkowych 
Skarbu Państwa 

2.641.583 2.565.000 2.565.000 3.749.795 3.167.258 141,9 146,2 146,2 118,4 

1.1. przedsiębiorstw 2.120.322 2.165.000 2.165.000 2.918.716 2.542.266 137,7 134,8 134,8 114,8 
 - prywatyzacja  

   kapitałowa 
1.714.166 1.800.000 1.800.000 1.945.271 2.055.285 113,5 108,1 108,1 94,6 

 - prywatyzacja  
   likwidacyjna 

406.156 365.000 365.000 973.445 486.981 239,7 266,7 266,7 199,9 

1.2. banków 521.261 400.000 400.000 831.079 624.992 159,4 207,8 207,8 132,9 

 Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w 1996 r. dochody z prywatyzacji 
dotyczyły: 

- prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej,  
 dzierŜawy i leasingu w kwocie      2.918.716 tys. zł, 
- prywatyzacji banków w kwocie        831.079 tys. zł. 

1.3.1. Prywatyzacja kapitałowa (pośrednia) 

 

 W ramach prywatyzacji kapitałowej prowadzonej przez Ministerstwo 

Przekształceń Własnościowych, a od 1 października 1996 r. przez Ministerstwo Skarbu 

Państwa, pozyskano dochody w kwocie 1.945.271 tys. zł, tj. o 8,1% wyŜsze niŜ 

załoŜono w ustawie budŜetowej na 1996 r. i o 13,5% wyŜsze od dochodów uzyskanych 

z tego tytułu w 1995 r. (1.714.166 tys. zł) . 

 Na kwotę tę złoŜyły się wpływy ze sprzedaŜy akcji (udziałów) 20 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz wpływy z kontynuowania sprzedaŜy 

akcji i udziałów spółek, których prywatyzację rozpoczęto przed 1996 r.. Dochody 

z powyŜszego tytułu w 1996 r. wyniosły 399.781 tys. zł . 

 Udział poszczególnych grup nabywców akcji (udziałów) prywatyzowanych 

spółek przedstawiał się następująco: 

- inwestorzy strategiczni     89,3%, 

- oferta publiczna        9,8%, 

- pozostali nabywcy (w tym pracownicy)    0,9%. 

 Największe wpływy uzyskano ze sprzedaŜy akcji (udziałów) następujących 

spółek: 

- Zakładów Przemysłu Tytoniowego S.A. w Krakowie  579.750,6 tys. zł, 

- Wytwórni Wyrobów Tytoniowych S.A. w Poznaniu  305.700,0 tys. zł, 

- Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A. w Tychach   211.050,0 tys. zł, 
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- Janikowskich Zakładów Sodowych "Janikosoda"  

 S.A. w Janikowie        111.889,5 tys. zł, 

- Inowrocławskich Zakładów Chemicznych "Soda-Mątwy" 

  S.A. w Inowrocławiu       101.168,5 tys. zł, 

- Fabryki Aparatów Elektrycznych "FAEL" Sp. z o.o.  

 w Ząbkowicach Śląskich        88.328,4 tys. zł, 

- Zakładów Przemysłu Tłuszczowego "Kruszwica"  

 S.A. w Kruszwicy         31.639,5 tys. zł, 

- "CERSANIT" Krasnystaw S.A. w Krasnymstawie     24.004,2 tys. zł, 

- Browary Dolnośląskie "PIAST" S.A. we Wrocławiu    23.947,8 tys. zł. 

 

1.3.2. Prywatyzacja likwidacyjna (bezpośrednia) 

 

 Dochody z prywatyzacji likwidacyjnej w 1996 r. realizowane przez ministrów 

i przez wojewodów sprawujących funkcję organów załoŜycielskich w stosunku do 

prywatyzowanych przedsiębiorstw wyniosły 973.445 tys. zł, tj. 266,7% załoŜonego 

planu na 1996 r. (w 1995 r. - 406.156 tys. zł). Dochody te obejmują wpływy ze 

sprzedaŜy składników majątkowych przedsiębiorstw Skarbu Państwa, opłaty za 

dzierŜawę i leasing, wpłaty środków po zlikwidowanych przedsiębiorstwach 

państwowych oraz odsetki i róŜne opłaty. 

 Największy udział w dochodach z prywatyzacji likwidacyjnej w 1996 r. miały: 

- urzędy wojewódzkie        406.747 tys. zł, 

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu     369.068 tys. zł, 

- Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą  114.165 tys. zł, 

- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa    56.840 tys. zł, 

- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej       6.742 tys. zł, 

- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej        5.611 tys. zł, 

- Ministerstwo Kultury i Sztuki          4.022 tys. zł, 

 W 1996 r. z tytułu opłat za dzierŜawę i leasing pozyskano dochody w kwocie 

308.202 tys. zł. Zaległości w regulowaniu naleŜności wynikających z umów 

leasingowych wynosiły na koniec 1996 r. - 78.338 tys. zł (wraz z odsetkami) 
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i stanowiły 72,7% ogólnej kwoty zaległości z tytułu dochodów z prywatyzacji (na 

koniec 1995 r. - 107.800 tys. zł). 

 Zaległości z tytułu opłat za dzierŜawę i leasing (wraz z odsetkami) dotyczyły 

głównie jednostek, w których prywatyzację likwidacyjną realizowały: 

- urzędy wojewódzkie       43.404 tys. zł, 

- Ministerstwo Przemysłu i Handlu     19.086 tys. zł, 

- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  11.051 tys. zł, 

- Ministerstwo Kultury i Sztuki        4.248 tys. zł. 

 

1.3.3. Prywatyzacja banków 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. dochody z prywatyzacji banków zaplanowano 

w części 08 - Ministerstwo Finansów w kwocie 400.000 tys. zł, co stanowiło 74,7% 

wykonania 1995 r. (521.261 tys. zł) . 

 Z tytułu prywatyzacji banków w 1996 r. uzyskano dochody w wysokości 

831.079 tys. zł, tj. 207,8% kwoty planowanej w ustawie budŜetowej. W porównaniu do 

wykonania roku 1995 dochody z tytułu prywatyzacji banków w 1996 r. wzrosły 

w ujęciu nominalnym o 59,4%, a w ujęciu realnym o 32,9%. 

 Dochody z tytułu prywatyzacji banków w 1996 r. dotyczyły dochodów ze 

sprzedaŜy akcji: 

- Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.  

 w Poznaniu w kwocie       158.278 tys. zł, 

- Banku Śląskiego S.A. w Katowicach w kwocie   547.719 tys. zł, 

- Banku Przemysłowo Handlowego S.A. w Krakowie  

 w kwocie                444 tys. zł, 

- Banku Gdańskiego S.A. w Gdańsku w kwocie   124.638 tys. zł. 

 

1.4. Dochody zagraniczne 

 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano dochody zagraniczne w kwocie 

30.000 tys. zł, tj. 74,7% wykonania roku 1995 (40.139 tys. zł). 
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Dochody pozyskane w 1996 r. wyniosły 27.342 tys. zł, tj. 91,1% zaplanowanej kwoty 

w ustawie . 

 W 1996 r. uzyskane dochody były niŜsze od wykonania roku 1995 w ujęciu 

nominalnym o 31,9%, a w ujęciu realnym o 43,2%. Dochody te obejmowały odsetki od 

udzielonych poŜyczek zagranicznych oraz prowizje z tytułu gwarantowania kredytów 

zagranicznych . 

 Wpływy z tego tytułu stanowiły dochody cz. 41 - Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego. 
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2. Wydatki budŜetu państwa 

 Ustawą budŜetową na 1996 r. wydatki ogółem budŜetu państwa ustalono 

w kwocie 109.671.163 tys. zł. Planowane wydatki miały pokrycie w dochodach 

w 91,3% . 

 W związku z otrzymaniem kredytów zagranicznych na: 

- wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw  

 w kwocie  261.920 tys. zł, 

- wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej  

 w kwocie  261.920 tys. zł, 

- inwestycje w dziale - Ochrona zdrowia  w kwocie  135.025 tys. zł. 

Rada Ministrów, korzystająca z upowaŜnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy 

budŜetowej na rok 1996, dokonała zwiększenia wydatków o 658.865 tys. zł do kwoty 

110.330.028 tys. zł . Planowane wydatki po zmianach miały pokrycie w dochodach 

budŜetu państwa (100.171.163 tys. zł) w 90,8% (w 1995 r. w 90,3%) . 

 Wydatki budŜetu państwa w 1996 r. zrealizowane zostały w wysokości 

108.841.700 tys. zł, tj. w 98,7% w stosunku do załoŜeń ustawy po zmianach. 

Zrealizowane wydatki uzyskały pokrycie w dochodach w 91,6% (w 1995 r. w 91,8%). 

W stosunku do wykonania 1995 r. (91.169.671 tys. zł) wydatki budŜetu państwa 

w 1996 r. wzrosły w ujęciu nominalnym o 19,4%, a w ujęciu realnym uległy obniŜeniu 

o 0,4% . 

 W trakcie roku budŜetowego, rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia: 

- 30 września 1996 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów 

i wydatków, określonych w ustawie budŜetowej na rok 1996 oraz 
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- 17 grudnia 1996 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeniesień niektórych 

dochodów i wydatków określonych w ustawie budŜetowej na rok 1996, 

dokonano przeniesienia planowanych wydatków budŜetowych do jednostek 

budŜetowych powstałych zgodnie z przepisami art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki 

i administracji publicznej40, tj.: 

- z części 14 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 

 do części 17 - Ministerstwo Skarbu Państwa w kwocie 43.124 tys. zł, 

- z części 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej 

 do części 05 - Urząd Rady Ministrów w kwocie 54 tys. zł, 

- z części 31 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 do części 29 - Urząd Ochrony Państwa  w kwocie 53.070 tys. zł, 

 i do części 05 - Urząd Rady Ministrów w kwocie           106 tys. zł, 

- z części 05 - Urząd Rady Ministrów 

 do części 27 - Komitet Integracji Europejskiej w kwocie          544 tys. zł. 

 Na podstawie art. 48, ust. 2 ustawy Prawo budŜetowe Rada Ministrów 

rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budŜetowych, których 

nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 199641 

upowaŜniła do dokonania przeniesienia planowanych wydatków roku 1996 

do wykorzystania w roku 1997 bez określenia ich wysokości kwotowej: 

- na rachunek sum depozytowych, 

- na rachunek specjalny Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, 

- pozostawienia na rachunku inwestycyjnym Głównego Urzędu Ceł i Ministerstwa 

Finansów, 

- pozostawienia na rachunkach izb rolniczych i wykorzystania na finansowanie ich 

działalności. 

                                                           
40  Dz.U. Nr 106, poz. 497. 
41 Dz.U. Nr 156, poz. 782. 



 59 

 Łączna kwota wydatków budŜetowych, których nie zrealizowane planowane 

kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 1996, wyniosła 2.728.470 tys. zł, 

w tym w budŜetach wojewodów - 128.776 tys. zł. 

 Środki te rozdysponowano w sposób następujący: 

-na rachunek sum depozytowych przekazano kwotę 2.606.804 tys. zł, 

-na rachunek specjalny przekazano kwotę      61.000 tys. zł, 

-na rachunku inwestycyjnym pozostała kwota      60.500 tys. zł, 

-na rachunkach izb rolniczych pozostała kwota           166 tys. zł. 

 Wydatki budŜetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły 

z upływem roku budŜetowego 1996 stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków 

budŜetu państwa w 1996 r. (w 1995 r. - 622.821 tys. zł, tj. 0,7%). 

 W wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków 

budŜetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budŜetowego 1996 określono terminy wykorzystania tych wydatków w 1997 r. 

tj. do dnia 28 lutego, 30 września, 31 grudnia 1997 r. a takŜe zobowiązano jednostki do 

przekazania niewykorzystanych w tych terminach środków na rachunek budŜetu 

państwa. 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe do dnia 28 lutego 1997 r. miały być wykorzystane 

środki w wysokości 171.884 tys. zł, a wykorzystano środki w kwocie 116.611 tys. zł. 

Na dochody roku 1997 przekazano kwotę 54.213 tys. zł, w tym niewykorzystane środki 

dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków 

mieszkaniowych - 44.178 tys. zł (na rachunku depozytowym umiejscowiono na ten cel 

kwotę 44.880 tys. zł). 

 W trakcie realizacji budŜetu Minister Finansów na podstawie art. 43 ust. 2 

i ust. 5 ustawy - Prawo budŜetowe dokonał blokad planowanych wydatków na łączną 

kwotę 3.295.901 tys. zł w dziewiętnastu częściach budŜetu państwa, w tym trzynastu 

budŜetach wojewodów. Środki te zwiększyły wydatki części 83 - Rezerwy celowe, 

w tym z części 41 - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego o kwotę 1.250.000 zł i w części 

44 - Obsługa długu krajowego o kwotę 2.000.000 tys. zł.  

Wydatki w części 83 - Rezerwy celowe zwiększono m.in. w poz. 69 pn. "zobowiązania 

Skarbu Państwa i inne cele" o kwotę 3.254.947 tys. zł. Poza środkami przeniesionymi 
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do rezerw celowych z blokad wydatków, w 1996 r. zwiększono planowane wydatki 

w części 83 o kwotę 261.920 tys. zł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia  13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokość niedoboru 

budŜetu państwa na rok 199642. W wyniku dokonanych w 1996 r. zwiększeń, rezerwy 

celowe według planu po zmianach wyniosły 8.607.911 tys. zł, tj. 7,8% wydatków 

ogółem budŜetu po zmianach (w 1995 r. - 9,8%).  

 W 1996 r. wykorzystywano uprawnienia do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków budŜetowych, określonych w art. 45 i 46 ustawy - Prawo 

budŜetowe i zwiększonych dodatkowo w art. 38 ustawy budŜetowej na 1996 r. 

Minister Finansów na podstawie uprawnień wynikających z ustawy Prawo budŜetowe 

(art. 45 i 46) dokonywał przeniesień wydatków budŜetowych pomiędzy częściami 

budŜetu państwa, co spowodowało zmniejszenie planowanych wydatków w 68 

częściach budŜetu państwa o kwotę 11.329.466 tys. zł (w tym w części 83 - Rezerwy 

celowe o kwotę 7.719.316 tys. zł) oraz zwiększenia wydatków w 133 częściach 

budŜetu państwa o kwotę 11.329.466 tys. zł (w tym w części 83 - Rezerwy celowe 

o kwotę 3.295.901 tys. zł) . 

 Na podstawie uprawnień wynikających z art. 38 ustawy budŜetowej na 1996 r. 

Minister Finansów na wniosek wojewodów i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych 

ministrów dokonał przeniesień wydatków między działami w ramach budŜetu 

wojewodów na łączną kwotę 21.769 tys. zł w 36 budŜetach wojewodów (w 1995 r. - 

w 43 budŜetach wojewodów). 

 

 

                                                           
42 Dz.U. Nr 105, poz. 484. 
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Zobowiązania jednostek budŜetowych 

 Zobowiązania jednostek budŜetowych z tytułu nie sfinansowanych wydatków 

bieŜących na 31 grudnia 1996 r. wyniosły 3.636.479,8 tys. zł, w tym wymagalne 

2.992.682,3 tys. zł (w 1995 r. - 2.947.362 tys. zł, w tym wymagalne 2.205.686 tys. zł). 

W stosunku do roku 1995 nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 23,4%, w tym 

wymagalnych o 35,7% . 

 W opinii NIK powyŜsze kwoty zobowiązań  nie odzwierciedlają całego 

zadłuŜenia państwowych jednostek budŜetowych, gdyŜ: 

- nie wszystkie zobowiązania tych jednostek są ujęte w ewidencji księgowej, 

- kwoty te nie obejmują odsetek od wierzytelności wobec państwowych jednostek 

budŜetowych. 

 Nie przeprowadzono inwentaryzacji zobowiązań, które powstały w wyniku ich 

potwierdzenia przez byłego pracownika Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe jednostki ochrony zdrowia zaciągnęły zobowiązania, 

korzystając z gwarancji udzielonych przez tego pracownika lub potwierdzenia przez 

kierowników tych jednostek wymagalności zobowiązań, za dostawy sprzętu, który 

miał być rzekomo darowany przez dostawców, w kwocie 31.562,9 tys. zł (kwota 

główna). 

 Korzystając z uprawnień wynikających z art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK - 

w ramach kontroli wykonania budŜetu państwa za 1996 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli 

uzyskała od 75 banków i 3 towarzystw ubezpieczeniowych informacje o rozmiarach 

posiadanych wierzytelności wobec państwowych jednostek budŜetowych. 

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe na koniec 1996 r. wierzytelności wobec 

państwowych jednostek budŜetowych posiadało 30 banków i 3 towarzystwa 

ubezpieczeniowe na łączną kwotę 1.226.742,5 tys. zł, z czego naleŜność główna 

stanowiła 91%, a odsetki 9% kwoty łącznej. Z łącznej kwoty 0,04% przypadało na 

towarzystwa ubezpieczeniowe, a 99,96% na banki. W kwocie 1.226.742,5 tys. zł 
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wierzytelności wobec państwowych jednostek budŜetowych ochrony zdrowia 

stanowiły 1.013.997,3 tys. zł, a państwowych jednostek oświaty i wychowania  

- 36.490,2 tys. zł.  

 Łączna kwota odsetek od wierzytelności wobec państwowych jednostek 

budŜetowych będących w posiadaniu banków i towarzystw ubezpieczeniowych 

wyniosła 104.667,6 tys. zł. 

 Będące w posiadaniu banków kwoty wierzytelności wobec państwowych 

jednostek budŜetowych były bardzo zróŜnicowane ale 8 banków było w posiadaniu 

kwoty 1.062.596,7 tys. zł, tj. 86,6% kwoty łącznej.  

 Z przeprowadzonej przez NIK kontroli realizacji potrąceń zobowiązań 

podatkowych podatników z ich wierzytelności wobec państwowych jednostek 

budŜetowych wynika, Ŝe w 1996 r. kwota potrąceń wyniosła 762.900 tys. zł. 

Stwierdzono przypadki potrąceń naleŜności podatkowych z samych odsetek od kwot 

głównych wierzytelności, co naleŜy uznać za sprzeczne z interesem Skarbu Państwa. 

Oznacza to bowiem przyzwolenie na zachowanie kwot głównych wierzytelności i tzw. 

"hodowlę długów".  

 Biorąc pod uwagę ujawnione w wyniku kontroli zobowiązania (31.562,9 tys. zł) 

oraz posiadane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wierzytelności z tytułu 

odsetek (104.667,6 tys. zł), zobowiązania wymagalne państwowych jednostek 

budŜetowych są co najmniej o 136.230,5 tys. zł wyŜsze od kwoty prezentowanej 

w sprawozdaniu rządowym. 

 Jednostki budŜetowe wydatkowały w 1996 r. środki z tytułu kar i odszkodowań 

(§ 39) w łącznej kwocie 455.012 tys. zł (w 1995 r. - 260.834 tys. zł), co 

stanowiło 0,42% wydatków budŜetu państwa 1996 r. (w 1995 r. - 0,29%). 

W 1996 r. nastąpił wzrost tych wydatków o 74,4% w porównaniu do 1995 r. 
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2.1. Wydatki budŜetu państwa według podstawowych grup  

 

 Realizację wydatków w układzie ekonomicznym prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

 
Wykonanie 

1996 r. 
 

Wykonanie 
w 1995 r. 

Wskaźniki 
% 
 

 w 1995 r. wg ustawy 
budŜe-
towej 

budŜet po 
zmianach 

wykonanie w 
warunkach 

 1996 r. 

5:2 5:3 5:4 5:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ogółem 91.169.671 109.671.163 110.330.028 108.841.700 109.312.436 119,4 99,2 98,7 99,6 
1. dotacje i subwencje 
w tym: 

- dotacje dla pdmiotów 
  gospodarczych 

- dotacje dla  
  spółdzielni 
  mieszkaniowych 

- dotacje dla państw.  
  jedn. organ. szkół   
  wyŜ. 

- dotacje dla funduszy  
   celowych 

- dotacje dla KRUS 

- dotacje na finanso-    
  wanie zadań  bieŜą-  
  cych zlecanych  
  gminom (p.88) 

- subwencja ogólna dla  
  gmin 

31.657.078 
 

2.583.064 
 

445.672 
 
 

3.156.317 
 
 

10.456.650 
 

6.115.629 

1.829.561 
 
 
 

2.939.231 

39.141.062 40.604.012 
 

2.423.326 
 

444.247 
 
 

4.406.199 
 
 

11.083.250 
 

7.567.260 

1.934.151 
 
 
 
 

7.875.291 

39.997.412 
 

2.420.194 
 

444.157 
 
 

4.406.180 
 
 

11.083.250 
 

7.566.867 

1.922.148 
 
 
 
 

7.875.291 

37.956.837 
 

3.097.094 
 

534.361 
 
 

3.784.424 
 
 

12.537.523 
 

7.332.639 

2.193.644 
 
 
 
 

3.524.138 

126,3 
 

93,7 
 

99,7 
 
 

139,6 
 
 

106,0 
 

123,7 

105,1 
 
 
 
 

267,9 

102,2 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 

98,5 
 

99,9 
 

100,0 
 
 

100,0 
 
 

100,0 
 

100,0 

99,4 
 
 
 
 

100,0 

105,4 
 

78,1 
 

83,1 
 
 

116,4 
 
 

88,4 
 

103,2 

87,6 
 
 
 
 

223,5 

2. świadczenia na rzecz 
    osób fizycznych 
w tym: 

- świadczenia   
  społeczne 

- refundacja za leki i  
  środki pomocnicze 

- inne świadczenia   
  (p.21 i 25) 

7.874.960 
 
 

4.924.535 
 

1.889.102 
 

1.035.728 

9.512.903 9.286.020 
 
 

6.666.698 
 

1.386.257 
 

1.106.077 

9.028.308 
 
 

6.508.539 
 

1.384.318 
 

1.102.036 

9.442.077 
 
 

5.904.517 
 

2.265.033 
 

1.241.838 

114,6 
 
 

132,2 
 

73,3 
 

106,4 

94,9 
 
 

- 

 
- 
 

- 
 

97,2 
 
 

97,6 
 

99,9 
 

99,6 

95,6 
 
 

110,2 
 

61,1 
 

88,7 

3. wydatki bieŜące  
    jedn. budŜetowych 
w tym: 

- wynagrodzenia  
  osobowe (p.11) 

- uposaŜenia dla  
  Ŝołnierzy  
  zawodowych  
  i funkcjonariuszy  
  (p.12) 

- nagrody z ZFN (p.17) 

- pochodne od  
  wynagrodzeń  
  (p.41,42) 

- zakupy towarów i  
  usług     
  (p.31,36,37,33,32) 

31.134.778 
 
 
 

10.417.683 
 
 

3.062.824 
 
 
 
 

816.730 
 
 

5.122.308 
 
 
 

9.044.732 

35.238.582 37.066.390 
 
 
 

10.404.264 
 
 

3.762.546 
 
 
 
 

939.425 
 
 

5.196.002 
 
 
 

13.079.473 

36.767.692 
 
 
 

10.488.663 
 
 

3.760.222 
 
 
 
 

939.126 
 
 

5.137.960 
 
 
 

12.990.799 

37.330.599 
 
 
 

12.490.802 
 
 

3.672.326 
 
 
 
 

979.259 
 
 

6.141.647 
 
 
 

10.844.634 

118,1 
 
 
 

100,7 
 
 

122,8 
 
 
 
 

114,9 
 
 

100,3 
 
 
 

126,8 

104,3 99,2 
 
 
 

100,8 
 
 

99,9 
 
 
 
 

99,9 
 
 

98,9 
 
 
 

99,3 

98,5 
 
 
 

84,0 
 
 

102,4 
 
 
 
 

95,9 
 
 

83,7 
 
 
 

105,8 

  



 64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.  wydatki majątkowe 
     w tym: 

- wydatki inwestycyjne  
  jedn. budŜetowych 

- dotacje na  
  finansowanie  
  inwestycji innych  
  jedn. oraganizacyj- 
  nych 

- dotacje na finansowa- 
  nie inwestycji  
  podmiotów   
 gospodarczych 

- dotacje na  
  finansowanie  
  własnych  zadań  
  inwest. gmin 

- wydatki kapitałowe 

4.127.071 
 

2.411.940 
 

589.627 
 
 
 
 

374.307 
 
 
 

531.200 
 
 
 

108.428 

5.371.395 6.100.094 
 

3.044.144 
 

822.540 
 
 
 
 

1.033.577 
 
 
 

859.677 
 
 
 

91.042 

6.071.014 
 

3.031.705 
 

821.822 
 
 
 
 

1.033.577 
 
 
 

847.594 
 
 
 

91.042 

4.948.358 
 

2.891.916 
 

706.963 
 
 
 
 

448.794 
 
 
 

636.909 
 
 
 

130.005 

147,1 
 

125,7 
 

139,4 
 
 
 
 

276,1 
 
 
 

159,7 
 
 
 

83,9 

113,0 99,5 
 

99,6 
 

99,9 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

98,6 
 
 
 

100,0 

122,7 
 

104,8 
 

116,2 
 
 
 
 

230,3 
 
 
 

133,1 
 
 
 

70,0 
5.  rozliczenia  
     z bankami 

2.016.061 2.468.208 2.575.498 2.575.498 2.417.257 127,7 104,3 100,0 106,5 

6.  obsługa długu  
     publicznego 
z tego: 

- obsługa długu  
  krajowego 

- obsługa długu  
  zagranicznego 

14.359.723 
 
 
 

11.097.129 
 

3.262.594 

17.939.013 14.698.013 
 
 
 

11.223.013 
 

3.475.000 

14.401.775 
 
 
 

11.032.252 
 

3.369.523 

17.217.308 
 
 
 

13.305.458 
 

3.911.850 

100,3 
 
 
 

99,4 
 

103,3 

80,3 98,0 
 
 
 

98,3 
 

97,0 

83,6 
 
 
 

82,9 
 

86,1 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Wydatki na dotacje i subwencje w 1996 r. wyniosły 39.997.412 tys. zł 
i stanowiły 36,7% wydatków budŜetu państwa (w 1995 r. - 31.657.078 tys. zł i 34,7%). 
Wydatki te obejmowały głównie dotacje: dla funduszy celowych (11.083.250 tys. zł), 
dla KRUS (7.566.867 tys. zł), dla państwowych jednostek organizacyjnych szkół 
wyŜszych (4.406.180 tys. zł), dla podmiotów gospodarczych (2.420.194 tys. zł) oraz 
subwencje ogólne dla gmin (7.875.291 tys. zł). Wydatki w tej grupie ekonomicznej 
w 1996 r. w ujęciu nominalnym wzrosły o 26,3%, a w ujęciu realnym o 5,4%, do czego 
przyczyniły się szczególnie subwencje ogólne dla gmin, które w porównaniu do roku 
1995 wzrosły o 167,9% w ujęciu nominalnym, a takŜe dotacje dla państwowych 
jednostek organizacyjnych szkół wyŜszych (wzrost o 39,6%). Dotacje dla KRUS 
wzrosły o 23,7%, a dotacje dla funduszy celowych o 5,9%. 

 

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 1996 r. wyniosły 9.028.308 tys. zł 
i stanowiły 8,3% wydatków budŜetu państwa (w 1995 r. - 7.874.960 tys. zł i 8,6%). 
Wydatki te w ujęciu nominalnym w porównaniu do roku 1995 wzrosły o 14,6%, 
a w ujęciu realnym uległy zmniejszeniu o 4,4%. Wydatki te obejmowały: świadczenia 
emerytalno rentowe dla tzw. słuŜb mundurowych realizowane z budŜetów ministerstw: 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w łącznej kwocie 
6.508.539 tys. zł, tj. 72,1% wydatków w grupie (w 1995 r. - 4.924.535 tys. zł). 
W 1996 r. nastąpił wzrost wydatków na świadczenia społeczne w porównaniu do roku 
1995 o 32,2%. Drugą pozycją wydatków w tej grupie były wydatki z tytułu refundacji 
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za leki dla uprawnionych w kwocie 1.384.318 tys. zł (w 1995 r. - 1.889.102 tys. zł). 
W 1996 r. nastąpił spadek tych wydatków o 37,7%. 

 Wydatki bieŜące jednostek budŜetowych zrealizowano w 1996 r. w kwocie 
36.767.692 tys. zł (w 1995 r. - 31.134.778 tys. zł). Wydatki te stanowiły 33,8% 
wydatków ogółem budŜetu państwa (w 1995 r. - 34,2%). W porównaniu do roku 1995 
w ujęciu nominalnym nastąpił wzrost wydatków o 18,1%, w ujęciu realnym spadek 
o 1,5% . Wydatki te obejmują głównie wydatki na wynagrodzenia (10.488.663 tys. zł), 
tj. 28,5% wydatków w grupie, pochodne od wynagrodzeń (5.137.960 tys. zł), tj. 14% 
wydatków w grupie oraz wydatki na zakupy towarów i usług (12.990.799 tys. zł), 
tj. 35,3% wydatków w grupie . 

 Wydatki majątkowe wyniosły 6.071.014 tys. zł i stanowiły 5,6% wydatków 
budŜetu państwa ogółem (w 1995 r. - 4.127.071 tys. zł i 4,5%). W porównaniu do roku 
1995 wydatki te w ujęciu nominalnym wzrosły w 1996 r. o 47,1%, a realnym o 22,7%. 
Główne pozycje wydatków stanowiły: wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
(3.031.705 tys. zł), tj. 49,9% wydatków w grupie, dotacje do finansowania inwestycji 
podmiotów gospodarczych (1.033.577 tys. zł), tj. 17,0%, dotacje do finansowania 
własnych zadań inwestycyjnych gmin (847.594 tys. zł), tj. 13,9%, dotacje do 
finansowania inwestycji innych jednostek organizacyjnych (821.822 tys. zł), tj. 13,5%. 

 

 Wydatki z tytułu rozliczeń z bankami zrealizowano w kwocie 2.575.498 tys. zł, 

co stanowiło 2,4% wydatków budŜetu państwa. (w 1995 r. - 2.016.061 tys. zł i 2,2%). 

W porównaniu do roku 1995 nastąpił wzrost wydatków o 27,7% w ujęciu nominalnym 

i w ujęciu realnym o 6,5% . Wydatki tej grupy dotyczyły m.in. wykupu odsetek od 

kredytów mieszkaniowych, refundacji premii gwarancyjnych od wkładów 

mieszkaniowych, pokrycia zobowiązań wobec banków spółdzielczych z tytułu 

wkładów oszczędnościowych . 

 Wydatki na obsługę długu publicznego w 1996 r. wyniosły 14.401.775 tys. zł 

i stanowiły 13,2% wydatków budŜetu państwa ogółem (w 1995 r. - 14.359.723 tys. zł 

i 15,8%) . W porównaniu do roku 1995 nastąpił w ujęciu nominalnym wzrost 

wydatków o 0,3%, a w ujęciu realnym spadek o 16,4% . Wydatki te obejmowały 

obsługę długu krajowego (11.032.252 tys. zł) i obsługę zadłuŜenia zagranicznego 

(3.369.523 tys. zł). 

 Udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem budŜetu państwa 

przedstawiono w tabeli: 

(w mln zł) 
 1995  1996 
Wyszczególnienie kwota struktura w % kwota struktura w % 
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1 2 3 4 5 
1. Wydatki  
    ogółem 

 
91.169,7 

 
100,0 

 
108.841,7 

 
100,0 

2. Wydatki  
    "sztywne" 

 
31.685,7 

 
34,8 

 
34.535,1 

 
31,7 

z tego: 
- obsługa długu  
  krajowego1) 

 
 

11.097,1 

 
 

12,2 

 
 

11.025,5 

 
 

10,1 
- obsługa długu  
  zagranicznego1) 

 
3.262,6 

 
3,6 

 
3.369,5 

 
3,1 

- wydatki  
  w dziale  
  ubezpieczenia  
  społeczne 

 
 
 

15.309,9 

 
 
 

16,8 

 
 
 

17.564,6 

 
 
 

16,1 
- rozliczenia z  
  bankami1) 

 
2.016,1 

 
2,2 

 
2.575,5 

 
2,4 

1) według grup ekonomicznych 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników kontroli. 
 

 Z analizy wydatków budŜetu państwa według paragrafów wynika, Ŝe w 1996 r. 

największy udział w wydatkach budŜetowych miały następujące paragrafy klasyfikacji 

budŜetowej: 

48 Dotacje pozostałe      - 13.719.551 tys. zł, tj. 12,6%, 

(w 1995 r. -10.717.039 tys. zł, tj. 11,8%) 

47 Dotacje dla gospodarki pozabudŜetowej   - 11.469.215 tys. zł, tj. 10,5%, 

(w 1995 r. -10.791.993 tys. zł, tj. 11,8%) 

68 Odsetki od papierów wartościowych    - 10.742.390 tys. zł, tj. 9,9%, 

(w 1995 r. -10.463.991 tys. zł, tj. 11,5%) 

11 Wynagrodzenia osobowe     - 10.488.663 tys. zł, tj. 9,6%, 

(w 1995 r. -10.417.684 tys. zł, tj. 11,4%) 

90 Subwencje ogólne dla gmin     -   7.875.291 tys. zł, tj. 7,2%, 

(w 1995 r. - 2.939.231 tys.zł, tj. 3,2%) 

22 Świadczenia społeczne      -   6.508.539 tys. zł, tj. 6,0%, 

(w 1995 r. - 4.924.535 tys. zł, tj. 5,4%) . 

 

2.2. Wydatki budŜetu państwa według działów 

 

 Realizację wydatków budŜetowych w 1996 r. w układzie działowym prezentują 

dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
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                       (w mln zł) 
  

Wykonanie 
 

1996 r. 
Wykonanie 
w 1995 r 

Wskaźniki 
% 

Struktura 
 

Wyszczególnienie w 1995 r. budŜet  
wg ustawy 

budŜet po 
zmianach 

wykonanie w warun- 
kach  1996 r. 

 
5:2 

 
5:3 

 
5:4 

 
5:6 

 
1995 r. 

 
1996 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
01 Przemysł 148,7 64,0 227,8 227,3 178,3 152,9 355,2 99,7 127,5 0,2 0,2 
31 Budownictwo 72,9 85,9 87,3 85,4 87,4 117,1 99,4 97,9 97,7 0,1 0,1 
40 Rolnictwo 1.455,9 1.682,0 2.001,8 1.998,7 1.745,6 137,3 118,8 99,9 114,5 1,6 1,8 
45 Leśnictwo 105,8 69,8 159,3 159,2 126,9 150,5 228,1 99,9 125,5 0,1 0,1 
50 Transport 1.259,4 1.786,9 1.889,2 1.888,9 1.510,0 149,9 105,7 100,0 125,1 1,4 1,7 
59 Łączność 93,6 105,3 99,3 99,3 112,2 106,1 94,3 100,0 88,5 0,1 0,1 
61 Handel  
     wewnętrzny 

 
326,7 

 
396,5 

 
397,6 

 
396,1 

 
391,7 

 
121,2 

 
99,9 

 
99,6 

 
101,1 

 
0,4 

 
0,4 

64 Handel  
     zagraniczny 

 
20,5 

 
27,8 

 
27,8 

 
27,5 

 
24,6 

 
134,1 

 
98,9 

 
98,9 

 
111,8 

 
0,02 

 
0,03 

66 RóŜne usługi  
     materialne 

 
441,5 

 
548,7 

 
554,4 

 
554,4 

 
529,4 

 
125,6 

 
101,0 

 
100,0 

 
104,7 

 
0,5 

 
0,5 

70 Gospodarka  
     komunalna 

 
920,5 

 
836,5 

 
1.142,5 

 
1.141,2 

 
1.103,7 

 
123,9 

 
136,4 

 
99,9 

 
103,4 

 
1,0 

 
1,05 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
74 Gosp.  
    mieszkaniowa  
    i niemater.  
    usługi  
    komunalne 

 
 
 
 

117,2 

 
 
 
 

137,2 

 
 
 
 

145,2 

 
 
 
 

142,6 

 
 
 
 

140,5 

 
 
 
 

121,7 

 
 
 
 

103,9 

 
 
 
 

98,2 

 
 
 
 

101,5 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

0,1 
77 Nauka 1.437,6 1.854,5 1.855,4 1.885,0 1.723,7 129,0 100,0 99,9 107,6 1,6 1,7 
79 Oswiata i  
     wychowanie 

 
10.309,9 

 
4.582,8 

 
5.325,6 

 
5.322,7 

 
12.361,6 

 
51,6 

 
116,1 

 
99,9 

 
43,1 

 
11,3 

 
4,9 

81 Szkolnictwo  
     wyŜsze 

 
2.147,7 

 
2.683,3 

 
3.002,5 

 
3.002,4 

 
2.607,5 

 
138,1 

 
111,9 

 
100,0 

 
115,1 

 
2,4 

 
2,8 

83 Kultura  
     i sztuka 

 
703,6 

 
787,4 

 
830,0 

 
829,7 

 
843,6 

 
117,9 

 
105,4 

 
99,9 

 
98,4 

 
0,8 

 
0,7 

85 Ochrona  
     zdrowia 

 
13.132,6 

 
14.047,2 

 
16.742,9 

 
16.742,0 

 
15.745,9 

 
127,5 

 
119,2 

 
100,0 

 
106,3 

 
14,4 

 
15,4 

86 Opieka  
     społeczna 

 
8.519,0 

 
9.746,1 

 
10.950,8 

 
10.779,5 

 
10.214,3 

 
126,5 

 
110,6 

 
98,4 

 
105,5 

 
9,3 

 
9,9 

87 Kultura fiz. 
     i sport 

 
122,8 

 
163,1 

 
170,0 

 
169,5 

 
147,2 

 
138,0 

 
103,9 

 
99,7 

 
115,1 

 
0,1 

 
0,2 

88 Turystyka  
     i wypoczynek 

 
39,2 

 
55,5 

 
60,9 

 
60,8 

 
47,0 

 
155,1 

 
109,5 

 
99,8 

 
129,4 

 
0,04 

 
0,1 

89 RóŜna  
     działalność 

 
187,6 

 
218,1 

 
297,8 

 
294,0 

 
224,9 

 
156,7 

 
134,8 

 
98,7 

 
130,7 

 
0,2 

 
0,3 

91 Adm.  
     państwowa  
     i samorządowa 

 
 

3.115,8 

 
 

3.725,0 

 
 

3.962,3 

 
 

3.950,0 

 
 

3.735,8 

 
 

126,8 

 
 

106,0 

 
 

99,7 

 
 

105,7 

 
 

3,4 

 
 

3,6 
92 Wymiar spra- 
      wiedliwości 

 
1.713,1 

 
2.126,9 

 
2.346,1 

 
2.345,5 

 
2.054,0 

 
136,9 

 
110,3 

 
99,9 

 
114,2 

 
1,9 

 
2,2 

93  Bezpieczeń- 
     stwo publiczne 

 
3.380,4 

 
4.075,5 

 
4.318,5 

 
4.318,3 

 
4.053,1 

 
127,7 

 
105,9 

 
100,0 

 
106,5 

 
3,7 

 
4,0 

94 Finanse 16.830,4 21.032,6 17.958,9 17.651,3 20.179,7 104,9 83,9 98,3 87,5 18,5 16,2 
95 Ubezpieczenia  
     społeczne 

 
15.309,9 

 
17.303,6 

 
17.569,4 

 
17.564,6 

 
18.356,6 

 
114,7 

 
101,5 

 
99,9 

 
95,7 

 
16,8 

 
16,1 

96 Dot. na finans.  
     zad. gospodar- 
     czych 

 
 

2.739,1 

 
 

1.995,2 

 
 

2.511,4 

 
 

2.510,8 

 
 

3.284,3 

 
 

91,7 

 
 

125,8 

 
 

99,9 

 
 

76,4 

 
 

3,0 

 
 

2,3 
97 RóŜne  
     rozliczenia 

 
851,6 

 
13.113,7 

 
9.041,6 

 
8.104,8 

 
1.021,1 

 
951,7 

 
61,8 

 
89,6 

 
793,7 

 
0,9 

 
7,4 
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98 Obrona  
     narodowa 

 
5.249,4 

 
5.810,6 

 
6.003,7 

 
6.003,4 

 
6.294,0 

 
114,4 

 
103,3 

 
100,0 

 
95,4 

 
5,8 

 
5,5 

99 Urzędy  
     naczelnych  
     organów  
     państwowych 

 
 
 

390,3 

 
 
 

609,5 

 
 
 

650,1 

 
 
 

616,7 

 
 
 

467,9 

 
 
 

158,0 

 
 
 

101,2 

 
 
 

94,9 

 
 
 

131,8 

 
 
 

0,4 

 
 
 

0,6 
Ogółem 91.169,7 109.671,2 110.330,0 108.841,7 109.312,5 119,4 92,2 98,7 99,6 100,0 100,0 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 
W 1996 r., w porównaniu do wydatków roku 1995, nastąpił wzrost wydatków ogółem 
budŜetu państwa w ujęciu nominalnym o 19,4% a w ujęciu realnym spadek o 0,4%. 
Według działów klasyfikacji budŜetowej w 1996 r. nie osiągnięto w dwóch działach 
nominalnego i w ośmiu działach realnego wzrostu wydatków w porównaniu do 1995 r. 
Spadek wydatków wystąpił w następujących działach: 
 

dział w ujęciu nominalnym w ujęciu realnym 
1 2 3 

31 Budownictwo o - 2,3% 
59 Łączność o - 11,5% 
79 Oświata i wychowanie o 48,4% 56,9% 
83 Kultura i sztuka o - 1,6% 
94 Finanse o - 2,5% 
95 Ubezpieczenia społeczne o - 4,3% 
96 Dotacje na finansowanie  
     zadań gospodarczych o 

 
8,3% 

 
23,6% 

98 Obrona narodowa o - 4,6% 

 

 Wzrost wydatków w ujęciu realnym wystąpił w 21 działach (na ogólną liczbę 29 
działów). NajwyŜszy wzrost wydatków dotyczył następujących działów: 

Dział W ujęciu nominalnym W ujęciu realnym 
1 2 3 

97 RóŜne rozliczenia o 851,7% 693,7% 
99 Urzędy naczelnych organów  
     władzy o 

58,0% 31,8% 

89 RóŜna działalność o 56,7% 30,7% 
88 Turystyka i wypoczynek o 55,1% 29,4% 
01 Przemysł o 52,9% 27,5% 
45 Leśnictwo o 50,5% 25,5% 
50 Transport o 49,9% 25,1% 
81 Szkolnictwo o 38,1% 15,1% 
40 Rolnictwo o 37,3% 14,5% 

 W strukturze wydatków najbardziej istotne zmiany, w porównaniu do 1995 r. 
zaszły w wydatkach działów: 79 - Oświata i wychowanie i 97 - RóŜne rozliczenia, co 
było związane z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 1996 r. subwencji na zadania 



 69 

oświatowe z działu 79 i włączeniem ich do działu 97 oraz przejęciem finansowania 
szkół przez gminy. Ponadto znacząco zwiększył się udział w wydatkach ogółem 
działów: 85 - Ochrona zdrowia (z 14,4% w 1995 r. do 15,4% w 1996 r.), 86 - Opieka 
Społeczna (z 9,3% do 9,9%), 93 - Bezpieczeństwo publiczne (z 3,7% do 4,0%),  
50 - Transport (z 1,4% do 1,7%). Zmalał udział wydatków w działach: 94 - Finanse 
(z 18,5% w 1995 r. do 16,2% w 1996 r., 95 - Ubezpieczenia społeczne (z 16,8% do 
16,1%), 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych (z 3,0% do 2,3%),  
98 - Obrona narodowa (z 5,8% do 5,5%). 

 Największy udział w wydatkach budŜetu państwa w 1996 r. podobnie jak 
w 1995 r. przypadał na działy: 

94 Finanse 17.651,3 mln zł tj. 16,2% 
95 Ubezpieczenia społeczne 17.564,6 mln zł tj. 16,1% 
85 Ochrona zdrowia 16.742,0 mln zł tj. 15,4% 
86 Opieka społeczna 10.779,5 mln zł tj.   9,9% 
97 RóŜne rozliczenia 8.104,8 mln zł tj.   7,4% 
98 Obrona narodowa 6.003,4 mln zł tj.   5,5% 
79 Oświata i wychowanie 5.322,7 mln zł tj.   4,9% 

 
 W 1996 r. wystąpiły przypadki wykonania wydatków w kwotach wyŜszych niŜ 
załoŜono w planie po zmianach wydatków w grupach paragrafów następujących 
działów: 

(w zł) 
Dział Nazwa działów Grupa 

paraga-
fów 

Nazwa grupy Plan po 
zmianach 

wykonanie % 
6:5 

Kwota 
przekroczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
31 Budownictwo 3016 

3030 
3040 

Nagrody z ZFN 
Odpisy na FŚSpoł 
Podatki, opłaty na 
rzecz BP 

138.172 
89.207 

214 
 

138.352 
89.220 

368 

100,13 
100,01 
171,96 

180 
13 

154 

40 Rolnictwo 3016 Nagrody z ZFN 11.247.323 11.247.908 100,01 585 
45 Leśnictwo 3040 Podatki, opłaty na 

rzecz BP 
4.091 4.103 100,29 12 

70 Gospodarka 
komunalna 

3040 Podatki, opłaty na 
rzecz BP 

74.197 74.244 100,06 47 

79 Oświata 
 i wychowanie 

1102 
 
 
 
2010 
 
2040 
3011 
 
3090 

Dotacje na finans. 
zadań własnych  
bieŜących gmin 
 
Świadczenia 
społeczne 
Inne świadczenia 
Wynagrodzenia 
osobowe 
Pozostałe wydatki 

99.073.451 
 
 
 

126.516.756 
 

17.028.483 
1.890.384.447 

 
47.033.858 

99.199.926 
 
 
 

126.706.579 
 

17.319.501 
1.978.419.218 

 
49.467.444 

100,13 
 
 
 

100,15 
 

101,71 
104,66 

 
105,17 

126.475 
 
 
 

189.820 
 

291.018 
88.034.771 

 
2.433.586 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

85 Ochrona zdrowia 2040 
3011 
 
3030 
3040 
 
3050 
 
3060 
 
3090 
4020 

Inne świadczenia 
Wynagrodzenia 
osobowe 
Odpisy na FŚSpoł 
Podatki, opłaty na 
rzecz BP 
Podatki, opłaty na 
rzecz BG 
Zakupy towarów  
i usług 
Pozostałe wydatki 
Dot. na finans.  
inwestycji i in.  
jednostek 
organizacyjnych 

64.618.254 
4.777.083.956 

 
184.491.875 

1.064.493 
 

13.216.749 
 

4.789.869.397 
 

264.076.836 
50.773.107 

64.785.700 
4.777.403.580 

 
184.508.250 

1.067.675 
 

13.233.592 
 

4.827.598.568 
 

265.409.912 
50.913.606 

 
 

100,26 
100,01 

 
100,01 
100,30 

 
100,13 

 
100,79 

 
100,50 
100,28 

167.446 
319.624 

 
16.375 
3.182 

 
16.843 

 
37.729.111 

 
1.333.076 

141.499 

88 Turystyka 
 i wypoczynek 

3011 Wynagrodzenia 
osobowe 

3.530.176 3.549.937 100,56 19.761 

93 Bezpieczeństwo 
Publiczne 

3011 
 
3016 
3020 
 
3030 
3050 
 
3090 

Wynagrodzenia 
osobowe 
Nagrody z ZFN 
Pochodne od  
wynagrodzeń 
Odpisy na FŚSpoł 
Podatki, opłaty na 
rzecz BG 
Pozostałe wydatki 

268.546.000 
 

169.159.000 
132.519.000 

 
11.286.300 
16.917.701 

 
248.711.921 

269.476.019 
 

169.289.671 
133.031.659 

 
11.293.974 
16.919.265 

 
248.789.192 

100,35 
 

100,08 
100,39 

 
100,07 
100,01 

 
100,03 

930.019 
 

130.671 
512.659 

 
7.674 
1.561 

 
77.271 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Realizację wydatków w 1996 r. w budŜetach wojewodów wg działów 
klasyfikacji budŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

(w tys. zł) 
  

Wykonanie 
 

1996 r. 
Wykonanie 
w 1995 r 

Wskaźniki 
% 

Struktura 
 

Wyszczególnienie w 1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykonanie w 
warunkach  
1996 r. 

 
5:2 

 
5:3 

 
5:4 

 
5:6 

 
1995 r. 

 
1996 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ogółem 17.130.908 17.601.817 19.350.267 19.325.902 20.539.959 112,8 109,8 99,9 94,1 100,0 100,0 
01 Przemysł 10.661 3.000 10.278 10.278 12.783 96,4 342,6 100,0 80,4 0,1 0,1 
31 Budownictwo 41.652 45.439 47.764 47.175 49.941 113,3 103,8 98,8 94,5 0,2 0,2 
40 Rolnictwo 622.845 722.292 758.148 757.146 746.791 121,6 104,8 99,9 101,4 3,6 3,9 
45 Leśnictwo 24.283 30.420 30.929 30.853 29.115 127,1 101,4 99,8 105,9 0,1 0,2 
50 Transport 173.607 198.640 263.833 263.832 208.155 151,9 132,8 100,0 126,8 1,0 1,4 
59 Łączność 1.574 2.237 2.373 2.373 1.887 150,8 106,1 100,0 125,8 0,0 0,0 
61 Handel   
     wewnętrzny 

 
60 

 
- 

 
160 

 
159 

 
72 

 
265,0 

 
- 

 
99,4 

 
220,8 

 
0,0 

 
0,0 

66 RóŜne usł.  
     material 

 
2.401 

 
2.957 

 
3.099 

 
3.098 

 
2.879 

 
129,0 

 
104,8 

 
100,0 

 
107,6 

 
0,0 

 
0,0 

70 Gospod.   
     komunal. 

 
919.998 

 
835.651 

 
1.141.979 

 
1.140.759 

 
1.103.078 

 
124,0 

 
136,5 

 
99,9 

 
103,1 

 
5,4 

 
5,9 

74 Gosp.  
     mieszk.  
     i  niemat.  
     usługi  
     komun. 

 
 
 
 

114.765 

 
 
 
 

130.022 

 
 
 
 

144.412 

 
 
 
 

141.904 

 
 
 
 

137.603 

 
 
 
 

123,6 

 
 
 
 

109,1 

 
 
 
 

98,3 

 
 
 
 

103,1 

 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 

0,7 
77 Nauka 196 - - - 235 - - - - 0,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79 Oswiata  
     i wychow. 

 
269.982 

 
117.574 

 
167.919 

 
166.344 

 
323.708 

 
61,6 

 
141,5 

 
99,1 

 
51,4 

 
1,6 

 
0,9 

83 Kultura 
     i sztuka 

 
415.935 

 
441.175 

 
482.850 

 
482.826 

 
498.706 

 
116,1 

 
109,4 

 
100,0 

 
96,8 

 
2,4 

 
2,5 

85 Ochrona  
     zdrowia 

 
10.634.877 

 
10.853.073 

 
11.497.418 

 
11.496.702 

 
12.751.218 

 
108,1 

 
105,9 

 
99,9 

 
90,2 

 
62,1 

 
59,5 

86 Opieka  
      społeczna 

 
2.445.732 

 
2.636.414 

 
3.145.049 

 
3.131.152 

 
2.932.433 

 
128,0 

 
118,8 

 
99,6 

 
106,8 

 
14,3 

 
16,2 

87 Kultura fiz.  
     i sport 

 
47.989 

 
53.668 

 
59.839 

 
59.833 

 
57.539 

 
124,7 

 
111,5 

 
99,9 

 
103,9 

 
0,3 

 
0,3 

88 Turystyka  
      i wypo- 
      czynek 

 
 

8.188 

 
 

9.323 

 
 

14.309 

 
 

14.306 

 
 

9.817 

 
 

174,7 

 
 

153,4 

 
 

99,9 

 
 

145,7 

 
 

0,0 

 
 

0,1 
89 RóŜna  
     działalność 

 
17.190 

 
20.735 

 
34.176 

 
31.998 

 
20.611 

 
186,1 

 
154,3 

 
93,6 

 
155,2 

 
0,1 

 
0,2 

91 Adm. 
     państwowa 
     i samo-    
     rządowa 

 
 
 

843.753 

 
 
 

901.552 

 
 
 

1.006.322 

 
 
 

1.005.829 

 
 
 

1.011.660 

 
 
 

119,2 

 
 
 

111,6 

 
 
 

99,9 

 
 
 

99,4 

 
 
 

4,9 

 
 
 

5,2 
93  Bezpiecz. 
      publiczne 

 
146 

 
333 

 
333 

 
317 

 
175 

 
217,1 

 
95,2 

 
95,3 

 
181,1 

 
0,0 

 
0,0 

94 Finanse 385 - 46.246 46.246 462 12.012,0 - 100,0 10.010 0,0 0,2 
96 Dot. na     
     finans.  
     zad. gospo-  
     darczych 

 
 
 

517.389 

 
 
 

457.956 

 
 
 

487.966 

 
 
 

487.954 

 
 
 

620.349 

 
 
 

94,3 

 
 
 

106,6 

 
 
 

100,0 

 
 
 

78,7 

 
 
 

3,0 

 
 
 

2,5 
97 RóŜne  
     rozliczenia 

 
17.300 

 
139.356 

 
4.866 

 
4.818 

 
20.743 

 
27,8 

 
3,5 

 
99,0 

 
23,2 

 
0,1 

 
0,0 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 W 1996 r. wydatki ogółem w budŜetach wojewodów w porównaniu do roku 
1995 wzrosły w ujęciu nominalnym o 12,8%, a w ujęciu realnym zmniejszyły się 
o 5,9% . 

 Z danych przedstawionych w poniŜszej tabeli wynika, Ŝe w 1996 r. zmniejszenie 
wydatków (w porównaniu do wykonania 1995 r.) nastąpiło w następujących działach: 
 

Dział W ujęciu nominalnym W ujęciu realnym 
1 2 3 

01 Przemysł 3,6% 19,6% 
79 Oświata i wychowanie 38,2% 48,6% 
96 Dotacje na finansowanie  
     zadań gospodarczych 

5,7% 21,3% 

97 RóŜne rozliczenia 72,2% 76,8% 
 
 
 
 Wzrost wydatków stwierdzono m.in. w działach: 

dział w ujęciu nominalnym w ujęciu realnym 
1 2 3 

50 Transport 51,9% 26,8% 
59 Łączność 50,8% 25,8% 
61 Handel wewnętrzny 165,0% 120,8% 
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88 Turystyka i wypoczynek 74,7% 45,7% 
89 RóŜna działalność 86,1% 55,2% 
93 Bezpieczeństwo  publiczne 117,1% 81,1% 
94 Finanse 11.912,0% 9.910,0% 

 Największy udział w wydatkach ogółem budŜetów wojewodów w 1996 r. 
posiadały następujące działy klasyfikacji budŜetowej: 

85 Ochrona zdrowia 11.496.702 tys. zł tj. 59,5% 
86 Opieka społeczna 3.131.152 tys. zł tj. 16,2% 
70 Gospodarka komunalna 1.140.759 tys. zł tj.   5,9% 
91 Administracja państwowa 1.005.829 tys. zł tj.   5,2% 
40 Rolnictwo 757.146 tys. zł tj.   3,9% 

 WyŜsze od planowanych (po zmianach) wydatki budŜetowe w ogólnych 
wydatkach budŜetów wojewodów wystąpiły w następujących rozdziałach: 

Rozdział Plan po zmianach Wykonanie % Kwota  
przekroczenia w zł 

1 2 3 4 5 
8511 szpitale 
        ogólne 

6.061.063.490 6.062.374.206 100,02 1.310.716 

8515 pogotowie 
        ratunkowe 

427.803.017 427.873.899 100,02 70.882 

 Analiza danych w zakresie zobowiązań budŜetu państwa na koniec 1996 r.  

według działów klasyfikacji budŜetowej wykazała, Ŝe w ogólnej kwocie zobowiązań 

wymagalnych (2.992.682,3 tys. zł) udział poszczególnych działów był następujący: 

- 74,2% zobowiązania działu 85 - Ochrona zdrowia, które wyniosły 2.221.687,3 tys. 

zł (w 1995 r. 1.176.797 tys. zł). W 1996 r. zobowiązania wymagalne wzrosły 

o 88,8% w porównaniu do 1995 r., 

- 25,1% zobowiązania działu 79 - Oświata i wychowanie, które wyniosły 

749.740 tys. zł, (w 1995 r. - 984.378 tys. zł). W 1996 r. stan zobowiązań 

wymagalnych uległ zmniejszeniu o 23,8% w porównaniu do 1995 r., 

- 0,3% zobowiązania działu 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura, które 

wyniosły 9.320,1 tys. zł, (w 1995 r. - 38.534 tys. zł). W 1996 r. zobowiązania 

wymagalne uległy zmniejszeniu o 75,8% w porównaniu do 1995 r. 

Spadek w 1996 r. stanu zobowiązań wymagalnych w dziale 79 - Oświata i wychowanie 

w porównaniu do stanu na koniec 1995 r. wynikał z tego, Ŝe w 1996 r. wydatkowano 

na spłatę zobowiązań wymagalnych szkół podstawowych i placówek oświatowych 

przejmowanych przez gminy jako zadania własne kwotę 525.600 tys. zł. 
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 W dziale 85 - Ochrona zdrowia stan zobowiązań wymagalnych na dzień 

31 grudnia 1996 r. uległ zwiększeniu o 88,8% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 

1995 r., w tym w budŜetach wojewodów o 86,7%. 

 Zobowiązania wymagalne z tytułu leków dla uprawnionych w 1996 r. stanowiły 

- 40,2% (832.141,6 tys. zł) a w 1995 r. - 50,1% (589.746 tys. zł) zobowiązań 

wymagalnych dz. 85 - Ochrona zdrowia budŜetów wojewodów. W 1996 r. nastąpił 

wzrost zobowiązań wymagalnych z tytułu leków dla uprawnionych o 41,1% 

w porównaniu do 1995 r. . 

 Udział zobowiązań wymagalnych w wydatkach dz. 85 Ochrona zdrowia 

w 1996 r. wynosił 13,3% (w 1995 r. - 9%). 

 W związku z wprowadzaną reformą w ochronie zdrowia, Rząd podjął decyzję 

o restrukturyzacji zobowiązań ochrony zdrowia, przeznaczając na ten cel, pod koniec 

1996 r. kwotę 1.750.000 tys. zł . Środki te będą wydatkowane w 1997 r. zgodnie 

z programem restrukturyzacji zobowiązań, który zostanie opracowany przez Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 

1996 r. w sprawie wydatków budŜetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty 

nie wygasają z upływem roku budŜetowego 1996 dokonała przeniesienia wydatków 

przeznaczonych na restrukturyzację zobowiązań jednostek słuŜby zdrowia ujętych 

w cz. 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 1997. W związku z tym, 

wydatki cz. 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zostały zwiększone decyzją 

Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. o kwotę 1.750.000 zł. 

 

 Wg stanu na 31 grudnia 1996 r. zobowiązania wymagalne w dziale 85 - 

Ochrona zdrowia wynosiły w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - 

150.255 tys. zł, a w budŜetach wojewodów - 2.071.432,5 tys. zł. 

 Na podstawie wymienionego wyŜej rozporządzenia dokonano przeniesienia na 

rok 1997 wydatków przeznaczonych na restrukturyzację zobowiązań jednostek oświaty 

i wychowania w kwocie 350.000 tys. zł. Kwota powyŜsza ujęta została w wydatkach 

roku 1996 w części 33. 

 Zobowiązania wymagalne działu 79 - Oświata i wychowanie wg stanu na 

31 grudnia 1996 r. wyniosły: w części 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej - 

743.465 tys. zł, w części 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki - 5.813 tys. zł. 

W budŜetach wojewodów nie wystąpiły zobowiązania działu 79. 
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2.3. Wydatki budŜetu państwa według części 

 

 Wydatki budŜetu państwa w 1996 r. według części klasyfikacji budŜetowej43 

(bez podziałów części 85 i 86 na poszczególnych dysponentów) prezentują dane 

przedstawione w poniŜszej tabeli: 

                       (w mln zł) 
  

Wyko-
nanie 

 
1996 r. 

 

Wykona-
nie 
w 1995 r 

Wskaźniki 
% 
 

 
Struktura 

Wyszczegolnienie w  
1995 r. 

budŜet  
wg  
ustawy 

budŜet  
po 
zmianach 

wyko- 
nanie 

w warun-
kach 
 1996 r. 

 
5:2 

 
5:3 

 
5:4 

 
5:6 

 
1995 r. 

 
1996 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
01 Kancelaria  
     Prezydenta 

59,0 76,4 76,4 75,3 70,7 127,6 98,6 98,6 106,5 0,060 0,060 

02 NajwyŜsza  
     Izba Kontroli 

77,3 124,3 124,3 117,8 92,7 152,4 94,7 94,8 127,1 0,080 0,100 

03 Sąd  
     Najwyzszy 

9,6 30,9 30,9 29,8 11,5 310,4 96,4 96,4 259,1 0,010 0,020 

04 NSA 21,6 36,7 36,7 35,8 25,9 165,7 97,5 97,5 138,2 0,020 0,030 
05 Urząd Rady 
     Ministrów 

74,1 92,8 94,7 90,9 88,8 122,7 97,9 96,0 102,4 0,080 0,080 

06 Centralny   
     Urząd  
     Planowania 

14,6 17,3 17,6 17,1 17,5 117,1 98,8 97,2 97,7 0,020 0,010 

07 Rzecznik Praw  
     Obywatelskich 

8,2 10,7 10,7 10,4 9,8 126,8 97,2 97,2 106,1 0,010 0,010 

08 Ministerstwo  
     Finansów 

1.598,7 1.621,0 1.867,6 1.834,6 1.916,8 114,8 113,2 98,2 95,7 1,750 1,680 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
09 Ministerstwo  
     Pracy  
     i Polityki  
     Socjalnej 

91,6 131,8 140,8 140,2 109,8 153,1 106,4 99,6 127,7 0,100 0,120 

10 Kancelaria  
     Sejmu 

98,7 158,2 158,2 141,2 118,3 143,1 89,3 89,3 119,4 0,110 0,130 

11 Kancelaria  
     Senatu 

35,7 52,7 52,7 48,1 42,8 134,7 91,5 91,5 112,6 0,040 0,040 

12 Trybunał  
     Konstytucyjny 

4,2 6,3 6,3 5,9 5,0 140,5 93,7 93,7 118,0 0,005 0,005 

13 Min. Prze- 
     mysłu  
     i Handlu 

1.317,6 824,8 1.185,1 1.184,9 1.579,8 89,9 143,7 99,9 75,0 1,445 1,080 

14 Min.  
     Przekształceń     
     Własn. 

266,8 100,6 60,6 60,6 319,9 22,7 60,2 100,0 18,9 0,293 0,060 

15 Komisja  
     Papierów  
    Wartościowych 

4,3 5,1 5,8 5,8 5,2 134,9 113,7 100,0 111,5 0,005 0,005 

16 Krajowe Biuro  
     Wyborcze 

4,9 15,7 56,4 55,5 5,9 1132,7 353,5 98,4 940,7 0,005 0,050 

                                                           
43 Szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych częściach znajduje się w drugim tomie "Analizy..." 

oraz w osobnych  informacjach. 
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17 Ministerstwo 
   Skarbu Państwa 

- - 117,4 89,3 - - - 76,1 - - 0,080 

18 Min. Gosp.  
     Przestrzennej  
     i  Budow. 

2.065,5 2.562,7 2.676,9 2.675,1 2.476,5 129,5 
 

104,4 99,9 108,0 2,270 2,460 

19 Min.  
     Rolnictwa  
     i Gosp.  
    śywnościowej 

1.218,7 1.621,8 1.917,5 1.917,3 1.461,2 157,3 118,2 100,0 131,2 1,340 1,760 

20 P. Urząd  
     Nadzoru  
     Ubezpieczeń 

- - 10,8 10,8 - - - 100,0 - - 0,010 

21 Min.  
     Transportu  
     Gosp.  
     Morskiej 

2.471,6 2.889,1 2.917,4 2.910,5 2.963,4 117,8 100,7 99,8 98,2 2,710 2,670 

22 Min. Łączności 122,6 123,3 117,5 117,3 147,0 95,7 95,1 99,8 79,8 0,130 0,110 
23 Urząd  
     Zamówień  
     Publicznych 

2,4 3,4 3,5 3,0 2,9 125,0 88,2 85,7 103,4 0,003 0,002 

25 Min.  
     Współpracy  
     Gosp. 
     z Zagranicą 

101,0 150,6 154,3 152,9 121,1 151,4 101,5 99,1 126,3 0,110 0,140 

27 Komitet  
     Integracji  
     Europejskiej 

- - 0,6 0,6 - - - 100,0 - - 0,001 

28 Min. Ochrony  
     Środow. Zaso-  
     bów Natural- 
     nych i Leśnic- 
     twa 

492,8 541,3 638,8 638,5 590,9 129,6 117,9 99,9 108,1 0,540 0,590 

29 Urząd Ochrony  
     Państwa 

- - 53,1 53,0 - - - 99,8 - - 0,050 

30 MON 6.594,5 7.886,3 8.315,1 8.313,2 7.906,8 126,1 105,4 100,0 105,1 7,230 7,640 
31 MSW 4.715,3 5.687,6 5.980,2 5.971,9 5.653,6 126,6 104,9 99,9 105,6 5,170 5,490 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
32 MSZ 251,9 331,3 337,4 337,4 302,0 133,9 101,8 100,0 111,7 0,280 0,310 
33 MEN 11.135,9 5.847,0 6.768,5 6.768,4 13.351,9 60,8 115,8 100,0 50,7 12,210 6,220 
34 MKiS 537,8 643,7 658,2 657,8 644,8 122,3 102,2 99,9 102,0 0,590 0,600 
35 Min. Zdrowia  
      i  Opieki  
     Społecznej 

2.654,7 2.950,3 5.029,4 5.028,0 3.183,0 189,4 170,4 100,0 157,9 2,910 4,620 

36 Min.  
     Sprawiedliw. 

1.922,8 2.397,6 2.619,5 2.614,2 2.305,4 135,9 109,0 99,8 113,4 2,110 2,400 

37 Urząd Ochrony  
     Konkurencji i 
     Konsumentów 

4,8 6,1 6,2 6,2 5,8 129,2 101,6 100,0 106,9 0,005 0,005 

38 PAN 22,9 29,5 30,2 30,1 27,5 131,4 102,0 99,7 109,5 0,030 0,030 
39 Agencja Rynku  
     Rolnego 

241,3 289,4 289,4 287,9 289,3 119,3 99,5 99,5 99,5 0,260 0,270 

40 P.Centrum  
     Badań  
     i Certyfikacji 

1,5 1,2 1,2 1,2 1,8 80,0 100,0 100,0 66,7 0,002 0,001 

41 Obsługa  
     ZadłuŜenia  
     Zagranicz. 

3.262,6 4.725,0 3.475,0 3.369,5 3.911,9 103,3 71,3 96,9 86,1 3,580 3,100 
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42 Urząd ds  
     Kombatantów 
     i Osób Repre- 
     sjonowanych 

108,9 107,0 110,3 110,3 130,6 101,3 103,1 100,0 84,5 0,120 0,100 

43 Państwowa  
     Inspekcja  
     Pracy 

62,8 85,8 85,8 85,7 75,3 136,5 99,9 99,9 113,8 0,070 0,080 

44 Obsługa Długu  
     Krajowego 

10.939,6 13.207,9 11.207,9 11.021,2 13.116,6 100,7 83,4 98,3 84,0 12,000 10,130 

45 Urząd Kultury  
     Fizycznej  
     i Turystyki 

168,7 232,0 242,8 242,1 202,3 143,5 104,4 99,7 119,7 0,190 0,220 

46 Krajowy Urząd  
     Pracy 

4.216,9 4.165.7 4.861,3 4.861,3 5.056,1 115,3 116,7 100,0 96,1 4,630 4,470 

47 Krajowa Rada  
     Radiofonii TV 

8,4 11,7 11,7 11,3 10,1 134,5 95,6 95,6 111,9 0,010 0,010 

48 Komitet Badań  
     Naukowych 

1.446,9 1.866,4 1.867,6 1.867,2 1.734,8 129,1 100,0 100,0 107,6 1,590 1,720 

50 GUS 141,2 154,7 217,8 217,7 169,3 154,2 140,7 100,0 128,6 0,150 0,200 
51 GUC 220,1 282,3 288,1 286,7 263,9 130,3 101,6 99,5 108,6 0,240 0,260 
52 Państwowa  
     Agencja  
     Atomistyki 

18,7 22,8 22,9 22,0 22,4 117,6 96,5 96,1 98,2 0,020 0,020 

53 WyŜszy Urząd  
     Górniczy 

17,5 20,3 22,8 22,6 21,0 129,1 111,3 99,1 107,6 0,020 0,020 

54 Urząd  
     Patentowy RP 

8,7 10,2 10,6 10,6 10,4 121,8 103,9 100,0 101,9 0,010 0,010 

55 Kasa  
     Rolniczego 
     Ubezp.  
     Społecznego 

6.268,1 7.813,7 7.819,7 7.776,7 7.515,5 124,1 99,5 99,5 103,5 6,880 7,150 

56 Polska Agencja  
     Prasowa 

6.8 8,6 9,2 9,2 8,2 135,3 106,9 100,0 112,2 0,010 0,008 

57 Polski Komitet  
     Normal. 

12,9 18,0 18,2 17,7 15,5 137,2 98,3 97,3 114,2 0,010 0,020 

58 ZUS 8.063,7 9.095,4 9.095,4 8.990,8 9.668,4 111,5 98,8 98,8 92,9 8,840 8,260 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
59 Główny Urząd  
     Miar 

32,8 39,4 40,2 40,2 39,3 122,6 102,0 100,0 102,3 0,040 0,040 

80 Regionalne  
     Izby  
     Obrachunkowe 

25,5 29,7 32,2 32,2 30,6 126,3 108,4 100,0 105,2 0,030 0,030 

81 Rezerwy  
     ogólne 

- 105,9 1,1 - - - - - - - - 

82 Subwencje  
     ogólne gmin 

744,2 7.725,3 8.053,9 8.053,9 892,3 1.082,2 104,3 100,0 902,6 0,820 7,400 

83 Rezerwy  
     celowe 

- 5.050,1 888,6 - - - - - - - - 

85/1-97 BudŜety  
     wojewodów 

17.130,9 17.601,8 19.350,3 19.325,9 20.539,9 112,8 109,8 99,9 94,1 18,790 17,760 

86/1-97 Samo- 
  rządowe Kolegia  
  Odwoławcze 

19,0 23,8 28,7 28,3 22,8 148,9 118,9 98,6 124,1 0,020 0,030 

Ogółem 91.169,7 109.671,2 110.330,0 108.841,7 109.312,5 119,4 99,2 98,7 99,6 100,000 100,000 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
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 Analiza wydatków budŜetu państwa na 1996 r. według części klasyfikacji 
budŜetowej wykazała, Ŝe najwyŜszy udział w realizacji wydatków budŜetu państwa 
miały następujące części: 
 
85/01-97 - BudŜety wojewodów 19.325.902 tys. zł, tj. 18,80% 
44 - Obsługa długu krajowego 11.021.156 tys. zł, tj. 10,13% 
58 - Zakład Ubezpieczeń Społecz. 8.990.761 tys. zł,  tj.   8,26% 
30 - Ministerstwo Obrony Narodowej 8.313.185 tys. zł, tj.   7,64% 
82 - Subwencje ogólne dla gmin 8.053.904 tys. zł, tj.   7,40% 
55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
        Społecznego 7.776.690 tys. zł, tj.   7,15% 
 
W 1996 r. nie zrealizowano w pełni planu po zmianach wydatków budŜetowych m.in. 
w częściach budŜetu państwa: 

44 - Obsługa długu krajowego o kwotę  186.797 tys. zł (realizacja planowanych 
wydatków w 98,3%), 

41 - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego o kwotę 105.477 tys. zł (realizacja 
planowanych  wydatków  w 96,9%), 

58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 104.688 tys. zł (realizacja 
planowanych wydatków  w 98,8%), 

55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 42.995 tys. zł (realizacja 
planowanych wydatków  w 99,5%), 

08 -Ministerstwo Finansów o kwotę 32.932 tys. zł (realizacja planowanych wydatków  
w 98,2%), 

17 - Ministerstwo Skarbu Państwa o kwotę 28.167 tys. zł (realizacja planowanych 
wydatków  w 76,1%), 

85/01-97 BudŜety wojewodów o kwotę 24.365 tys. zł (realizacja  planowanych 
wydatków  w 99,9%). 

 Przekroczenia planowanych (po zmianach) wydatków budŜetowych wystąpiły 
między innymi w następujących rozdziałach klasyfikacji budŜetowej, co przedstawiono 
w poniŜszej tabeli: 

(w zł) 
 
Część 

 
Nazwa części 

 
Rozdział 

 
Nazwa rozdziału 

Plan po  
zmianach 

 
Wykonanie 

 
% 

Kwota 
przekrocze-
nia 

19 Ministerstwo Rolnictwa  

i Gospod. śywnościowej 

7941 Internaty i stypendia 

dla uczniów 

63.449.795 63.457.746 100,01 7.951 



 78 

33 Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

7921 

7931 

 

7961 

 

8011 

8041 

 

8071 

 

8221 

 

8222 

Licea 

ogólnokształcące 

Szkoły ogólnokszt.  

specjalne 

Zespoły ekonomiczne 

- administr. szkół 

Szkoły zawodowe 

Szkoły zawodowe  

specjalne 

Jednostki pomoc.  

szkolnictwa 

Zakłady opiekuńczo- 

wychowawcze 

Pomoc dzieciom w 

rodzinach zastępczych 

586.734.433 

262.649.026 

 

25.458.290 

 

1.287.198.232 

56.434.430 

 

211.194.321 

 

566.184.507 

 

146.485.687 

589.175.542 

263.949.126 

 

26.253.932 

 

1.293.217.979 

56.618.547 

 

211.375.172 

 

568.706.726 

 

146.626.594 

100,42 

100,49 

 

103,13 

 

100,47 

100,33 

 

100,09 

 

100,45 

 

100,10 

2.441.109 

1.300.100 

 

795.642 

 

6.019.747 

184.117 

 

180.851 

 

2.522.219 

 

140.907 

34 Ministerstwo Kultury 

 i Sztuki 

8022 Szkoły artystyczne 166.268.712 166.291.061 100,01 22.349 

85/01 

97 

BudŜety wojewodów 8511 

8515 

Szpitale ogółem 

Pogotowie ratunkowe 

6.061.063.490 

427.803.017 

6.062.374.206 

427.873.899 

100,02 

100,02 

1.310.716 

70.882 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 
 W ogólnej kwocie zobowiązań wymagalnych 2.992.682,3 tys. zł główne 

pozycje stanowiły zobowiązania następujących części budŜetu: 

 

85/01-97 - BudŜety wojewodów 2.073.867,4 tys. zł, 

(w 1995 r. -1.111.252 tys. zł, wzrost  

w stosunku do 1995 r. o 86,6%) 

33 -  Ministerstwo Edukacji Narodowej  744.347,3 tys. zł, 

(w 1995 r. - 970.766 tys. zł zmniejszenie  

w stosunku do 1995 r. o 24,1%) 

35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 150.628,0 tys. zł, 

(w 1995 r. - 67.743 tys. zł wzrost  

w stosunku do 1995 r. o 122,4%) 

36 - Ministerstwo Sprawiedliwości         9.320,1 tys. zł, 

(w 1995 r. - 38.534 tys. zł, zmniejszenie 

w stosunku do 1995 r. o 75,8%) 

31 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  8.279,9 tys. zł. 
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(w 1995 r. - 363 tys. zł, wzrost  

w stosunku do 1995 r. o 2.180,9%) 

 W budŜetach wojewodów największe kwoty zobowiązań wymagalnych wg 

stanu na 31 grudnia 1996 r. przypadały na dysponentów następujących części: 

85/19 woj. gdańskie 319.083.,9 tys. zł (w 1995 r. 165.908 tys. zł), 

85/27 woj. katowickie 197.215,5 tys. zł (w 1995 r. 159.106 tys. zł), 

85/01 woj. warszawskie 116.585,7 tys. zł (w 1995 r. 16.679,0 tys. zł), 

85/29 woj. kieleckie 102.635,4 tys. zł (w 1995 r. 30.327,0 tys. zł), 

85/63 woj. poznańskie   73.259,1 tys. zł (w 1995 r. 34.254,0 tys. zł), 

85/35 woj. krakowskie   71.172,6 tys. zł (w 1995 r. 36.298,0 tys. zł), 

85/97 woj. zielonogórskie   66.216,7 tys. zł (w 1995 r. 24.050,0 tys. zł), 

85/33 woj. koszalińskie        61.640,5 tys. zł          (w 1995 r.     41.152,0 tys. zł). 

 Największe wydatki z tytułu kar i odszkodowań wystąpiły w następujących 

częściach budŜetu państwa: 

85/01-97 - BudŜety wojewodów      200.082 tys. zł 

 w tym działy: 

 85 - Ochrona zdrowia       190.737 tys. zł 

 91 - Administracja państwowa           3.055 tys. zł 

 74 - Gospodarka mieszkaniowa         2.257 tys. zł 

            i  niematerialne usługi komunalne 

 40 - Rolnictwo                 1.464 tys. zł 

13 - Ministerstwo Przemysłu i Handlu          155.350 tys. zł 

 w tym dział: 01 - Przemysł     155.242 tys. zł 

33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej           44.367 tys. zł 

 w tym dział:  79 - Oświata i wychowanie        44.348 tys. zł 

36 - Ministerstwo Sprawiedliwości         31.906 tys. zł 
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   w tym dział: 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratury      31.902 tys. zł 

35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej       10.120 tys. zł 

 w tym dział:  85 - Ochrona zdrowia        10.097 tys. zł 

08 - Ministerstwo Finansów           3.290 tys. zł 

 w tym dział:  91 - Administracja państwowa          3.290 tys. zł 

 

 

 

2.4. Dotacje do inwestycji centralnych 
 
 Ustawą budŜetową na rok 1996 przewidziano realizację 185 inwestycji 
centralnych o wartości kosztorysowej 23.962.507 tys. zł, a w tym:  

- 161 inwestycji państwowych jednostek i zakładów budŜetowych, państwowych 
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych o wartości 
kosztorysowej 21.009.552 tys. zł, tj. 87,7%,  

- 24 inwestycje finansowane z dotacji celowych na zadania własne gmin o wartości 
kosztorysowej 2.952.955 tys. zł, tj. 12,3%.  

 Do poniesienia po 1995 r. przewidziano w ustawie budŜetowej na 1996 r. 
nakłady na realizację tych inwestycji w wysokości ogółem 16.573.684 tys. zł (tj. 69,2% 
wartości kosztorysowej), w  tym  kwotę  dotacji  budŜetowej  w  wysokości  
11.085.558  tys. zł  (tj. 66,9% nakładów planowanych do poniesienia po 1995 r.).  

 Na realizację powyŜszych inwestycji w 1996 r. zaplanowano w ustawie 
budŜetowej nakłady inwestycyjne w wysokości ogółem 3.720.259 tys. zł, tj. 22,4% 
z nakładów przewidzianych do poniesienia po 1995 r. Dotacje budŜetowe 
przewidziane na 1996 r. w wysokości 2.079.206 tys. zł, stanowiły 55,9% planowanych 
nakładów na 1996 r., a w tym: 

- na realizację inwestycji państwowych jednostek i zakładów budŜetowych, 
państwowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych 
przeznaczono w 1996 r. kwotę dotacji w wysokości 1.926.818 tys. zł, która 
stanowiła 58,2% nakładów ogółem zaplanowanych na 1996 r. dla tych jednostek,   

- na realizację inwestycji finansowanych z dotacji celowych na zadania własne gmin 
przeznaczono dotację w kwocie 152.388 tys. zł, która stanowiła 37,0% nakładów 
ogółem zaplanowanych na 1996 r. dla tej grupy inwestycji. 
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 Dotacja budŜetowa w kwocie 2.079.206 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 

w 1996 r. realizacji inwestycji centralnych stanowiła 1,89% planowanych wydatków 

budŜetu państwa na rok 1996, a 5,3% wszystkich planowanych ustawą budŜetową na 

rok 1996 dotacji i subwencji. 

 Udział dotacji budŜetowych na finansowanie inwestycji centralnych, 

w wydatkach ogółem budŜetu państwa, systematycznie zwiększa się i wynosił 

w 1995 r. -1,45%, w 1996 r. -1,89%, a na 1997 r. zaplanowano w wys. 2,22%.  

 Z załącznika nr 6 do ustawy budŜetowej na rok 1996 wynika, Ŝe w stosunku do 

poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby inwestycji objętych dotacjami budŜetu 

państwa o 4%, równieŜ udział dotacji budŜetowych w nakładach ogółem wzrósł 

z 49,3% w 1995 r. do 55,9% w 1996 r. Jednocześnie zmniejszono udział środków 

własnych inwestorów w nakładach ogółem z 10,2% w 1995 r. do 6,0% w 1996 r., 

a udział środków pochodzących z innych źródeł w nakładach ogółem zmniejszył się 

z 13,3% w 1995 r. do 5,3% w 1996 r. 

 W 1996 r. rozpoczęto finansowanie 21 nowych inwestycji centralnych 

o wartości kosztorysowej 2.647,0 mln zł oraz wznowiono finansowanie 21 inwestycji o 

wartości kosztorysowej 1.297,1 mln zł. Łączna wartość kosztorysowa tych inwestycji 

w kwocie 3.944,1 mln zł stanowiła 16,5% wartości wszystkich inwestycji. Na 

inwestycje te przyznano dotacje budŜetowe na 1996 r. w wysokości 401,1 mln zł, które 

stanowiły 19,3% dotacji na wszystkie 185 inwestycji.  

 Ponadto w wykazie inwestycji centralnych na 1996 r. ujęto do dalszego 

finansowania środkami budŜetowymi 10 inwestycji nie zakończonych w 1995 r. 

o wartości kosztorysowej 957,1 mln zł, na które przyznano dotacje budŜetowe do 

poniesienia w wysokości 39,9 mln zł, tj. 1,9% dotacji przyznanych w 1996 r. na 185 

inwestycji. 

 

 Z kontroli realizacji ww. 10 inwestycji wynikało, Ŝe podstawową przyczyną 

niezakończenia ich realizacji w 1995 r. był brak środków finansowych. Spowodowane 



 82 

to było nieprzestrzeganiem przez dysponentów poszczególnych części budŜetu 

postanowień art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budŜetowe, który stanowi, Ŝe wysokość 

wydatków na finansowanie inwestycji powinna być określona na poziomie 

zapewniającym terminowe wykonanie inwestycji. W praktyce wysokość środków 

finansowych planowana była przez dysponentów w wielkościach nie wystarczających 

do zakończenia inwestycji, co spowodowało konieczność przesunięcia planowanych 

terminów zakończenia inwestycji. 

 Z analizy rodzajowej wynika, Ŝe w 1996 r. środki budŜetowe przeznaczone na 

inwestycje centralne skoncentrowane były na realizacji przedsięwzięć w 3 

podstawowych grupach, a mianowicie: obiektach słuŜby zdrowia, związanych 

z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz obiektach usprawniających transport 

drogowy, kolejowy i morski. Na realizację tych obiektów (stanowiących 80,5% 

wszystkich inwestycji centralnych planowanych do realizacji w 1996 r.) przewidziano 

w ustawie budŜetowej wydatkowanie 71,2% środków przeznaczonych na finansowanie 

inwestycji centralnych. I tak: 

- w  zakresie słuŜby zdrowia przewidywano budowę 53 szpitali, w tym 2 szpitali 

klinicznych, 13 szpitali wojewódzkich i 16 szpitali specjalistycznych. Nakłady na 

szpitalnictwo w wysokości 668.030 tys. zł stanowiły 34,7% dotacji na inwestycje 

centralne. W efekcie zrealizowania przedmiotowych inwestycji ma nastąpić przyrost 

liczby łóŜek szpitalnych o 25.237, co wobec istniejącej obecnie bazy 213.969 łóŜek44 

stanowiłoby wzrost o 11,8%; 

- w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidywano realizację 

45 obiektów, w tym 21 oczyszczalni ścieków o przepustowości 1.768.840 m3/d, 

z czego 3 oczyszczalnie o przepustowości powyŜej 180 tys. m3/d. Przy aktualnej 

ilości ścieków wymagających oczyszczenia45 3.019.600.000 m3 realizacja tej ilości 

oczyszczalni pozwoliłaby zmniejszyć ilość ścieków wymagających oczyszczania 

o ok. 21 %, a w 1996 r. blisko o 5 %. Dotacja do tej grupy obiektów w łącznej 

kwocie 259.576 tys. zł stanowiła 12,5% nakładów na inwestycje centralne; 

                                                           
44  Rocznik statystyczny GUS 1996 r. - tabela nr 338 i 340 
45  Rocznik statystyczny GUS 1996 r. - tabela nr 34 
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- trzecią znaczącą grupą obiektów przewidzianych do realizacji przy udziale dotacji 

były obiekty związane z transportem drogowym. W 1996 r. realizowano 41 takich 

obiektów, w tym 5 mostów o łącznej długości 3.260 m, 2 estakady drogowe 

o długości 461 m oraz 3 przejścia graniczne. Nakłady na tę grupę inwestycji 

wynoszące 1.368.612 tys. zł stanowiły 36,8% nakładów na inwestycje centralne. 

 Do przekazania do uŜytku przewidywano w 1996 r. 38 inwestycji o łącznej 

wartości kosztorysowej 1.659,5 mln zł, co stanowiło 6,9% w stosunku do ogólnej 

wartości kosztorysowej wszystkich 185 inwestycji. W 1996 r. zakończono 

finansowanie z udziałem dotacji budŜetowych 31 inwestycji o wartości kosztorysowej 

1.177,7 mln zł (tj. 4,9%), a dla  7 inwestycji o wartości kosztorysowej 481,8 mln zł (tj. 

2,0%) wydłuŜono terminy realizacji i kontynuuje się finansowanie jako inwestycji 

centralnych, przewidując dotacje budŜetowe do poniesienia po 1996 r. w wysokości 

ogółem 177,2 mln zł, tj. blisko 30% łącznej wysokości dotacji budŜetowych, 

zaplanowanych na ich dofinansowanie. 

 Dla 4 z tych inwestycji zmieniono terminy zakończenia na 1997 r.: 

- budowa zakładu karnego i aresztu śledczego w Radomiu, 

- budowa Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 

- budowa Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w Gliwicach, 

- budowa grupowej oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w Gdyni, II etap, 

a dla 3 ustalono nowe terminy zakończenia, i tak: 

- modernizacja linii kolejowej Warszawa-Katowice - 1999 r., 

- budowa Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach - 1998 r., 

- budowa Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu - 1998 r. 

 W trakcie 1996 r. na podstawie art. 46, ust. 3 ustawy Prawo budŜetowe, 

Minister Finansów dokonał zwiększenia wydatków budŜetowych na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach inwestycji centralnych o kwotę 153.081 tys. zł. 



 84 

 Poza tym w ramach uprawnień posiadanych przez dysponentów części 

budŜetowych oraz innych przeniesień dokonanych przez Ministra Finansów wydatki 

budŜetowe na inwestycje centralne zostały w 1996 r. zwiększone o kwotę 6.047 tys. zł. 

 W efekcie tych zmian planowana dotacja budŜetowa na zadania realizowane 

w ramach inwestycji centralnych wyniosła 2.238.334 tys. zł, w tym: 

- na inwestycje centralne państwowych jednostek i zakładów budŜetowych, 

państwowych organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych - 2.082.996 tys. zł, 

- na inwestycje centralne finansowane z dotacji celowych na zadania własne gmin - 

155.338 tys. zł. 

 Plan po zmianach wydatków budŜetowych 1996 r. „dotacja budŜetowa na 

zadania realizowane w ramach inwestycji centralnych” w kwocie 2.238.334 tys. zł był 

wyŜszy od planowanych (po zmianach) wydatków roku 1995 o 61,6% oraz wykonania 

1995 r. o 61,5% (wykonanie 1995 r. - 1.385.452 tys. zł). 

 Z budŜetu państwa w 1996 r. dofinansowano zadania realizowane w ramach 

inwestycji centralnych w kwocie 2.238.334 tys. zł, co stanowiło 100% planowanych 

(po zmianach) wydatków. 

 Z danych Ministerstwa Finansów wynika, Ŝe na rachunki inwestycyjne 

jednostek i zakładów budŜetowych realizujących inwestycje o wartości kosztorysowej 

powyŜej 1 mln zł wpłynęły w 1996 r. środki w kwocie 4.146.228 tys. zł, w tym 

z budŜetu państwa 3.073.623 tys. zł. Na rachunkach inwestycyjnych tych jednostek na 

koniec 1996 r. pozostała kwota 509.567 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec roku 

wynosił 270.044 tys. zł i w stosunku do stanu na początek roku wzrósł o 21,7%. 

 

 PowyŜsze dane przedstawiono w tabeli: 

           (w tys. zł) 
 Kształtowanie się środków na rachunku 

inwestycyjnym 
Zobowiązania 

Wyszczególnienie stan  
środków na 
początek 

wpływy 
środków 
w 1996 r. 

w tym: 
środków 
budŜetu 

stan 
środków 
na koniec 

na  
początek 
1996 r. 

na koniec 
1996 r. 
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roku państwa 1996 r. 
1 2 3 4 5 6 7 

Gminne jednostki 
i zakłady budŜetowe  
(budŜet wojewodów) 

 
93.000 

 
1.397.065 

 
341.677 

 
159.585 

 
57.156 

 
82.975 

Państwowe jednostki  
i zakłady budŜetowe 
(budŜet wojewodów) 

 
79.471 

 
1.440.572 

 
1.659.573 

 
189.744 

 
54.879 

 
93.847 

Jednostki budŜetowe 
(dysponenci części) 

140.942 1.308.591 1.072.373 160.338 109.894 93.222 

Ogółem 313.413 4.146.228 3.073.623 509.567 221.929 270.044 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

2.4.1. Realizacja inwestycji objętych kontrolą NIK  

 
 Na 185 inwestycji centralnych przewidzianych ustawą budŜetową na rok 1996, 
kontrolą objęto 37 inwestycji o wartości kosztorysowej 2.897.248 tys. zł, tj. 12,1% 
wartości wszystkich 185 inwestycji. 

 W zakresie rzeczowym, kontroli poddano: 17 oczyszczalni ścieków, 
8 inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, 4 inwestycje komunikacyjne, 5 obiektów 
słuŜby zdrowia i 3 obiekty kulturalno-oświatowe. 

 Na 37 inwestycji poddanych kontroli, 11 z nich realizowano poniŜej 5 lat, 
natomiast 11 inwestycji realizowano od 5 do 10 lat, 6 od 10 do 15 lat, a 9 inwestycji 
realizowano ponad 15 lat. 

 NajdłuŜej realizowano następujące inwestycje: 

- budowę zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce WyŜne na 
Dunajcu realizowano 23 lata (od kwietnia 1974 r.), 

 

- rozbudowę Muzeum Narodowego w Poznaniu realizowano 23 lata (od 1974 r.), 

- budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji poznańskiej realizowano 
23 lata (od października 1974 r.), 

- budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, część mechaniczno-biologiczna z 
gospodarką osadową realizowano 22 lata (od maja 1975 r.), 

-  budowę Teatru i Filharmonii w Lublinie realizowano 23 lata (od lipca 1974 r.),  

- budowę Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie - I 
etap realizowano 21 lat (od grudnia 1976 r.). 

Wydatkowanie środków inwestycyjnych i terminowość realizacji inwestycji 

 Na realizację 37 skontrolowanych inwestycji planowane nakłady na 1996 r. 
wynosiły 622,2 mln zł, w tym z budŜetu 392,4 mln zł. Plan ten wykonano w kwocie 
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569,1 mln zł, co stanowiło 92,2%. PoniŜej planu wykonano roboty budowlane 
i dokonano zakupów maszyn i urządzeń na 21 inwestycjach. 

 Na poszczególnych inwestycjach wykonanie nakładów w 1996 r. było znacznie 
zróŜnicowane i kształtowało się w granicach od 46,6% na budowie oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznej w Radomsku, 55,9% na budowie zbiornika wodnego 
Cieszanowice, woj. piotrkowskie i 56,2% na budowie Szpitala Wojewódzkiego im. 
Jana Pawła II w Zamościu do 123,5% na budowie kanalizacji sanitarnej 
z oczyszczalnią ścieków w Sulechowie i 120,8% na budowie oczyszczalni ścieków 
w Jaśle, woj. krośnieńskie. 

 Z powodu nieprawidłowego zaplanowania środków na 1996 r., na niektórych 
inwestycjach ograniczono wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego, a na 2 
inwestycjach, tj. rozbudowie Zakładu Patomorfologii Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy i budowie wodociągu Dziećkowice (budowa 3-go ciągu 
technologicznego z rurociągami), z braku wystarczających środków finansowych, 
nawet przerwano realizację robót. 

 Jedną z przyczyn niskiego wykonania nakładów w 1996 r. na niektórych 
inwestycjach, było przekazywanie dotacji budŜetowych dopiero w końcu roku. Takich 
przypadków zanotowano aŜ 14 na 37 skontrolowanych inwestycji. Np. na budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z siecią dosyłową Nowy Sącz - Wielopole dotację 
budŜetową w kwocie 3.689,6 tys. zł. Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu przekazał 
w grudniu 1996 r. Dotacja ta stanowiła 24,2% planowanych nakładów do poniesienia 
w 1996 r. 

 W niektórych przypadkach, mimo niskiego zaawansowania robót przekazywano 
dotacje budŜetowe, które powodowały nadmierne zapasy środków na kontach 
inwestorów. I tak np. na budowie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II 
w Zamościu posiadane przez inwestora środki znacznie przekraczały moŜliwości 
wykonawcze oraz w zakresie zakupów maszyn i urządzeń, a mimo to w grudniu 
1996 r. Urząd Wojewódzki w Zamościu przekazał ostatnią transzę dotacji budŜetowej 
w kwocie 4.358 tys. zł. Niewykorzystane na koniec roku środki wynosiły 
12.484 tys. zł., tj. 39,6% nakładów zaplanowanych do poniesienia w 1996 r. 

 W przypadku braku wystarczających środków na wykonanie planowanych robót 
niektórzy inwestorzy dopuszczali do powstania na koniec roku znacznych zobowiązań, 
które były pokrywane ze środków planowanych do poniesienia w następnym roku. I 
tak np.: na budowie oczyszczalni ścieków w Sieradzu z braku wystarczających 
środków sfinansowano w 1996 r. tylko 70,3% planowanych robót i dopuszczono do 
powstania na koniec roku zobowiązań w stosunku do wykonawców w kwocie 2.134 
tys. zł, co stanowiło 25,6% planu rocznego, na budowie oczyszczalni ścieków w Jaśle, 
woj. krośnieńskie zaplanowano na 1996 r. nakłady w wysokości 3.646 tys. zł, przy 
zobowiązaniach na 1.01.1996 r. w wys. 3.321,6 tys. zł. Po zrealizowaniu nakładów w 
wysokości 4.435 tys. zł, zobowiązania z poprzedniego roku, stanowiły w tej kwocie 
blisko 75%. 

 Z kontroli wynikało, Ŝe inwestycje realizowano przewlekle, wielokrotnie 
zmieniając terminy zakończenia. W 12 udokumentowanych przypadkach terminy 
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zmieniano ponad 2 krotnie, a w tym na budowie Przychodni Specjalistycznej przy 
Szpitalu im. dr Jurasza w Bydgoszczy - 11 krotnie, a na budowie Wrocławskiej 
Oczyszczalni Ścieków, część mechaniczno-biologiczna z gospodarką osadową  
- 6-krotnie.  

 PrzedłuŜająca się realizacja inwestycji spowodowała, Ŝe na 13 
przedsięwzięciach cykle realizacyjne wydłuŜą się, w stosunku do pierwotnie 
planowanych, ponad 2 razy, w tym na 1 blisko 6 krotnie. Dotyczyło to budowy 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji poznańskiej, rozpoczętej 
w październiku 1974 r. - pierwotny cykl wynosił 52 m-ce, a przewidywany wynosi 
303 m-ce. 

 Z 37 skontrolowanych inwestycji 12 z nich, zgodnie z ustawą budŜetową na 
1996 r., miało być zakończonych w 1996 r. Z powodu braku wystarczających środków 
finansowych oraz nieprawidłowej działalności koordynacyjno-nadzorczej inwestorów 
nad realizacją robót zakończono tylko trzy: 

- budowę Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie - 
I etap, rozpoczętą w grudniu 1976 r., o wartości kosztorysowej 39.482 tys. zł, 

- budowę oczyszczalni ścieków w Jaśle, woj. krośnieńskie, rozpoczętą 
w październiku 1993 r., o wartości kosztorysowej 23.940 tys. zł, 

- budowę Szybkiego Tramwaju w Poznaniu, rozpoczętą w sierpniu 1980 r., o wartości 
kosztorysowej 68.424 tys. zł. Przekazanie do uŜytku nastąpiło w dniu 1.02.1997 r. 
bez zakupu nowego taboru tramwajowego. 

 Z pozostałych 9 inwestycji, które miały być zakończone w 1996 r., dla 
2 zmieniono terminy zakończenia i wartości kosztorysowe oraz umieszczono 
w załączniku nr 6 do ustawy  budŜetowej  na 1997 r., do dalszego finansowania 
z udziałem dotacji budŜetowych. I tak: 

- termin zakończenia budowy Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu 
zmieniono na 1998 r., a wartość kosztorysową zmieniono z 74.181 tys. zł. na 
132.187 tys. zł, 

- termin zakończenia budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 

w Gdyni, II etap przesunięto na 1997 r. i zmieniono wartość kosztorysową 

z 70.548 tys. zł. na 78.748 tys. zł.    

 Natomiast 7 inwestycji o wartości kosztorysowej 190.670 tys. zł nie znalazło się 

w wykazie inwestycji centralnych i kończone są w 1997 r. ze środków pozostałych na 

kontach inwestycyjnych w kwocie 5,1 tys. zł i ze środków własnych inwestorów. Do 

poniesienia na tych inwestycjach pozostały nakłady w wysokości 20.264,3 tys. zł. 
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Przygotowanie inwestorów do realizacji inwestycji centralnych i prawidłowość 

planowania nakładów inwestycyjnych 

 Z kontroli wynikało, Ŝe inwestycje nie były w sposób prawidłowy 

i kompleksowy przygotowane przez inwestorów do realizacji. Inwestorzy nie posiadali 

zarówno na etapie planowania jak i realizacji aktualnych załoŜeń techniczno-

ekonomicznych, dokumentacji budowlanej, a niejednokrotnie aktualnej całkowitej 

wartości kosztorysowej inwestycji. 

 Brak tych podstawowych dokumentów określających w szczególności zakres 

realizowanej inwestycji, jej koszt, okres realizacji i ekonomiczną efektywność 

uniemoŜliwiał racjonalne planowanie realizacji inwestycji w poszczególnych latach. 

 W 5 przypadkach inwestorzy nie posiadali załoŜeń techniczno-ekonomicznych 

na realizowane inwestycje centralne, nie zlecając w ogóle ich opracowania 

lub  realizując inwestycje na podstawie wstępnych projektów technicznych 

z elementami załoŜeń techniczno-ekonomicznych. Np. inwestor rozbudowy zbiornika 

wodnego w Nieliszu w ogóle nie zlecał opracowania załoŜeń techniczno-

ekonomicznych. Inwestycję realizowano od 31 sierpnia 1994 r. w oparciu o Plan 

realizacyjny z marca 1994 r. i zbiorcze zestawienie kosztów, zatwierdzone 

przez Wojewodę Zamojskiego w dniu 28.04.1995 r.  Finansowanie tych inwestycji ze 

środków budŜetowych było naruszeniem postanowień § 7 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad 

planowania i finansowania inwestycji z budŜetu państwa46. Na inwestycje te przyznano, 

od początku realizacji do końca 1996 r., dotacje budŜetowe w łącznej kwocie 

41,8 mln zł, tj. 3,8% dotacji przyznanych w tym czasie na 37 inwestycji. Dotyczyło to 

następujących inwestycji: 

- rozbudowy zbiornika wodnego w Nieliszu, woj. zamojskie, 
- budowy oczyszczalni ścieków Leszno-Henrykowo, woj. leszczyńskie, 
- budowy oczyszczalni ścieków w Sieradzu, 
- budowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków z kolektorami w Toruniu, 
- budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, część mechaniczno-biologiczna 

z gospodarką osadową.  

                                                           
46  Dz.U. Nr 117, poz. 508. 
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 W wyniku częstych zmian zakresów rzeczowych, wykonywania robót 
dodatkowych oraz braku ostatecznych programów realizacyjnych na 11 inwestycjach 
dezaktualizacji uległy załoŜenia techniczno-ekonomiczne, a w tym dot. całkowitej 
wartości kosztorysowej. Wartość kosztorysowa 11 inwestycji nie posiadających 
aktualnych z.t.e. wynosiła 605,1 mln zł i stanowiła 20,9% wartości kosztorysowej 37 
skontrolowanych inwestycji. Brak posiadania dokumentów umoŜliwiających 
prawidłowe określanie nakładów, niezbędnych na realizację inwestycji 
w poszczególnych latach, było naruszeniem § 25 ust. 6 zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu budŜetu państwa na rok 1996 (niepublikowane). 

 W 2 przypadkach stwierdzono, Ŝe zaprojektowane parametry techniczne 
i technologiczne obiektów, określające zdolność usługową realizowanych oczyszczalni 
ścieków, znacznie przewyŜszały rzeczywiste potrzeby (co najmniej dwukrotnie), co 
spowodowało nieuzasadnione i niegospodarne wydatkowanie części środków na tych 
inwestycjach, w zakresie robót budowlanych, zakupów maszyn i urządzeń lub zmian 
dokumentacji. Dotyczyło to następujących inwestycji:   

- rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chełmie, dla której wyboru technologii 
biologicznego oczyszczania ścieków i wykonania projektów technicznych dokonano 
bez stosownych prac studialnych i badań związanych z ilością ścieków faktycznie 
dopływających do oczyszczalni poprzedzających. Ostatecznie wykonano obiekty i 
urządzenia, których średnia dobowa przepustowość wraz z istniejącym „blokiem 
chełmskim” przekracza 24.000 m3/d, a na niektórych obiektach (kolektory rurociągi) 
49.000 m3/d, podczas gdy faktycznie średni napływ dobowy ścieków kształtuje się 
w granicach 10.500-11.500 m3/d, 

- budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej, dla której 
pierwotne załoŜenia techniczno-ekonomiczne zakładały, Ŝe w 1991 r. do 
oczyszczalni dopływać będzie 14.367 m3/d, a w 2000 r. - 23.723 m3/d ścieków. Od 
1991 r. realizowano I etap inwestycji o przepustowości 12.000 m3/d, a docelowo 
przepustowość ta miała wynosić 24.000 m3/d. Z dokonanego ponownie w 1995 r.  
bilansu ścieków wynikało, Ŝe w 1998 r. do oczyszczalni mogą być doprowadzane 
ścieki w ilości 5.300 m3/d, a w 2020 r. w ilości 11.477 m3/d. We wrześniu 1996 r. 
opracowana została koncepcja dostosowania oczyszczalni do przepływu 6.000 m3/d 
(I etap) z moŜliwością rozbudowy do 12.000 m3/d (II etap). Dostosowując się do 
zaistniałej sytuacji inwestor nie podjął budowy drugiej komory napowietrzania. 

 Z kontroli wynikało, Ŝe przy planowaniu nakładów na realizację inwestycji 
centralnych nie przestrzegano postanowień art. 29 ust 1 ustawy Prawo budŜetowe 
w zakresie planowania wysokości wydatków na sfinansowanie inwestycji na poziomie 
zapewniającym ich terminowe wykonanie, a takŜe nie przestrzegano corocznych 
zarządzeń Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu budŜetu państwa. 

 Najczęściej nakłady niezbędne do poniesienia w 1996 r. i w latach następnych 
określano w oparciu o zbiorcze zestawienie kosztów opracowane na poziomie lat 
ubiegłych lub wg wyliczeń opartych o wskaźniki wzrostu cen GUS i wyliczenia 
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szacunkowe. W większości przypadków zapotrzebowane środki były zaniŜone 
w stosunku do rzeczywistych potrzeb i nie odzwierciedlały faktycznych zamierzeń 
pozwalających zrealizować cały zakres inwestycji w ustalonym terminie. 

 

 W efekcie, jak wykazały kontrole nieprawidłowo, przeprowadzano weryfikację 

pozostałego do realizacji zakresu rzeczowego oraz terminu zakończenia inwestycji. 

 Inwestorzy 15 inwestycji nieprawidłowo opracowali wnioski o dotacje 

budŜetowe na 1996 r., w tym w 11 przypadkach zaniŜając wartości kosztorysowe. 

Kontrole wykazały, Ŝe wartości te były faktycznie wyŜsze od 56,5% do 124,5%, 

w stosunku do wynikających z wniosków. Wynikało to z nieprzeliczonych lub błędnie 

przeliczonych wartości kosztorysowych - w niektórych przypadkach określonych 

szacunkowo - wbrew postanowieniom § 25 ust. 6 cyt. zarządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 kwietnia 1995 r. 

 W 13 przypadkach gminy przeznaczyły w 1996 r. środki z własnych budŜetów 

na realizację inwestycji w wysokościach niŜszych niŜ zaplanowane to było 

w załączniku nr 6 do ustawy budŜetowej na rok 1996. Natomiast w 5 przypadkach 

wysokość przeznaczonych środków z budŜetów gmin była niŜsza od wymaganych 

zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin. 

 Z ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin w art. 21 ust. 4 pkt 2 

wynika, Ŝe wysokość dotacji w kolejnych latach realizacji nie moŜe przekroczyć 120% 

kwoty środków planowanych z budŜetu gminy w danym roku na finansowanie tej 

inwestycji. Natomiast w 5 przypadkach stwierdzono, Ŝe gminy przeznaczając środki z 

budŜetów gmin w wysokościach niŜszych niŜ było to określone ustawą budŜetową na 

1996 r., nie przestrzegały równieŜ postanowień art.21 ust 6 tej ustawy, w nawiązaniu 

do postanowień art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansowaniu gmin. I tak: 

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chełmie - kwota środków z budŜetu gminy 

powinna wynosić co najmniej 2.300 tys. zł47, a wynosiła 2.093 tys. zł, 

                                                           
47  Wyliczenia własne NIK w oparciu o dotacje budŜetowe udzielone w 1996 r. i wytyczne wynikające z art. 21 

ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin. 
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- budowa oczyszczalni przemysłowo komunalnej w Tczewie wraz z kolektorami - 
kwota środków z budŜetu gminy powinna wynosić co najmniej 1.600 tys. zł, 
a wynosiła 531 tys. zł, 

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią dosyłową Nowy Sącz - Wielopole - 
kwota środków z budŜetu gminy powinna wynosić co najmniej 6.600 tys. zł, 
a wynosiła 5.631 tys. zł, 

- budowa miejskiej oczyszczalni ścieków z kolektorami w Toruniu - kwota środków 
z budŜetu gminy powinna wynosić co najmniej 5.700 tys. zł, a wynosiła 
3.820 tys. zł, 

- budowa grupowej oczyszczalni ścieków w śarowie, woj. wałbrzyskie - kwota 
środków z budŜetu gminy powinna wynosić co najmniej 340 tys. zł, a wynosiła 
105 tys. zł. 

Prawidłowość gospodarowania środkami budŜetowymi 

 Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe w 5 przypadkach inwestorzy finansowali 
ze środków inwestycyjnych nakłady nie związane z realizacją inwestycji centralnych. 
Między innymi finansowano bieŜącą działalność eksploatacyjną inwestorów oraz prace 
lub zakupy realizowane dla innych jednostek. Łącznie wydatkowano na cele, nie 
związane z realizacją inwestycji, kwotę 0,8 mln zł. Stanowiło to naruszenie art. 27 ust. 
2a ustawy -  Prawo budŜetowe oraz zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo 
budŜetowe stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej. Dotyczyło to następujących 
inwestycji: 

- budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu - 453,3 tys. zł, 
- rozbudowy Muzeum Narodowego w Poznaniu - 17,0 tys. zł, 
- rozbudowy Zakładu Patomorfologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy -

36,5 tys. zł, 
- budowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach - 269,4 tys. zł, 
- budowy Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu - 33,5 tys. zł. 

 I tak np. na budowie Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu inwestor-
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu korzystał z usług i finansował z nakładów 
inwestycyjnych działającą na terenie budowy Szpitala Fundację PRO HOMINI 
SANITATE, przekształconą z dniem 1.07.1996 r. w Stowarzyszenie Wspierania 
Budowy Szpitala. Od października 1992 r. do końca 1996 r. Fundacja, a później 
Stowarzyszenie wspomogły budowę Szpitala świadczeniami o wartości 148,3 tys. zł. 
Natomiast ZOZ z tytułu usług w zakresie ochrony mienia, nadzoru budowlanego, 
dostaw materiałów budowlanych i sprzątania obiektów przekazał w latach 1992-1996, 
tym jednostkom łączną kwotę w wysokości 453,2 tys. zł. Z ustaleń kontroli wynikało, 
Ŝe część sfinansowanych usług było zbędnych. Np. finansowanie ochrony obiektów 
budowy było bezzasadne, gdyŜ obowiązek ten spoczywa na wykonawcach robót.  
RównieŜ finansowanie dodatkowego nadzoru budowlanego, w sytuacji gdy ZOZ 
zatrudniał własnych inspektorów, było zbędne. Z kontroli wynikało ponadto, Ŝe miały 
miejsce przypadki wynagradzania przez Stowarzyszenie pracowników ZOZ za 
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czynności, które były w ich zakresie obowiązków (nadzór inwestorski, ochrona mienia, 
gospodarka magazynowa). 

 Stwierdzono przypadki niegospodarnego i niecelowego wydatkowania środków 
inwestycyjnych. Zakupowano materiały budowlane od pośredników, w cenach 
znacznie wyŜszych niŜ oferowane przez bezpośrednich producentów oraz zuŜywano 
materiały wykonawców, zamiast materiałów inwestora znajdujących się w magazynie. 
Ponadto zawierano umowy, w których zawyŜano wynagrodzenie wykonawców - 
składniki cenotwórcze były znacznie wyŜsze od średnich, stosowanych przez innych 
wykonawców. W 4 udokumentowanych przypadkach wydatkowano nadmiernie, 
z powyŜszych przyczyn, kwotę 586,0 tys. zł., która stanowiła 1,4% dotacji 
budŜetowych przyznanych na te inwestycje. 

 Niegospodarne wydatkowanie środków inwestycyjnych wystąpiło w stopniu 
drastycznym na dwóch inwestycjach: 

 

- inwestor budowy Magistrali wodociągowej „Krak” w Oświęcimiu zakupił 
w grudniu 1996 r. z WielobranŜowego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-
Produkcyjnego „RUREX” w Katowicach 416,99 mb rur stalowych o średnicy 
813 mm (po wykonaniu odpowiedniej izolacji) w cenie 585 zł/mb, tj. za łączną 
kwotę 261,0 tys. zł. Z kontroli wynikało, Ŝe w tym czasie Huta FERRUM S.A. 
oferowała rury  o średnicy 813 mm z wykonaną izolacją w cenie 446,09 zł/mb. 
Łącznie zawyŜono z tego tytułu wydatki o kwotę 57,9 tys. zł, tj. o 23,7% w stosunku 
do kwoty wynikającej z oferty Huty FERRUM;  

- na budowie Teatru i Filharmonii w Lublinie inwestor posiadał w magazynie 390 m2 
marmurów, zakupionych dla tej inwestycji w cenach do 50 zł/m2. Natomiast 
wbudowano marmury, dostarczone przez wykonawcę robót, w cenie ponad 
700 zł/m2. 

 W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe w 11 przypadkach inwestorzy przekazywali 
kwoty na zaliczki lub przedpłaty na zakupy maszyn i urządzeń. W świetle art. 42 ust. 1 
pkt 3 ustawy - Prawo budŜetowe powyŜszych wydatków budŜetowych nie dokonywano 
w sposób celowy. Łącznie wydatkowano w 1996 r., na tych inwestycjach, na zaliczki 
i przedpłaty 26,9 mln zł, co stanowiło 22,9% przyznanych na te inwestycje dotacji 
budŜetowych na 1996 r.  

 Na 5 skontrolowanych inwestycjach stwierdzono, Ŝe przy zlecaniu robót oraz 
dostaw maszyn i urządzeń nie przestrzegano postanowień wynikających z ustawy 
o zamówieniach publicznych. Stwierdzono przypadki dzielenia zamówień na części 
i zlecania robót dodatkowych wbrew postanowieniom art. 3 ust. 2 i art. 71 ust. 1 pkt 1 
ustawy oraz bez zawarcia umów, tj. niezgodnie z art. 74 ustawy o zamówieniach 
publicznych. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo budŜetowe powyŜsze 
działania stanowiły naruszenie dyscypliny budŜetowej. Dotyczyło to następujących 
inwestycji: 

- budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią dosyłową Nowy Sącz - Wielopole, 
- budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Sulechowie, 
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- budowy Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 
- budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 
- budowy Teatru i Filharmonii w Lublinie. 

 Wartość przedmiotu umów, które zawarto z naruszeniem postanowień ustawy 
o zamówieniach publicznych, wynosiła 5,1 mln zł i stanowiła 7,2% udzielonych 
dotacji budŜetowych na te inwestycje w 1996 r. 

 Wyniki kontroli wykazały, Ŝe z powodu braku prawidłowego planowania 
zamierzeń inwestycyjnych lub złej pracy słuŜb inwestycyjnych inwestorzy nie posiadali 
kompletnej dokumentacji technicznej, którą dostarczano z opóźnieniem w stosunku do 
postępu robót. Nie opracowywano harmonogramów robót budowlanych i dostaw 
inwestorskich. Powodowało to zahamowanie tempa robót i wydłuŜanie terminów 
realizacyjnych oraz jednocześnie podraŜało całkowitą wartość kosztorysową 
inwestycji. Stwierdzono 10 takich przypadków. 

 Kontrole wykazały, Ŝe w 7 przypadkach realizowano roboty, nie posiadając 
stosownych pozwoleń na budowę niektórych obiektów, co było sprzeczne z art. 28 
Prawa budowlanego. Dotyczyło to następujących inwestycji: 

- budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków I etap zadanie 2 i 3 w Łodzi, 

- budowa zbiornika wodnego Cieszanowice, woj. piotrkowskie, 

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chełmie, 

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią dosyłową Nowy Sącz - Wielopole, 

- budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Radomsku, 

- budowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, część mechaniczno-biologiczna 
z gospodarką osadową, 

- budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Sulechowie, 
woj. zielonogórskie. 

 

 Z kontroli wynikało, Ŝe nadzór inwestorski nad realizacją robót nie był 
prowadzony w sposób naleŜyty. Stwierdzono bowiem przypadki nierzetelnego 
dokonywania wpisów do dziennika budowy odnośnie prawidłowości prowadzonego 
procesu inwestycyjnego, a w tym odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, czym naruszano postanowienia art. 45 Prawa budowlanego (stwierdzono 
5 takich przypadków). Ponadto nieprawidłowo sporządzano protokóły odbioru robót, 
w tym dopuszczając do odebrania robót z wadami i niedoróbkami. W 1 przypadku 
nadzór nad robotami sprawowany był przez inspektora nie posiadającego uprawnień do 
nadzorowania tych robót. 

 Zaniedbania obowiązków koordynacyjnych, skutkujących złą jakością 
wykonanych robót budowlanych, stwierdzono na 4 inwestycjach. I tak np: 

- przy modernizacji i rozbudowie portu we Władysławowie zastosowano niewłaściwy 
rodzaj betonu, nieodpowiadający Polskim Normom w zakresie mrozoodporności 
i wytrzymałości oraz z powodu nieprzestrzegania reŜimów technologicznych, co 
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spowodowało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na przebudowę 
i naprawę oczepu nabrzeŜa przeładunkowego. Z tych przyczyn poniesiono w latach 
1994-1997 (do 4 marca br.) wydatki w wysokości 478,9 tys. zł,  

- na budowie Teatru i Filharmonii w Lublinie stwierdzono postępującą degradację 
obiektu w części A i A1, gdzie roboty przerwano w latach osiemdziesiątych. 
Z uwagi na częściowy brak szczelnych pokryć dachowych, zalewane są wodami 
opadowymi elementy konstrukcyjne, przyspieszając procesy korozyjne i obniŜając 
ich wartość techniczną. Część obiektu w latach osiemdziesiątych wyposaŜono 
w większość urządzeń, pomimo iŜ roboty budowlane przerwano na etapie stanu 
surowego otwartego. Stwierdzono, Ŝe stan instalacji wewnętrznych takich jak: 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji, kwalifikują się do 
demontaŜu. W czasie kontroli inwestor przystąpił do modernizacji systemu 
ogrzewania budynku, która polega na kompletnej wymianie urządzeń, 
niejednokrotnie takich, które nigdy nie były eksploatowane. 

 Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe inwestorzy nie egzekwowali kar za 

nieterminową realizację robót i wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

nieterminowe dostawy maszyn i urządzeń. Najczęściej nie naliczanie kar wynikało 

z braku odpowiednich zapisów w podpisanych umowach lub odstąpienia przez 

inwestora z naliczania kar umownych. Nieprawidłowości takie stwierdzono w 6 

przypadkach. Np. na budowie Szybkiego Tramwaju w Poznaniu inwestor nie 

dochodził roszczeń z tytułu kar umownych od Konsorcjum CKD TATRA A.S. - 

H. Cegielski S.A. celem częściowego pokrycia strat spowodowanych opóźnieniami 

w dostarczeniu zamówionego taboru tramwajowego. W wyniku kontroli NIK 

wyegzekwowano kary umowne z tego tytułu na kwotę 1,6 mln zł. 

 W 1 przypadku stwierdzono, Ŝe mimo wykonania pełnych zakresów rzeczowych 

na blisko 50% obiektów, nie oddano do eksploatacji ani jednego. W innym przypadku 

barierą w oddaniu do uŜytku zakończonych obiektów był brak przyznanych etatów i 

środków finansowych na podjęcie eksploatacji. Natomiast w 4 przypadkach oddanie do 

uŜytku zakończonych obiektów odbyło się niezgodnie z postanowieniami art. 54 Prawa 

budowlanego, tzn. bez wymaganego uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 

budowlanego, co było działaniem nielegalnym. Dotyczyło to następujących inwestycji: 

- budowy Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie I 

etap, 
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- budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 

- budowy Teatru i Filharmonii w Lublinie, 

- budowy oczyszczalni ścieków w Chełmie - bez uzyskania decyzji ustanawiającej 

strefę ochronną dla oczyszczalni. 

 

Działania podjęte przez NIK w wyniku ustaleń kontroli  

 Z przeprowadzonych kontroli wynikały wnioski dotyczące naruszenia 

dyscypliny budŜetowej, przez kierowników jednostek realizujących inwestycje 

centralne. Dotyczyło to następujących inwestycji: 

- rozbudowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, 

- rozbudowy Zakładu Patomorfologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, 

- budowy Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 

- budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 

- budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią dosyłową Nowy Sącz - Wielopole, 

- budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Sulechowie, 

woj. zielonogórskie. 

 Stosowne wnioski o wszczęcie postępowania o naruszenie dyscypliny 

budŜetowej w stosunku do osób winnych tego naruszenia, delegatury NIK 

przygotowały lub skierowały juŜ do Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie 

dyscypliny budŜetowej przy wojewodzie lub przy Regionalnych Izbach 

Obrachunkowych,. 

 Ponadto, w wyniku ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli - działając na 

podstawie art. 60 ustawy o NIK -  wystąpiła z wnioskami o rozwaŜenie zasadności 

zajmowania stanowisk przez kierowników jednostek realizujących następujące 

inwestycje: 

- budowę Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 

- rozbudowę zbiornika wodnego Nielisz, woj. zamojskie. 
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 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, Ŝe z naruszeniem prawa 

i obowiązujących procedur nieprawidłowo wydatkowano środki budŜetowe o łącznej 

wartości  35,8 mln zł, w tym uszczuplenia budŜetu państwa wyniosły 5,2 mln zł.  

 W wyniku podjętych działań NIK, odzyskano juŜ środki budŜetowe w kwocie 

1,6 mln zł. 

Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli 

 Z przeprowadzonych kontroli wynika, Ŝe planowanie i wydatkowanie nakładów 

finansowych, ustalonych w ustawie budŜetowej na 1996 r., na realizację inwestycji 

centralnych, było dokonywane w większości przypadków z naruszeniem 

obowiązujących zasad i przepisów prawnych, regulujących tę sferę gospodarki 

narodowej. 

 W dalszym ciągu, co wynika równieŜ z wcześniej przeprowadzonych kontroli, 

inwestycje realizowano w sposób przewlekły, mało efektywny i przy braku zachowania 

racjonalnego gospodarowania środkami budŜetowymi. 

 Główną przyczyną tego negatywnego zjawiska jest brak właściwego nadzoru, ze 

strony dysponentów środków budŜetowych i inwestorów bezpośrednich inwestycji 

centralnych, w zakresie prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji. 

 Dysponenci środków budŜetowych, przekazując dotacje budŜetowe na 

inwestycje centralne, najczęściej nie upewniali się czy inwestorzy posiadają aktualne 

i zatwierdzone załoŜenia techniczno-ekonomiczne lub tolerowali ten brak, nie 

przestrzegając postanowień § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania 

inwestycji dotowanych z budŜetu państwa. 

 Konsekwencją braku aktualności załoŜeń techniczno-ekonomicznych jest 

tolerowanie zmian, w długotrwałym, często kilkudziesięcioletnim procesie 

inwestycyjnym, wprowadzanych samodzielnie przez inwestorów, przyszłych 

uŜytkowników, a nawet wykonawców i finansowanie wynikających stąd 

niekontrolowanych wzrostów wartości kosztorysowej.   

 PowyŜsze negatywne zjawisko  pogłębiane jest dodatkowo brakiem aktualizacji 

lub nieprawidłowym przeszacowywaniem całkowitej wartości kosztorysowej 
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inwestycji, co utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemoŜliwia prawidłowe 

planowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie realnego terminu zakończenia 

inwestycji. 

 Z kontroli wynikało, Ŝe dysponenci środków budŜetowych wykazywali brak 

odpowiedniego zainteresowania prawidłowością planowania wydatków budŜetowych, 

nie analizując prawdziwości danych podawanych przez inwestorów we wnioskach 

o przyznanie dotacji budŜetowych na realizację inwestycji w poszczególnych latach. 

Stanowiło to naruszenie postanowień art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budŜetowe 

w zakresie planowania wysokości wydatków na finansowania inwestycji na poziomie 

zapewniającym ich terminowe wykonanie, a takŜe corocznych zarządzeń Ministra 

Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów 

do projektu budŜetu państwa. 

 Nieprawidłowe planowanie wydatków inwestycyjnych oraz nieterminowe 

przekazywanie dotacji budŜetowych spowodowało na niektórych inwestycjach 

wystąpienie okresowych braków środków inwestycyjnych lub ich nadmiar, 

nieadekwatne do stopnia przygotowania inwestorów do realizacji robót lub dokonania 

zakupów inwestorskich. 

 Wyniki kontroli świadczą, Ŝe ministrowie i wojewodowie nie wypełniali 

w sposób skuteczny postanowień § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

2 grudnia 1991 r. odnośnie kontroli prawidłowości przekazywania i wykorzystywania 

środków budŜetowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, w tym 

z uwzględnieniem harmonogramów ich realizacji, oraz podejmowania działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieŜenie 

powstawaniu ich w przyszłości. 

 Z przeprowadzonych kontroli 37 inwestycji centralnych wynika konieczność 

zmiany dotychczasowego systemu przygotowania, planowania, finansowania oraz 

nadzoru nad inwestycjami centralnymi.  

 Niezbędnym jest pilne opracowanie szczegółowych unormowań prawnych 

określających zasady projektowania inwestycji, a w tym zasady i tryb opracowywania 

i zatwierdzania oraz aktualizacji załoŜeń techniczno-ekonomicznych, jak równieŜ 

określenie zawartości i kompletności tej dokumentacji.  
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 Nowy system planowania i finansowania inwestycji powinien dyscyplinować 

dysponentów środków budŜetowych i inwestorów do prawidłowego określania 

wysokości wydatków na finansowanie inwestycji, na poziomie zapewniającym 

terminowe wykonanie inwestycji oraz powinien uwzględniać stopień przygotowania 

inwestorów do realizacji robót budowlanych i dokonania zakupów inwestorskich. 

 

2.5. Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. ustalono dotacje dla jednostek 

niepaństwowych na realizację przez te jednostki zadań państwowych w wysokości 

427.121 tys.zł. 

 W budŜecie po zmianach kwota dotacji dla jednostek niepaństwowych 

realizujących zadania państwowe wyniosła 434.629 tys.zł, a wykonanie 434.274 tys.zł, 

co stanowiło 101,7% planu wg ustawy budŜetowej (99,9% budŜetu po zmianach 

i 136,4% wykonania w 1995 r.). 

 Dotacje dla jednostek niepaństwowych w 1996 r. stanowiły 0,4% wydatków 

budŜetu państwa, podczas gdy w 1995 r. stanowiły 0,34%. 

 Realizację wydatków na dotacje dla jednostek niepaństwowych 

w poszczególnych częściach klasyfikacji budŜetowej prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

 
               (w tys. zł) 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Wyko- 

1 9 9 6    r. 
 

Wyko- 
nanie 

 
6:3 

 
6:4 

 
6:5 

 
6:7 

  nanie 
1995 r. 

wg 
ustawy 
budŜe-
towej 

budŜet 
po 

zmianach 

wykona- 
nie 

w 1995 r. 
w warun- 

kach  
1996 r. 

% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ogółem 
w tym: 

318.383 427.121 434.629 434.274 381.741 136,4 101,7 99,9 113,8 

1. 
. 
 

Urząd Rady 
Ministrów 
( Część 05) 

350 100 100 100 420 28,6 100,0 100,0 23,8 

2. 
 

Ministerstwo 
Finansów 
( Część 08) 

4.068 1.247 1.247 1.247 4.878 30,6 100,0 100,0 25,6 

3. 
 
 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej 
( Część 09) 

5.000 5.000 10.990 10.975 5.995 219,5 219,5 99,9 183,1 
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4. Kancelaria Senatu 
(Część 11) 

7.024 18.080 11.055 10.999 8.422 156,6 60,8 99,5 130,6 

5. Ministerstwo 
Przemysłu i 
Handlu 
(Część 13) 

670 660 1.145 1.142 803 170,4 173,0 99,7 142,2 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Gospodarki 
śywnościowej 
(Część 19) 

212 3 340 2 900 2 900 254 1367,9 86,8 100,0 1141,7 

7. Ministerstwo 
Obrony Narodowej 
(Część 30) 

497 5.769 5.769 5.763 596 1159,6 99,9 99,9 966,9 

8. Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
(Część 31) 

5.470 7.200 10.200 10.200 6.559 186,5 141,7 100,0 155,5 

9. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 
 (Część 33) 

37.525 47.800 48.353 48.144 44.992 128,3 199,7 99,6 107,0 

10. Ministerstwo 
Kultury i Sztuki 
(Część 34) 

17.998 23.620 27.464 27.448 21.580 152,5 116,2 99,9 127,2 

11. Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki 
Społecznej 
 (Część 35) 

36.827 38.635 37.893 37.892 44.156 102,9 98,1 99,90 85,8 

12. Urząd Do Spraw 
Kombatantów i 
Osób 
Represjonowanych 
(Część 42) 

1.989 2.384 3.094 3.094 2.385 155,6 129,8 100,0 129,7 

13. Urząd Kultury 
Fizycznej i 
Turystyki 
 (Część 45) 

66.559 102.654 97.347 97.325 79.804 146,2 94,81 99,98 121,9 

14. BudŜety 
Wojewodów - 
Ogółem 

134.193 170.632 177.073 177.046 160.897 131,9 103,8 99,98 110,0 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 NajwyŜsze wydatki na dotacje dla jednostek niepaństwowych wykonujących 

zadania państwowe zrealizowane zostały: w części 45 - Urząd Kultury Fizycznej 

i Turystyki - 97.325 tys.zł, w części 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej - 

48.144 tys.zł i w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - 37.892 tys.zł. 
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W budŜetach wojewodów ogółem na dotacje dla jednostek niepaństwowych 

wydatkowano - 177.046 tys.zł. 

 NajwyŜszy udział dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania 

państwowe w wydatkach budŜetowych odnotowano w części 45 - Urząd Kultury 

Fizycznej i Turystyki. Na dotacje dla jednostek niepaństwowych przeznaczono 

97.325 tys. zł, co stanowiło 40,2% wydatków zrealizowanych w tej części budŜetowej. 

W części 11 - Kancelaria Senatu wydatki na dotacje dla jednostek niepaństwowych 

wynosiły 10.999 tys.zł i stanowiły 22,8% wydatków w tej części. 

Realizację wydatków na dotacje dla jednostek niepaństwowych w poszczególnych 

działach klasyfikacji budŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:  

                  (w tys. zł) 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Wyko- 
 

1 9 9 6    r. 
Wykonanie 
w 1995 r. 

Wskaźniki  
% 

  nanie 
1995 r. 

wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

w warunkach 
1996 r. 

6:3 6:4 6:5 6:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ogółem 
w tym: 

318.383 427 121 434 629 434 274 381 741 136,4 101,7 99,9 113,8 

1. 
 

 Leśnictwo 
 

11 25 14  14 13 127,3 56,0 100,0 107,7 

2. Handel 
wewnętrzny 

670 660 1.147 1,144 803 170,7 173,3 99,7 142,5 

3. Gospodarka 
mieszkaniowa oraz 
niematerialne 
usługi komunalne 

38 36 45 45 46 118,4 125,0 100,0 97,8 

4. Oświata i 
wychowanie 

36.521 48.620 48.343 48.134 43.789 131,8 99,0 99,6 109,9 

5. Szkolnictwo 
wyŜsze 

350 437 437 437 420 124,9 100,0 100,0 104,1 

6. Kultura i sztuka 23.861 29.261 35.910 35.893 28.609 150,4 122,7 99,9 125,5 

7. Ochrona zdrowia 34.556 36.289 36.528 36.517 41.433 105,7 100,6 100,0 88,1 

8. Opieka społeczna 89.094 115.178 123.370 123.346 106.824 138,4 107,1 100,0 115,5 

9. Kultura fizyczna i 
sport 

97.652 134.562 136.454 136.428 117.085 139,7 101,4 100,0 116,5 

10. Turystyka i 
wypoczynek 

7.367 15.926 8.755 8.753 8.833 118,8 55,0 100,0 99,1 

11. RóŜna działalność 15.272 15.078 16.591 16.591 18.311 108,6 110,0 100,0 90,6 

12. Bezpieczeństwo 
publiczne 

5.470 7.200 10.200 10.200 6.559 186,5 141,7 100,0 155,5 

13. Obrona narodowa 497 5.769 5.769 5.763 596 1159,6 99,9 99,9 96,7 

14. Urzędy naczelnych 
organów władzy, 
kontroli i 
sądownictwa 

7.024 18.080 11.055 10.999 8.422 156,6 60,8 99,5 130,6 
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 W układzie działowym najwyŜsze kwotowo dotacje dotyczyły działu Kultura 

fizyczna i sport, z którego na dotacje dla jednostek niepaństwowych wydatkowano 

136.428 tys.zł, co stanowiło 80,5% wydatków w tym dziale.  

 Kwotę w wysokości 123.346 tys.zł wydatkowano na dotacje dla jednostek 

niepaństwowych w dziale Opieka społeczna, co stanowiło to 1,1% wydatków w tym 

dziale. 

 Udzielanie dotacji dla jednostek niepaństwowych było przedmiotem kontroli 

u wszystkich dysponentów części budŜetowych. 

 W toku kontroli wykonania budŜetu państwa w 1996 r. NajwyŜsza Izba Kontroli 

skontrolowała równieŜ 111 jednostek niepaństwowych, które otrzymały dotacje z 

budŜetów wojewodów na realizację zadań państwowych. 

 Jednostki objęte kontrolą otrzymały środki dotacji na zadania państwowe 

łącznie w wysokości 34.813,6 tys.zł, co stanowiło 8% ogółu dotacji na ten cel i 19,7% 

dotacji dla jednostek niepaństwowych udzielonych z budŜetów wojewodów. 

Wykorzystanie dotacji w kontrolowanych jednostkach wyniosło 99,98%. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli określenie warunków i trybu zlecenia zadań 

państwowych jednostkom niepaństwowym, zasad ustalania i rozliczania dotacji 

z budŜetu państwa oraz trybu dokonywania ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli  

realizacji zadań państwowych w wydanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym48  

przyczyniło się do wyeliminowania wielu nieprawidłowości występujących w latach 

poprzednich.  

 W 41 jednostkach korzystających z dotacji na realizację zadań państwowych nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 Dotyczyło to głównie jednostek niepaństwowych realizujących zadania 

państwowe w zakresie opieki społecznej. Jednostki te prowadziły domy opieki 
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społecznej dla osób starszych, domy samotnych matek oraz dzieci z upośledzeniem 

umysłowym. Środki budŜetowe przyznane na ten cel - jak wykazały wyniki kontroli - 

wydatkowane były w sposób celowy i gospodarny oraz rzetelnie rozliczono przyznane 

tym jednostkom środki. 

 W przypadku 29 jednostek uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli odnosiły się do 

nieprzestrzegania obowiązku wyodrębnienia ewidencji księgowej dla zadań 

finansowanych ze środków dotacji budŜetowej. Sama realizacja zadań nie nasuwała 

natomiast zastrzeŜeń. 

 Krytyczne uwagi kontroli dotyczyły samowolnej zmiany przeznaczenia dotacji 

i wykorzystywania środków na finansowanie zadań nie objętych umową o realizację 

zadań. Takie nieprawidłowości stwierdzono w 22 jednostkach niepaństwowych, 

a łączna kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wyniosła 

257,8 tys.zł, co stanowiło 0,7% wykorzystanej dotacji przez kontrolowane jednostki 

niepaństwowe. 

 W 13 przypadkach jednostki niepaństwowe ubiegając się o dotację na realizację 

zadań państwowych nie przedłoŜyły kalkulacji kosztów tych zadań, a w 7 przypadkach 

urzędy wojewódzkie zawarły umowy pomimo braku oferty. 

 W przypadku 10 jednostek nieterminowo rozliczono przyznane środki dotacji, 

zaś w 5 przypadkach rozliczenia nie pozwalały dokonać oceny sposobu wykorzystania 

środków. 

 W przypadku 6 umów zawartych z jednostkami niepaństwowymi urzędy 

wojewódzkie nie określiły prawidłowo wielkości środków dotacji na realizację 

poszczególnych zadań, co umoŜliwiało dowolne wykorzystanie środków 

i przemieszczanie ich pomiędzy zlecone zadania. 

 W 9 jednostkach niepaństwowych stwierdzono, Ŝe wykorzystując środki dotacji 

budŜetowych nie zachowano warunków określonych w umowach i dokonywano 

zakupów lub korzystano z usług nie stosując procedur określonych w ustawie 

o zamówieniach publicznych. 

 

                                                                                                                                                                                     
48  Dz.U. Nr 87, poz. 437 
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2.6. Dotacje dla gmin 

 W ustawie budŜetowej  na 1996 r. ustalono  szereg tytułów  dla udzielenia 
dotacji gminom w łącznej kwocie 3.209.712 tys. zł. 

 W planie po zmianach łączna kwota dotacji wyniosła 4.309.342 tys. zł, 
a  wykonanie  4.280.915 tys. zł, co stanowiło 133,4 % planu  wg ustawy budŜetowej, 
99,3% budŜetu po zmianach  i  101,7% wykonania 1995 r. 

 Dotacje dla gmin w 1996 r. stanowiły  3,9 % wydatków budŜetu państwa, 
podczas gdy w 1995 r. stanowiły 4,6%. 

 Realizację wydatków na dotacje celowe dla gmin prezentują dane zawarte 
w poniŜszej tabeli : 

           (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
Plan wg ustawy 

budŜetowej 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

 
4 : 2  
w % 

4 : 3  
w % 

1 2 3 4 5 6 
Dotacje celowe  
ogółem : 
 

 
3.209.712 

 

 
4.309.342 

 

 
4.280.915 

 

 
133,4 

 
99,3 

Dotacje celowe na zadania 
z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom 
 

 
 

1.823.067 

 
 

1.960.880 

 
 

1.948.726 

 
 

106,9 

 
 

99,4 

Dotacje celowe dla gmin o 
statusie miasta  
 

 
269.198 

 
303.233 

 
301.482 

 
112,0 

 
99,4 

Dotacje celowe na zadania 
własne 
 

 
1.112.456 

 
1.522.137 

 
1.507.819 

 
135,5 

 
99,1 

Dotacje celowe na zadania 
powierzone 
 

 
- 

 
523.092 

 
522.888 

 
- 

 
100,0 

 

 

1. W art. 11 ustawy budŜetowej na 1996 r. ustalono wysokość dotacji celowej na 
zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom w łącznej kwocie 
1.823.067 tys. zł. Podział tej kwoty na poszczególne części i działy klasyfikacji 
budŜetowej stanowił załącznik nr 8 do ustawy budŜetowej na 1996 r. Zadania 
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zostały określone przepisami 
ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych 
w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji 
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw49. 

  Plan po zmianach dotacji celowej na zadania zlecone gminom w 1996 r. wynosił 
1.960.880 tys. zł, tj. 106,9% planu według ustawy budŜetowej. 

                                                           
49  Dz.U. Nr 34, poz.198. 
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  Wykonanie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminom w 1996 r. 
wyniosło 1.948.726 tys. zł, co stanowiło  99,3 % planu po zmianach. 

2. W art. 12  ustawy ustalono dotację celową dla gmin o statusie miasta na 
finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych na 
podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania 
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych50 w wysokości  
269.198 tys. zł. Podział tej kwoty określał załącznik nr 9 do ustawy budŜetowej na 
1996 r. W art. 11 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. ustalono zasady obliczania 
wskaźnika wzrostu udziału tych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz zasady i terminy przekazywania dotacji. 

  Plan po zmianach dotacji celowej na zadania zlecone gminom o statusie miasta 
wynosił 303.233 tys. zł, tj. 112% planu według ustawy budŜetowej. 

  Wykonanie dotacji na finansowanie zadań zleconych gminom o statusie miasta 
za 1996 r. wyniosło ogółem  301.482 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu po 
zmianach. 

 

3. W ustawie budŜetowej przewidziano następujące tytuły dotacji dla gmin: 

1) w art. 13 ustawy budŜetowej - w wysokości    1.112.456 tys. zł, z tego na : 

- wypłatę dodatków mieszkaniowych  na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 

1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych51  kwotę  

460.000 tys. zł; 

-  przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - kwotę 

55.000 tys. zł; 

-  dofinansowanie budowy szkół i placówek oświatowych (z wyjątkiem 

przedszkoli) ujętych:  

a) w budŜecie MEN w kwocie 182.365 tys. zł, 

b) w  rezerwie celowej majątkowej w dziale RóŜne rozliczenia w kwocie 

15.000  tys. zł; 

- dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi 

w wodę i budowę urządzeń ściekowych - kwotę 107.938 tys. zł; 

                                                           
50  Dz.U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224 t.j. 

51  Dz.U. z 1995 r. Nr 105, poz. 509 ze zm. 
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- dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie 

robót publicznych jako zadanie własne gmin w gminach zagroŜonych 

wysokim bezrobociem (art.27 ust.1 pkt 1 ustawy budŜetowej) - kwotę 

62.700 tys. zł; 

-  na finansowanie inwestycji centralnych - kwotę 152.388 tys. zł; 

-  na finansowanie inwestycji ujętych w budŜetach wojewodów - kwotę 

66.595 tys. zł; 

- na dofinansowanie inwestycji w zakresie komunalnej infrastruktury 

technicznej wspomagające realizację Kontraktu Regionalnego dla 

Województwa Katowickiego ujęte w rezerwach celowych - kwotę 10.000 tys. 

zł; 

- inne zadania własne gmin ujęte w budŜetach wojewodów - kwotę 470 tys. zł; 

2) w art. 14 ustawy budŜetowej - w wysokości 50.000 tys. zł z przeznaczeniem, 

między  innymi na dofinansowanie budowy dróg gminnych w województwach: 

bialskopodlaskim, białostockim, chełmskim, krośnieńskim, lubelskim, 

łomŜyńskim, olsztyńskim, ostrołęckim, przemyskim, siedleckim, suwalskim 

i zamojskim; 

3) w art. 27 ustawy budŜetowej - w wysokości 69.400 tys. zł, z tego na: 

- dofinansowanie zadań określonych w regionalnych programach 

restrukturyzacyjnych, realizowanych przez jednostki państwowe 

i niepaństwowe - kwotę 34.400 tys. zł. Zasady wspierania tych zadań 

określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 

1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budŜetu państwa 

na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz 

tworzenia instytucji lokalnych52; 

- dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego 

„Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej” 
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i z „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji 

Rosyjskiej” - kwotę 30.000 tys. zł; 

- realizację Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego - kwoty 

5.000 tys. zł. 

  Plan po zmianach dotacji celowej na zadania własne gmin w 1996 r. wynosił 

1.522.137 tys. zł, tj. 135,5% planu według ustawy budŜetowej. 

  Wykonanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w 1996 r. 

wyniosło 1.507.819 tys. zł, co stanowiło  99,1% planu po zmianach. 

 

4. Dotacje na finansowanie zadań powierzonych gminom nie były planowane 

w ustawie budŜetowej. Ustalono je w trakcie realizacji budŜetu.  

  Wykonanie   dotacji celowej na finansowanie zadań powierzonych gminom 

w 1996 r. wyniosło ogółem  522.888 tys. zł, co stanowiło 100,0 % planu po 

zmianach. 

2.6.1. Wyniki kontroli NIK w zakresie dotacji dla gmin 

 Kontrole NIK w wymienionym zakresie tematycznym objęły łącznie 

96 urzędów gminnych (łącznie gminne, miejskie, miejsko-gminne). 

 Jednostki objęte kontrolą wykorzystały w 1996 r. kwotę w wysokości 

548.204 tys. zł na dotacje celowe dla gmin, tj.12,9% ogółu wydatków budŜetu państwa 

na ten cel, z tego : 

-  dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin - 169.171 tys. zł, 

-  dotacje na zadania zlecone gminom  - 232.169 tys. zł, 

-  dotacje na zadania zlecone dla gmin o statusie miasta -   82.786 tys. zł, 

-  dotacje na zadania powierzone -   64.078 tys. zł. 

                                                                                                                                                                                     

52  Dz.U. Nr 71, poz. 337. 
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Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminom 

 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym53 obowiązkiem gmin  jest wykonywanie zadań zleconych (określonych 

w ustawach) z   zakresu zadań administracji rządowej. Ponadto organy gminy mogą 

wykonywać zadania naleŜące do zakresu zadań rządowej administracji ogólnej na 

podstawie porozumienia zawartego z organem tej administracji (art. 8 ust. 2 ustawy 

o samorządzie terytorialnym). 

 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom są 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy - Prawo budŜetowe54 wydatkami budŜetu państwa. 

 Dotacje celowe przyznawane na finansowanie zadań zleconych ujmowane są 

w odrębnych planach finansowych gmin w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 

budŜetowej. W skontrolowanych w tym zakresie 96 urzędach gminnych stwierdzono, 

iŜ w 6 przypadkach zarządy gmin nie sporządziły ww. planów finansowych, co 

stanowiło naruszenie § 41 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 

1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa55. 

 W 2 urzędach pomimo zmiany kwoty  przyznanej dotacji, nie wprowadzono 

w budŜecie gminy stosownych zmian. Ponadto w 4 przypadkach zmiany kwot dotacji 

przyznanych gminom dokonywano z opóźnieniem kilku miesięcy. Omawiane 

nieprawidłowości stanowiły naruszenie art. 38a pkt 2 i 3 ustawy - Prawo budŜetowe. 

 W 4 przypadkach pomimo niepełnego wykorzystania w 1996 r. dotacji celowej 

na realizację zadań zleconych, pozostała niewykorzystana część w łącznej wysokości 

28,4 tys. zł  nie została zwrócona do budŜetu państwa, co było sprzeczne 

z postanowieniami art. 42 ust.1 pkt  9 ustawy - Prawo budŜetowe. 

                                                           
53  Dz.U. z  1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm. 

54  Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz.344 ze zm. 
55  Dz. U. Nr 76, poz. 333 ze zm. 
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 W 4 przypadkach stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem na łączną kwotę 25,6 tys. zł. Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy -

Prawo budŜetowe stanowi to naruszenie dyscypliny budŜetowej. 

 Ponadto w 3 kontrolowanych gminach stwierdzono przypadki nieterminowego 

zwrotu niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 11,9 tys. zł. 

 

 

 W toku kontroli stwierdzono, iŜ w 5 przypadkach, przy realizacji zakupów 

rzeczowych finansowanych z dotacji na zadania zlecone, nie przestrzegano zasad, form 

i   trybu postępowania   określonych  w ustawie  z dnia 10 czerwca 1994 r. 

o  zamówieniach publicznych56. 

 Krytyczne uwagi NIK dotyczyły równieŜ wykonywania obowiązków w zakresie 

rachunkowości. W 3 urzędach gminnych stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów 

określonych zarządzeniem Nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w 

sprawie szczegółowych zasad  prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów 

kont dla państwowych i gminnych jednostek budŜetowych i ich gospodarstw 

pomocniczych, zakładów budŜetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych 

oraz gmin i ich związków57. Ponadto w 1 przypadku sporządzone sprawozdanie 

budŜetowe o wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminom było  niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Stanowi to naruszenie dyscypliny budŜetowej  - art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy - Prawo 

budŜetowe. 

 W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przy realizacji przez gminy zadań 

zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, NajwyŜsza Izba Kontroli 

wystąpiła z wnioskiem do 6 gmin o dokonanie zwrotu do budŜetu dotacji w łącznej 

wysokości 49,1 tys. zł. 

                                                           

56  Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm. 
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Dotacje celowe na zadania własne 

 Zadania własne gminy zostały określone w art. 6 i 7 ustawy o samorządzie 

terytorialnym. Do zadań tych ustawodawca zaliczył sprawy związane z zaspokajaniem 

zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Zadania te dotyczą spraw związanych m.in. 

z  infrastrukturą techniczną i społeczną, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym 

oraz ładem przestrzennym i ekologicznym. 

 W art. 21 ustawy o finansowaniu gmin  określono następujące zadania własne 

gmin, które mogą być dofinansowane z budŜetu państwa w formie dotacji celowych: 

1) inwestycje realizowane przez gminy, 

2) zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w odrębnych przepisach, 

3) wypłaty dodatków mieszkaniowych, 

4) utrzymanie szkół ponadpodstawowych i placówek, o których mowa w art. 104 ust. 

4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazanych gminom na 

ich wniosek jako zadanie własne. 

Dotacje celowe na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych 

 Jednym z zadań własnych gmin dofinansowywanym z budŜetu państwa 

w formie dotacji celowej jest wypłata dodatków mieszkaniowych. Na podstawie 

ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych, uruchomiony został system dodatków mieszkaniowych - jako osłona 

socjalna dla gospodarstw domowych o najniŜszych dochodach. 

Zasady przyznawania dotacji określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z  dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat  

dodatków mieszkaniowych58. Rada Ministrów w ramach nadzoru nad realizacją 

budŜetu w dniu 18 lipca 1996 r. wydała rozporządzenie w sprawie wytycznych 

                                                                                                                                                                                     
57  Dz.Urz. M.F. Nr 14, poz. 60. 
58  Dz.U. z 1995 r. Nr 131, poz. 639. 
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realizacji budŜetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie 

wypłat dodatków mieszkaniowych59. 

Objęte kontrolą gminy wykorzystały przyznaną dotację w łącznej kwocie  

50.904 tys. zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. 

 

 W trakcie kontroli stwierdzono przypadki nierzetelnego dysponowania 

środkami budŜetowymi przeznaczonymi na dofinansowanie dodatków. Np.: 

-  w jednym urzędzie gminy nie uwzględniono kwoty dotacji na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych w planie dochodów budŜetowych gminy, co jest niezgodne z art. 7 

ust. 1 ustawy - Prawo budŜetowe, 

-  w 3 przypadkach gminy dokonały z opóźnieniem zwrotu niewykorzystanej części 

dotacji w łącznej kwocie 66,3 tys. zł, 

-  w 3 przypadkach rozliczając dotację, zawyŜono poniesione wydatki na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych o kwotę 58,1 tys. zł, która zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy 

o finansowaniu gmin podlega zwrotowi do budŜetu państwa. 

 Kontrola wykazała ponadto, Ŝe gminy jako jednostki bezpośrednio realizujące 

zadania przyznawania i wypłacania dodatków  wywiązywały się z nich w sposób nie 

zawsze prawidłowy, popełniając błędy i nieprawidłowości.  NajwaŜniejsze dotyczyły: 

wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie niekompletnych wniosków (np.: brak 

zaświadczeń o stanie majątkowym - 2 przypadki, brak informacji o regulowaniu  

naleŜnego czynszu  - 4 przypadki),  błędnego naliczenia kwot dodatków - (4  

przypadki), przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych z opóźnieniem 

(1 przypadek). 

 W związku z nieprawidłowo rozliczonymi przez 3 gminy dotacjami na 

dofinansowanie dodatków mieszkaniowych NajwyŜsza Izba Kontroli wystąpiła 

o dokonanie zwrotu do budŜetu kwoty 58,1 tys. zł. 

Dotacje na dofinansowanie realizowanych przez gminy własnych zadań 

inwestycyjnych 

                                                           
59  Dz. U. Nr 91, poz. 411. 
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 Szczegółowe zasady planowania i finansowania inwestycji dotowanych 

z budŜetu państwa w zakresie wynikającym z Prawa budŜetowego i ustaw 

budŜetowych określone były w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 

1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji 

dotowanych z budŜetu państwa. 

 W ramach kontroli stwierdzono, Ŝe w 1996 r. 93 gminy realizując 

własne  zadania inwestycyjne, wykorzystały dotacje celowe w łącznej wysokości  

80.222 tys. zł. 

W kontrolowanych gminach inwestycje dotyczyły przede wszystkim : 

-  budowy oczyszczalni ścieków, 

- budowy sieci gazyfikacyjnych, 

-  budowy sieci wodociągowych, 

- budowy sieci kanalizacyjnych, 

-  budowy dróg i ulic gminnych, 

-  budowy (rozbudowy szkół podstawowych). 

 Realizując zadania inwestycyjne, gminy obowiązane były przestrzegać przepisy 

dotyczące zamówień publicznych. W toku kontroli stwierdzono, iŜ w 9 gminach nie 

przestrzegano procedury określonej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. 

o zamówieniach publicznych. 

 Ponadto w 3 gminach nie przestrzegano zasad planowania i finansowania 

inwestycji dotowanych z budŜetu państwa. Uchybienia polegały m.in. na nierzetelnym 

informowaniu wojewody o wysokości wydatkowanych środków, braku załoŜeń 

techniczno-ekonomicznych, braku nadzoru nad prawidłowością wykorzystywania 

środków oraz  niewyodrębnieniu rachunku bankowego na finansowanie inwestycji. 

 W ramach wykorzystanej dotacji celowej, otrzymanej z budŜetu państwa  na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, gminy w 1996 r. przeznaczyły środki  

m.in. na: 

- przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 

-  budowę szkół i placówek oświatowych , 
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-  zaopatrzenie wsi w wodę i budowę urządzeń ściekowych, 

-  inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych w gminach 

zagroŜonych wysokim bezrobociem. 

 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Zasady składania wniosków oraz ustalania dotacji budŜetowej określone zostały 

w przepisach ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budŜetu państwa na 

przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe60. 

 Spośród 96 objętych kontrolą  -  52 gminy wykorzystały dotację  w kwocie 

30.390  tys. zł na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

Z omawianej kwoty dotacja celowa w wysokości 18.821 tys. zł została przyznana na 

podstawie  § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. 

w sprawie trybu i  terminu refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom 

środków własnych wydatkowanych przed dniem 27 maja 1990 r.61 

Budowa szkół i placówek oświatowych 

 35 gmin na 96 kontrolowanych wykorzystało dotację  w kwocie 15.318 tys. zł 

na dofinansowanie budowy szkół i placówek oświatowych. 

Zaopatrzenie wsi w wodę i budowa urządzeń ściekowych 

 Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych 

w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę ustalone zostały w rozdziale 14 rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie 

wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich ustalania 

w 1996 r.62 

                                                           

60  Dz.U. Nr 44, poz. 190. 
61  Dz. U. Nr 49, poz. 23. 
62  Dz.U. Nr 81, poz. 378. 
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 Spośród objętych kontrolą  -  38 gmin wykorzystało dotację  w kwocie 

6.493 tys. zł na dofinansowanie inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę 

i budowy urządzeń ściekowych. 

 

Inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych w gminach 

zagroŜonych wysokim bezrobociem 

 Spośród objętych kontrolą  -  22 gminy  wykorzystały dotację  w kwocie 

5.564  tys. zł na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych 

w systemie robót publicznych. 

 W 2 gminach w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 

nieterminowego  informowania  o przebiegu realizacji inwestycji, co było sprzeczne 

z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu 

i  warunków przyznawania dotacji na dofinansowanie inwestycji  infrastrukturalnych 

realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagroŜonych 

wysokim bezrobociem63. 

 Ponadto 3 gminy nie egzekwowały od wykonawców inwestycji 

infrastrukturalnych części kosztów zatrudnienia bezrobotnych zrefundowanych przez 

Rejonowe Urzędy Pracy. Łączna kwota nie wyegzekwowanych naleŜności wynosiła 

149  tys. zł. 

 Kontrola wykazała, iŜ  najczęstsze uchybienia ze strony gmin przy 

wykorzystaniu w 1996 r. dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

dotyczyły : 

- w 7 gminach stwierdzono wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem łącznie 

238 tys. zł otrzymanej dotacji, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo 

budŜetowe stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej; 

-  5 gmin nie przeznaczyło w pełnej wysokości planowanych środków własnych na 

realizowane zadanie; 

                                                           
63  Dz.U. Nr 56, poz. 253. 
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-  w 3 gminach stwierdzono realizację zadania inwestycyjnego bez uzyskania decyzji  

na budowę, co było niezgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane64. 

 W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przy realizacji przez gminy 

własnych zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych dotacjami celowymi, NajwyŜsza 

Izba Kontroli wystąpiła z wnioskiem do 15 gmin o dokonanie zwrotu do budŜetu 

państwa dotacji w łącznej wysokości 430,6 tys. zł. 

Rezerwa na dofinansowanie zadań określonych w regionalnych programach 

restrukturyzacyjnych 

 Zasady wspierania tych zadań określone zostały w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami 

z budŜetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów 

restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych. 

 Spośród objętych kontrolą - 4 gminy korzystały w 1996 r. ze środków z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na dofinansowanie inwestycji określonych w regionalnych 

programach restrukturyzacyjnych. 

 Jedna gmina korzystała z dotacji z rezerwy budŜetu państwa na dofinansowanie 

inwestycji objętych programem ochrony środowiska  - MASTERPLAN dla regionu 

Wielkich Jezior Mazurskich - 690 tys. zł, a dwie gminy z województwa suwalskiego 

korzystały z dotacji realizując program PHARE - STRUDER. Realizacja zadań 

inwestycyjnych w ramach otrzymanej dotacji nie nasuwała zastrzeŜeń. 

 W toku kontroli stwierdzono jeden przypadek, w którym gmina realizując 

regionalny program restrukturyzacyjny w województwie wałbrzyskim, pomimo 

niewykonania zakresu rzeczowego w dwóch własnych zadaniach inwestycyjnych, nie 

zwróciła dotacji w kwocie 165 tys. zł, do czego była zobowiązana ma podstawie § 8 

ust.  5 pkt 2 ww. rozporządzenia. 

                                                           

64  Dz. U. Nr 89, poz. 114 ze zm. 
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 NajwyŜsza Izba Kontroli wystąpiła z wnioskiem o zwrot do budŜetu państwa 

dotacji w kwocie 165 tys. zł. 

 

2.7. Dotacje przedmiotowe 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. ustalono wielkość dotacji przedmiotowych 

w kwocie 788.486 tys. zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu do kwoty 

783.986 tys. zł. Wykonanie dotacji przedmiotowych wyniosło 783.522 tys. zł, 

co stanowiło 99,9%  budŜetu po zmianach. W porównaniu do 1995 r. wydatki na 

dotacje przedmiotowe w 1996 r. wzrosły nominalnie o 44,7%, a realnie o 20,7%. 

 Realizację wydatków na dotacje przedmiotowe prezentują dane zawarte 
w poniŜszej tabeli: 

(w tys. zł) 
 
 

Lp 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Wykonanie 
1995 r. 

 
 

1  9  9  6    r. 
 

Wykonanie 
w 1995 r. w 
warunkach 

1996 r. 

 
6:3 
% 

 
6:4 
% 

 
6:5 
% 

 
6:7 
% 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

Dotacje 
przedmiotowe 
w tym: 

 
541.410,0 

 
788.486,0 

 
783.986,0 

 
783.522,0 

 
649.150,6 

 
144,7 

 
99,4 

 
99,9 

 
120,7 

1. Przedpłaty na 
samochody 

28.623,0 34.000,0 28.673,3 28.391,2 34.319,0 99,2 83,5 99,0 82,7 

2. Posiłki sprzeda- 
wane w barach 
mlecznych 

 
8.659,5 

 
10.500,0 

 
11.326,7 

 
11.220,9 

 
10.382,7 

 
129,6 

 
106,9 

 
99,1 

 
108,1 

3. Dopłaty do 
przewozów 
pasaŜerskich PKP 
w komunikacji 
krajowej 

 
 

352.000,0 

 
 

571.500,0 

 
 

571.500,0 

 
 

571.500,0 

 
 

422.048,0 

 
 

162,4 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

135,4 

4. Dopłaty do 
autobusowych 
przewozów 
pasaŜerskich w 
komunikacji 
międzymiastowej 

 
 

144.630,0 

 
 

163.570,0 

 
 

163.570,0 

 
 

163.494,0 

 
 

173.411,4 

 
 

113,0 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

94,3 

5. Podręczniki 
szkolne i 
akademickie 

 
7.498,0 

 
8.916,0 

 
8.916,0 

 
8.915,8 

 
8.990,1 

 
118,9 

 
100,0 

 
100,0 

 
99,2 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 

 



 116 

 

 W ogólnej kwocie dotacji przedmiotowych 72,9% stanowiła dopłata do 

przewozów pasaŜerskich PKP w komunikacji krajowej, wykonana przez część 21 - 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Wysokość tej dotacji została 

określona w ustawie budŜetowej na 571.500 tys. zł i taką kwotę przekazano PKP. 

Stawka dotacji w 1996 r. ustalona była zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z 6 lipca 1995 r. 

o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”65 w stosunku do 

pociągokilometra wykonywanej pracy eksploatacyjnej. Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do 

pasaŜerskich przewozów autobusowych i kolejowych66, stawka  dotacji została 

ustalona na 3.541,73 zł na 1.000 jednostek przewozu. Uzgodniony przez Ministerstwo 

Transportu i Gospodarki Morskiej limit pociągokilometrów dotowanych wyniósł 

161.361.820. Ilość faktycznie wykonanych pociągokilometrów w pasaŜerskich 

przewozach dotowanych w 1996 r. wyniosła 162.246.122, tj. była wyŜsza o ok. 0,5% 

od przyjętego limitu. 

 Nieprawidłowością w procesie dotowania przedmiotowego PKP w 1996 r. było 

niedoprowadzenie do zawarcia  umowy pomiędzy Zarządem PKP a Skarbem Państwa, 

reprezentowanym przez MTiGM i Ministra Finansów, w sprawie sposobu 

finansowania PKP z budŜetu państwa oraz zasadach rozliczeń z tego tytułu. Wymóg 

zawarcia umowy wynikał z art. 17 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwie państwowym 

PKP. Ustawowy przepis wszedł w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1996 r., natomiast umowa 

została zawarta dopiero 6 stycznia 1997 r. i nie dotyczyła 1996 r. W planie rzeczowo-

finansowym PKP na 1996 r. wśród planowanych zadań, nie wyodrębniono pozycji 

odpowiadającej nośnikowi dotacji przedmiotowej, określonym w art. 16, ust. 1 i 3 

ustawy o przedsiębiorstwie państwowym PKP, tj. planowanej liczby 

pociągokilometrów pracy eksploatacyjnej krajowych przewozów pasaŜerskich. 

W konsekwencji braku umowy na 1996 r. nie określono sposobu rozliczania się przez 

PKP ze środków pienięŜnych otrzymanych z budŜetu państwa. 

                                                           
65  Dz.U. Nr 95, poz. 474. 
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 W tej sytuacji dotacja przedmiotowa w 1996 r. dotycząca kolejowych krajowych 

przewozów pasaŜerskich faktycznie miała charakter dotacji podmiotowej dla 

przedsiębiorstwa PKP. 

 Dotacja do autobusowych przewozów pasaŜerskich w komunikacji 

międzymiastowej ustalona została w ustawie budŜetowej w kwocie 163.570 tys. zł. 

W toku realizacji budŜetu kwotę 13.433 tys. zł przeniesiono do części 85/27 - budŜetu 

Wojewody Katowickiego, a w części 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki 

Morskiej pozostawiono na ten cel środki w wysokości 150.137 tys. zł.  

 Z budŜetu Wojewody Katowickiego (część 85/27) wypłacono 48 przewoźnikom 

autobusowym spoza PKS, kwotę 13.433 tys. zł celem realizacji ujętych w planie - 

89.235.064 dotowanych wozokilometrów. Prowadzone systematycznie przez Urząd 

Wojewódzki w Katowicach, analizy dokumentów rozliczeniowych przekazywanych 

przez przewoźników, którzy otrzymali dotację przedmiotową wykazały następujące 

nieprawidłowości: 

- samowolne zmiany zaplanowanych i zatwierdzonych przez MTiGM wielkości 

pracy; 

- przekazywanie przez przewoźników nieterminowej i niepełnej dokumentacji 

rozliczeniowej, w tym między innymi nie potwierdzonej przez urzędy skarbowe, 

a w zakresie rzeczowym przez organizatorów komunikacji; 

- rozwiązywania umów z przewoźnikami bez powiadomienia UW w Katowicach; 

- brak zgłoszeń od przewoźników o zaprzestaniu działalności dotowanej.  

 Z rozliczenia dotacji wynika, Ŝe do końca 1996 r. wszyscy dotowani 

przewoźnicy w województwie katowickim wykorzystali łącznie 13.333 tys. zł dotacji 

tj. 99,3% przekazanej im kwoty. 

 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej określiło limit dotowanych 

wozokilometrów na poziomie 996.974.965. W ramach tego limitu i określonych 

stawek dotacji, przewoźnicy otrzymali do końca 1996 r. środki w kwocie 

150.061 tys. zł, tj. 99,9% kwoty budŜetu po zmianach. 

                                                                                                                                                                                     
66  Dz.U. Nr 108, poz. 518. 
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 Według końcowego rozliczenia dotacji (potwierdzonego w odniesieniu do 

poszczególnych przewoźników przez właściwe terenowo urzędy skarbowe) 

przewoźnicy wykonali 979.456.668 wozokilometrów dotowanych, tj. 98,2% planu. 

Zaplanowanych przebiegów nie wykonało 135 przewoźników, w tym 110 

przedsiębiorstw PKS. Udokumentowane zwroty z tego tytułu wyniosły 2.633 tys. zł. 

 Szczegółowe dane w tym zakresie prezentują dane w poniŜszej tabeli: 

(w tys. zł) 

Wyszczególnienie Limit Wykonanie Zwroty 
 km kwota km kwota  

1 2 3 4 5 6 

Przedsiębiorstwa PKS 972.241,7 146.348,9 955.337,7 143.807,0 2.541,9 

Pozostali przewoźnicy 24.733,3 3.723,1 24.128,0 3.632,0 91,1 

w tym: spółdzielnie 10.732,4 1.615,5 10.615,7 1.598,0 17,6 

O g ó ł e m 996.975,0 150.072,0 979.465,7 147.439,0 2.633,0 

 

 Zasięg sprawowanej przez dysponenta głównego kontroli wykorzystania dotacji 

przedmiotowej był w świetle wyników kontroli niewystarczający. 

 Zagadnienia związane z wykorzystaniem dotacji przedmiotowej przez 

przewoźników autobusowych były przedmiotem szczegółowej kontroli NIK w 34 

podmiotach (w tym: 24 Przedsiębiorstwa PKS, 8 przewoźników prywatnych, Krajowa 

Spółdzielnia Komunikacyjna w Poznaniu oraz Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-

Socjalnych - Jelcz Laskowice). 

 Ustalenia kontroli u przewoźników autobusowych dowodzą, Ŝe w 27 z 34 

skontrolowanych podmiotów, występowały nieprawidłowości polegające na 

nienaleŜnym pobraniu kwot dotacji przedmiotowej, w szczególności za przewozy: 
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1) na liniach pośpiesznych, co było niezgodne z postanowieniami § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowych do pasaŜerskich przewozów autobusowych i kolejowych67; 

2) na nowo uruchomionych w 1996 r. liniach autobusowych nie ujętych rozkładami 

jazdy autobusów, co było niezgodne z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia. 

 Stwierdzono ponadto przypadki zawyŜania długości tras autobusowych 

w stosunku do wielkości wynikających z rozkładu jazdy autobusów. 

 Niektórzy ze skontrolowanych przewoźników nie informowali dysponenta 

głównego o zmianach wprowadzanych w 1996 r. w przewozach objętych dotacjami, 

co było niezgodne z wytycznymi MTiGM z dnia 14.02.1996 r. 

 Przeprowadzone u przewoźników autobusowych kontrole udokumentowały 

uszczuplenia budŜetu państwa, w związku z nienaleŜnie pobraną przez nich dotacją, 

w wysokości 421.742,69 zł. Zostali oni zobligowani do zwrotu właściwym urzędom 

skarbowym nienaleŜnych im środków, które łącznie stanowiły 1,0% kwoty otrzymanej 

z budŜetu (przez 34 objętych kontrolą przewoźników). W jednym przypadku 

przewoźnik prywatny został zobowiązany do zwrotu 100% otrzymanej dotacji. 

 Kontrola prywatnych przewoźników wykazała ponadto, Ŝe podmioty 

otrzymujące dotacje nie dysponowały dowodami, materiałami oraz urządzeniami 

ewidencyjnymi pozwalającymi na ustalenie faktycznie zrealizowanych przebiegów 

i nie prowadziły stosownej ewidencji (księgowej lub pozaksięgowej). Nie 

dokumentowały kursów i tras, które obsługiwano. UniemoŜliwiało to podczas kontroli 

określenie: 

 

 

- ilości wykonywanych i utraconych kursów w wyniku awarii pojazdów, 

                                                           
67  Dz.U. z 1995 r. Nr 127, poz. 607 ze zm. 
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- faktycznych kilometrów przebiegu autobusów, z wydzieleniem dojazdów do 

dworców i przystanków autobusowych, 

- ilości sprzedanych biletów: normalnych, ulgowych, miesięcznych, pracowniczych 

i szkolnych. 

 Prowadzenie dokumentacji nie spełniało wymogu określonego w § 7 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji przedmiotowych68. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe składane rozliczenia 

miesięczne uzyskiwały akceptację urzędów skarbowych. 

 Ministerstwo Finansów (część 08) udzieliło dotacji do posiłków sprzedawanych 

w barach mlecznych w wysokości 11.220,9 tys. zł, co stanowiło 99,1% budŜetu po 

zmianach. Dotacja do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wykorzystana 

została w 27 województwach i 132 barach mlecznych, a w stosunku do 1995 r. liczba 

barów mlecznych wzrosła o 10. 

 Na wypłaty rekompensat w przypadku rezygnacji z zakupu samochodów 

w ramach przedpłat dotacja wykonana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 

28.391,2 tys. zł, co stanowiło 99% budŜetu po zmianach. Wypłaty przedpłat 

wniesionych w 1981 r. na samochody marki Fiat 126p i FSO - 1500 realizowane były 

przez bank PKO BP na podstawie zgłaszanych rezygnacji. W 1996 r. z rekompensat 

skorzystało 5.338 osób, zaś w 1995 r. 6.056 osób.  

 Na dopłaty do produkcji specjalistycznych podręczników szkolnych 

i akademickich, w ustawie budŜetowej przewidziano dotację w wysokości 

8.916 tys. zł. W 1996 r. dotacja ta została wykorzystana w wysokości 8.915,8 tys. zł, 

tj. w 100%. W stosunku do 1995 r. (7.498,0 tys. zł) dotacja ta wzrosła o 1.417,8 tys. zł, 

tj. o 18,9%. W 1996 r. z dotacji tej skorzystało 6 wydawców podręczników szkolnych, 

46 wydawców i oficyn wydawniczych podręczników akademickich szkół wyŜszych. 

                                                           
68  Dz.U. Nr 43, poz. 191 z 1991 r. 
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 W zarządzeniu Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r.69, 

określono stawki dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich 

do jednego arkusza wydawniczego w wysokości: 

- 1.000 zł - dla podręczników szkolnych, 

- 1.000 zł - dla podręczników akademickich przy pierwszym wydaniu, 

-    950 zł - przy wydaniach następnych. 

 Średnia kwota dotacji dla wydawców podręczników szkolnych w 1996 r. 

wynosiła 910,7 zł do jednego arkusza wydawniczego, a zróŜnicowanie stawek dla 

poszczególnych wydawców prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

 

  Liczba tytułów Arkusze wydawnicze Średnia kwota dotacji do jednego 
Lp Wydawnictwo dotowanych  (łącznie 4 szt.) arkusza wydawniczego 
  w 1996 roku plan wykonanie (zł) 
1 2 3 4 5 6 

1. WSiP 24  433    433,8 901,1 

2. PZWL 12       313,9    309,7 834,6 

3. HORTPRESS   8  147    150,9 870,7 

4. PWRiL   3   87   92 942,7 

5. FORMAT - AB   2     17,3   19 992,1 

6. GRAF   1   12      14,3 923,0 

 Razem 50 1.010,2 1.019,7 Średnio      910,7 

 

2.8. Dotacje podmiotowe i inne dotacje do zadań gospodarczych 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. na dotacje podmiotowe i inne dotacje do 

zadań gospodarczych przewidziano kwotę 1.888.624 tys. zł, a w budŜecie po zmianach 

2.087.756 tys. zł. Dotacje te wykonane zostały w kwocie 1.678.976 tys. zł, co 

stanowiło 80,4% budŜetu po zmianach i 83,7% wykonania w 1995 r. 

 

 Realizację wydatków w 1996 r. na dotacje podmiotowe i inne dotacje do zadań 

gospodarczych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
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               (w tys. zł) 
 

Lp 
 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

1995 r. 
 

1 9 9 6    r. 
Wykonanie 
w 1995 r. w 

 
6:3 

 
6:4 

 
6:5 

 
6:7 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

warunkach 
1996 r. 

% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Dotacje podmiotowe i 

inne dotacje ogółem 

z tego: 

2.007.108,0 1.888.624,0 2.087.756,0 1.678.976,0 2.406.522,5 83,7 88,9 80,4 69,8 

1. Restrukturyzacja 

przemysłu 

363.671,0 466.335,0 730.028,0 730.022,0 436.041,5 200,7 156,5 100,0 167,4 

2. Restrukturyzacja 

zadłuŜenia przeds. z 

tytułu ubezpieczeń 

społecznych 

788.224,0 600.000,0 600.000,0 249.891,0 945.080,6 31,7 41,7 41,7 26,4 

3. Utrzymanie i remonty 

infrastruktury PKP 

365.500,0 - - - - - - - - 

4. Gospodarka 

komunalna 

39.159,0 46.249,0 48.103,0 48.103,0 46.951,6 122,8 104,0 100,0 102,5 

5. Utrzymanie 

potencjału 

produkcyjnego 

niezbędnego w 

okresie zagroŜenia 

wojennego 

145.670,0 172.320,0 172.320,0 172.320,0 174.658,3 118,3 100,0 100,0 98,7 

6. Fundusz kredytu 

hipotecznego 

5.891,0 50.500,0 13.091,0 13.091,0 7.063,3 222,2 25,9 100,0 185,3 

7. Dopłata do kredytów 

rolnych 

249.049,0 387.000,0 384.000,0 381.301,0 298.609,8 153,1 98,5 99,3 127,7 

8. Dopłata do 

oprocentowania 

kredytów 

eksportowych 

- 30.000,0 - - - - - - - 

9. Inne 49.944,0 136.220,0 140.214,0 84.248,0 59.882,9 168,7 61,9 60,1 140,7 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 

Dotacja na restrukturyzację zadłuŜenia z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy budŜetowej na 1996 r. na restrukturyzację 

zadłuŜenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przewidziano kwotę 

600.000 tys. zł. W sprawie wykorzystania środków tej dotacji w 1996 r. do 

Ministerstwa Finansów wpłynęło 91 wniosków, z których 82 rozpatrzono pozytywnie, 

z tego: 

- 14 wniosków przedsiębiorstw i spółek podległych Ministerstwu Przemysłu i Handlu 

(część 13); 

- 40 wniosków spółek podległych Ministerstwu Przekształceń Własnościowych 

(część 14); 
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- 1 wniosek przedsiębiorstwa podległego Ministerstwu Obrony Narodowej 

(część 30);  

- 27 wniosków przedsiębiorstw i spółek podległych 27 wojewodom. 

 Przyjęto do realizacji 73 wnioski przedsiębiorstw i spółek, których zadłuŜenie 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 31 grudnia 1994 r. wyniosło 

ogółem 590.269,4 tys. zł, w tym: przedsiębiorstw państwowych - 249.943,7 tys. zł, 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - 340.325,7 tys. zł. 

 Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 maja 1996 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału 

i trybu przekazywania dotacji budŜetowej na restrukturyzację zadłuŜenia z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne70, ustalono ogólną kwotę dotacji w wysokości 

249.890,7 tys. zł, tj. 42,3% całego zadłuŜenia wobec ZUS z tytułu składek. Z tej kwoty 

przeznaczono dla jednostek, których organem załoŜycielskim były: 

- Minister Przemysłu i Handlu  - 164.296,4 tys. zł (28,7% dotacji ogółem), 

- Minister Skarbu Państwa -   71.658,0 tys. zł (65,7% dotacji ogółem), 

- Minister Obrony Narodowej  -        301,9 tys. zł   (0,1% dotacji ogółem), 

- 19 wojewodów    -   13.634,4 tys. zł   (5,5% dotacji ogółem). 

 Minister Finansów dokonał przeniesienia kwoty 249.890,7 tys. zł z rezerwy 

celowej (część 83) do dysponentów części budŜetu państwa (organów załoŜycielskich 

lub organów reprezentujących Skarb Państwa), ze wskazaniem kwot dla konkretnych 

dłuŜników.  

 NajwyŜsze kwoty dotacji na restrukturyzację zadłuŜenia z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne - 49,3% ogólnej kwoty przyznanej w 1996 r. dotacji - 

otrzymały następujące spółki i przedsiębiorstwa państwowe: 

- Gliwicka S-ka Węglowa S.A. w Gliwicach          58.031,7 tys. zł, tj. 23,2% dotacji, 

- Z-dy Przemysłu Ciągnikowego URSUS          54.259,9 tys. zł, tj. 21,7% dotacji, 

- Kopalnia Węgla Kamiennego śORY S.A.          14.038,1 tys. zł, tj.   5,6% dotacji, 

- Huta Baildon w Katowicach            10.374,6 tys. zł, tj.   4,2% dotacji, 
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- S-ka Akcyjna UNIONTEX w Łodzi             8.594,6 tys. zł, tj.   3,4% dotacji, 

- Huta Zabrze w Zabrzu               8.031,5 tys. zł, tj.   3,2% dotacji, 

- Kopalnia Węgla Kamiennego ŚLĄSK w Rudzie Śl.   8.027,2 tys. zł, tj.   3,2% dotacji, 

- F-ka Samochodów Sp. SHL S.A. w Kielcach             7.350,0 tys. zł, tj.   2,9% dotacji, 

- Z-dy Przemysłu Gumowego w Grudziądzu            7.118,2 tys. zł, tj.   2,8% dotacji, 

- Z-dy Radiowe ELTRA S.A. w Bydgoszczy            6.167,3 tys. zł, tj.   2,3% dotacji, 

Dotacja do restrukturyzacji przemysłu  

 Według ustawy budŜetowej na 1996 r. dotacja ta ustalona została w wysokości 

466.335 tys. zł, a w budŜecie po zmianach - 730.028 tys .zł.  

 Minister Finansów dokonał zwiększenia wydatków na dotację do 

restrukturyzacji przemysłu o kwotę 263.693 tys. zł. Zwiększenia wydatków dokonano 

m.in. przez przeniesienie z cz. 83 - Rezerwy celowe do właściwych dysponentów 

kwoty w wysokości 261.920 tys. zł pochodzącej z uruchomienia drugiej transzy 

poŜyczki uzyskanej z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (EFSAL). 

 Wykonanie wydatków na dotacje do restrukturyzacji przemysłu wyniosło 

730.022 tys. zł, co stanowiło 99,9% budŜetu po zmianach i 200,7% wykonania  

w 1995 r.  

 Realizacja wydatków budŜetowych na dotacje do restrukturyzacji przemysłu 

przedstawiała się następująco: 

- w części 13 - Ministerstwo Przemysłu i Handlu w ustawie budŜetowej przewidziano 

dotacje w wysokości 489.109 tys. zł, z tego m.in. na dotacje dla górnictwa - 

454.409 tys. zł oraz dla Huty „BOBREK” w likwidacji - 4.700 tys. zł. 

 W toku realizacji budŜetu wielkość dotacji zwiększona została do 499.322 tys. zł, 

a wykonanie wynosiło - 499.316 tys. zł i przedstawiało się następująco: 

1) Dotacje dla górnictwa wykorzystano w kwocie 456.322 tys. zł, tj. 99,9% budŜetu 

po zmianach (456.328 tys. zł) i 77,3% wykonania w roku 1995 (352.875 tys. zł), 

w tym dla: 
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a) jednostek węgla kamiennego - 378.354 tys. zł, z tego na: 

- finansowanie procesów związanych z likwidacją kopalń węgla kamiennego 

- 356.583 tys. zł, 

- likwidację szkód górniczych - 19.800 tys. zł, 

- ekspertyzy, analizy oraz na opiniowanie i weryfikację przebiegu procesów 

realizowanych z udziałem środków budŜetowych - 1.971 tys. zł. 

b) jednostek poza górnictwem węglowym na dofinansowanie procesów 

likwidacyjnych w kopalniach - zakładach górniczych poza górnictwem węgla 

kamiennego wynosiły - 77.968 tys. zł, z tego na: 

- likwidację Kopalni Siarki „Machów”   45.169 tys. zł, 

- likwidację Kopalni Siarki „Bochnia”   16.890 tys. zł, 

- likwidację Kopalni Cynku i Ołowiu „Bolesław”  10.550 tys. zł, 

- likwidację Kopalni Siarki „Grzybów”     5.019 tys. zł, 

- ekspertyzy, analizy oraz na opiniowanie 

 i weryfikację przebiegu procesów realizowanych 

 z udziałem środków budŜetowych         340 tys. zł. 

2) Dotacje na częściową likwidację Huty „Bobrek”  -   4.700 tys. zł. 

3) Dotacje na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw 

z kredytu uzyskanego z Banku Światowego   -  38.294 tys. zł. 

  Minister Przemysłu i Handlu zawarł w 1996 r. z Państwową Agencją Węgla 

Kamiennego S.A. w Katowicach (od 12 lipca 1996 r. Państwową Agencją 

Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach - PARGWK 

S.A.), na jej wniosek, 19 umów dotyczących powierzenia prowadzenia w 

kopalniach restrukturyzacji górnictwa, na łączną kwotę 3.659,8 tys. zł (1.157,4 tys. 

ECU wg wartości na dzień 2 stycznia 1996 r.). Umowy te zostały zawarte bez 

zachowania formy przetargowej przewidzianej ustawą o zamówieniach publicznych, 

co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo budŜetowe stanowi naruszenie 

dyscypliny budŜetowej. 
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  Powołanie przez Ministra Przemysłu i Handlu spółki akcyjnej pn. Państwowa 

Agencja Węgla Kamiennego, nie stworzyło Ŝadnych szczególnych podstaw 

prawnych umoŜliwiających odstąpienie od stosowania przepisów ustawy 

o zamówieniach publicznych. 

- w części 14 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych w ustawie budŜetowej na 

1996 r. przewidziano dotację w kwocie 6.480 tys. zł z przeznaczeniem dla 

Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu na likwidację Kopalni 

„Biały Orzeł” w Piekarach Śląskich i utrzymanie centralnej pompowni „Bolko”. 

  W ciągu roku budŜetowego Minister Finansów dokonał zwiększenia wydatków 

przez przeniesienie z części 83 - Rezerwy celowe kwoty 1.968 tys. zł na wsparcie 

restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw, ustalając plan po zmianach na 

kwotę 8.448 tys. zł, który zrealizowano w 100%; 

- w części 08 - Ministerstwo Finansów kwota dotacji na wsparcie restrukturyzacji 

i osłony likwidacji przedsiębiorstw wynosiła 219.115 tys. zł. Wykorzystano ją 

w 100%, w ten sposób, Ŝe środki te (pochodzące z niewykorzystanej do końca 

1996 r. II transzy poŜyczki EFSAL) , zostały zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budŜetowych, których nie 

zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 1996 r. 

przekazane na rachunek sum depozytowych Ministerstwa Finansów; 

- w części 17 - Ministerstwo Skarbu Państwa według planu po zmianach na dotacje 

do restrukturyzacji przemysłu wyniosły 1.869 tys. zł. Środki te przekazano z cz. 83 

Rezerwy celowe z przeznaczeniem na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji 

przedsiębiorstw i wykorzystano je w 100%; 

 

 

- w budŜetach wojewodów w ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano kwotę 

746 tys. zł na rekultywację terenów po Kopalni Soli w Wapnie w woj. pilskim - 

61 tys. zł oraz na częściowe pokrycie zobowiązań z podziału Wojewódzkiego 
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Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 685 tys. zł. W ciągu roku plan ten uległ 

zwiększeniu o kwotę 674 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie restrukturyzacji 

i osłony likwidacji przedsiębiorstw. Wydatkowano w 1996 r. kwotę 674 tys. zł. 

Dotacja na utrzymanie potencjału produkcyjnego niezbędnego w okresie 

zagroŜenia wojennego 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano wydatki w kwocie 

172.320 tys. zł na dotację na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych dla 

potrzeb obrony państwa. 

 Dotacja ta przeznaczona została dla podmiotów realizujących zadania nałoŜone 

w trybie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. 

w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków 

i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za 

wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji71. Wydatki 

budŜetowe „dotacja na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych dla potrzeb 

obrony państwa” zaplanowano w następujących częściach budŜetu państwa: 

cz. 13 - Ministerstwo Przemysłu i Handlu    - 151.600 tys. zł, 

cz. 14 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych  -     2.100 tys. zł, 

cz. 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej -        120 tys. zł, 

cz. 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej   -   13.800 tys. zł, 

 BudŜety wojewodów     -     4.700 tys. zł, 

 w tym: Wojewody Kieleckiego    -     2.700 tys. zł, 

              Wojewody Łódzkiego    -     1.800 tys. zł, 

              Wojewody  Rzeszowskiego   -        200 tys. zł. 

 W 1996 r. wydatkowano środki w kwocie 172.320 tys. zł, tj. 100% przyjętych 

w ustawie budŜetowej. Wykonanie 1996 r. było wyŜsze o 18,3% w porównaniu do 

wykonania 1995 r. 

                                                           
71  Dz.U. Nr 69, poz. 331 
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 Realizacja najwyŜszych wydatków budŜetowych w zakresie wymienionej 

dotacji przedstawia się następująco: 

a) W Ministerstwie Przemysłu i Handlu na zadania wynikające z Programu Mobilizacji 

Gospodarki przekazano kwotę w wysokości 151.600 tys. zł. 

  Z rozliczeń dotacji za 1996 r. wynika, Ŝe: 

- ogółem dotacje otrzymało 61 podmiotów gospodarczych, 

- z całkowitej kwoty środków finansowych na dotacje - 98,2% przydzielono dla 

podmiotów gospodarczych sektora Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego 

i  Lotniczego i ich podstawowych kooperantów, 

- dla innych podmiotów gospodarczych nie zaliczonych do tego sektora, 

a wykonujących istotne zadania na potrzeby „Programu Mobilizacji Gospodarki 

1996-2000” przeznaczono kwotę 2.675 tys. zł, co stanowi 1,8% przydzielonych 

dotacji. 

  Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na: 

- opłatę podatków od gruntów, budynków i budowli, które wykorzystywane są na 

potrzeby produkcji specjalnej, ubezpieczenie majątku „S”, pokrycie kosztów 

związanych m.in. z konserwacją, drobnych napraw i okresowych przeglądów 

parku maszynowego oraz legalizacją aparatury i przyrządów (maszyn i urządzeń 

grup 3-6 i 8) przeznaczonego do produkcji ”S”, ogrzewaniem pomieszczeń, 

w których znajduje się park maszynowy „S”, ochroną obiektów „S”, 

ponoszeniem przez producenta wyrobu finalnego kosztów utrzymania zdolności 

produkcyjnych na potrzeby Programu Mobilizacji Gospodarki u swych 

podstawowych kooperantów. 

  W 1996 r. z dotacji skorzystało 36 podmiotów gospodarczych, natomiast 

w 1995 r. 38 podmiotów. 

  Porównanie kwot dotacji przedstawia się następująco: 

          (w tys. zł) 

Wykonanie 
w 1995 r. 

Wykonanie 
w 1996 r. 

Wykon. w 1995 r. 
w warunkach 1996 r.  

2:1 
% 

2:3 
% 
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1 2 3 4 5 

128.545.000 151.418.989 154.125.455 117,8 98,2 

b) W Ministerstwie Obrony Narodowej w ustawie budŜetowej przewidziano dotację 

w wysokości 13.800 tys. zł. 

 Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie zdolności remontowych uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego, na okres zagroŜenia i wojny w 12 wojskowych przedsiębiorstwach 

remontowo-produkcyjnych, dla których organem załoŜycielskim jest Minister 

Obrony Narodowej i w 1 gospodarstwie pomocniczym. Badania kontrolne ujawniły, 

Ŝe w zawieranych umowach z wojskowymi przedsiębiorstwami remontowo-

produkcyjnymi, dotyczącymi przydzielenia dotacji w 1996 r. na utrzymywanie mocy 

produkcyjnych w ramach realizacji PMG, nie określono warunków odnośnie 

zawieszenia dotacji (w całości lub jej części) w przypadku wykorzystywania mocy 

produkcyjnych do produkcji bieŜącej. Działanie takie naruszało postanowienia § 3 

ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie 

określania organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań 

niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie 

tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji. 

Dotacja na częściowe sfinansowanie kosztów magazynowania podręczników  

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 

500 tys. zł, które zostały w całości przekazane do Przedsiębiorstwa Wydawnictw 

Szkolnych i Pedagogicznych. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe dotacje podmiotowe słuŜyły WSiP do finansowania 

całości magazynowania ksiąŜek, a nie jak zakładano, wybranych rodzajów 

podręczników, przede wszystkim dla szkół specjalnych i szkół mniejszości 

narodowych, wydanych z wyprzedzeniem do terminu ich sprzedaŜy. 

Dotacje na dopłaty do kredytów rolnych  

W ustawie budŜetowej zaplanowane zostały środki na ten cel w wysokości 

387.000 tys. zł, które w toku realizacji budŜetu zmniejszone zostały do 384.000 tys. zł. 
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Wykonanie wyniosło 381.301 tys. zł, co stanowiło 99,3% budŜetu po zmianach oraz 

153,1% wykonania w 1995 r. Kwotę w wysokości 1.301 tys. zł wykorzystano w części 

08 - Ministerstwo Finansów, a kwotę  380.000 tys. zł w części 19 - Ministerstwo 

Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. 

 W sprawie tej dotacji, pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki 

śywnościowej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 14 marca 

1995 r. została podpisana umowa regulująca zasady i tryb przekazania oraz rozliczania 

środków z dotacji budŜetowych na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele 

rolnicze, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów 

na cele rolnicze72. W myśl umowy Minister Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej 

powierzył Agencji, a Agencja przyjęła do wykonania czynności związane 

z dokonywaniem dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. 

 W planie finansowym Agencji zaplanowano środki na dopłaty do 

oprocentowania kredytów na cele rolnicze w wysokości 380.000 tys. zł. Kwotę tę 

Agencja otrzymała w całości z MRiGś, z tego w I półroczu 1996 r. - 56.000 tys. zł, 

a 324.000 tys. zł w II półroczu, w tym 147.500 tys. zł (38,8%) w grudniu 1996 r. 

 Przekazana Agencji kwota 380.000 tys. zł miała być przeznaczona na dopłaty 

do: 

- kredytów dla rolników (§ 1 pkt 7 - 8 ww. rozporządzenia) - 184.600 tys. zł; 

- kredytów na skup (§ 1 pkt 7 -8 ww. rozporządzenia) - 193.000 tys. zł; 

- kredytów na zakup i przechowywanie sezonowych nadwyŜek płodów rolnych - 

 2.400 tys. zł. 

 Poza środkami budŜetowymi przekazanymi Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w 1996 r. (380.000 tys. zł), Agencja dysponowała kwotą 

50.000 tys. zł pochodzącą ze środków bieŜących, będących w jej dyspozycji, 

przeznaczoną na dopłaty do kredytów na cele rolnicze wymienione w § 1 pkt 7-9 ww. 

rozporządzenia Uchwałą RM Nr 88/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upowaŜniona została do przekazania ze 

                                                           
72  Dz.U. Nr 19, poz. 92 ze zm. 
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środków własnych 90.000 tys. zł na dopłaty do udzielanych w 1996 r. kredytów 

rolniczych wymienionych w § 1 pkt 1-6 ww. rozporządzenia. 

 Łącznie w 1996 r. na dopłaty do kredytów na cele rolnicze Agencja 

dysponowała kwotą 520.000 tys. zł. W 1996 r. Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do wymienionych kredytów wydatkowała łącznie 

kwotę 431.800 tys. zł, tj. 83% przyznanych środków. 

 Z rozliczenia zrealizowanych w 1996 r. dopłat wynikało, Ŝe do: 

- kredytów dla rolników (§ 1 pkt 1 - 6 ww. rozporządzenia) dopłacono 

219.500 tys. zł; 

- kredytów na skup (§ 1 pkt 7 - 8 ww. rozporządzenia) dopłacono 210.400 tys. zł; 

- kredytów na zakup i przechowywanie sezonowych nadwyŜek dopłacono 

1.900 tys. zł. 

Dotacja do Funduszu Hipotecznego  

 Dotacja ta określona została w ustawie budŜetowej w wysokości 50.500 tys. zł, 

a w budŜecie po zmianie w wysokości 13.091 tys. zł. Wykonanie wyniosło 100% 

budŜetu po zmianach i stanowiło 185,3% wykonania w 1995 r. 

 W ocenie NIK uruchomienie Funduszu Hipotecznego i zaciągnięcie przez Rząd 

RP kredytów zagranicznych w wysokości 277 mln dolarów USA było niecelowe. 

 Wyniki kontroli wykazały, Ŝe podpisanie umów kredytowych z zagranicznymi 

instytucjami finansowymi nie zostało poprzedzone odpowiednim rozeznaniem przez 

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

popytu na tego rodzaju kredyty, a takŜe rozeznaniem, jakie warunki prawne, 

ekonomiczne i organizacyjne winny zostać spełnione aby, tego rodzaju kredyty mogły 

być konkurencyjne na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych. 

 W podpisanych umowach kredytowych usankcjonowano wysoką cenę 

i skomplikowane procedury udzielania i spłaty kredytów oferowanych przez 

zagraniczne instytucje finansowe, a takŜe nie podjęto w porę negocjacji zmierzających 

do zmiany tych warunków i redukcji wysokości kredytów. 

 MGPiB, odpowiedzialne wspólnie z MF za właściwą realizację umów 

kredytowych, nie wdroŜyło nowych systemów finansowania budownictwa 
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mieszkaniowego opartych o kredyty hipoteczne, mimo upływu ponad 4 lat od 

podpisania umów. 

 Bud-Bank nie został przygotowany do skutecznego zarządzania Funduszem 

Hipotecznym, dysponował zbyt małym kapitałem finansowym i nie posiadał 

zorganizowanej sieci banków uczestniczących, które byłyby przygotowane do 

udzielania kredytów hipotecznych. 

 Zagraniczne środki pomocowe w wysokości ok. 1.039 tys. dolarów USA, 

wykorzystane zostały głównie na ekspertyzy sporządzane przez konsultantów 

krajowych i zagranicznych. 

2.9. Dotacje na dofinansowanie zadań budŜetowych w rolnictwie 

 Dotacje do bieŜących zadań w rolnictwie 

 Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy budŜetowej na 1996 r. ustalono dotacje w kwocie 

614.159 tys. zł na dofinansowanie kosztów niektórych zadań w rolnictwie  w zakresie: 

postępu biologicznego w rolnictwie, upowszechniania doradztwa rolniczego, 

zwalczania zakaźnych chorób zwierząt, monitoringu jakości gleb, roślin, produktów 

rolniczych i spoŜywczych, prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, nawozów 

wapniowych, chemizacji rolnictwa i ochrony roślin uprawnych, utrzymania urządzeń 

melioracji podstawowych, realizacji zadań melioracyjnych przez spółki wodne, 

monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spoŜywczych do rynków 

zagranicznych, ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomocniczych szkół 

rolniczych wykorzystywanych na cele dydaktyczne. 

 BudŜet po zmianach wynosił 629.789,1 tys. zł. Wykonano wydatki na dotacje 

w kwocie 626.993,7 tys. zł, co stanowiło 99,6% budŜetu po zmianach i 123% 

wykonania w 1995 r.  

 Realizację wydatków bieŜących dla rolnictwa w 1996 r. prezentują dane zawarte 

w poniŜszej tabeli: 

               (w tys. zł) 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Wykonanie 

 
1 9 9 6    r. 

Wykonanie 
w 1995 r. w 

6:3 
% 

6:4 
% 

6:5 
% 

6:7 
% 

  1995 r. wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

warunkach 
1996 r. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Dotacje na 
dofinansowanie 
kosztów niektórych 
zadań w rolnictwie 

 
 

500.244,6 

 
 

614.159,0 

 
 

629.789,1 

 
 

626.993,7 

 
 

599.793,3 

 
 

125,3 

 
 

102,1 

 
 

99,6 

 
 

104,5 

1. w cz.08 - Min. 
Finansów do 
nawozów 
wapniowych 

 
 

135.466,5 

 
 

175.000,0 

 
 

175.000,0 

 
 

173.121,6 

 
 

162.424,3 

 
 

127,8 

 
 

98,9 

 
 

98,9 

 
 

106,6 

2. w cz. 19 - MRiGś 
 z tego: 

214.922,0 277.519,0 263.183,3 263.174,8 257.691,5 122,4 94,8 100,0 102,1 

2.1. do postępu 
biologicznego w 
prod. roślinnej 

 
85.122,3 

 
108.788,0 

 
108.073,0 

 
108.073,0 

 
102.061,6 

 
127,0 

 
99,3 

 
100,0 

 
105,9 

2.2. do postępu 
biologicznego w  
prod. zwierzęcej 

 
113.423,0 

 
139.377,0 

 
134.274,5 

 
134.266,0 

 
135.994,2 

 
118,4 

 
96,3 

 
100,0 

 
98,7 

2.3. upowszechnienie 
doradztwa 
rolniczego 

 
1.048,2 

 
6.360,0 

 
1.137,6 

 
1.137,6 

 
1.256,8 

 
108,5 

 
17,9 

 
100,0 

 
90,5 

2.4. zwalczanie chorób 
zakaźnych 

 
1.209,0 

 
3.648,0 

 
1.530,7 

 
1.530,7 

 
1.449,6 

 
126,6 

 
42,0 

 
100,0 

 
105,6 

2.5. chemizacja roln. i 
ochrona roślin 
uprawnych 

 
8.255,1 

 
11.425,0 

 
10.360,5 

 
10.360,5 

 
9.897,9 

 
125,5 

 
90,7 

 
100,0 

 
104,7 

2.6. monitoring jakości 
gleb, rośl., prod. 
roln. i 
spoŜywczych 

 
 

3.182,6 

 
 

4.193,0 

 
 

4.193,0 

 
 

4.193,0 

 
 

3815,9 

 
 

131,7 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

 
 

109,9 

2.7. ogrzew. warszt. 
szkolnych gosp. 
pom. szkół 
rolniczych 

 
 

2.681,8 

 
 

3.278,0 

 
 

3.191,0 

 
 

3.191,0 

 
 

3.215,5 

 
 

119,0 

 
 

97,3 

 
 

100,0 

 
 

99,2 

2.8. monitoring dostępu 
polskich art. do 
rynków  zagr. 

 
 
- 

 
 

450,0 

 
 

423,0 

 
 

423,0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

94,0 

 
 

100,0 

 
 
- 

3. BudŜet 
wojewodów 
z tego: 

 
149.856,1 

 
161.640,0 

 
191.605,7 

 
190.697,3 

 

 
179.677,5 

 
127,2 

 
118,0 

 
99,5 

 
106,1 

3.1. upowszechnianie 
doradztwa 
rolniczego 

 
7.111,9 

 
4.284,0 

 
8.828,6 

 
8.825,5 

 
8.527,2 

 
124,1 

 
206,0 

 
100,0 

 
103,5 

3.2. zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt 

 
27.885,7 

 
22.048,0 

 
34.182,9 

 
33.364,6 

 
33.434,9 

 
119,6 

 
151,3 

 
97,6 

 
99,8 

3.3. utrzymanie urzą- 
dzeń melioracyjno 
- wodnych 

 
68.500,5 

 
81.902,0 

 
95.229,3 

 
95.227,8 

 
82.132,1 

 
139,1 

 
116,3 

 
100,0 

 
115,9 

3.4. usługi geodezyjne 42.607,5 48.098,0 48.156,1 48.074,1 51.086,4 112,8 99,9 99,8 94,1 
3.5. spółki wodne 3.750,5 5.308,0 5.208,8 5.205,2 4.496,8 138,8 98,1 99,9 115,7 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 

 Badania kontrolne wykazały uchybienia i nieprawidłowości w działaniu 

Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej w zakresie rozliczania 

przyznawanych dotacji na zadania z postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. 

 Na skutek błędnej interpretacji obowiązujących zasad dofinansowania importu 

zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w 1996 r. Departament Produkcji 

Rolniczej Ministerstwa RiGś dokonał nadpłaty dotacji przeznaczonej na 

sfinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej o kwotę 4,4 tys. zł. 

W wyniku działań podjętych w trakcie kontroli zwrócono łącznie kwotę 5,5 tys. zł, 

w tym 1,1 tys. zł stanowiły odsetki. 
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 W sposób niewłaściwy wydawano decyzje Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

śywnościowej w sprawie przyznania dotacji ze środków na postęp biologiczny 

w produkcji zwierzęcej, traktując dotację jako refundację wcześniej poniesionych 

kosztów przez jednostki. Wydając decyzje o przyznaniu dotacji Ministerstwo nie 

dysponowało dowodami określającymi faktycznie poniesione wydatki, a jedynie 

opierało się na fakturach i rachunkach nie posiadających adnotacji ze strony 

odpowiednich słuŜb o ich ostatecznym uregulowaniu. 

 Nieuzasadnione w ocenie kontroli było dofinansowywanie z dotacji przyznanej 

w kwocie 500 tys. zł na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej części kosztów 

(137 tys. zł) poniesionych na remonty i modernizację obiektów Instytutu Zootechniki. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy wykorzystania środków budŜetowych 

ustalono, Ŝe w 1996 r. zaangaŜowano znaczną ich część (tj. 10,1% ogółu wydatków 

w dziale rolnictwo) na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej. 

Ze środków w wysokości 108.073 tys. zł przewidzianych na realizację zadań w ramach 

postępu biologicznego w produkcji roślinnej, kwotę 51.230,5 tys. zł (47,4%) 

przeznaczono bezpośrednio na dofinansowanie hodowli i 3.500 tys. zł (3,2%) na 

ochronę zasobów genowych, oraz 28.876,1 tys. zł (26,7%) na bonifikaty do materiału 

siewnego. W 1996 r. kwalifikacją objęto 91 odmian i rodów ziemniaków, 

a odnowiono, podobnie jak w roku 1995, zaledwie 1,3% powierzchni nasadzeń. 

Wprawdzie kwalifikacją objęto 115 odmian i rodów zbóŜ, to udział kwalifikowanych 

nasion w powierzchni zasiewów wynosił 12,3% i był wyŜszy zaledwie o 2,3 punkta 

procentowego w stosunku do 1995 r. 

 Uwagi kontroli budził sposób finansowania i rozliczania zakupu maszyn 

i urządzeń dla potrzeb hodowli roślin. Minister wydał 27 decyzji o przyznaniu dotacji 

na sumę 4.244,6 tys. zł (tj. 3,9% ogółu wydatków na postęp biologiczny w produkcji 

roślinnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn specjalistycznych. 

Środki te wykorzystano całkowicie na zakupy sprzętu pochodzącego z importu. Przy 

dokonywaniu zakupów wystąpiły przypadki istotnego zróŜnicowania cen np.: za 

siewnik TC 2700 zakupiony w firmie PHU „Roltech” w Poznaniu przez „Danko” 

Hodowla Roślin Spółka z o.o. w Chorynii, zapłacono 277,8 tys. zł, podczas gdy 

zakupiony przez Hodowlę Roślin Nieznanice w tej samej firmie kosztował 

125,2 tys. zł. Kombajn typu „Nurserymaster Eksport” wraz z dodatkowym 
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wyposaŜeniem został zakupiony przez „Plantico” Gołębiew, za kwotę 373,6 tys. zł, 

podczas gdy Krakowska Hodowla Nasiennictwa Ogrodniczego „Polan” zapłaciła za 

taki kombajn kwotę 246,8 tys. zł. 

 Podkreślenia wymaga fakt, iŜ Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki 

śywnościowej nie określiło obowiązujących zasad i zakresu finansowania 

prowadzenia kolekcji i utrzymania zasobów genowych roślin uŜytkowych. W wyniku 

czego wystąpiły przypadki finansowania zadań wykraczających poza formułę zadań 

związanych z kolekcjonowaniem i utrzymaniem zasobów genowych na łączną kwotę 

1.175 tys. zł. 

 Dotacje na zadania inwestycyjne 

 Według art. 18 pkt 2a ustawy budŜetowej na 1996 r. na dofinansowanie 

nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i budowy urządzeń 

ściekowych zaplanowano 107.938 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 125.836 tys. zł 

(wzrósł o 16,6%) i był wynikiem m.in.: 

- zwiększenia wydatków i przeniesienia z części 83 - Rezerwy celowe, kwoty 

14.152,2 tys. zł, 

- zwiększenia wydatków, dokonanego przez Ministra Finansów i przeniesienie z części 

19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej kwoty 3.500 tys. zł. 

 Wykonanie wydatków majątkowych na zaopatrzenie wsi w wodę i budowę 

urządzeń ściekowych wyniosło 125.801,9 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 62,8% 

wykonania w 1995 r. Wydatki te były realizowane w budŜetach wojewodów. 

 Zgodnie z art. 18 pkt 2b ustawy budŜetowej na 1996 r. na dofinansowanie 

nakładów inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych podstawowych zaplanowano 

118.564 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 120.559,1 tys. zł (wzrósł o 1,7%) i był 

wynikiem następujących zwiększeń: 

- zwiększenia wydatków przez Ministra Finansów na kwotę 693 tys. zł, z tego: 

z części 81 - Rezerwy ogólne - 600 tys. zł, z części 83 - Rezerwy celowe - 93 tys. zł, 

- innych zwiększeń wydatków dokonanych przez wojewodów w ramach własnych 

budŜetów - 1.302,1 tys. zł. 
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 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na melioracje wodne wyniosło 120.559,1 

tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Wydatki te były w całości realizowane z budŜetów 

wojewodów. 

 

2.10. Dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych 
 
 W art. 19 ustawy budŜetowej na 1996 r. została określona kwota dotacji dla 
spółdzielni mieszkaniowych na cele związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych w wysokości 445.661 tys. zł, tj. 85,4% planu z roku 1995. 
Dotacja ta ujęta została w budŜecie państwa w następujących częściach : 

- BudŜety wojewodów cz. 85/01-97     405.661 tys. zł, 
- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  cz. 18   40.000 tys. zł. 

 W 1995 r. wykonanie dotacji wyniosło 445.673 tys. zł, a jej wykorzystanie przez 
wojewodów - 435.726 tys. zł  i przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa 9.947 tys. zł.  
 Zgłoszone na 1996 r. potrzeby spółdzielni mieszkaniowych na dotacje wynosiły 
485.239 tys. zł. W 39 województwach wykazano niedobór dotacji w kwocie 
79.997 tys. zł, a w 7 województwach nadwyŜkę w kwocie 319 tys. zł. 

 Na podstawie upowaŜnienia z art. 19 ust. 2 ustawy budŜetowej, Minister 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ustalił rozporządzeniem z dnia 14 marca 

1996 r. w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu 

rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1996 r.73, Ŝe dotacja przysługuje 

spółdzielniom na : 

- częściowe pokrycie kosztów dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego 

ogrzewania i dostawy ciepłej wody, w wysokości róŜnicy między kosztami zakupu 

energii cieplnej a opłatami obowiązującymi uŜytkowników mieszkań w cenach 

urzędowych, 

- dofinansowanie remontów związanych z usuwaniem wad technologicznych, 

instalację grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz wodomierzy ciepłej wody 

w mieszkaniach, a takŜe instalację liczników ciepła wraz z urządzeniami 

automatycznej regulacji w węzłach cieplnych budynków, przemieszczanie zaworów 

                                                           
73   Dz. U. nr 36, poz. 158. 
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gazowych głównych na zewnątrz budynków. Udział dotacji w  finansowaniu 

nakładów poniesionych przez spółdzielnie nie mógł przekroczyć (w zaleŜności od 

rodzaju robót) 30 - 80 % wartości środków przeznaczonych na wykonanie tych 

robót . 

   W rozporządzeniu określono m.in. zasady określania zapotrzebowania na 

dotacje, jak równieŜ sposoby i terminy ich rozliczania. 

 Zaplanowana w budŜetach wojewodów kwota dotacji, została w trakcie roku 

zmniejszona do kwoty 404.247 tys. zł. 

 Minister Finansów na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy budŜetowej na 1996 r., na 

wniosek zainteresowanych wojewodów, po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa wydał trzy decyzje zmniejszające dotacje 

w województwach: częstochowskim, pilskim i wrocławskim na łączną kwotę 

6.089 tys. zł. Decyzji zwiększających dotacje było siedem na kwotę 1.526 tys. zł 

w województwach: bielskopodlaskim, bydgoskim, leszczyńskim, lubelskim, 

nowosądeckim, szczecińskim i zielonogórskim.  

Dalszych korekt wydatków budŜetowych zaplanowanych na dotacje dla spółdzielni 

mieszkaniowych do poziomu 404.247 tys. zł (planu po zmianach), dokonali 

wojewodowie we własnym zakresie na podstawie delegacji zawartej w art. 45 ust. 5 

ustawy - Prawo budŜetowe.   

 Wykonanie dotacji w budŜetach wojewodów w 1996 r. wyniosło 404.235 tys. zł, 

co stanowiło 99,6% dotacji zaplanowanej pierwotnie w budŜetach wojewodów i 99,9% 

planu po zmianach. 

Realizację wydatków w 10 województwach, którym przyznano najwyŜsze dotacje 
w 1996 r. prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli. 

 
         (w tys. zł) 

nr 
 części 

województwo ustawa 
1996 

plan po 
zm. 

Wyk. 
wg 

Rb-28 

Dot. 
przezn. na 
c.o. i c.w. 

dot. 
przezn. na 
remonty 

% dot.  
przezn. 

na 
remonty 

1 2 3 4 5 6 7 8 

85/01 warszawskie 44.000 44.634 44.634 7.575 37.059 83,0 

85/19 gdańskie 12.090 12.090 12.090 6.960  5.126 42,4 
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85/27 katowickie 48.950 47.346 47.346 7.016 40.330 85,2 

85/29 kieleckie 12.973 12.973 12.973 4.835 8.138 62,7 

85/33 koszalińskie 10.000 10.000 10.000 6.849 3.151 31,5 

85/39 legnickie 13.000 13.000 13.000    460 12.540 96,5 

85/47 łódzkie 11.000 11.000 11.000 1.046   9.951 90,5 

85/63 poznańskie 22.412 24.612 24.612 19.021   5.590 22,7 

85/81 szczecińskie 24.835 25.428 25.428 19.224    6.204 24,4 

85/93 wrocławskie 16.000 10.000 10.000    2.445    8.000 80,0 

 

 Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe w 10 województwach wykorzystano 
dotacje do spółdzielni mieszkaniowych w kwocie 211.083 tys. zł, tj. w 52,2% dotacji  
dla  spółdzielni mieszkaniowych we  wszystkich województwach. 

 Dotacja zaplanowana w części 18 budŜetu państwa - Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa (40.000 tys. zł) została wykorzystana w kwocie 
39.922 tys. zł, tj. 99,8%. 

 Dotacje Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dla 
poszczególnych spółdzielni na prace remontowe określone w rozporządzeniu, 
przyznawane były najczęściej w wysokości 60 tys. zł. 

 Łączne wykonanie dotacji przyznanych przez wojewodów i Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wyniosło 444.157 tys. zł, tj. 99,7% kwoty 
określonej w ustawie budŜetowej i 99,9% planu po zmianach. 

 Plan i wykonanie dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych za 1996 r. 
w poszczególnych częściach budŜetu przedstawia poniŜsza tabela: 

( w tys. zł) 
Dotacja Ustawa 1996 r. Plan po zmianach Wykonanie kasowe 

 (Rb-28) 
1 2 3 4 

Ogółem : 445.661 444.247 444.157 

w tym:  

budŜety  wojewodów 

 

405.661 

 

404.247 

 

404.235 

cz. 18 MGPiB 40.000 40.000 39.922 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli skontrolowała prawidłowość przyznawania 

i rozliczania dotacji przy przeprowadzonych kontrolach wykonania budŜetu za 1996 r. 

we wszystkich urzędach wojewódzkich. Prawidłowość wykorzystania dotacji 

skontrolowano ponadto w 32 spółdzielniach mieszkaniowych działających na terenie 

20 województw. 
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 Spółdzielnie objęte kontrolą korzystały w 1996 r. z dotacji na łączną kwotę 

37.036 tys. zł, stanowiącą 8,3% ogółu dotacji udzielonych spółdzielniom. 

Przyznane dotacje wykorzystały one na : 

- częściowe pokrycie kosztów dostarczania energii cieplnej - 19.176 tys. zł, tj. 51,8%    

(21 badanych spółdzielni),  

- dofinansowanie kosztów remontów budynków - 17.860 tys. zł, tj. 48,2% 

(28 badanych spółdzielni). 

 Kwoty dotacji do c.o. i  c.w. uzaleŜnione były od wysokości cen urzędowych 

obowiązujących członków spółdzielni i od cen sprzedaŜy energii cieplnej, ustalanych 

umownie między dostawcą a spółdzielnią. Ustalono, Ŝe tylko 3 z badanych spółdzielni 

negocjowały ceny z dostawcami energii, a pozostałe przyjmowały stawki określone 

przez producentów. Jedną z przyczyn braku negocjacji cenowych była nadal 

monopolistyczna pozycja przedsiębiorstw energetyki cieplnej, wyraŜająca się 

wprowadzaniem podwyŜki opłat za energię według maksymalnie dopuszczalnych 

wskaźników procentowych, niezaleŜnie od faktycznego poziomu ponoszonych 

kosztów własnych. 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 16 spółdzielni spośród 21 korzystających z dotacji 

wykorzystało i rozliczyło dotacje do c.o. i c.w. prawidłowo. 

W pozostałych spółdzielniach stwierdzono nieprawidłowości polegające m. in. na: 

- nierzetelnych bądź błędnych wyliczeniach przy planowaniu wysokości naleŜnej 

dotacji (wykazywanie kosztów zakupu energii wyŜszych od faktycznych, zaniŜanie 

wpływów z opłat od członków spółdzielni za c.o. i c.w. , ustalanie cen ciepłej wody 

według stawek ryczałtowych, pomimo posiadania zainstalowanych urządzeń 

pomiarowych); 

- nieterminowym rozliczaniu dotacji i zaliczaniu nadpłat na następne okresy bez 

zgody wojewody (lokowanie nie rozliczonych środków pochodzących z dotacji na 

terminowych lokatach bankowych, przeznaczenie nadpłat na wydatki bieŜące 

spółdzielni). 



 140 

  Z tytułu przeprowadzania remontów związanych z usuwaniem wad 

technologicznych, instalacją grzejnikowych zaworów termostatycznych, wodomierzy 

ciepłej wody w mieszkaniach i liczników energii cieplnej w węzłach cieplnych, dotacje 

otrzymało 28, tj. 87,5%  spośród  zbadanych spółdzielni. 

Udział dotacji w finansowaniu nakładów poniesionych przez spółdzielnie, we 

wszystkich kontrolowanych przypadkach, nie przekraczał granic określonych w § 3 

ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (w zaleŜności 

od rodzaju robót). 

Prawidłowo wykorzystało i rozliczyło dotacje budŜetowe do remontów 18 spółdzielni 

tj. 64,2% korzystających z dotacji na remonty. W pozostałych 10 spółdzielniach 

kontrola wykazała nieprawidłowości polegające najczęściej na: 

- rozliczaniu z dotacji otrzymanej w 1996 r. kosztów remontów wykonanych 

i opłacanych w 1995 r.; 

- ujmowaniu w kosztach remontów prac nie podlegających dotowaniu oraz zawyŜaniu 

tych kosztów, m.in. przez stosowanie niewłaściwych wskaźników cenotwórczych; 

- niedostatecznym  zabezpieczeniu  wykonania  prac  w  umowach  z   wykonawcami 

(brak harmonogramu realizacji robót, okresu gwarancji, sankcji za zwłokę i wadliwe 

wykonanie robót itp.); 

- nieprzestrzeganie procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych 

poprzez   stosowanie   niewłaściwego   trybu  lub  działanie  z  naruszeniem   trybu 

(udzielanie zamówień w trybie „z wolnej ręki” , pomimo braku podstaw do jego 

stosowania, oraz braku zaproszeń do składania ofert wstępnych i ostatecznych 

w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, naruszenie zasady pisemności 

postępowania, nieprawidłowe dokumentowanie podstawowych czynności, 

nienaleŜyte zabezpieczenie wykonania robót, niedostateczne określanie 

w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zakresu prac, okresu 

gwarancji  itp.). 

 Wyniki kontroli wskazują, Ŝe istotną przyczyną powstawania nieprawidłowości 

w spółdzielniach mieszkaniowych był brak dostatecznego nadzoru i kontroli nad 

przydzielaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji ze strony odpowiednich słuŜb 
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wojewodów. Pozytywna ocena dotyczyła najczęściej tych spółdzielni mieszkaniowych, 

dla których wojewodowie określili szczegółowo w umowach ze spółdzielniami sposób 

wydatkowania środków i ich rozliczania, a następnie egzekwowali dotrzymywanie 

warunków umownych przez spółdzielnie. Stwierdzony w toku kontroli brak nadzoru ze 

strony wojewodów dotyczył : 

- bezpodstawnego udzielania dotacji na c.o. i c.w. (woj. łomŜyńskie); 

- niewyegzekwowania lub nieterminowego egzekwowania przez urzędy wojewódzkie 

nadpłat dotacji (woj.: ciechanowskie, chełmskie, łódzkie, ostrołęckie, płockie, 

sieradzkie, włocławskie). W niektórych przypadkach (woj.: koszalińskie, lubelskie) 

stosowne działania podejmowano dopiero na wniosek kontrolujących; 

- braku nadzoru nad wykorzystaniem środków i rozliczaniem robót 

(woj.:  piotrkowskie, poznańskie, radomskie, wrocławskie) oraz nad zgodnością 

zlecania robót remontowych z ustawą o zamówieniach publicznych 

(woj. katowickie); 

- nieterminowego przekazywania przez wojewodów przyznanych środków dla 

spółdzielni, prowadzącego w konsekwencji do obciąŜenia spółdzielni 

mieszkaniowych odsetkami ( woj. zielonogórskie). 

 Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, ich skala i rozmiary nie miały 

znaczącego wpływu na efektywne wykorzystanie dotacji. 

 Krytyczne uwagi dotyczyły natomiast nadzoru i kontroli wykorzystania środków 

budŜetowych ze strony właściwych komórek organizacyjnych niektórych urzędów 

wojewódzkich. Stosowne wnioski w tej sprawie zostały przez NajwyŜszą Izbę Kontroli 

skierowane w wystąpieniach pokontrolnych do wojewodów. 

 

3. Niedobór budŜetu państwa i źródła jego finansowania 

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. niedobór budŜetu państwa ustalony został na 
kwotę 9.500.000 tys. zł. Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy 
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budŜetowej na rok 1996, Rada Ministrów z dniem 29 sierpnia 1996 r. zwiększyła 
dopuszczalną wielkość niedoboru budŜetu państwa do kwoty 10.158.865 tys. zł. 

 Zrealizowany niedobór budŜetu państwa w 1995 r. wyniósł 9.167.232 tys. zł, 

tj. 90,2% kwoty przewidzianej w budŜecie po zmianie. 

 W porównaniu z 1995 r. niedobór budŜetu państwa w 1996 r. zwiększył się 

nominalnie o 23,1%, a realnie o 2,7%. Udział niedoboru budŜetu państwa w PKB 

zmalał z 2,6% w 1995 r. do 2,5% w 1996 r. 

3.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 

 Finansowanie niedoboru budŜetu państwa w 1995 r. przebiegało odmiennie niŜ 

przewidywała ustawa budŜetowa i budŜet po zmianach. Przedstawia to poniŜsza tabela: 

           (w mln zł) 

 1995 r. 1996 r. % 
Wyszczególnienie wykona- 

nie 
Ustawa 
budŜe- 
towa 

Ustawa 
po zmia- 

nach 

Wykona- 
nie 

5:2 5:3 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Finansowanie niedoboru 
ogółem 

7.488,0 9.500,0 10.158,9 9.167,2 123,1 96,5 90,2 

- finansowanie krajowe 6.519,5 11.493,8 11.493,8 9.779,8 150,0 85,1 85,1 

- finansowanie  
   zagraniczne 

928,5 -1.993,8 -1.335,0 -612,5 x 30,7 23,4 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 WyŜsze od zakładanych wpływy z otrzymanych kredytów zagranicznych 

spowodowały, Ŝe finansowanie krajowe niedoboru było znacznie niŜsze od załoŜeń 

ustawy budŜetowej. 

 Z art. 3 ust. 1 ustawy budŜetowej wynikało, Ŝe finansowanie niedoboru budŜetu 

państwa - 9.500.000 tys. zł, ujemnego salda kredytów zagranicznych - 

1.993.848 tys. zł, spłaty długoterminowych zobowiązań budŜetu - 5.661.978 tys. zł, 

poŜyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - 24.500 tys. zł, 

w łącznej kwocie 17.180.326 tys. zł oraz wykup bonów skarbowych miało nastąpić 

w drodze sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych. 
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 Rozliczenie finansowania niedoboru i innych potrzeb budŜetu państwa 

prezentują dane zawarte w w tabeli: 

(w tys. zł) 
 Wyko- 1996 r.   

Wyszczególnienie nanie 
w 1995 r. 

Ustawa 
budŜetowa 

BudŜet po 
zmianach 

Wyko- 
nanie 

5:2 
% 

5:4 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Wzrost zadłuŜenia na 
    sfinansowanie: 

11.866.029 17.180.326 17.180.326 16.394.177 138,2 95,4 

1. Niedoboru budŜetowego 
    państwa 

7.447.971 9.500.000 10.158.865 9.167.232 123,1 90,2 

2. Ujemnego salda udzielonych 
    i otrzymanych kredytów 
    zagranicznych 

 
-928.499 

 
1.993.848 

 
1.334.983 

 
612.542 

 
x 

 
45,9 

3. Spłaty zobowiązań  
    długoterminowych 

3.479.887 5.661.978 5.661.978 5.554.508 159,6 98,1 

    z tego:       

    - obligacje poŜyczki 
       państwowej 

1.982.793 3.598.443 3.598.443 3.596.718 181,4 100,0 

    - obligacja konwersyjna 122.000 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 

    - obligacja restrukturyza- 
       cyjna 

208.059 450.000 450.000 443.917 213,4 98,6 

    - obligacja nominowana 
       w dolarach 

1.049.343 1.274.000 1.274.000 1.176.873 112,2 92,4 

    - obligacja zamienna 2.500 2.500 2.500 - - - 

    - obligacja 60% wewnętrznej 
       poŜyczki państwowej 

1 35 35 - - - 

    - kredyty na inwestycje  
      infrastrukturalne 

115.191 215.000 215.000 215.000 186,6 100,0 

4. Udzielonych poŜyczek 21.860 24.500 24.500 - - - 

    - dla Orbisu 21.860 - - - - - 

    - dla KUKE  - 24.500 24.500 - - - 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Stan środków na  
    koniec roku 

1.844.810 - -  1.059.8951) - - 

    - Fundusz Rozwoju Rynku 
      i Demonopolizacji Handlu  
      w Likwidacji 

 
30.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    - EFSAL (wsparcie  
      restrukturyzacji i osłona  
      przedsiębiorstw) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 



 144 

    - MEN (środki na spłatę  
      zobowiązań wymagal- 
      nych  szkół i placówek) 

 
525.600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

II. Źródła finansowania 
     zadłuŜenia 

11.866.029 17.180.326 17.180.326 16.394.177 138,2 95,4 

1. Bony skarbowe  1.907.491 4.680.326 4.680.326 1.305.128 68,4 27,9 
    z tego:       

    - zakupione przez  
      Narodowy Bank Polski  

64.374 - - 2.067.830 3121,2 - 

    - banki komercyjne i inne 
      podmioty 

1.843.118 - - -762.702 - - 

2. Obligacje poŜyczek 
    państwowych 

8.581.563 12.500.000 12.500.000 13.867.061 161,6 110,9 

3. Stan środków na początku 
    roku: 

769.154 - -  1.221.9891) - - 

    w tym: 
     - depozyt Funduszu Rozwoju 
        Rynku  Demonopolizacji 
        Handlu w Likwidacji 

 
 

15.000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

4. Depozyty1) 607.821 - - - - - 
1) Bez depozytów na koniec 1996 r. 
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 Z zestawienia wynika, Ŝe spłata zobowiązań długoterminowych była 
o 107.470 tys. zł (tj. o 1,9%) niŜsza niŜ przewidywała ustawa budŜetowa (w 1995 r. 
spłata była niŜsza o 236.206 tys. zł). Główną przyczyną było niŜsze o 97.127 tys. zł 
(tj. o 7,6%) niŜ planowano wydatkowanie środków na wykup obligacji nominowanych 
w dolarach. Wynikało to z niŜszego niŜ prognozowano kursu dolara do złotego. 

 

 W 1996 r. nie pozyskano przewidywanych środków ze sprzedaŜy bonów 
skarbowych, do czego przyczyniło się: 

- mniejsze od załoŜonego ujemne saldo finansowania zagranicznego, 
- ograniczenie deficytu budŜetowego, 
- wyŜsze niŜ planowano przychody ze sprzedaŜy obligacji (wpływ ulgi podatkowej), 
- szybszy niŜ zakładano spadek w 1996 r. rentowności bonów skarbowych. 

 Ustawa budŜetowa określała w art. 3 ust. 2, 3 i 5 dopuszczalny przyrost 
zadłuŜenia z tytułu sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych i zaciągniętych 
kredytów, ustanawiając następujące limity: 

- zakup przez Narodowy Bank Polski na wniosek Ministra Finansów, na rynku 
pierwotnym, skarbowych papierów wartościowych za kwotę nie większą niŜ 
6.200.000 tys. zł; 
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- przyrost zadłuŜenia w skarbowych papierach wartościowych o terminie wykupu 
poniŜej jednego roku oraz w kredytach, w ujęciu kasowym, nie moŜe przekroczyć 
kwoty 8.500.000 tys. zł; 

- łączna wartość nominalna wyemitowanych w 1996 r. skarbowych papierów 
wartościowych o terminie wykupu nie krótszym niŜ jeden rok, przeznaczonych do 
sprzedaŜy na rynku krajowym, nie moŜe przekroczyć kwoty 30.000.000 tys. zł. 

 Ponadto z ust. 4 ww. artykułu wynika, Ŝe róŜnica pomiędzy kwotą wynikającą 
z art. 3 ust. 1 (17.180.326 tys. zł) a kwotą uzyskaną ze sprzedaŜy papierów 
wartościowych o terminie wykupu poniŜej 1 roku (8.500.000 tys. zł) winna być pokryta 
przychodami ze sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych o terminie wykupu 
nie krótszym niŜ jeden rok.  

 

 PoniŜsza tabela przedstawia realizację wynikających z art. 3 ustawy budŜetowej 
ograniczeń: 
 
           (w tys. zł) 

 
Lp 

 
Wyszczególnienie 

Dopuszczalny 
przyrost wg 

ustawy budŜetowej 

 
Wykonanie 

4:3 
% 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Zakup przez NBP skarbowych papierów 
wartościowych o terminie wykupu 
poniŜej 1 roku 

 
6.200.000 

 
3.559.571 

 
57,4 

 

2. 
Przyrost zadłuŜenia w skarbowych 
papierach wartościowych o terminie 
wykupu poniŜej 1 roku oraz  
w kredytach w ujęciu kasowym 

 
 

8.500.000 

 
 

1.321.8781) 

 
 

15,6 

 

3. 
Wartość nominalna wyemitowanych  
w 1996 r. skarbowych papierów 
wartościowych o terminie wykupu 
nie krótszym niŜ jeden rok (obligacje) 

 
 

30.000.000 

 
 

28.400.000 

 
 

94,7 

1) Kwota 1.321.878 tys. zł nie obejmuje zmiany stanu zadłuŜenia z tytułu otrzymanych i spłaconych 
kredytów zagranicznych. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 
 
 W 1996 r. większość potrzeb poŜyczkowych zrealizowano przez sprzedaŜ 
obligacji o okresie wykupu nie krótszym niŜ jeden rok, przeznaczonych na rynek 
krajowy. 
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 Rozliczenie salda kredytów zagranicznych prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli: 

           (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 

 
Ustawa 

budŜetowa 
BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 4:3 
% 

1 2 3 4 5 

PRZYCHODY 1.383.531 2.042.396 1.409.458 69,0 

I. Przychody z tytułu zaciągniętych  
    kredytów zagranicznych 

 
393.446 

 
1.052.311 

 
749.761 

 
71,2 

1. Bank Światowy 105.496 629.336 613.732 97,5 
    z tego:     

    - budownictwo 21.600 21.600 3.883 18,0 

    - leśnictwo 83.896 83.896 83.247 99,2 

    - EFSAL - 261.920 263.501 100,6 

    - ASAL - 261.920 263.100 100,5 

2. EBOiR - budownictwo 11.000 11.000 1.005 9,1 

3. Afiliacje 276.950 276.950 - - 
4. Kredyty na ochronę zdrowia  
    (dla MZiOS) 

 
- 

 
135.025 

 
135.025 

 
100,0 

II. Rozliczenia sald clearingowych 18.894 18.894 4.393 23,3 

    - Bułgaria i Rumunia 13.000 13.000 3.764 29,0 

    - inne 5.894 5.894 629 10,7 

III. Przychody z tytułu spłat udzielonych 
      kredytów zagranicznych 

24.881 24.881 69.480 279,2 

IV. Emisja obligacji skarbowych na  
      międzynarodowym rynku finansowym 

881.310 881.310 455.750 51,7 

V. Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich 65.000 65.000 67.220 103,4 

VI. Wpływy od podm.gosp. na spłatę  
      odpoŜyczonych kredytów zagran.  

 
- 

 
- 

 
1.358 

 
- 

VII. Inne - - 61.496 - 

ROZCHODY 3.377.379 3.377.379 2.022.000 59,9 

1. Spłaty kredytów zaciągniętych 2.196.041 2.196.041 1.739.584 79,2 
    z tego: 
    - Klub Paryski 
    - gwarantowane poza KP 
    - Bank Światowy 
    - inne kredyty 

 
440.074 
185.423 
219.167 

1.351.377 

 
440.074 
185.423 
219.167 

1.351.377 

 
375.569 
156.078 
159.539 

1.048.398 

 
85,3 
84,2 
72,8 
77,6 
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1 2 3 4 5 

2. Refundacje i cesje 19.295 19.295 4.254 22,0 

3. Konwersja długu zagranicznego na złote 448.170 448.170 - - 

4. Rozliczenie sald clearingowych 149.097 149.097 188.464 126,4 

5. Udział w międzynarodowych organiza- 
    cjach finansowych 
    z tego: 

     - EBOiR 

     - IDA 

     - Bank Światowy 

     - MKF 

 
11.695 

 

- 

5.867 

2.907 

2.921 

 
11.695 

 

- 

5.867 

2.907 

2.921 

 
10.681 

 

- 

5.485 

5.196 

- 

 
91,3 

 

- 

93,5 

178,7 

- 

6. Ekokonwersja/Ekofundusz 106.324 106.324 75.794 71,3 

7. Rozchody z tytułu udzielenia kredytów 
    zagranicznych 

446.757 446.757 3.223 0,7 

Saldo przychodów i rozchodów -1.993.848 -1.334.983 -612.542 45,9 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 
 Skorygowanie planu przychodów do kwoty 2.042.396 tys. zł związane było 

z wykorzystaniem kolejnych transz kredytów: ASAL (poŜyczka dostosowawcza dla 

rolnictwa), EFSAL (poŜyczka dostosowawcza dla sektora finansowego 

i przedsiębiorstw) oraz kredytu na ochronę zdrowia. 

 Przychody ogółem związane z finansowaniem zagranicznym zostały wykonane 

w kwocie 1.409.459 tys.  zł, co stanowiło 69% wykonania budŜetu po zmianach. 

 Mniejsze wykonanie przychodów w stosunku do planu po zmianach wynikało 

z następujących powodów: 

- rezygnacji w 1996 r. z zaciągnięcia kredytu w afiliacjach banków polskich za 

granicą na finansowanie deficytu budŜetowego o równowartości 100 mln dolarów 

USA, tj. 276.950 tys. zł; 

- mniejszego niŜ zaplanowano wykorzystania kredytów na budownictwo 

mieszkaniowe z Banku Światowego o 5,8 mln dolarów USA, tj. 17.700 tys.  zł oraz 

z EBOiR o 3,3 mln dolarów USA, tj. 10.000 tys. zł, co było konsekwencją niechęci 

potencjalnych inwestorów do zaciągania kredytów budowlanych, przy istniejącym 

poziomie oprocentowania; 
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- niŜszych niŜ planowano (po zmianach) o 14.502 tys. zł, tj. o 76,7% przychodów 

z tytułu likwidacji dodatnich sald clearingowych. Przychody z tytułu likwidacji 

dodatnich sald clearingowych planowano na poziomie 18.894 tys. zł, a zrealizowano 

w kwocie 4.393 tys. zł. W szczególności planowano likwidację dodatnich sald 

clearingowych w rozliczeniach z Bułgarią i Rumunią na poziomie 13.000 tys. zł, 

a zrealizowano w kwocie 3.764 tys. zł; 

- niŜszych o 425.560 tys. zł, tj. o 48,3% od planowanych przychodów z emisji 

tzw. euroobligacji, co było konsekwencją decyzji o ograniczeniu kwoty emisji 

obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym w ramach tzw. 

pakietu antyinflacyjnego. W 1996 r. zrealizowana została emisja w markach 

niemieckich w kwocie 250 mln DM o równowartości 168,8 mln dolarów USA. 

 W zatwierdzonym przez Radę Ministrów dokumencie z dnia 10.07.1996 r. 

„Kierunki działań antyinflacyjnych w latach 1996-1997” stwierdzono, Ŝe „Emisja 

euroobligacji Skarbu Państwa w 1996 r. zostanie ograniczona do minimum 

zapewniającego opłacalność operacji. Jej skala wyniesie ok. 170 mln dolarów USA i 

będzie znacznie niŜsza od przewidywanego w ustawie budŜetowej limitu 500 mln 

dolarów USA”. 

 Wpływy z emisji obligacji skarbowych na rynkach zagranicznych w 1996 r. (przy 

planie 881.310 tys. zł) wyniosły 455.750 tys. zł, tj. 168,8 mln dolarów USA. 

 Hamujący wpływ na spadek przychodów miało osiągnięcie wyŜszych o 179,2% 

przychodów z tytułu spłat od udzielonych kredytów zagranicznych przez Polskę. 

Zadecydowały o tym wysokie spłaty zadłuŜenia przez Brazylię w kwocie 14.194 tys. zł 

(20% całości przychodów tej pozycji), Indonezję w kwocie 25.520 tys. zł (37% całości 

przychodów w tej pozycji) oraz przez Rosję w kwocie 26.693 tys. zł w formie wpłat od 

PGNiG z tytułu rozliczeń kapitału kredytu udzielonego byłemu ZSRR na budowę 

gazociągu „Jamburg” (38% całości przychodów tej pozycji). 

 Planowane rozchody ogółem związane z finansowaniem zagranicznym zostały 

wykonane w kwocie 2.022.000 tys. zł, co stanowiło 59,9% budŜetu po zmianach. 

W ramach wykonanych rozchodów przewaŜającą pozycję (86%) stanowiły spłaty rat 

kapitałowych zaciągniętych kredytów zagranicznych na ogólną kwotę 
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1.739.584 tys. zł, co stanowiło 79,2% wykonania przyjętego planu w tej pozycji do 

ustawy budŜetowej. W ramach spłaty kredytów zagranicznych na rzecz Banku 

Światowego w wysokości 159.539 tys. zł (58,55 mln dolarów  USA), co stanowiło 

72,8% wykonania planu przyjętego do ustawy budŜetowej; największą pozycję 

stanowiły spłaty rat kapitałowych od poŜyczki na dostosowanie strukturalne (tzw. 

SAL), od kredytów zaciągniętych na prywatyzację i restrukturyzację oraz na rozwój 

instytucji finansowych.  

 Spłaty rat kapitałowych od kredytów uzyskanych od krajów zrzeszonych 

w Klubie Paryskim wyniosły 375.569 tys. zł, co stanowiło 85,3% wykonania 

załoŜonego planu do ustawy budŜetowej. Spłaty rat kapitałowych kredytów 

gwarantowanych poza Klubem Paryskim wyniosły 156.078 tys. zł, co stanowiło 84,2% 

wykonania planu przyjętego do ustawy budŜetowej a dotyczyły spłat kredytu 

„ryŜowego” z Japonii, kredytu z Austrii spłacanego eksportem węgla oraz 

skonwertowanego na złote kredytu Jumbo z RFN. 

 Wykonanie spłat rat kapitałowych kredytów zagranicznych na poziomie 79,2% 

planu wynikało m.in. z niŜszego od prognozowanego w czasie tworzenia ustawy 

budŜetowej na 1996 r. średniego kursu złotego do walut obcych. Wykonane rozchody 

na spłatę kredytów wobec Klubu Paryskiego, gwarantowanych poza Klubem Paryskim, 

Banku Światowego przy niepełnym wykorzystaniu środków planowanych, zapewniły 

bieŜącą obsługę ww. wierzycieli.  

 Na niŜsze wykonanie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów 

zaciągniętych miało wpływ takŜe niezrealizowanie niektórych planowanych zadań, 

a w szczególności w pozycji „inne kredyty”, których spłata została wykonana w 77,6% 

oraz z odstąpienia od realizacji operacji konwersji długu zagranicznego na złote, jak 

równieŜ z niŜszej niŜ przewidywano ekokonwersji długu. 

 W paragrafie 14 ust. 1 umowy z dnia 14 września 1994 r. w sprawie redukcji 

długu i obsługi zadłuŜenia Polski wobec banków zrzeszonych w Klubie Londyńskim 

ustalono między innymi, Ŝe rząd Polski przedłoŜy polskiemu Parlamentowi propozycje 

wprowadzenia programu konwersji długu, który będzie się stosował jednakowo do 

wszystkich obligacji wyemitowanych zgodnie z propozycjami finansowymi i który 
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pozwoli na konwersję długu na udziały kapitałowe i inne inwestycje lub akcje 

w Polsce. W nawiązaniu do ww. ustaleń ustawy budŜetowe na lata 1994-1996 

określały rozchody budŜetu państwa na konwersję długu Skarbu Państwa na złote, 

w tym na 1996 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 konwersja nie mogła przekroczyć 150 mln 

dolarów USA, tj. 448.100 tys. zł. Jednocześnie wg art. 6 ust. 2 ustawy budŜetowej na 

1996 r. wartość zadłuŜenia zagranicznego podlegającego konwersji mogła być 

zwiększona do łącznej kwoty 300 mln dolarów USA pod warunkiem, Ŝe realizowane 

dodatkowo transakcje dotyczyć będą zamiany zadłuŜenia na udziały kapitałowe 

w prywatyzowanych przedsiębiorstwach oraz na akcje i udziały Skarbu Państwa 

w spółkach i nie będą powodować zwiększenia rozchodów, o których mowa w ust. 1, 

ani zmniejszenia planowanych na rok 1996 dochodów z tytułu prywatyzacji 

przedsiębiorstw.  

W 1996 r. przeznaczona kwota na konwersje nie została wykorzystana. 

 Do głównych przyczyn niezrealizowania upowaŜnień dotyczących konwersji 

zawartych w art. 6 ustawy budŜetowej na 1996 r. według Ministerstwa Finansów 

naleŜą: 

- zdecydowane preferowanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich realizowanych 

z zaangaŜowaniem środków gotówkowych; 

- brak dostatecznie atrakcyjnych propozycji dotyczących konwersji zadłuŜenia; 

- istnienie formalnych moŜliwości bezpośredniego wykupu przez Polskę tzw. 

obligacji Brady´ego; 

- istnienie moŜliwości przeprowadzenia konwersji w przypadku pojawienia się 

odpowiednio atrakcyjnej propozycji na podstawie upowaŜnienia zawartego 

w ustawie  budŜetowej; 

- utrzymujące się w ubiegłym roku napięcia w budŜecie i presja inflacyjna, 

skłaniające do ograniczenia deficytu budŜetowego i maksymalizowania 

gotówkowych wpływów z prywatyzacji. 

 W 1996 r. dokonano ekokonwersji długu w kwocie 75.794 tys. zł, a więc na 

poziomie 71,3% kwoty zaplanowanej (106.324 tys. zł). Przyczyną niŜszego wykonania 
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planu były m.in. opóźnienia w realizacji inwestycji w ramach ekokonwersji fińskiej, 

w przypadku której projekty inwestycyjne są dofinansowywane dopiero po ich 

realizacji. Ponadto niŜsze od planowanych rozchody wynikają z trucności w uzyskaniu 

zgody na podpisanie umowy o ekokonwersję z częścią wierzycieli zrzeszonych 

w Klubie Paryskim. Podjęte bezpośrednie rozmowy z RFN, Włochami i Szwecją nie 

zostały pomyślnie sfinalizowane do końca 1996 r. Natomiast zgodnie z planem 

dokonywane były wypłaty na rzecz Ekofunduszu, jako zarządzającego środkami na 

ekokonwersję zadłuŜenia wobec USA, Francji, Szwajcarii. 

 
3.2. Saldo pierwotne budŜetu państwa 

 Wyodrębnienie salda pierwotnego budŜetu państwa informuje o kształtowaniu 

się równowagi budŜetu w przypadku, gdyby nie było zadłuŜenia budŜetu państwa i nie 

występowała konieczność jego obsługi. 

 Kształtowanie się pierwotnego salda budŜetu państwa w latach 1992-1996 

prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mld zł) 

Wyszczególnienie 1992 r. 1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 

1 2 3 4 5 6 

Dochody budŜetu państwa 31,3 45,9 63,1 83,7  99,7 

Wydatki budŜetu państwa, 
w tym: 

38,2 50,2 68,9 91,2 108,8 

- obsługa długu publicznego   3,2   5,4   9,2 14,4   14,4 

- pozostałe wydatki 35,0 44,8 59,7 76,8   94,4 

Saldo budŜetu państwa -6,9 -4,3 -5,8 -7,4   -9,2 

Saldo pierwotne -3,7   1,1   3,4   6,9    5,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Od 1993 r. osiągana jest nadwyŜka w saldzie pierwotnym budŜetu państwa. 
W porównaniu do 1995 r. nadwyŜka ta w 1996 r. uległa obniŜeniu z 6,9 mld zł do 
5,3 mld zł. 

4. ZadłuŜenie budŜetu państwa 

 W celu częściowego zbliŜenia metodologii obliczania zadłuŜenia budŜetu 
państwa do zasad wynikających z Traktatu z Maastricht - Ministerstwo Finansów 
wprowadziło zmianę w prezentacji tych danych polegającą na tym, Ŝe poszczególne 
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składniki zadłuŜenia budŜetu państwa są liczone nie według kapitału74, lecz według 
wartości nominalnej. 

 ZadłuŜenie budŜetu państwa, wynikające z finansowania deficytu budŜetu 
państwa i innych potrzeb Skarbu Państwa, prezentują dane zawarte  w poniŜszej tabeli: 

            (w mln zł) 

 Stan w dniu: Przyrost 3:2 realnie1) 
Wyszczególnienie 31 grudnia 

1995 r. 
31 grudnia 

1996 r. 
w 1996 r. % 3:2 

% 
1 2 3 4 5 6 

ZadłuŜenie ogółem 167.210,6 185.504,9 18.294,3 110,9 93,6 

1. ZadłuŜenie krajowe 66.104,0 79.510,9 13.406,9 120,3 101,5 

2. ZadłuŜenie zagraniczne 101.106,6 105.994,0 4.887,4 104,8 88,5 

1) Zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wys. 118,5% (grudzień 
1996 r. do grudnia 1995 r.) 

Źródło: Sprawozdanie RM z wykonania budŜetu państwa 

 

 ZadłuŜenie budŜetu państwa na koniec 1996 r. wyniosło 185.504,9 mln zł. 

W stosunku do stanu na koniec 1995 r. zadłuŜenie budŜetu państwa wzrosło 

nominalnie o 10,9%, a w ujęciu realnym obniŜyło się o 6,4%. Przyrost zadłuŜenia 

ogółem w 73,1% wynikał ze wzrostu zadłuŜenia krajowego, a w 26,7% ze wzrostu 

zadłuŜenia zagranicznego. 

 Udział zadłuŜenia budŜetu państwa w PKB zmniejszył się z 57,9% na koniec 

1995 r. do 50,9% na koniec 1996 r. 

 

4.1.  ZadłuŜenie krajowe budŜetu państwa i koszty jego obsługi 

 Na koniec 1996 r. zadłuŜenie krajowe budŜetu państwa wyniosło 
79.510,9 mln zł, co odpowiadało 21,8% PKB wytworzonego w ciągu tego roku. 
W stosunku do stanu na koniec 1995 r. zadłuŜenie krajowe wzrosło o 13.406,9 mln zł, 
tj. o 20,3%, a jego relacja do nominalnego PKB zmniejszyła się o 1,1 punkta 
procentowego (z 22,9% do 21,8%). 

 ZadłuŜenie krajowe na koniec 1996 r. stanowiło 42,9% ogólnej kwoty 
zadłuŜenia budŜetu państwa (na koniec 1995 r. - 39,5%). 

                                                           
74  W poprzednich latach zadłuŜenie budŜetu państwa liczone według kapitału określono jako „dług 
publiczny”. 
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 Przyrost zadłuŜenia krajowego w 1996 r. w 72,9% związany był 
z finansowaniem deficytu budŜetu państwa, a w 4,6% z finansowaniem ujemnego 
salda zagranicznego. Ponadto znacząco na wzrost krajowego zadłuŜenia wpłynęły: 
kapitalizacja odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych, zmiany kursu walutowego, 
które spowodowały przyrost zadłuŜenia z tytułu obligacji nominowanej w dolarach 
USA oraz emisja obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGś  S.A. 

 ZadłuŜenie krajowe budŜetu państwa według rodzaju wierzycieli prezentują 
dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mln zł) 

 
 Stan w dniu: Przyrost 3:2 realnie 

Wyszczególnienie 31.12.1995 r. 31.12.1996 r. w 1996 r. % 3:2 
% 

1 2 3 4 5 6 

ZadłuŜenie krajowe 66.104,0 79.510,9 13.406,9 120,3 101,5 

1. Sektor bankowy 51.119,7 57.500,4 6.380,7 112,5  94,9 

    - NBP 11.098,2 12.266,1 1.168,0 110,5  93,3 

    - banki komercyjne 40.021,6 45.234,3 5.212,5 113,0  95,4 

2. Sektor pozabankowy 14.984,3 22.010,5 7.026,2 146,9  124,0 

Źródło: Sprawozdanie RM z wykonania budŜetu państwa 

 

 
 Na przestrzeni 1996 r. zmieniła się struktura wierzycieli zadłuŜenia krajowego. 
Spadł udział NBP w finansowaniu zadłuŜenia (z 16,8% na koniec 1995 r. do 15,4% na 
koniec 1996 r.) oraz banków komercyjnych (z 60,5% do 56,9%), a wzrósł udział 
sektora pozabankowego (z 22,7% do 27,7%). 

 Na zadłuŜenie wobec NBP na koniec 1996 r. złoŜyły się zobowiązania 
z następujących tytułów: 

- bonów skarbowych w kwocie 2.267,0 mln zł, 
- obligacji nominowanej w dolarach USA w kwocie 3.010,6 mln zł, 
- obligacji konwersyjnej w kwocie 2.194,3 mln zł, 
- obligacji na wdroŜenie umowy z Klubem Londyńskim w kwocie 3.055,3 mln zł, 
- odkupienia przez NBP rubli transferowych skupionych przez Bank Handlowy 

w kwocie 1.738,9 mln zł. 

 ZadłuŜenie wobec banków komercyjnych na koniec 1996 r. wyniosło 
45.234,2 mln zł. Zobowiązania te wynikały z następujących tytułów: 

- bonów skarbowych w kwocie 17.642,6 mln zł, 
- obligacji: rocznych, trzyletnich i dziesięcioletnich o zmiennym oprocentowaniu oraz 

obligacji dwu i pięcioletnich o stałym oprocentowaniu w łącznej kwocie 
13.695,0 mln zł, 
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- obligacji restrukturyzacyjnych na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków 
w kwocie 6.303,9 mln zł, 

- obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGś S.A. w kwocie 700,0 mln zł, 
- bieŜących rozliczeń z bankami w kwocie 334,4 mln zł, 
- kredytów na budowę obiektów towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu 

w kwocie 157,5 mln zł.  

 Zobowiązania wobec sektora pozabankowego na koniec 1996 r. wyniosły 
22.010,5 mln zł, z tego: 

- podmioty krajowe   19.320,9 mln zł, 
- podmioty zagraniczne    2.689,6 mln zł. 

 ZadłuŜenie wobec sektora pozabankowego (bez podmiotów zagranicznych) 
dotyczyło skarbowych papierów wartościowych w kwocie 16.083,1 mln zł, 
zobowiązań jednostek budŜetowych w kwocie 3.126,7 mln zł i przedpłat na 
samochody osobowe w kwocie 111,2 mln zł. 

 ZadłuŜenie wobec podmiotów zagranicznych w kwocie 2.689,6 mln zł (na 
koniec 1995 r. - 3.077,0 mln zł) dotyczyło skarbowych papierów wartościowych. 

 BudŜet państwa posiadał na koniec 1996 r. równieŜ zobowiązania wynikające 
z udzielanych poręczeń spłaty kredytów krajowych, które wynosiły 10.070,6 mln zł. 
W porównaniu do stanu na koniec 1995 r. zobowiązania te były niŜsze o 311,3 mln zł, 
tj. o 3,0%. Zobowiązania z tytułu poręczeń krajowych obejmowały: 

- poręczenia kredytów na inwestycje centralne na kwotę 8.303,1 mln zł, 

- poręczenia kredytów udzielonych na podstawie art. 23 prawa budŜetowego na 

kwotę 1.767,5 mln zł. 

 W 1996 r. wydatki na obsługę zadłuŜenia krajowego wyniosły 11.032.252 tys. zł 

i stanowiły 10,1% wydatków budŜetu państwa ogółem. W porównaniu do 1995 r. 

wydatki na obsługę długu krajowego w 1996 r. zmalały nominalnie o 0,6% (w 1995 r. 

wyniosły 11.097.129 tys.zł, co stanowiło 12,0% wydatków ogółem), a realnie zmalały 

o 17,1%.  
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 Wydatki na obsługę długu krajowego prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli: 

(w tys. zł) 
   

Wykona- 
1996 r. Wykona- 

nie 1995 r. 
 

6:3 
 

6:4 
 

6:5 
 

6:7 
Lp Wyszczególnienie nie 

1995 r. 
Plan wg 
ustawy 

budŜeto-
wej 

Plan po 
zmianach 

Wyko- 
nanie 

w warun-
kach  

1996 r. 

% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 OGÓŁEM 11.097.129 13.214.013 11.223.013 11.032.252 13.305.458 99,4 83,5 98,3 82,9 

1. Rozdział 9416 - Rozliczenia 
z tytułu poręczeń, z tego: 

         

 
§ 75 - Wypłaty z tytułu  
poręczeń spłaty krajowych 
kredytów przez Skarb  
Państwa 

 
 

475.215 

 
 

780.000 

 
 

330.000 

 
 

278.766 

 
 

569.782 

 
 

58,7 

 
 

35,7 

 
 

84,5 

 
 

48,9 

2. Rozdział 9491 - Obsługa 
skarbowych papierów 
wartościowych i kredytów, 
z tego: 

 
 

10.464.400 

 
 

12.427.953 

 
 

10.877.953 

 
 

10.742.390 

 
 

12.546.816 

 
 

102,7 

 
 

86,4 

 
 

98,8 

 
 

85,6 

 
§  61 - Rozliczenia z bankami 409 30.000 30.000 - 490 - - - - 

 
§ 68 - Odsetki i dyskonto od 
skarbowych papierów war- 
tościowych oraz krajowych 
kredytów i poŜyczek 

 
 

10.463.991 

 
 

12.397.953 

 
 

10.847.953 

 
 

10.742.390 

 
 

12.546.326 

 
 

102,7 

 
 

86,6 

 
 

99,0 

 
 

85,6 

3. Rozdział 9493 - Rozliczenia 
z tytułu odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za wkłady  
oszczędnościowe ludności, 
z tego: 

         

 
§ 61 - Rozliczenia z bankami 152.214 - 9.000 6.734 182.505 4,4 - 74,8 3,7 

4. Rozdział 9511 -Instytucje 
ubezpieczeń majątkowych 
i osobowych,  
z tego: 

         

 
§ 75 - Wypłaty z tytułu  
poręczeń 

 
4.257 

 
6.060 

 
6.060 

 
4.362 

 
5.104 

 
102,5 

 
72,0 

 
72,0 

 
855 

 
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 

 Największy udział w wydatkach budŜetu państwa na obsługę długu krajowego 
miały wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych. 
W 1996 r. wydatki na ten cel stanowiły 97,4% wydatków na obsługę długu krajowego 
(w 1995 r. - 95,7%). 

 

 

4.2. ZadłuŜenie zagraniczne budŜetu państwa i koszty jego obsługi 

 Na koniec 1996 r. zadłuŜenie zagraniczne budŜetu państwa wyniosło 
105.994,0 mln zł, co odpowiadało 29,1% PKB wytworzonego w ciągu tego roku. 
W stosunku do stanu na koniec 1995 r. zadłuŜenie zagraniczne wzrosło 
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o 4.887,4 mln zł, tj. o 4,8%, a jego relacja do PKB zmniejszyła się o 5,9 punkta 
procentowego (z 35,0% do 29,1%). 

 ZadłuŜenie zagraniczne na koniec 1996 r. stanowiło 57,1% ogólnej kwoty 
zadłuŜenia budŜetu państwa (na koniec 1995 r. - 60,5%). 

 ZadłuŜenie zagraniczne obejmowało zobowiązania budŜetu państwa z tytułu: 
kredytów zaciągniętych w walutach wymienialnych, emisji obligacji skarbowych na 
rynkach zagranicznych (euroobligacje i obligacje typu Brady´ego) oraz z tytułu 
likwidacji ujemnych sald clearingowych (rachunków likwidacyjnych). Przedstawiają to 
dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w mln zł) 
 

 Stan w dniu: Przyrost 3:2 realnie 
Wyszczególnienie 31.12.1995 r. 31.12.1996 r. w 1996 r. % 3:2 

% 
1 2 3 4 5 6 

ZadłuŜenie zagraniczne 101.106,6 105.994,0 4.887,4 104,8 88,5 

1. Obligacje skarbowe 
    wyemitowane za granicą 

     - euroobligacje 
     - obligacje Brady´ego 

 
19.718,6 

617,0 

19.101,6 

 
  23.436,8 

1.181,4 

22.255,4 

 
3.718,2 

564,4 

3.153,8 

 
118,9 

191,5 

116,5 

 
100,3 

161,6 

98,3 

2. Kredyty 

     - w walutach wymienialnych1) 

     - w walutach niewymienialnych 

     81.231,0 

80.242,1 

988,9 

     82.549,8 

82.549,8 

- 

1.318,8 

2.307,7 

-988,9 

101,6 

102,9 

x 

85,8 

86,8 

x 

3. Salda clearingowe     157,0      7,4    -149,6   4,7 4,0 

1) Przeliczono po kursie: 1995 r. - 2,468 zł/USD; 1996 r. - 2,875 zł/USD 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe zadłuŜenie zagraniczne w 1996 r. 
w stosunku do 1995 r. wyraŜone w zł wzrosło o 4,8%. 

 ZadłuŜenie budŜetu państwa w walutach wymienialnych wg stanu na koniec 
1996 r. wyniosło 36.858,5 mln dolarów USA i w stosunku do stanu na koniec 1995 r. 
(40.502,7 mln dolarów USA) zmalało o 3.644 mln dolarów USA. Wielkość tego 
zadłuŜenia zagranicznego w podziale na poszczególne grupy wierzycieli przedstawia 
poniŜsze zestawienie: 

         (w mln dolarów USA) 
 Stan zadłuŜenia na koniec Zmiana zadłuŜenia 

Wierzyciel 1995 r. 1996 r. kwota % 
 kwota % kwota % kol. 4:2 kol. 4:2 
1 2 3 4 5 6 7 

RAZEM 40.502,7 100,0 36.858,5 100,0 -3.644,2 91,0 

1. Klub Paryski 27.903,6 68,9 26.462,9 71,8 -1.440,7 94,8 
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2. Klub Londyński 
    (obligacje Brady´ego) 

7.739,7 19,1 7.739,7 21,0 - 100,0 

3. Gwarantowane poza  
    Klubem Paryskim 

163,6 0,4 96,5 0,3 -67,1 58,9 

4. Rosja 2.358,6 5,8 - - -2.358,6 - 

5. Bank Światowy 1.432,2      3,6 1.637,9 4,4    205,7 114,3 

6. Zagraniczne obligacje  
    skarbowe (euroobligacje) 

 
250,0 

 
0,6 

 
    410,8 

 
    1,1 

 
160,8   

 
164,0 

7. Pozostali wierzyciele      655,0 1,6 510,7 1,4 -144,3 77,8 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 ZadłuŜenie zagraniczne Polski w walutach wymienialnych przypadało w 71,8% 
na Klub Paryski, zrzeszający wierzycieli rządowych Polski, w 21% na Klub Londyński 
(z tytułu obligacji Brady´ego) zrzeszający banki komercyjne oraz w 4,4% na 
zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów z Banku Światowego. 

 Spadek zadłuŜenia zagranicznego budŜetu państwa w walutach wymienialnych 
w 1996 r. w stosunku do 1995 r. o 3.644,2 mln USD, tj. o 9% wynikał z następujących 
przyczyn: 

- zmniejszenia zadłuŜenia wobec Klubu Paryskiego na koniec 1996 r. o 1.440,7 mln 
dolarów USA, tj. o 5,2% spowodowane wahaniami kursowymi innych walut do 
dolara (1.302,7 mln dolarów USA, jak równieŜ ze spłaty kapitału kredytów 
w 1996 r. o równowartości 138 mln dolarów USA); 

- likwidacji zobowiązań wobec Rosji w kwocie 2.358,6 mln dolarów USA, 
tj. o 100%, co było wynikiem realizacji umowy o wzajemnej kompensacie 
zadłuŜenia z 13 listopada 1996 r. i miało największy wpływ na zmniejszanie 
zadłuŜenia Polski w wyraŜeniu dolarowym; 

- zmniejszenie zadłuŜenia w stosunku do „pozostałych wierzycieli” 
o 144,3 mln dolarów USA, tj. o 22,2%, które oprócz skutków zmian kursowych, 
wynikało ze spłaty rat kapitałowych kredytów m.in. z afiliacji banków polskich, 
wobec Libii, Francji (Bull), Niemiec; 

- spłaty kredytów gwarantowanych poza Klubem Paryskim, które dotyczyły kredytu 
„ryŜowego” z Japonii, kredytu z Austrii CBV-Wien spłaconego eksportem węgla 
oraz skonwertowanego na złote kredytu „Jumbo”. 

 W 1996 r. zadłuŜenie w walutach niewymienialnych zostało całkowicie 
zlikwidowane oraz nastąpił prawie całkowity spadek zadłuŜenia wynikającego z sald 
rachunków likwidacyjnych, clearingowych, barterowych i specjalnych w jednostkach 
rozrachunkowych. 

 Wzrost zadłuŜenia dotyczył: 

- Banku Światowego i wyniósł 205,7 mln dolarów USA, tj. o 14,3%, co wynikało 
z wykorzystania w 1996 r. dwóch transz kredytów dostosowawczych: dla rolnictwa 
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ASAL w kwocie 100 mln dolarów USA, oraz na restrukturyzację banków 
i przedsiębiorstw - EFSAL w kwocie 100 mln dolarów USA; 

- emisji obligacji zwykłych tzw. euroobligacji i wyniósł 160,8 mln dolarów USA, 
tj. o 64%, co wynikało z tego, iŜ 31 lipca 1996 r. dokonano na międzynarodowym 
rynku finansowym emisji obligacji Skarbu Państwa na kwotę 250 mln marek 
niemieckich o stałym oprocentowaniu 6,125%, przy ustalonym w  art. 3 ust. 6 
ustawy budŜetowej limicie 500 mln dolarów USA. Termin wykupu obligacji 
przypada na dzień 31 lipca 2001 r.  

 Łączna kwota zadłuŜenia z tytułu obligacji Brady´ego, które zostały 
wyemitowane w ramach realizacji umowy o redukcji zadłuŜenia i na które zostało 
zamienione zadłuŜenie Polski wobec banków komercyjnych, zrzeszonych w Klubie 
Londyńskim na 31.12.1996 r. wynosiła 7.739,7 mln dolarów USA i nie zmieniła się 
w stosunku do 1995 r. 

 BudŜet państwa posiadał równieŜ na koniec 1996 r. zobowiązania z tytułu 
udzielonych poręczeń spłaty kredytów zagranicznych, które wynosiły 9.556,5 mln zł. 
W porównaniu do stanu na koniec 1995 r., zobowiązania te wzrosły o 1.422,7 mln zł, 
tj. o 17,5%. Przyrost zobowiązań z tytułu poręczeń był wynikiem udzielenia gwarancji 
spłaty kredytów dla dziewięciu Narodowych  Funduszy Inwestycyjnych, trzech 
przedsiębiorstw oraz wzrostu kursu walut. 

 W 1996 r. wydatki na obsługę zadłuŜenia zagranicznego wyniosły 
3.369.523 tys. zł i stanowiły 3,1% wydatków budŜetu państwa ogółem. W porównaniu 
do 1995 r. wydatki na obsługę długu zagranicznego wzrosły nominalnie o 3,3%, 
a realnie zmalały o 13,9%. 

 Wydatki na obsługę długu zagranicznego prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli: 

           (w tys.zł) 
  Wykonanie 1996 r. Wykonanie Wskaźniki % 

Lp Wyszczególnienie 1995 r. Wg ustawy BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 1995 r. w 
war. 1996 r. 

6:3 6:4 6:5 6:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 OGÓŁEM 3.262.594 4.725.000 3.475.000 3.369.523 3.911.850 103,3 71,3 97,0 86,1 

 - odsetki od otrzyma- 
  nych kredytów 

 
3.262.457 

 
4.646.526 

 
3.396.526 

 
3.369.368 

 
3.911.686 

 
103,3 

 
72,5 

 
99,2 

 
86,1 

 
- wypłaty z tytułu 
  udzielonych poręczeń 

 
137 

 
78.474 

 
78.474 

 
155 

 
164 

 
113,1 

 
0,2 

 
0,2 

 
94,5 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

 Decydujący udział w wydatkach z tytułu odsetek miały spłaty związane 
z obsługą zadłuŜenia wobec Klubu Paryskiego (59,2% wydatków), Klubu 
Londyńskiego (29,5%) i Banku Światowego (7,6%). 

 Na zmniejszenie łącznych wydatków z tytułu odsetek, a w szczególności wobec 
Klubu Paryskiego znaczący wpływ miało korzystne kształtowanie się relacji 
kursowych między walutami. 
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 NiŜsze od planowanych wydatki związane z obsługą obligacji typu Brady´ego 
(Klub Londyński) wynikały z utrzymujących się relatywnie niskich stóp procentowych 
na międzynarodowym rynku finansowym w 1996 r. 

 NiŜsze płatności wobec Banku Światowego w 1996 r. w kwocie 257,6 mln zł 
wobec pierwotnie załoŜonego planu (389,5 mln zł) wynikały z: 

1) mniejszego niŜ planowano wykorzystania kredytów, tj. w 74,5% (372,35 mln 
dolarów USA zamiast 499,43 mln dolarów USA) w stosunku do złoŜonych 
uprzednio zapotrzebowań przez kredytobiorców, tj. poszczególne resorty w 1996 r. 
Dotyczy to w szczególności kredytów dla: 

a) Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na „Promocję zatrudnienia”, które 
z kwoty 38,17 mln dolarów USA planowanej do wykorzystania w 1996 r. - 
wykorzystało 26%, tj. 10,05 mln dolarów USA; 

b) Ministerstwa Przekształceń Własnościowych na „Prywatyzację i Restrukturyza-
cję”, które z kwoty 108,2 mln dolarów USA planowanej do wykorzystania 
w 1996 r. - wykorzystało 43%, tj. 46,48 mln dolarów USA w związku 
z opóźnieniami Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i mniejszym 
zakresem wypłat wynagrodzeń dla firm zarządzających NFI; 

c) Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na wyposaŜenie dla lekarzy 
domowych i sprzęt dla aptek, które z kwoty 44,67 mln dolarów USA 
wykorzystało 33,5%, tj. 14,97 mln dolarów USA; 

 

2) anulowania w 1996 r. 10,5% kwoty kredytów (tj. 244,3 mln dolarów USA z kwoty 
ogółem 2.322 mln dolarów USA), których wykorzystanie spotkało się z barierami 
popytu lub wynikało z opóźnień w realizacji programów. Dotyczyło to 
w szczególności anulowania: 

a) 30 z 50 mln dolarów USA kredytu na „Budownictwo Mieszkaniowe-Housing”, 
zaciągniętego przez Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej; 

b) 47,3 z 280 mln dolarów USA kredytu na „Prywatyzację i restrukturyzację 
przedsiębiorstw” zaciągniętego przez Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych; 

c) 125 z 450 mln dolarów USA kredytu na „Restrukturyzację banków 
i przedsiębiorstw” zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów; 

d) 42 z 146 mln dolarów USA kredytu na „Leśnictwo” zaciągniętego przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 
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III. WYKONANIE BUD śETÓW WOJEWODÓW  

 Wykonanie budŜetu państwa w 1996 r. w częściach 85/01-97 - BudŜety 

wojewodów ogółem kontrolowane było przez Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli 

w 49 urzędach wojewódzkich, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby równieŜ 

w innych jednostkach podległych wojewodom. Szczegółowe ustalenia kontroli 

przeprowadzonych w poszczególnych województwach omówione zostały 

w indywidualnych informacjach sporządzonych przez Delegatury NIK, a syntezy tych 

ustaleń zostały włączone do tomu II „Analizy wykonania budŜetu państwa i załoŜeń 

polityki pienięŜnej w 1996 r.” Do oceny wykonania budŜetu państwa w częściach 

85/01-97 wykorzystane zostały ponadto ustalenia kontroli przeprowadzonej przez NIK 

w Ministerstwie Finansów.   

 
1. Dochody  

 W ustawie budŜetowej na 1996 r. ustalono dochody w częściach 85/01-97 

budŜetu państwa w wysokości 904.774 tys. zł. Kwota ta stanowiła 0,9% planowanych 

na 1996 r. dochodów budŜetu ogółem i była o 4,1% wyŜsza od wykonania dochodów 

w tych częściach w 1995 r. 

 Dochody zaplanowano głównie w działach: 74 - Gospodarka mieszkaniowa 

oraz niematerialne usługi komunalne w kwocie 370.000 tys. zł, 91 - Administracja 

państwowa i samorządowa - 184.940 tys. zł, 97 - RóŜne rozliczenia (prywatyzacja) - 

174.818 tys. zł oraz 86 - Opieka społeczna - 140.211 tys. zł. 

 Zrealizowane dochody w budŜetach wojewodów wyniosły w 1996 r. 

1.206.748 tys. zł i w stosunku do ustawy budŜetowej były wyŜsze o 301.974 tys. zł, 

tj. o 33,4%. W porównaniu do 1995 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyŜsze 

o 338.087 tys. zł, (tj. o 38,9%) , a realnie wzrosły o 15,9%. W strukturze dochodów 

budŜetu państwa w 1996 r. udział dochodów pozyskanych przez budŜety wojewodów 

wyniósł 1,2%. 



 Strukturę dochodów budŜetów wojewodów według działów klasyfikacji budŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli: 
                         (w tys. zł) 
 
 
Sym- 

 
 

DZIAŁ 

 
Wykon. 
1995 r. 

 
1996 r. 

 
5:3 
% 

 
5:4 
% 

Wykonanie 
1995 r. 
w warunk. 

 
 

5:8 

Struktura 
dochodów 

 
Zaległości na dzień 31 grudnia 

 
1995 r. 
12:3 

 
1996 r. 
14:5 

bol   Wg. ustawy 
budŜetowej 

Wykon.   1996 r.* % 1995 r. 1996 r. 1995 r. 1995 r. w 
war. 1996 r* 

1996 r.  % 
 

 % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ogółem: 868.661 904.774 1.206.748 138,9 133,4 1.041.524 115,9 100,0 100,0 923.856 1.107.703 1.368.302 106,4 113,4 

01 Przemysł 23 5 10 43,5 200,0 28 35,7 0,0 0,0 20 24 65 87,0 650,0 
31 Budownictwo 2.880 1.870 2.920 101,4 156,1 3.453 84,6 0,3 0,2 13.269 15.910 11.713 460,7 401,1 
40 Rolnictwo 27.004 27.535 33.668 124,7 122,3 32.378 104,0 3,1 2,8 5.417 6.495 5.577 20,1 16,6 
45 Leśnictwo 37 30 41 110,8 136,7 44 93,2 0,0 0,0 8 10 12 21,6 29,3 
50 Transport 129 50 162 125,6 324,0 155 104,5 0,0 0,0 0 0 772 0,0 476,5 
59 Łączność 10 0 0 - - 12 - 0,0 0,0 0 0 300 0,0 - 
66 RóŜne usługi materialne 41 75 147 358,5 196,0 49 300,0 0,0 0,0 2 2 0 4,9 - 
70 Gospodarka komunalna 1.638 111 1.910 116,6 1720,7 1.964 97,3 0,2 0,2 282 339 403 17,2 21,1 
74 Gospodarka 

mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi 
komunalne 

 
309.072 

 
370.000 

 
323.596 

 
104,7 

 
87,5 

 
370.577 

 
87,3 

 
35,6 

 
26,8 

 
194.281 

 
232.943 

 
175.637 

 
62,9 

 
54,3 

79 Oświata i wychowanie 8 0 67 837,5 - 10 670,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 - 
83 Kultura i sztuka 518 0 31 6,0 - 621 5,0 0,1 0,0 32 38 33 6,2 106,5 
85 Ochrona zdrowia 2.727 2.385 8.976 329,2 376,4 3.270 274,5 0,3 0,7 708 849 581 26,0 6,5 
86 Opieka społeczna 156.165 140.211 164.696 105,5 117,5 187.242 88,0 18,0 13,7 554 665 517 0,4 0,3 
87 Kultura fizyczna i sport 72 0 44 61,1 - 86 51,2 0,0 0,0 5 6 6 6,9 13,6 
88 Turystyka i wypoczynek 10 8 49 490,0 612,5 12 408,3 0,0 0,0 12 14 11 120,0 22,0 
89 RóŜna działalność 3.708 890 4.207 113,5 472,7 4.446 94,6 0,4 0,4 461 553 625 12,4 14,9 
90 Dochody od osób 

prawnych i osób  
fizycznych 

 
2.133 

 
1.839 

 
4.000 

 
187,5 

 
217,5 

 
2.558 

 
156,4 

 
0,2 

 
0,3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0,1 

 
- 

91 Administracja państwowa 
i samorządowa 

182.332 184.940 249.709 137,0 135,0 218.616 114,2 21,0 20,7 632.972 758.934 1.098.266 347,2 439,8 

94 Finanse 123 7 562 456,9 8028,6 147 382,3 0,0 0,1 5 6 0 4,1 - 
96 Dotacje na  

finansowanie zadań  
gospodarczych 

 
14.326 

 
0 

 
5.208 

 
36,4 

 
- 

 
17.177 

 
30,3 

 
1,6 

 
0,4 

 
424 

 
509 

 
739 

 
3,0 

 
14,2 

97 RóŜne rozliczenia 165.704 174.818 406.744 245,5 232,7 198.679 204,7 19,1 33,7 75.399 90.404 73.045 45,5 18,0 
*  poz. 8 = poz. 3 x 1,199 
*  poz. 13 = poz. 12 x 1,199 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
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 Jak wynika z zestawienia: 

- 94,9% dochodów pochodziło z czterech działów, tj. gospodarka mieszkaniowa oraz 

niematerialne usługi komunalne (323.596 tys. zł), administracja państwowa 

i samorządowa (249.709 tys. zł), opieka społeczna (164.696 tys. zł) i róŜne 

rozliczenia, w tym prywatyzacja ( 406.744 tys. zł), 

- dochody uzyskane w dziale róŜne rozliczenia z prywatyzacji likwidacyjnej były 

wyŜsze o 32,7% od wielkości planowanych. Były to wpływy pochodzące ze 

sprzedaŜy składników majątkowych likwidowanych przedsiębiorstw oraz dzierŜawy 

i leasingu. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe urzędy wojewódzkie miały największy udział 

w planowanych dochodach budŜetu państwa z tytułu prywatyzacji likwidacyjnej, jak 

równieŜ najwyŜsze zaległości z tego tytułu. Na koniec 1996 r. wynosiły one (wraz 

z odsetkami) - 43.404 tys. zł. 

  W 1996 r. wojewodowie zaangaŜowali w spółki 46.001 tys. zł. Dochód 

z  dywidend planowany na 1996 r. na poziomie 1.839 tys. zł został wykonany 

w wysokości 3.839 tys. zł, tj. na poziomie wyŜszym o 97% w ujęciu nominalnym 

i o 64,3% w ujęciu realnym w stosunku do 1995 r. Stanowiło to 1,7% dochodów 

budŜetu państwa z tego tytułu. 

 Dochody budŜetów wojewodów w układzie województw prezentują dane 

zawarte w poniŜszej tabeli: 
           (w tys. zł) 

 
 

Część 

 
 

Nazwa 

 
 

Wykonanie 

 
1996 r. 

 
Wykonanie  w  

1995 r. w 

 
 

5 : 3 

 
 

5 : 4 

 
 

5 : 6 
. województwa 1995 r. wg.  ustawy 

budŜetowej 
wykonanie warunkach 

1996 r. 
% % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Ogółem 
 

868.661 
 

904.774 
 

1.206.748 
 

1.041.524 
 

138,9 
 

133,4 
 

115,9 
85/01 warszawskie 73.148 88.475 95.287 87.704 130,3 107,7 108,6 
85/03 bialskopodlaskie 4.393 4.569 5.306 5.267 120,8 116,1 100,7 
85/05 białostockie 21.788 14.347 21.311 26.124 97,8 148,5 81,6 
85/07 bielskie 22.431 23.843 35.140 26.895 156,7 147,4 130,7 
85/09 bydgoskie 33.354 31.509 34.113 39.991 102,3 108,3 85,3 
85/11 chełmskie 3.483 3.070 5.152 4.176 147,9 167,8 123,4 
85/13 ciechanowskie 6.463 6.127 8.022 7.749 124,1 130,9 103,5 
85/15 częstochowskie 9.953 9.707 10.090 11.934 101,4 103,9 84,6 
85/17 elbląskie 8.426 7.377 71.586 10.103 849,6 970,4 708,6 
85/19 gdańskie 48.538 45.793 49.067 58.197 101,1 107,2 84,3 
85/21 gorzowskie 15.801 14.275 21.460 18.945 135,8 150,3 113,3 
 
 
 



 179 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85/23 jeleniogórskie 13.553 13.658 15.428 16.250 113,8 113,0 94,9 

85/25 kaliskie 15.371 14.083 34.458 18.430 224,2 244,7 187,0 

85/27 katowickie 92.709 106.297 93.439 111.158 100,8 87,9 84,1 

85/29 kieleckie 17.420 20.609 22.333 20.887 128,2 108,4 106,9 

85/31 konińskie 6.369 6.361 7.300 7.636 114,6 114,8 95,6 

85/33 koszalińskie 12.221 13.173 15.133 14.653 123,8 114,9 103,3 

85/35 krakowskie 39.020 40.966 49.692 46.785 127,4 121,3 106,2 

85/37 krośnieńskie 6.536 6.079 11.133 7.837 170,3 183,1 142,1 

85/39 legnickie 16.270 12.139 16.408 19.508 100,9 135,2 84,1 

85/41 leszczyńskie 7.551 8.044 14.722 9.054 195,0 183,0 162,6 

85/43 lubelskie 22.082 20.277 26.166 26.476 118,5 129,0 98,8 

85/45 łomŜyńskie 5.119 4.103 5.833 6.138 114,0 142,2 95,0 

85/47 łódzkie 35.430 40.370 45.986 42.481 129,8 113,9 108,3 

85/49 nowosądeckie 9.973 8.974 12.077 11.958 121,1 134,6 101,0 

85/51 olsztyńskie 20.802 16.869 22.950 24.942 110,3 136,1 92,0 

85/53 opolskie 24.989 25.995 29.197 29.962 116,8 112,3 97,5 

85/55 ostrołęckie 5.402 4.399 6.207 6.477 114,9 141,1 95,8 

85/57 pilskie 12.617 9.115 10.194 15.128 80,8 111,8 67,4 

85/59 piotrkowskie 9.828 9.065 13.887 11.784 141,3 153,2 117,9 

85/61 płockie 7.868 7.222 10.901 9.434 138,5 150,9 115,6 

85/63 poznańskie 34.613 34.941 119.045 41.501 343,9 340,7 286,9 

85/65 przemyskie 9.982 8.649 9.199 11.968 92,2 106,4 76,9 

85/67 radomskie 11.320 14.608 18.253 13.573 161,2 125,0 134,5 

85/69 rzeszowskie 14.069 12.849 15.619 16.869 111,0 121,6 92,6 

85/71 siedleckie 10.430 9.028 11.885 12.506 114,0 131,7 95,0 

85/73 sieradzkie 5.450 4.919 6.288 6.535 115,4 127,8 96,2 

85/75 skierniewickie 6.105 7.117 8.290 7.320 135,8 116,5 113,3 

85/77 słupskie 8.198 7.455 11.036 9.829 134,6 148,0 112,3 

85/79 suwalskie 8.820 6.596 7.939 10.575 90,0 120,4 75,1 

85/81 szczecińskie 27.761 27.097 34.815 33.285 125,4 128,5 104,6 

85/83 tarnobrzeskie 7.419 6.882 8.101 8.895 109,2 117,7 91,1 

85/85 tarnowskie 9.321 9.278 9.876 11.176 106,0 106,5 88,4 

85/87 toruńskie 11.030 11.276 12.410 13.225 112,5 110,1 93,8 

85/89 wałbrzyskie 13.290 34.693 20.770 15.935 156,3 59,9 130,3 

85/91 włocławskie 7.608 10.063 18.638 9.122 245,0 185,2 204,3 

85/93 wrocławskie 31.148 42.363 45.511 37.346 146,1 107,4 121,9 

85/95 zamojskie 5.902 5.814 6.911 7.076 117,1 118,9 97,7 

85/97 zielonogórskie 17.283 14.256 22.185 20.722 128,4 155,6 107,1 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 
 
 
 

 Dochody w łącznej kwocie 639.567 tys. zł, tj. w wysokości 53% dochodów 
ogółem budŜetów wojewodów zrealizowano w 10 następujących województwach: 

          (w tys.zł) 



 180 

 
Część 

 
Województwo 

 
Wykonanie 

 
1996 r. 

Wykonanie 
w 1995 r. 

% 

  w 1995 r. wg. ustawy 
budŜetowej 

wykonanie w warunkach 
 1996 r. 

5:3 5:4 5:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
85/63 poznańskie 34.613 34.941 119.045 41.501 343,9 340,7 286,8 

85/01 warszawskie 73.148 88.475 95.287 87.704 130,3 107,7 108,6 

85/27 katowickie 92.709 106.297 93.438 111.158 100,8 87,9 84,1 

85/17 elbląskie 8.426 7.377 71.586 10.103 849,6 970,4 708,6 

85/35 krakowskie 39.020 40.966 49.692 46.785 127,4 121,3 106,2 

85/19 gdańskie 48.538 45.793 49.067 58.197 101,1 107,2 84,3 

85/47 łódzkie 35.430 40.370 45.986 42.481 129,8 113,9 108,3 

85/93 wrocławskie 31.148 42.363 45.511 37.346 146,1 107,4 121,9 

85/07 bielskie 22.431 23.843 35.140 26.895 156,7 147,4 130,7 

85/81 szczecińskie 27.761 27.097 34.815 33.285 125,4 128,5 104,6 

  413.224 457.522 639.567 495.455    

 

 W układzie województw planowane dochody nie zostały wykonane 
w województwie katowickim (87,9% planu) i wałbrzyskim (59,9%) : 

- w województwie katowickim 12 urzędów rejonowych nie zrealizowało 
planowanych dochodów z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów. 
Zaległości te na 31 grudnia 1996 r. wyniosły 44.881 tys. zł. 

- w województwie wałbrzyskim głównym powodem niepełnego wykonania planu 
wpływów z prywatyzacji było odstąpienie od planowanej na 1996 r. sprzedaŜy 
Zakładów Przemysłu OdzieŜowego „Rafio” w Świebodzicach, w związku ze 
zgłoszonym w tej sprawie sprzeciwem załogi przedsiębiorstwa. Opłaty za zarząd 
i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w dziale 74 - Gospodarka 
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wyniosły 2.951 tys. zł, co 
stanowiło 13,6% kwoty zaplanowanej. 

 

 

 Wykonanie dochodów w 1996 r. było w ujęciu nominalnym niŜsze w 4 
województwach (białostockim, pilskim, przemyskim, suwalskim) niŜ wykonanie 
w 1995 r, a w ujęciu realnym w 23 województwach (od 67,4% w województwie 
pilskim do 98,8% w województwie lubelskim). 

 Zaległości w dochodach budŜetów wojewodów na 31 grudnia 1996 r. wynosiły 
1.368.302 tys. zł i były o 13,4% wyŜsze od dochodów uzyskanych w tej części budŜetu 
w 1996 r. Były one wyŜsze od zaległości na koniec 1995 r. o 444.446 tys. zł, 
tj. o 48,1%. 

 Zaległości wystąpiły we wszystkich województwach, przy czym najwyŜsze 
kwotowo wystąpiły w 6 województwach (warszawskim, katowickim, łódzkim, 
poznańskim, szczecińskim,  wałbrzyskim). W 10 województwach kwoty zaległości 
przewyŜszały wysokość wykonanych rocznych dochodów. W 22 województwach 
udało się zmniejszyć kwoty zaległości budŜetowych w stosunku do stanu z dnia 31 
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grudnia 1995 r. W pozostałych 27 województwach nastąpił w ciągu roku 1996 wzrost 
zaległości budŜetowych .  
Na przykład w województwie warszawskim zaległości w dziale 91 - Administracja 
państwowa i samorządowa wyniosły na dzień 31.12.1996 r. - 188.459 tys. zł, 
a w województwie katowickim zaległości budŜetowe wyniosły ogółem na dzień 31 
grudnia 1996 r. - 216.089 tys. zł ( bez zaległości długoterminowych) i przekraczały 
ponad dwukrotnie uzyskane w 1996 r. dochody budŜetowe. Zaległości 
długoterminowe, które według stanu na koniec 1995 r. wynosiły 82.897 tys. zł wzrosły 
w 1996 r. do 151.075 tys. zł, tj. o 82,2%. Tak więc zaległości budŜetowe na 31 grudnia 
1996 r. wynoszące 367.164 tys. zł przekroczyły czterokrotnie dochody budŜetowe 
uzyskane w 1996 r. 

 Do znaczących źródeł zaległości w dochodach województw naleŜały przede 
wszystkim : 

- nieegzekwowanie lub teŜ nieskuteczne egzekwowanie wpłat pochodzących ze 
sprzedaŜy przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw i składników majątkowych, 

- zaległości w opłatach za wieczyste uŜytkowanie i zarząd mieniem Skarbu Państwa 

powstające w urzędach rejonowych, 

- rosnące zaległości z tytułu mandatów kredytowych, grzywien i kar, 

- nieskuteczna windykacja spłat poŜyczek udzielonych przedsiębiorstwom z byłego 

Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. 

 Na przykład w województwie bydgoskim zaległości z tytułu uwłaszczeń 

przedsiębiorstw w wysokości 4.589 tys. zł stanowiły 54,1% naleŜności budŜetowych, 

z czego 92% dotyczyło Urzędu Rejonowego w Inowrocławiu (w tym: P.P. 

„Uzdrowisko - Inowrocław” - 3.586 tys. zł). W województwie szczecińskim nie 

egzekwowano naleŜności z tytułu przekazania majątku trwałego Skarbu Państwa dla 

PKP na kwotę - 407.720 tys. zł. 

 W województwie leszczyńskim wzrost naleŜności o 137,3% dotyczył m.in.: 

kwot odroczonych, o przesuniętych terminach płatności, objętych bezskuteczną 

egzekucją i nie wyegzekwowanych odsetek za zwłokę, przy czym nieściągnięte 

naleŜności z tytułu mandatów wzrosły w 1996 r. blisko czterokrotnie 

(do kwoty 518 tys. zł), a postępowaniem egzekucyjnym objęto ok. 10% tej kwoty. 

W województwie gdańskim ze 160 tys. zł naleŜności z tytułu mandatów karnych 

kredytowych nałoŜonych w latach 1995 - 1996 do systemu informatycznego 

stanowiącego podstawę ustalenia naleŜności budŜetowych wprowadzono tylko 

31 tys. zł, tj. 19,4%. Kontrole dostarczyły równieŜ innych przykładów nierzetelnego 
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ewidencjonowania naleŜności budŜetowych, a takŜe wydawania decyzji o umorzeniu 

naleŜności budŜetowych z naruszeniem prawa. W wielu przypadkach urzędy 

wojewódzkie naliczały odsetki za zwłokę dopiero w czasie trwania kontroli.  

 W układzie działowym zaległości na dzień 31 grudnia 1996 r. wystąpiły w 17 

działach, przy czym do znaczących kwotowo naleŜały: 

- dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 632.972 tys. zł (80,2% 

zaległości ogółem), 

- dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 

194.281 tys. zł (12,8%). 

 Z ustaleń kontroli NIK wynika, Ŝe naleŜności długoterminowe (nie wykazywane 

w sprawozdawczości budŜetowej) wyniosły na dzień 31 grudnia 1996 r. w częściach 

85/01-97 budŜetu państwa 2.107.976 tys. zł i wzrosły w 1996 r. o 384.209 tys. zł, tj. o 

22,3%. Wzrost naleŜności długoterminowych miał miejsce w 1996 r. w 30 

województwach. Udział naleŜności długoterminowych zabezpieczonych hipotecznie 

wynosił w budŜetach wojewodów ogółem 74%, przy czym w niektórych 

województwach naleŜności te były w pełni zabezpieczone hipotecznie 

(woj. warszawskie, chełmskie, suwalskie, zamojskie, bydgoskie, leszczyńskie, pilskie, 

szczecińskie), natomiast w innych zabezpieczenie  to  wynosiło nawet poniŜej  30%  

wartości  naleŜności    długoterminowych (woj. lubelskie, olsztyńskie, siedleckie, 

przemyskie, ciechanowskie, tarnobrzeskie). 

 Największy wzrost naleŜności długoterminowych w 1996 r. odnotowano 

w województwach: 

- łódzkie       - 73.233 tys. zł, 

- katowickie      - 68.178 tys. zł, 

- poznańskie      - 66.191 tys. zł, 

- wałbrzyskie      - 47.238 tys. zł, 

- opolskie       - 46.683 tys. zł, 

- wrocławskie      - 41.091 tys. zł, 
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- płockie       - 19.494 tys. zł, 

- gdańskie       - 19.154 tys. zł, 

- legnickie       - 14.070 tys. zł, 

- koszalińskie      - 13.863 tys. zł. 

 

 

 

 NaleŜności długoterminowe w budŜetach wojewodów prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 
  NaleŜności długoterminowe 

Część Województwa ogółem w tym zabezpieczone 
hipotecznie 

  1995 r. 1996 r. 1995 r. 1996 r. 
1 2 3 4 5 6 

 ogółem 1.723.767 2.107.976 1.240.404,6 1.565.273 
85/01 warszawskie 12.312 15.562 12.311,7 15.562 
85/03 bialskopodlaskie 1.594 1.753 5.251,0 931 
85/05 białostockie 47.701 26.030 33.441,0 19.466 
85/07 bielskie 26.075 19.751 22.520,0 15.303 
85/09 bydgoskie 12.800 17.833 12.757,0 17.803 
85/11 chełmskie 1.810 1.487 1.810,0 1.487 
85/13 ciechanowskie 7.140 5.630 1.247,0 818 
85/15 częstochowskie 24.876 23.551 17.645,0 13.266 
85/17 elbląskie 4.886 10.174 4.448,0 9.272 
85/19 gdańskie 71.532 90.686 54.972,0 75.033 
85/21 gorzowskie 19.035 19.949 12.884,0 12.926 
85/23 jeleniogórskie 52.135 65.296 48.194.0 60.455 
85/25 kaliskie 26.372 26.946 13.664,0 12.765 
85/27 katowickie 82.897 151.075 61.447,3 115.818 
85/29 kieleckie 21.519 26.953 14.879,6 9.973 
85/31 konińskie 857 809 275,0 296 
85/33 koszalińskie 19.500 33.363 14.789,0 27.391 
85/35 krakowskie 123.820 119.368 89.899,0 87.286 
85/37 krośnieńskie 15.351 8.104 15.049,0 7.747 
85/39 legnickie 71.661 85.731 67.295,0 83.225 
85/41 leszczyńskie 6.754 7.911 2.895,5 7.858 
85/43 lubelskie 22.535 24.096 6.492,0 6.267 
85/45 łomŜyńskie 606 747 328,0 477 
85/47 łódzkie 165.092 238.325 134.279,0 208.095 
85/49 nowosądeckie 9.298 21.046 8.293,0 20.106 
85/51 olsztyńskie 16.323 15.265 3.131,0 3.375 
85/53 opolskie 50.978 97.661 44.564,0 75.524 
85/55 ostrołęckie 1.737 2.479 373,0 1.090 
85/57 pilskie 9.079 9.457 9.050,0 9.429 
85/59 piotrkowskie 96.675 109.627 92.325,0 107.282 
85/61 płockie 11.820 31.314 10.270,0 11.453 
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85/63 poznańskie 72.113 138.304 6.136,0 87.310 
85/65 przemyskie 4.101 4.237 2.875,0 687 
85/67 radomskie 21.327 20.240 5.733,7 6.291 
85/69 rzeszowskie 15.087 14.599 6.593,6 6.594 
85/71 siedleckie 8.579 7.662 1.610,0 1.538 
85/73 sieradzkie 23.560 22.315 20.659,0 19.744 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 

85/75 skierniewickie 9.450 15.113 9.444,0 14.883 
85/77 słupskie 13.261 13.053 8.199,0 7.989 
85/79 suwalskie 1.407 1.875 1.407,0 1.875 
85/81 szczecińskie 74.587 31.928 49.069,0 31.328 
85/83 tarnobrzeskie 943 349 79,0 11 
85/85 tarnowskie 68.750 68.309 66.163,0 66.350 
85/87 toruńskie 28.360 21.952 13.337,0 16.626 
85/89 wałbrzyskie 102.887 150.125 76.728,0 87.041 
85/91 włocławskie 29.279 25.756 16.183,0 20.268 
85/93 wrocławskie 179.538 220.629 110.060,2 120.482 
85/95 zamojskie 19.392 22.604 19.392,0 22.604 
85/97 zielonogórskie 16.376 20.947 9.957,0 15.873 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
 

 Na koniec 1996 r. naleŜności długoterminowe były o 74,5% wyŜsze od 
dochodów zrealizowanych poprzez budŜety wojewodów. 
 

2. Wydatki 

 Ustawa budŜetowa dla budŜetów wojewodów przewidywała wydatki w łącznej 
wysokości 17.601.817 tys. zł, co stanowiło 16% wydatków budŜetu państwa. 
W projekcie budŜetu państwa na 1996 r. 20,8% wydatków bieŜących w budŜetach 
wojewodów zostało zaplanowanych na podstawie parametrycznych metod podziału 
środków finansowych między poszczególne województwa. Dotyczyło to działów: 
ochrona zdrowia (w tym leki dla uprawnionych), opieka społeczna, administracja 
państwowa i samorządowa, transport i gospodarka komunalna, zwłaszcza w zakresie 
drogownictwa. W ciągu roku wojewodowie dokonywali zmian przyjętych w ustawie 
budŜetowej wydatków, w tym równieŜ w działach, w których uprzednio zastosowano 
parametryczne metody podziału. Na przykład w zakresie utrzymania dróg publicznych 
wojewodowie dokonali zwiększenia wydatków o 23.981 tys. zł. W zakresie opłat za 
leki dla uprawnionych wojewodowie dokonali zmniejszenia planowanych 
parametrycznie wydatków o 394.366 tys. zł (w tym np. Wojewoda Katowicki 
o 122.919 tys. zł, a Wojewoda Gdański o 52.228 tys. zł). 

 Według grup klasyfikacji ekonomicznej ustawa budŜetowa na 1996 r. 

przewidywała  w budŜetach wojewodów środki na:: 

- dotacje i subwencje        3.177.815 tys. zł, 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych      1.700.196 tys. zł, 

- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych   10.884.710 tys. zł, 

- wydatki majątkowe        1.839.096 tys. zł. 

 Według struktury działowej wydatków w budŜetach wojewodów najwyŜszą 

kwotę zaplanowano na wydatki w ochronie zdrowia - 10.853.073 tys. zł (67%) oraz 

opiece społecznej 3.145.049 tys. zł (14%). 

 Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły: 

- zwiększeń z tytułu uruchomienia rezerw celowych, 

- zwiększeń z rezerwy ogólnej Rady Ministrów, 

- zwiększeń pochodzących z przeniesień z innych części budŜetowych, 

- zmniejszeń na rzecz innych części budŜetowych. 

 W 36 województwach wojewodowie skorzystali z uprawnienia określonego 

w art. 38 ustawy budŜetowej na 1996 r. i wnioskowali do Ministra Finansów 

o przesunięcia wydatków w swoich budŜetach na łączną kwotę 21.769 tys. zł. 

Zmniejszenia dotyczyły głównie działów: dotacje na finansowanie zadań 

gospodarczych, opieka społeczna oraz gospodarka mieszkaniowa i niematerialne 

usługi komunalne. Zwiększenia dokonano przede wszystkim w działach: ochrona 

zdrowia, kultura i sztuka, gospodarka komunalna oraz administracja państwowa 

i samorządowa. 

 W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budŜetowego 1996 wydatki 

w budŜetach wojewodów zwiększono o kwotę 1.748.450 tys. zł, ustalając je na 

poziomie 19.350.267 tys. zł, co oznaczało zwiększenie planowanej w ustawie 

budŜetowej kwoty wydatków o 9,9%.  Zwiększenia te dotyczyły następujących grup 

ekonomicznych: 

- dotacje i subwencje     - o   925.797 tys.zł, 

- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych - o  182.338 tys.zł, 

- wydatki majątkowe    - o  802.903 tys.zł, 
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jednocześnie  zmniejszono: 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę    - 162.588 tys.zł. 

 Wykonanie wydatków budŜetów wojewodów wyniosło 19.325.902 tys. zł, 

tj. było wyŜsze o 12,8% od wykonania w 1995 r. w ujęciu nominalnym i o 5,9% niŜsze 

w ujęciu realnym. 

 Plan wydatków po zmianach wykonano w wysokości 99,9%, a wykonane 

wydatki stanowiły 17,7% wydatków budŜetu państwa roku 1996, wobec planowanych 

w ustawie w wysokości 16,0%. 

 Środki, o które zwiększono limit wydatków przeznane były m.in. na realizację 
następujących zadań: 

- na dodatki mieszkaniowe     313.847 tys. zł, 
- na podwyŜki wynagrodzeń     233.754 tys. zł, 
- infrastruktura mieszkaniowa (refundacja kredytów)  149.010 tys. zł, 
- regulacja zobowiązań Skarbu Państwa   122.132 tys. zł, 
- inwestycje centralne      100.234 tys. zł, 
- zasiłki z opieki społecznej       63.000 tys. zł, 
- domy pomocy społecznej       62.000 tys. zł, 
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe   55.000 tys. zł. 

 

 

 Wykonanie wydatków w 1996 r. budŜetów wojewodów według grup 
ekonomicznych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

 
 

Lp. 
 
Wyszczególnienie 

BudŜet wg ustawy BudŜet po zmianach Wykonanie % 

  w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % 7:3 7:5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Dotacje i 
subwencje 

3.177.815 18,1 4.099.478 21,2 4.080.897 21,1 128,4 99,5 

2. Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

 
1.700.196 

 
9,7 

 
1.538.427 

 
7,9 

 
1.534.643 

 
7,9 

 
90,3 

 
99,8 

3. Wydatki bieŜące 
jednostek 
budŜetowych 

 
10.884.710 

 
61,8 

 
11.070.338 

 
57,2 

 
11.069.655 

 
57,3 

 
101,7 

 
100,0 

4. Wydatki 
majątkowe 

1.839.096 10,4 2.642.024 13,7 2.640.707 13,7 143,6 99,9 

 Razem: 17.601.817 100,0 19.350.267 100,0 19.325.902 100,0 109,8 99,9 
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 Wydatki w pozycji dotacje i subwencje przeznaczone zostały przez wojewodów 

w 46% na sfinansowanie zadań bieŜących zleconych gminom, a w 11,9% na 

sfinansowanie zadań gospodarczych. Pozostałe środki przeznaczone były przede 

wszystkim na: 

- zadania powierzone gminom     9,6%, 

- dotacje dla instytucji kultury     9,3%, 

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieŜących gmin 8,8%. 

 Wydatki bieŜące jednostek budŜetowych wykonano w 11.069.655 tys. zł, 

tj. w wysokości 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi    68,4 %, 

- zakupy materiałów i usług     27,7 %, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1,7 %, 

- pozostałe wydatki        2,2 %. 

 

 

 Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe prezentują dane zawarte 
w poniŜszej tabeli: 

 
Lp Wyszczególnienie  % 
1 2 3 

1. Wydatki na inwestycje jednostek i zakładów budŜetowych 58,3 

2. Dotacje celowe na realizacje własnych zadań inwestycyjnych gmin 22,3 

3. Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych 5,7 

4. Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych powierzonych gminom 3,7 

5. Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom o statusie miasta 3,5 

6. Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych 2,8 

7. Udziały w spółkach 1,8 

8. Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom 1,0 

9. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin o statusie miasta 0,9 
  100,0 

 

 Wydatki na inwestycje jednostek i zakładów budŜetowych zwiększone z tytułu 

rezerw i dotacji celowych, zostały w 1996 r. wykorzystane przez wojewodów przede 

wszystkim : 
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- w rolnictwie - głównie na inwestycje z zakresu melioracji wodnych, regulacji rzek, 

budowę urządzeń retencjonujących i piętrzących wodę, stacji uzdatniania wody, 

oczyszczalni ścieków itp. Na przykład w województwie elbląskim wydatki 

majątkowe w 1996 r., w tym dziale wyniosły 8.915,8 tys. zł, a ich efektem było 

przekazanie do eksploatacji 187,2 km sieci wodociągowej, 45 km sieci kanalizacji 

sanitarnej, stacji uzdatniania wody, 5 oczyszczalni ścieków, regulacji rzek i kanałów 

o łącznej długości 27,7 km. W województwie zielonogórskim w wyniku 

efektywnego wydatkowania środków zmeliorowano 120 ha uŜytków rolnych oraz 

dokonano regulacji 8,5 km rzek. W województwie płockim wydatkowano łącznie 

12.347,4 tys. zł, na meliorację 1.259 ha gruntów, drenowanie 1.113 ha pól, 

zmodernizowanie 5,2 km wałów powodziowych, 

- w gospodarce komunalnej i transporcie wydatki majątkowe dotyczyły głównie 

budowy i modernizacji dróg, w tym równieŜ inwestycji z zakresu budowy ulic, 

mostów, wiaduktów oraz budowy i modernizacji urządzeń komunalnych 

(wodociągów, oczyszczalni ścieków itp.), 

- w ochronie zdrowia - wydatki majątkowe dotyczyły budowy, rozbudowy 
i modernizacji obiektów szpitalnych (poza inwestycjami centralnymi), budowy, 
rozbudowy przychodni i ośrodków zdrowia oraz zakupu środków transportu 
i aparatury medycznej,  

- w opiece społecznej - w zakresie inwestycji główne kwoty wydatkowano na 
rozbudowę, modernizację i budowę państwowych domów pomocy społecznej 
i adaptację obiektów przeznaczonych na środowiskowe domy samopomocy. 

 Do najczęściej spotykanych naruszeń dyscypliny budŜetowej przy realizacji 
wydatków naleŜało zaciąganie przez jednostki podległe wojewodzie zobowiązań,  
które przekraczały plan finansowy jednostki wykonującej budŜet (art. 57 ust. 1 pkt. 8 
ustawy - Prawo budŜetowe). Stwierdzone nieprawidłowości występowały głównie 
w jednostkach organizacyjnych słuŜby zdrowia i dotyczyły zobowiązań wymagalnych 
powodując, Ŝe wiele jednostek słuŜby zdrowia zmuszonych było płacić odsetki, a na 
koniec 1996 r. nie zostały oddłuŜone. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe o zaistniałych naruszeniach 
dyscypliny budŜetowej w jednostkach słuŜby zdrowia nie zawiadamiano komisji 
orzekających. Na przykład ani, Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 
ani kierownicy 15 jednostek organizacyjnych nie zawiadomili Wojewódzkiej Komisji 
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej o znanych ogólnie 
faktach naruszenia tej dyscypliny w 15 jednostkach słuŜby zdrowia. W województwie 
poznańskim, gdzie większość jednostek słuŜby zdrowia zaciągała kolejne 
zobowiązania wymagalne powyŜej planu finansowego, skierowano do komisji 
orzekającej jedynie 3 zawiadomienia. 
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 Wydatki budŜetu państwa w 1996 r. według działów klasyfikacji budŜetowej w budŜetach wojewodów przedstawiono 
w poniŜszej tabeli: 

(w tys. zł) 
 
 
Część 

 
 

Dział 

 
 
Wykonanie 

 
1996 r. 

 
 

6 : 3 

 
 

6 : 5 

 
Wykonanie 

1995 r. 

 
 

6 : 9 

 
Struktura 
wydatków 

 
Zobowiązania wymagalne 

na dzień 31 grudnia 

Udział zobowiązań 
wymagalnych w 

wydatkach 
  1995 r. Wg. 

ustawy 
budŜetowej 

BudŜet  
po zmia- 
nach 

Wyko- 
nanie 

% % w war.  
1996 r. 

%  
1995r  

 
1996r  

 
1995 r. 

1995 r. 
w war. 
1996 r. 

 
1996 r. 

1995r  
13:3 % 

1996r 
15:6 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ogółem: 17.130.908 17.601.817 19.350.267 19.325.902 112,8 99,9 20.539.959 94,1 100 100,0 1.111.252 1.332.391 2.073.868 6,5 10,7 

01 Przemysł 10.661 3.000 10.278 10.278 96,4 100,0 12.783 80,4 0,1 0,1 0 0 0 - - 
31 Budownictwo 41.652 45.439 47.764 47.175 113,3 98,8 49.940 94,5 0,2 0,2 0 0 0 0,0 - 
40 Rolnictwo 622.845 722.292 758.148 757.146 121,6 99,9 746.791 101,4 3,6 3,9 11 13 0 0,0 - 
45 Leśnictwo 24.283 30.420 30.929 30.853 127,1 99,8 29.115 106,0 0,1 0,2 16 19 9 0,1 0,0 
50 Transport 173.607 198.640 263.833 263.832 152,0 100,0 208.155 126,8 1,0 1,4 0 0 7 0,0 0,0 
59 Łączność 1.574 2.237 2.373 2.373 150,8 100,0 1.887 125,8 0,0 0,0 0 0 0 - - 
61 Handel wewnętrzny 60 0 160 159 265,0 99,4 72 220,8 0,0 0,0 0 0 0 - - 
66 RóŜne usługi materialne 2.401 2.957 3.098 3.098 129,0 100,0 2.879 107,6 0,0 0,0 0 0 0 0,0 - 
70 Gospodarka komunalna 919.998 835.651 1.141.979 1.140.759 124,0 99,9 1.103.078 103,4 5,4 5,9 0 0 0 0,0 - 
74 Gospodarka mieszkaniowa 

 oraz niematerialne  
usługi komunalne 

 
114.765 

 
130.022 

 
144.412 

 
141.904 

 
123,7 

 
98,3 

 
137.603 

 
103,1 

 
0,7 

 
0,7 

 
42 

 
50 

 
113 

 
0,0 

 
0,1 

77 Nauka 196 0 0 0 - - 235 - 0,0 0,0 0 0 0 - - 
79 Oświata i wychowanie 269.982 117.574 167.919 166.344 61,7 99,1 323.708 51,4 1,6 0,9 0 0 0 - - 
83 Kultura i sztuka 415.935 441.175 482.850 482.826 116,1 100,0 498.706 96,8 2,4 2,5 0 0 0 0,0 - 
85 Ochrona zdrowia 10.634.877 10.853.073 11.497.418 11.496.702 108,1 100,0 12.751.218 90,2 62,1 59,5 1.109.407 1.330.179 2.071.433 10,4 18,0 
86 Opieka społeczna 2.445.732 2.636.414 3.145.049 3.131.152 128,0 99,6 2.932.433 106,8 14,3 16,2 11 13 2 0,0 0,0 
87 Kultura fizyczna i sport 47.989 53.668 59.839 59.833 124,7 100,0 57.539 104,0 0,3 0,3 0 0 0 0,0 - 
88 Turystyka i wypoczynek 8.188 9.323 14.309 14.306 174,7 100,0 9.817 145,7 0,0 0,1 1 1 0 0,0 - 
89 RóŜna działalność 17.190 20.735 34.176 31.998 186,1 93,6 20.611 155,3 0,1 0,2 2 2 31 0,0 0,1 
91 Administracja państwowa 

i samorządowa 
843.753 901.552 1.006.322 1.005.829 119,2 100,0 1.011.660 99,4 4,9 5,2 743 891 394 0,1 0,0 

93 Bezpieczeństwo publiczne 146 333 333 317 217,1 95,2 175 181,1 0,0 0.0 0 0 0 - - 
94 Finanse 385 0 46.246 46.246 12012,0 100,0 462 10010,0 0,0 0,2 0 0 0 - - 
96 Dotacje na finansowanie 

zadań gospodarczych 
517.389 457.956 487.966 487.954 94,3 100,0 620.349 78,7 3,0 2,5 1.020 1.223 1.879 0,2 0,4 

97 RóŜne rozliczenia 17.300 139.356 4.866 4.818 27,9 99,0 20.743 23,2 0,1 0,0 0 0 0 - - 
*  poz. 9 = poz. 3 x 1,199 
*  poz. 14 = poz. 13 x 1,199 

Źródło: Wyniki kontroli NIK 



Największy udział w wydatkach ogółem budŜetów wojewodów w 1996 r. posiadały 

działy: 

85 - Ochrona zdrowia      11.496.702 tys. zł - 59,5%, 

86 - Opieka społeczna         3.131.152 tys. zł - 16,2%, 

70 - Gospodarka komunalna        1.140.758 tys. zł -   5,9%. 

91 - Administracja państwowa i samorządowa       1.005.829 tys. zł -   5,2%, 

40 -  Rolnictwo             757.146 tys. zł -   3,9%, 

W działach tych poniesiono łącznie 90,7% wydatków województw. 

 W 1996 r. w 7 działach wystąpił wzrost wydatków budŜetowych w budŜetach 

wojewodów w stosunku do 1995 r. Procentowy wzrost wydatków w  ujęciu 

nominalnym i realnym prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
 

Dział W ujęciu nominalnym W ujęciu realnym 

1 2 3 

50 Transport o 51,9% 26,8% 

59 Łączność o 50,8% 25,8% 

61 Handel wewnętrzny o 165,0% 120,8% 

88 Turystyka i wypoczynek o 74,7% 45,7% 

89 RóŜna działalność o 86,1% 55,2% 

93 Bezpieczeństwo publiczne o 117,1% 81,1% 

94 Finanse o 11.912,0% 9.910,0% 

 
 Zmniejszenie wydatków odnotowano w 4 działach klasyfikacji budŜetowej. 
W stosunku do 1995 r. zmniejszenie w ujęciu nominalnym i realnym przedstawiało się 
następująco: 
 

Dział w ujęciu nominalnym w ujęciu realnym 

1 2 3 

01 Przemysł o 3,6% 19,6% 

79 Oświata i wychowanie o 38,2% 48,6% 

96 Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych o 5,7% 21,3% 

97 RóŜne rozliczenia o 72,2% 76,8% 
 

 W Ŝadnym z działów klasyfikacji budŜetowej nie przekroczono planu wydatków 

po zmianach. W 11 działach wykonano planowane wydatki w 100%, a w pozostałych 

12 w wysokości od 98,3% do 99,9% planu po zmianach. Z kontroli przeprowadzonej 

w Ministerstwie Finansów wynika, Ŝe w rozdziałach 8511 Szpitale ogólne i 8515 
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Pogotowie Ratunkowe, wykonano wydatki w kwocie wyŜszej niŜ przyjęto w planie po 

zmianach o 1.382 tys. zł. 

 W dziale 85 - Ochrona zdrowia nastąpił w 1996 r. w budŜetach wojewodów 

znaczny wzrost zobowiązań, w tym wymagalnych. Na koniec 1995 r. zobowiązania 

wymagalne w zakresie ochrony zdrowia w budŜetach wojewodów wynosiły 

1.109.407 tys. zł i stanowiły 99,8% ogółu zobowiązań wymagalnych w budŜetach 

wojewodów. Na koniec 1996 r. zobowiązania te wzrosły do kwoty 2.071.433 tys. zł, 

w ujęciu nominalnym o 86,7%  (były wyŜsze o 962.026 tys.zł), a w ujęciu realnym 

zwiększyły się o 55,7%. Kwota zobowiązań wymagalnych w zakresie ochrony zdrowia 

na dzień 31 grudnia 1996 r. wynosiła 10,7% w stosunku do łącznych wydatków 

poniesionych w budŜetach wojewodów w 1996 r. (6,5% w 1995 r.). 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe podstawową część zobowiązań wymagalnych 

w dziale 85 - Ochrona zdrowia stanowiły zobowiązania w rozdziale 8591 Leki dla 

uprawnionych. W budŜetach wojewodów zobowiązania wymagalne z tego tytułu 

wynosiły na dzień 31 grudnia 1996 r. - 832.141,6 tys. zł, tj. 40,2% zobowiązań 

wymagalnych w zakresie ochrony zdrowia i 40,1% zobowiązań wymagalnych ogółem 

w budŜetach wojewodów. Na koniec 1995 r. zobowiązania wymagalne w rozdziale 

8591 Leki dla uprawnionych wyniosły 589.746 tys. zł, tj. 53,2% zobowiązań 

wymagalnych w zakresie ochrony zdrowia i 53,1% zobowiązań wymagalnych ogółem 

w budŜetach wojewodów. Zobowiązania wymgalne w rozdziale 8591 w 1996 r. 

wzrosły nominalnie o 41,1%, a realnie o 17,7%. 

 

 

 

 

 

 

 Zobowiązania wymagalne w rozdziale 8591 wystąpiły we wszystkich 

województwach, przy czym aŜ 70% zobowiązań wymagalnych z tytułu dopłat do 

leków dla uprawnionych przypadało na 10 województw,  tj. : 



 194 

 
Lp. Część Województwo Zobowiązania w tym: wymagalne 
1 2 3 4 5 
1. 85/19 gdańskie 190.942 182.571 
2. 85/27 katowickie 111.363 92.560 
3. 85/01 warszawskie 102.345 93.879 
4. 85/35 krakowskie 58.434 53.944 
5. 85/47 łódzkie 46.099 35.072 
6. 85/63 poznańskie 37.013 34.509 
7. 85/43 lubelskie 31.141 24.949 
8. 85/93 wrocławskie 29.717 23.639 
9. 85/69 rzeszowskie 25.960 22.502 
10. 85/81 szczecińskie 22.254 19.374 

  Razem: 655.268 582.999 

 

 Pomimo występowania zobowiązań wymagalnych w rozdziale 8591 
odnotowano w 1996 r. przypadki zmniejszania wydatków na ten cel w budŜetach 
niektórych wojewodów, np. wojewoda katowicki dokonał zmniejszenia o 122.919 tys. 
zł, a wojewoda gdański o 52.228 tys. zł wydatków na leki dla uprawnionych. 

 Wydatki budŜetowe w 1996 r. w częściach 85/01-97 prezentują dane zawarte 
w poniŜszej tabeli: 
           (w tys. zł) 
Sym- Województwo Wykonanie 1996 r. Wykonanie  6 : 3 6 : 4 6 : 5 6 : 7 
bol 
woj. 

 w 1995 r. wg. ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykonanie 1995 r.w  
warunkach  

1996 r.  

% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Ogółem: 17.130.908 17.601.817 19.350.267 19.325.902 20.539.959 112,8 109,8 99,9 94,1 

85/01 warszawskie 1.156.115 1.240.694 1.297.576 1.296.095 1.386.182 121,1 104,5 99,9 93,5 
85/03 bialskopodlaskie 149.864 168.043 206.770 205.988 179.687 137,4 122,6 99,6 114,6 
85/05 białostockie 308.755 321.711 363.307 360.260 370.197 116,7 112,0 99,2 97,3 
85/07 bielskie 358.965 422.215 451.361 450.416 430.399 125,5 106,7 99,8 104,7 
85/09 bydgoskie 489.041 480.458 524.811 524.686 586.360 107,3 109,2 100,0 89,5 
85/11 chełmskie 143.775 156.264 173.226 173.192 172.386 120,5 110,8 100,0 100,5 
85/13 ciechanowskie 184.568 202.295 221.143 221.135 221.297 120,0 109,3 100,0 100,0 
85/15 częstochowskie 292.123 287.319 318.550 318.538 350.255 109,0 110,9 100,0 90,9 
85/17 elbląskie 222.491 240.608 265.984 265.969 266.767 119,5 110,5 100,0 99,7 
85/19 gdańskie 613.877 595.227 666.944 666.631 736.039 108,6 112,0 99,9 90,6 
85/21 gorzowskie 310.098 320.911 358.477 356.310 371.808 114,9 111,0 99,4 95,8 
85/23 jeleniogórskie 246.717 283.138 308.948 308.934 295.814 125,2 109,1 100,0 104,4 
85/25 kaliskie 273.414 280.439 300.910 300.379 327.823 109,9 107,1 99,8 91,6 
85/27 katowickie 1.646.985 1.581.742 1.762.546 1.759.723 1.974.735 106,9 111,3 99,8 89,1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
85/29 kieleckie 472.406 508.203 559.883 559.843 566.415 118,5 110,2 100,0 98,8 
85/31 konińskie 181.260 199.533 215.699 215.652 217.331 119,0 108,1 100,0 99,2 
85/33 koszalińskie 247.308 245.822 288.276 287.810 296.522 116,4 117,1 99,8 97,1 
85/35 krakowskie 575.171 557.359 599.862 597.852 689.630 103,9 107,3 99,7 86,7 
85/37 krośnieńskie 214.460 218.767 243.822 243.787 257.138 113,7 111,4 100,0 94,8 
85/39 legnickie 269.182 289.088 334.054 333.052 322.749 123,7 115,2 99,7 103,2 
85/41 leszczyńskie 176.678 170.068 193.870 193.822 211.837 109,7 114,0 100,0 91,5 
85/43 lubelskie 431.286 404.114 449.072 448.677 517.112 104,0 111,0 99,9 86,8 
85/45 łomŜyńskie 172.655 159.924 186.978 186.684 207.013 108,1 116,7 99,8 90,2 
85/47 łódzkie 669.327 560.157 621.866 621.264 802.523 92,8 110,9 99,9 77,4 
85/49 nowosądeckie 281.137 340.578 360.908 360.716 337.083 128,3 105,9 99,9 107,0 
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85/51 olsztyńskie 349.966 357.793 395.473 395.461 419.609 113,0 110,5 100,0 94,2 
85/53 opolskie 447.228 437.328 477.600 477.377 536.226 106,7 109,1 99,9 89,0 
85/55 ostrołęckie 169.286 189.210 209.243 209.243 202.974 123,6 110,6 100,0 103,1 
85/57 pilskie 202.532 217.117 238.591 238.491 242.836 117,8 109,8 100,0 98,2 
85/59 piotrkowskie 259.494 295.734 310.735 310.313 311.133 119,6 104,9 99,9 99,7 
85/61 płockie 255.637 253.360 278.027 277.935 306.509 108,7 109,7 100,0 90,7 
85/63 poznańskie 592.615 529.408 585.899 585.436 710.545 98,8 110,6 99,9 82,4 
85/65 przemyskie 186.725 232.517 249.447 249.333 223.883 133,5 107,2 100,0 111,4 
85/67 radomskie 338.847 356.188 381.483 381.390 406.278 112,5 107,1 100,0 93,9 
85/69 rzeszowskie 346.779 321.414 361.167 361.088 415.788 104,1 112,3 100,0 86,8 
85/71 siedleckie 219.146 259.527 283.998 283.819 262.756 129,5 109,4 100,0 108,0 
85/73 sieradzkie 189.447 212.169 222.805 222.169 227.147 117,3 104,7 99,7 97,8 
85/75 skierniewickie 194.948 195.004 214.715 214.636 233.743 110,1 110,1 100,0 91,8 
85/77 słupskie 184.830 199.527 226.951 226.516 221.611 122,6 113,5 99,8 102,2 
85/79 suwalskie 255.997 270.299 311.781 311.767 306.940 121,8 115,3 100,0 101,6 
85/81 szczecińskie 466.453 508.736 566.965 565.949 559.277 121,3 111,2 99,8 101,2 
85/83 tarnobrzeskie 233.948 260.869 288.765 288.409 280.504 123,3 110,6 99,9 102,8 
85/85 tarnowskie 275.572 287.430 306.906 306.630 330.411 111,3 106,7 99,9 92,8 
85/87 toruńskie 288.209 308.779 339.057 338.850 345.563 117,6 109,7 99,9 98,1 
85/89 wałbrzyskie 343.197 362.456 405.014 404.875 411.493 118,0 111,7 100,0 98,4 
85/91 włocławskie 197.132 206.462 227.034 226.997 236.361 115,1 109,9 100,0 96,0 
85/93 wrocławskie 569.131 557.815 598.374 598.197 682.388 105,1 107,2 100,0 87,7 
85/95 zamojskie 203.303 248.524 270.294 269.399 243.760 132,5 108,4 99,7 110,5 
85/97 zielonogórskie 272.832 299.474 325.100 324.202 327.126 118,8 108,3 99,7 99,1 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 
 

 Z danych zawartych w tabeli wynika między innymi, Ŝe: 

- najwyŜsze wydatki budŜetowe poniesione zostały w dwóch województwach 

(katowickim i warszawskim), 

- tylko dwa województwa (łódzkie i poznańskie) wykonały w 1996 r. wydatki na 

poziomie niŜszym w ujęciu nominalnym niŜ w 1995 r., 

- pozostałe województwa wykonały wydatki w kwotach wyŜszych (nominalnie) niŜ 

w 1995 r. w wysokości od 103,9% (województwo krakowskie) do 137,4% 

(województwo bialskopodlaskie), 

- w ujęciu realnym, wydatki w 1996 r. były niŜsze od wydatków w 1995 r. w 24 

województwach (od 77,4% - województwo łódzkie do 99,7% - województwo 

elbląskie). W 15 województwach wydatki były w ujęciu realnym równe, bądź 

wyŜsze niŜ kwoty wydatkowane z budŜetu w 1995 r. , przy zmniejszeniu wydatków 

ogółem w części 85/1-97 o 5,9% (w ujęciu realnym), 

- zwiększenia wydatków w stosunku do ustawy budŜetowej na 1996 r. miały miejsce 

we wszystkich województwach (od zwiększenia w wysokości poniŜej 5% - woj. 

piotrkowskie, sieradzkie, warszawskie do powyŜej 20% - woj. bialskopodlaskie), 
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- 23 województwa wykonały plan wydatków po zmianach w 100%, a pozostałe 26 

województwa w wysokości od 99,2% do 99,9% planu po zmianach. 

 W 1996 r. 48 wojewodów skorzystało z przysługujących im uprawnień 

wynikających z art. 4 ust. 1a ustawy - Prawo budŜetowe i utworzyło w swoich 

budŜetach rezerwę na wydatki nieprzewidziane w łącznej kwocie 134.083 tys. zł. 

Kwota ta stanowiła 0,76% ogółu wydatków planowanych na rok 1996 w ustawie 

budŜetowej, 0,69% wydatków po zmianach i 0,69% w stosunku do wykonania 

wydatków w 1996 r.  

 Rezerwa na wydatki nieprzewidziane rozdysponowana została w 83,2% do 
5 działów, tj.: 
 
Lp. Dział Kwota (w tys. zł) % rezerwy 
1. Ochrona zdrowia 53.261 39,7 
2. Administracja państwowa i samorządowa 24.077 17,9 
3. Kultura i sztuka 15.488 11,5 
4. Transport 11.076   8,3 
5. Rolnictwo   7.841   5,8 

 

 W 1996 r. w ramach realizacji zaległych zobowiązań z budŜetów wojewodów  

wydatkowano 166.936 tys. zł z tytułu odsetek. Problem odsetek nie występował 

jedynie w województwie chełmskim i ciechanowskim. W pozostałych województwach 

w ciągu roku  zapłacone odsetki wynosiły: 

- od ok. 600 tys. zł do ok. 900 tys. zł - w 12 województwach, 

- od 1.000 tys. zł do 2.000 tys. zł - w 10 województwach, 

- od 2.001 do ok. 4.000 tys. zł - w 10 województwach, 

- od 4.001 do ok. 10.000 tys. zł - w 9 województwach, 

- powyŜej 10.000 tys. zł - w 3 województwach (warszawskie 10.173 tys. zł, 

katowickie 23.452 tys. zł i gdańskie 25.009 tys. zł). 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

 Ustawą budŜetową na 1996 r. ustalono dla budŜetów wojewodów ogółem etaty 

kalkulacyjne w wysokości 677.691, z czego dla: 

- jednostek budŜetowych      - 634.467 (93,6%), 

- gospodarki pozabudŜetowej dotowanej  -   13.878   (2,1%), 

- gospodarki pozabudŜetowej niedotowanej  -   29.346   (4,3%). 
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 W strukturze działowej największą grupę stanowiły etaty kalkulacyjne w dziale: 

85 - Ochrona zdrowia     - 544.951 etatów (80,4% planu  

                       etatów ogółem),  

86 - Opieka społeczna     - 40.448 etatów (5,7%),  

91 - Administracja państwowa i samorządowa - 30.350 etatów (4,5%), 

40 - Rolnictwo              - 30.049 etatów (4,4%). 

 W stosunku do 1995 r., w ustawie budŜetowej na rok 1996, nastąpiło 

zmniejszenie etatów kalkulacyjnych o 1,2%. 

 Przeciętne zatrudnienie w 1996 r. (według sprawozdania Rb-70) wyniosło 

ogółem w częściach 85/01-97 budŜetu państwa 634.750 osób, tj. 93,7% w stosunku do 

ustawy budŜetowej. W porównaniu do 1995 r. przeciętne zatrudnienie w 1996 r. było 

niŜsze o 67.953 osoby, tj. o 9,7%. 

 W dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa przeciętne zatrudnienie 

w 1996 r. wyniosło 28.242 osoby i było niŜsze od planowanego w ustawie budŜetowej 

o 2.108 osób, co stanowiło 4,4% przeciętnego zatrudnienia ogółem w 1996 r. 

w budŜetach wojewodów. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1996 r. wyniosło w budŜetach 

wojewodów 743,4 zł i było o 24,4% wyŜsze niŜ w 1995 r. W dziale 91 - Administracja 

państwowa i samorządowa przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1996 r. 

wyniosło 904,8 zł. 

IV. PAŃSTWOWA GOSPODARKA POZABUDśETOWA 

 W art. 7 ustawy budŜetowej na 1996 r. ustalono następujące dochody, wydatki 

i rozliczenia z budŜetem państwa państwowych jednostek gospodarki pozabudŜetowej: 

1) dochody własne 3.595.432 tys. zł 

2) dotacje z budŜetu (bez dotacji na inwestycje), w ujęciu 

 kasowym    398.912 tys. zł 

3) wydatki bez wpłat do budŜetu 3.795.763 tys. zł 

4) wpłaty do budŜetu, w ujęciu kasowym      45.905 tys. zł 
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Ponadto w art. 29 ustalono dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej: 

- limity wynagrodzeń bazowych oraz kalkulacyjne liczby etatów, 

- środki i limity na podwyŜki wynagrodzeń, 

- rezerwę do dyspozycji Rady Ministrów na nie przewidziane zmiany organizacyjne. 

 Stosownie do art. 16 ustawy Prawo budŜetowe gospodarka pozabudŜetowa 

prowadzona była w formie zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych 

i  środków specjalnych. 

 Zbiorcze dane dotyczące wyników finansowych jednostek gospodarki  

pozabudŜetowej prezentują dane zawarte  w poniŜszej tabeli: 

 
           (w mln zł) 

   1996 r. Wyko- % 
 

Wyszczególnienie 
Wyko- 
nanie 

w  
1995 r. 

wg 
ustawy 

budŜeto- 
wej 

budŜet 
po  

zmia- 
nach 1) 

wyko- 
nanie 1) 

nanie  
w 1995r 
w  wa- 
runkach 
1996 r. 

 
 

5 : 2 

 
 

5 : 3 

 
 

5 : 4 

 
 

5 : 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ogółem gospodarka 
pozabudŜetowa 
1. Dochody 
    w tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki    (bez wpłat do 
     budŜetu) 
3. Wpłaty do budŜetu 

 
 

4.261,2 
335,3 

 
3.770,8 

80,8 

 
 

3.994,3 
398,9 

 
3.795,8 

45,9 

 
 

4.932,5 
98,1 

 
4.597,0 

45,9 

 
 

5.214,8 
98,0 

 
4.723.7 

87,4 

 
 

5.109,2 
402,1 

 
4.521,2 

96,8 

 
 

122,4 
29,2 

 
125,3 
108,2 

 
 

130,6 
24,6 

 
124,4 
190,4 

 
 

105,7 
99,9 

 
102,8 
90,4 

 
 

102,1 
24,4 

 
104,5 
90,2 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Zakłady budŜetowe 
1. Dochody 
   w  tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki (bez wpłat do 
    budŜetu) 
3. Wpłaty do budŜetu 

 
1.117,4 

259,0 
 

878,6 
19,4 

 
1.074,3 

311,0 
 

887,1 
15,7 

 
687,1 
23,1 

 
647,5 
15,7 

 
720,0 
23,1 

 
645,2 
19,6 

 
1.339,8 

310,6 
 

1.053,5 
23,3 

 
64,4 
8,9 

 
73,4 

100,8 

 
67,0 
7,4 

 
72,7 

124,1 

 
104,8 
100,0 

 
99,6 

124,1 

 
53,7 
7,4 

 
61,2 
84,0 

II. Gospodarstwa  
    pomocnicze 
1. Dochody 
    w tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki 
3. Wpłaty z zysku do  
    budŜetu 

 
1.166,4 

 
75,8 

1.060,1 
 

4,8 

 
1.187,7 

 
87,9 

1.168,4 
 

3,1 

 
1.880,4 

 
75,0 

1.620,6 
 

3,1 

 
1.962,0 

 
75,0 

1.682,6 
 

14,4 

 
1.398,5 

 
90,9 

1.271,1 
 

5,7 

 
168,2 

 
98,9 

158,7 
 

303,5 

 
165,2 

 
85,2 

144,0 
 

471,1 

 
104,3 

 
99,9 

103,8 
 

471,1 

 
140,3 

 
82,4 

132,4 
 

253,1 
III. Środki specjalne 
1. Dochody 
    w tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki (bez wpłat z 
     budŜetu) 
3. Wpłaty do budŜetu 

 
1.977,4 

0,5 
 

1.832,1 
56,6 

 
1.732,3 

- 
 

1.740,3 
27,1 

 
2.365,0 

- 
 

2.328,9 
27,1 

 
2.532,8 

- 
 

2.395,9 
53,4 

 
2.370,9 

0,6 
 

2.196,6 
67,8 

 
128,1 

- 
 

130,8 
94,4 

 
146,2 

- 
 

137,7 
197,1 

 
107,1 

- 
 

102,9 
197,1 

 
106,8 

- 
 

109,0 
78,7 
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1) W związku z ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku 
Rolnego oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana statutu Agencji Rynku Rolnego z zakładu 
budŜetowego na samodzielną osobę prawną. Następstwem powyŜszego jest wyłączenie z planu po 
zmianach i wykonania 1996 r. danych dotyczących Agencji Rynku Rolnego. Dotacja z budŜetu w 
roku 1996 dla Agencji Rynku Rolnego wynosiła 287.939 tys. zł. 

 
Źródło: Wyniki kontroli wykonania budŜetu państwa w Ministerstwie Finansów. 

Po sprowadzeniu danych za 1995 r. do wartości porównywalnych, tj. odjęciu wielkości 
dotyczących Agencji Rynku Rolnego, która w trakcie 1996 r. przestała być zakładem 
budŜetowym, dane dotyczące gospodarki pozabudŜetowej, w tym w szczególności 
zakładów budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

          (w tys. zł) 
Wyszczególnienie Wykonanie  

1995 r.  
bez ARR 

Wykonanie 
1996 r. 

 
3 : 2 
% 

1 2 3 4 
Ogółem gospodarka pozabudŜetowa 
1. Dochody 
    w tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki (bez wpłat do  budŜetu) 
3. Wpłaty do budŜetu 

 
3.804.218 

95.343 
3.495.956 

80.755 

 
5.214.784 

98.025 
4.723.744 

87.382 

 
137,1 
102,8 
135,1 
108,2 

I. Zakłady budŜetowe 
1. Dochody 
     w tym dotacja z budŜetu 
2. Wydatki (bez wpłat do 
     budŜetu) 
3. Wpłaty do budŜetu 

 
660.389 
10.050 

 
603.787 
19.407 

 
720.039 
23.082 

 
645.230 
19.556 

 
109,0 
121,2 

 
106,9 
100,8 

 

 W 1996 r. dochody zrealizowane przez jednostki gospodarki pozabudŜetowej 

wyniosły 5.214.784 tys. zł i były wyŜsze od kwoty planowanej po zmianach o 5,7% 

i o  22,4% od dochodów osiągniętych w 1995 r. Natomiast w wielkościach 

porównywalnych były wyŜsze o 37,1% niŜ w 1995 r. Udział dotacji budŜetowej 

w dochodach jednostek gospodarki pozabudŜetowej wyniósł w 1996 r. 1,9%  

(w 1995 r. 7,9%). Po odjęciu wielkości dotyczących ARR - w 1995 r. udział ten 

wyniósł 2,5%. 

 Wydatki (bez wpłat do budŜetu) w 1996 r. wyniosły 4.723.744 tys. zł i były 

o 2,8% wyŜsze od planu po zmianach i o 25,3% wyŜsze od zrealizowanych w 1995 r. 

Natomiast w wielkościach porównywalnych były o 35,1% wyŜsze niŜ w 1995 r. 

 Wpłaty do budŜetu  w 1996 r. były o 8,2% wyŜsze od wpłat do budŜetu 

w 1995 r. (w 1995 r. ARR nie dokonywała wpłat do budŜetu). 
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1. Zakłady budŜetowe 

 Zakłady budŜetowe osiągnęły dochody w kwocie 720.039 tys. zł, tj. o 4,8% 

wyŜsze od planu po zmianach. Dochody te stanowiły 64,4% dochodów zrealizowanych 

w 1995 r. W wielkościach porównywalnych dochody uzyskane w 1996 r. były o 9,0% 

wyŜsze niŜ w 1995 r. 

 Dotacje budŜetowe w kwocie 23.082 tys. zł stanowiły 8,9% dotacji 

zrealizowanych w 1995 r., a w wielkościach porównywalnych były o 21,2% wyŜsze 

niŜ  w 1996 r. 

Udział dotacji  w dochodach uległ obniŜeniu z 23,2% w 1995 r. do 3,2% w 1996 r.,  

a w wielkościach porównywalnych (bez ARR) wzrósł z 2,9% w 1995 r. do 3,2% 

w 1996 r. Wielkość dotacji udzielonej dla Agencji Rynku Rolnego, która w 1996 r. 

przestała być zakładem budŜetowym, zwiększyła się z 240.000 tys. zł w 1995 r. do 

287.939 tys. zł w 1996 r. 

 

 Wydatki (bez wpłat do budŜetu) wyniosły 645.230 tys. zł, tj. 99,6% planu po 

zmianach i 73,4% wielkości wydatków zrealizowanych w 1995 r. W wielkościach 

porównywalnych  wydatki zrealizowane w 1996 r. (bez ARR) były o 6,9% wyŜsze niŜ 

w 1995 r. 

 Dokonano wpłat do budŜetu (bez podatku dochodowego) w kwocie 

19.556  tys. zł, tj. o 0,8% więcej niŜ w 1995 r. Odprowadzony do budŜetu państwa 

podatek dochodowy wyniósł 17.651 tys. zł. 

Stan początkowy środków obrotowych zakładów budŜetowych ogółem na 

koniec 1996 r. wyniósł 110.346 tys. zł, zaś na koniec 1996 r. 147.948 tys. zł. 

 Wysoki udział w strukturze dochodów i wydatków budŜetowych zakładów 

budŜetowych miały zakłady funkcjonujące w: 

- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej  

 (dochody 139.424 tys. zł, wydatki 137.975 tys. zł, bez dotacji z budŜetu państwa), 
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- Ministerstwie Obrony Narodowej 

 (dochody 102.077 tys. zł, wydatki 69.189 tys. zł, bez dotacji z budŜetu państwa), 

- Urzędach wojewódzkich razem 

 (dochody 246.925 tys. zł, wydatki 242.020 tys. zł, dotacja z budŜetu państwa 

wyniosła 3.832 tys. zł). 

2. Gospodarstwa pomocnicze 

 W 1996 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały dochody w kwocie 1.961.944 

tys. zł, tj. o 4,3% powyŜej planu po zmianach i o 68,2% powyŜej dochodów 

osiągniętych w 1995 r. 

 Zrealizowano wydatki w kwocie 1.682.643 tys. zł, tj. o 3,8% powyŜej kwoty 
planowanej i o 58,7% powyŜej wydatków w 1995 r. 

 Wpłaty z zysku do budŜetu państwa wyniosły 14.425 tys. zł, tj. o 371,1% 
powyŜej planu po zmianach i o 203,5% więcej niŜ w 1995 r. 

 Dotacje budŜetowe do gospodarstw pomocniczych wyniosły w 1996 r. 
74.943 tys. zł tj. stanowiły 99,9% planu po zmianach i 98,8% dotacji udzielonych 
w 1995 r. 
Stan początkowy środków obrotowych w 1996 r.  wynosił 1.017.750 tys. zł, a na 
koniec roku 1.210.528 tys. zł. 

 W  Ministerstwie Przemysłu i Handlu gospodarstwa pomocnicze osiągnęły 
dochody w wysokości 824.080 tys. zł tj. 42,0% dochodów gospodarstw pomocniczych 
ogółem. Dotacja z budŜetu państwa wynosiła 65.400 tys. zł, tj. 97,3% sumy dotacji 
skierowanych do gospodarstw pomocniczych ogółem. Wydatki gospodarstw 
pomocniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu wyniosły 594.116 tys. zł, tj. 35,3% 
wydatków gospodarstw pomocniczych ogółem. Wpłata z zysku do budŜetu wyniosła 
313 tys. zł, tj. stanowiła 359,8% kwoty planowanej oraz 2,2% sumy wpłat z zysku do 
budŜetu państwa od gospodarstw pomocniczych w 1996 r. Stan początkowy środków 
obrotowych gospodarstw pomocniczych MPiH wynosił 872.118 tys. zł, tj. 85,7% 
środków obrotowych gospodarstw pomocniczych ogółem, zaś na koniec 1996 r. 
1.023.213 tys. zł, tj. odpowiednio 84,5%. 

 Wysoki udział w strukturze dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 
miały takŜe gospodarstwa funkcjonujące: 

- w Ministerstwie Obrony Narodowej (dochody 191.110 tys. zł, wydatki  
186.874 tys. zł - bez dotacji z budŜetu państwa),  

- Ministerstwie Edukacji Narodowej (dochody 129.270 tys. zł, wydatki  
122.269  tys. zł,  dotacja z budŜetu państwa 6.265 tys. zł), 
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- Urzędzie Rady Ministrów (dochody 122.343 tys. zł, wydatki 108.125 tys. zł,  
bez dotacji z budŜetu państwa),  

- w urzędach wojewódzkich ogółem (dochody 303.521 tys. zł, wydatki  297.686  tys. 
zł,   dotacja  z  budŜetu państwa 85 tys. zł). 

 
3. Środki specjalne 

 W 1996 r. dochody środków specjalnych wyniosły 2.532.801 tys. zł i były 
wyŜsze o 7,1% od planu dochodów po zmianach i o 28,1% wyŜsze od dochodów 
osiągniętych w 1995 r. Źródłem dochodów były wyłącznie dochody własne, gdyŜ  
w 1996 r. środki specjalne nie były dotowane z budŜetu państwa. 

 Zrealizowano wydatki (bez wpłat do budŜetu) w kwocie 2.395.871 tys. zł, 
tj. o 2,9% powyŜej planu po zmianach i o 30,8% powyŜej wydatków w 1995 r. 

 Dokonano wpłat do budŜetu w kwocie 53.401 tys. zł, tj. o 97,1% więcej niŜ 
przewidywał plan po zmianach oraz o 5,6% mniej niŜ wpłacono w 1995 roku. 

 Stan początkowy środków obrotowych w 1996 r. wynosił 317.770 tys. zł, a  stan 
końcowy 401.266 tys. zł. 

 Wysoki udział w strukturze dochodów i wydatków środków specjalnych miały: 

- Ministerstwo Finansów (dochody 734.542 tys. zł, tj. 29,0% dochodów środków 
specjalnych ogółem, wydatki 693.069 tys. zł tj. 28,3% wydatków środków 
specjalnych ogółem); 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej (dochody 281.223 tys. zł, tj. 11,1% dochodów 
środków specjalnych ogółem, wydatki 279.271 tys. zł, tj. 11,4% wydatków 
środków specjalnych ogółem); 

- Ministerstwo Transportu i Gospodarki  Morskiej (dochody 253.092 tys. zł, 
tj. 10,0% dochodów środków specjalnych ogółem, wydatki 249.906 tys. zł, 
tj. 10,2% wydatków środków specjalnych ogółem); 

- urzędy wojewódzkie razem (dochody 502.925 tys. zł, tj. 19,9% dochodów środków 
specjalnych ogółem, wydatki 497.868 tys. zł, tj. 20,3% wydatków środków 
specjalnych ogółem). 

W 1996 r. zrealizowano wpłaty do budŜetu państwa ze środków specjalnych ww. 
części budŜetowych w kwocie ogółem 47.784 tys. zł, tj. 89,5% wpłat do budŜetu ze 
środków specjalnych ogółem, przy czym najwyŜszą wpłatę uzyskano ze środka 
specjalnego Ministerstwa Finansów - 40.274 tys. zł, tj. 75,4% wpłat do budŜetu 
ogółem. 

Wyniki kontroli gospodarki pozabudŜetowej 

 NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła w III kwartale  1996 r. kontrolę 
gospodarki pozabudŜetowej75. Kontrolą objęto 111 jednostek, z tego: 22 zakłady 

                                                           
75  Informacja o wynikach kontroli gospodarki pozabudŜetowej w wybranych jednostkach państwowych, 
NIK maj 1997 r. 
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budŜetowe, 43 gospodarstwa pomocnicze i 46 jednostek w zakresie środków 
specjalnych. 

 Z punktu widzenia kryterium legalności istotne nieprawidłowości stwierdzone 
w kontroli gospodarki pozabudŜetowej dotyczyły: 

- trybu tworzenia poszczególnych środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych 
i zakładów budŜetowych, 

- nieprzestrzegania zasad gospodarki finansowej w większości kontrolowanych 
jednostkach, 

- nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 

- nieprzestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości. 

 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. 
w sprawie środków specjalnych76 decyzje o podjęciu działalności w formie środków 
specjalnych podejmują kierownicy jednostek budŜetowych. W toku kontroli ustalono, 
Ŝe brak było takich decyzji w 7 izbach skarbowych (na 9 skontrolowanych), w 8 
kontrolowanych urzędach celnych oraz w 5 innych jednostkach, w których 
funkcjonowały środki specjalne. Łącznie 20 na 46 kontrolowanych, jednostek w tym 
zakresie, tj. 43,5% nie posiadało decyzji o podjęciu działalności w formie środków 
specjalnych. RównieŜ 5 gospodarstw pomocniczych na 43 kontrolowane, tj. 11,6% 
prowadziło działalność bez  decyzji wymaganej zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8  maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek 
budŜetowych77. Na  22 kontrolowane zakłady budŜetowe tylko jeden prowadził 
działalność bez  wymaganej decyzji. Niektóre decyzje nie spełniały wymogów 
w zakresie określenia siedziby jednostki, przedmiotu działalności, źródeł przychodów 
i przeznaczenia rozchodów, przydzielonych składników majątkowych. 

 Część kontrolowanych jednostek nie przestrzegała postanowień w zakresie 
opracowywania, zatwierdzania i zmian w planie finansowym. Nieprawidłowości 
stwierdzone w toku kontroli dotyczyły 6 zakładów budŜetowych, 5 jednostek, 
w których funkcjonowały środki specjalne oraz  9 gospodarstw pomocniczych, 
z których  3 prowadziły działalność bez sporządzanych planów finansowych. 

 Występowały przypadki uzyskiwania przychodów kosztem dochodów budŜetu 
państwa polegające na przejęciu wpływów ze sprzedaŜy majątku trwałego i opłat 
z najmu i dzierŜawy majątku Skarbu Państwa. 

 W skontrolowanych jednostkach Ministerstwa Finansów stwierdzono, Ŝe 
Minister Finansów dokonał rozszerzenia źródła przychodów kontrolowanego środka 
specjalnego o pobrane opłaty od kwot ściągniętych w trybie egzekucyjnym 
i wpłaconych w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych. W I półroczu 1996 r. 
była to kwota 8.324,2 tys. zł, co stanowiło 2,9% przychodów środka specjalnego. 
Ponadto w wyniku błędnej interpretacji zarządzenia Nr 12 Ministra Finansów z dnia 23 
marca 1992 r. w sprawie środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli 

                                                           
76  Dz.U. Nr 42, poz. 184 i z 1993 r. Nr 38, poz. 166. 
77  Dz.U. Nr 42, poz. 185. 
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skarbowej i Ministerstwie Finansów, źródeł ich przychodów oraz sposobu 
rozdysponowania w resorcie finansów stosowano praktykę zaliczania do podstawy 
odpisu na środek specjalny naleŜności podatkowych zapłaconych w wyniku 
wysyłanych upomnień. 

 

 Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonej przez NIK kontroli 
wydatków dotyczyły przede wszystkim naruszania przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych, tj. wyboru niewłaściwego trybu udzielania zamówienia oraz 
nieprowadzenia dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne. Nieprawidłowości w tym  zakresie wystąpiły w 11 zakładach 
budŜetowych (50% kontrolowanych zakładów budŜetowych), w 21 gospodarstwach 
pomocniczych (49% kontrolowanych gospodarstw pomocniczych) oraz w 7 
jednostkach, w których funkcjonowały środki specjalne. Oprócz tego wystąpiły 
przypadki finansowania wydatków inwestycyjnych bezpośrednio z rachunku bieŜącego 
środka specjalnego lub przez zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze, co 
naruszało art. 28 i 29 ustawy - Prawo budŜetowe. 

 Część zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych nie wypełniła 
obowiązku dostosowania zakładowego planu kont do wymogów określonych  
w ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych Ministra Finansów. 
Dyspozycji tej nie wykonały 3 zakłady budŜetowe i 8 gospodarstw pomocniczych, 
tj. 10% kontrolowanych jednostek. 

 Oceniając kontrolowaną działalność pod względem gospodarności wzięto pod 
uwagę wyniki finansowe kontrolowanych jednostek, w tym realizację planu dochodów 
i wydatków. 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo budŜetowe, działalność w formie 
gospodarki pozabudŜetowej moŜe być prowadzona, jeŜeli koszty tej działalności 
pokrywane są z dochodów własnych. Prawo budŜetowe w art. 16 ust. 3 stwarza jednak 
moŜliwość odstąpienia od tej zasady poprzez przyznawanie z budŜetu  dotacji. Na 
zasadach określonych w art. 16 ust. 1 prawa budŜetowego prowadziły działalność 73 
jednostki, tj. 65,8% kontrolowanych jednostek. Jednostki te pokrywały z dochodów 
własnych koszty swojej działalności. Z dotacji budŜetowych (art. 16 ust. 3 prawa 
budŜetowego) korzystało 38 jednostek, tj. 34,2% kontrolowanych jednostek, w tym 
w 4 jednostkach dochody wraz z dotacją nie pokrywały kosztów działalności. 

 Ustalenia kontroli dotyczące poszczególnych jednostek wskazują, Ŝe nie 
wszystkie jednostki osiągnęły dobre wyniki finansowe. Złe wyniki finansowe osiągały 
w szczególności gospodarstwa pomocnicze przy szkołach rolniczych. Do pogorszenia 
wyników niektórych jednostek przyczyniły się takŜe wzrastające naleŜności 
spowodowane nieegzekwowaniem opłat za świadczone usługi oraz nadmierne 
wydatki, w tym takŜe wydatki inwestycyjne. 

 Zwrócenia uwagi wymaga fakt, Ŝe w jednostkach gospodarki pozabudŜetowej, 
które prowadziły taką samą działalność, koszty tej działalności były w róŜnym stopniu 
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pokrywane dochodami własnymi. ZróŜnicowanie to świadczy o istniejących 
moŜliwościach racjonalizacji działania poszczególnych  jednostek. 

 Nie wszystkie jednostki gospodarki pozabudŜetowej oraz środki specjalne 
realizowały w pełni cele, jakie zostały przed nimi postawione. Uwagi dotyczące 
celowości odnoszą się zwłaszcza  do wydatkowania środków specjalnych 
w Ministerstwie Finansów i Głównym Urzędzie Ceł. 

 Z ustawy o urzędzie Ministra Finansów i ustawy Prawo celne wynika, Ŝe środki 
specjalne winny być przeznaczone na usprawnienie funkcjonowania  aparatu 
skarbowego i organów celnych oraz na premie dla pracowników. Kontrola wykazała, 
Ŝe środki specjalne były w przewaŜającej mierze przeznaczane na premie dla 
pracowników. W  Ministerstwie Finansów w I półroczu 1996 r. - 87,1%, a w Głównym 
Urzędzie Ceł - 92,9%. 

 W toku kontroli zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych ustalono, 
Ŝe dwa zakłady budŜetowe na 22 kontrolowane nie w pełni realizowały swoje zadania, 
a trzy gospodarstwa pomocnicze realizowały inne zadania niŜ zapisane w ich statucie. 

 Nieprawidłowości w zakresie rzetelności dotyczyły: sporządzania 
sprawozdawczości budŜetowej, terminowości opłacania składek na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy oraz z tytułu podatku od osób fizycznych, 
rozliczeń z budŜetem z tytułu nadwyŜki środków obrotowych, zysku i podatku 
dochodowego od osób prawnych, a takŜe dokumentowania postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych i sporządzania planów finansowych. 

 Dane wykazywane w  sprawozdaniach finansowych były w niektórych 
przypadkach niezgodne z ewidencją księgową, co zniekształcało wyniki finansowe. 
Tego typu nieprawidłowości stwierdzono w 13 jednostkach, tj. 11,7% ogółu 
kontrolowanych, z tego w 8 gospodarstwach pomocniczych oraz w 5 jednostkach, 
w których utworzono środki specjalne. 

 Nieterminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne stwierdzono 
w 18 jednostkach, tj. 16,2% ogółu kontrolowanych, z tego: w 5 zakładach 
budŜetowych, w 8 gospodarstwach pomocniczych  i w 5 jednostkach, w których 
utworzono środki specjalne. Na ogół działania te nie powodowały konsekwencji 
finansowych w postaci odsetek za zwłokę. 

 W okresie od lipca 1996 r. do stycznia 1997 r. NajwyŜsza Izba Kontroli 
przeprowadziła równieŜ kontrolę finansowania działalności Policji ze źródeł 
pozabudŜetowych.78  Tematyka kontroli obejmowała uregulowania prawne problemu 
darowizn w Policji, przestrzeganie przez Policję przepisów w trakcie pozyskiwania 
darowizn oraz źródła pochodzenia darowizn. Przyjmowanie i zagospodarowanie 
darowizn było moŜliwe za pośrednictwem utworzonego w tym celu środka 
specjalnego. W wyniku kontroli wnioskowano o zaprzestanie przyjmowania przez 
Policję darowizn od podmiotów innych niŜ organy samorządu terytorialnego. 

 
                                                           
78  Informacja o wynikach kontroli finansowania Policji ze źródeł innych niŜ budŜet państwa , NIK, 
kwiecień 1997 r. 
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V. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE 

 

 Ustawa - Prawo budŜetowe stanowi, Ŝe zadanie państwowe moŜe być 
wyodrębnione z budŜetu państwa i finansowane w ramach państwowego funduszu 
celowego, utworzonego na podstawie ustawy, a plany finansowe państwowych 
funduszy celowych stanowią części ustawy budŜetowej.  

 Ustawa budŜetowa na rok 1996 w wielu przepisach i pozycjach klasyfikacji 
budŜetowej mówi o róŜnych funduszach.  

 W załączniku nr 5 do ustawy, zatytułowanym "Dochody i wydatki państwowych 
funduszy celowych na 1996 r.", ujęto - podobnie jak w 1995 r. - 12 planów 
finansowych 10 państwowych funduszy celowych: 

 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z ustaloną dotacją z budŜetu państwa 
w wysokości 5.925.700 tys. zł, ujętą w części 58 - Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Dotacje dla tego Funduszu przewidziane są takŜe w innych częściach 
budŜetu państwa, co wyraźnie wynika np. z tej części uzasadnienia do projektu 
ustawy budŜetowej, w której jest mowa o dotacji dla Funduszu Kościelnego. 
Dotacja ta jest w duŜej części przeznaczona na świadczenia na rzecz Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych, 

 2) Funduszu Pracy, z ustaloną dotacją z budŜetu państwa w wysokości 
3.930.550 tys. zł, ujętą w części 46 - Krajowy Urząd Pracy, 

 3) Państwowego Funduszu Kombatantów, z ustaloną dotacją z budŜetu państwa 
w wysokości 100.000 tys. zł, ujętą w części 42 - Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, 

 4) Funduszu Alimentacyjnego, z ustaloną dotacją z budŜetu państwa w wysokości 
437.000 tys. zł, ujętą w części 58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

 5) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym, tak 
jak ustawy budŜetowe na lata 1994 i 1995, równieŜ ustawa budŜetowa na rok 1996 
nie zawiera planu finansowego wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, takŜe Ŝadnego objaśnienia w uzasadnieniu do ustawy, 

 6) Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz - jako odrębny plan 
finansowy - terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych, 

 7) Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz 
- jako odrębny plan finansowy - wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym, 

 8) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 9) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

10) Funduszu Promocji Twórczości. 

 W uzasadnieniu do projektu ustawy budŜetowej na rok 1996, w rozdziale 
omawiającym państwowe fundusze celowe, zamieszczono omówienie planu 
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finansowego jeszcze jednego funduszu, poza 10 wyŜej wymienionymi: Funduszu 
Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powtarzając 
komentarz z lat poprzednich, Ŝe "nie jest on - z formalnego punktu widzenia - 
państwowym funduszem celowym, lecz działa na bardzo zbliŜonych zasadach". Nadal 
nie podano argumentów uzasadniających tę tezę w stosunku do funduszu, którego 
wydatki prawie w całości pokrywane są dotacją budŜetową (w 1995 r. w 93,9%, 
w 1996 r. w 93,2%). Planowana w ustawie budŜetowej na rok 1996 dotacja do 
Funduszu Emerytalno-Rentowego, ujęta w części 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, wynosiła 7.544.490 tys. zł i była o 27% wyŜsza od dotacji przewidzianej 
w budŜecie na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS. 
W ustawie budŜetowej na 1997 r. zostały ujęte plany finansowe trzech funduszy 
KRUS, które tą drogą od 1997 r. traktowane są jako państwowe fundusze celowe.  

 Ustawa budŜetowa na rok 1996, podobnie jak ustawy budŜetowe lat 
poprzednich, przewiduje ponadto wydatki z budŜetu państwa na rzecz róŜnych 
funduszy celowych, zarówno funduszy pozostających w dyspozycji organów 
państwowych, jak i funduszy wyodrębnionych w poszczególnych podmiotach, 
funduszy lokalnych oraz innych pozabudŜetowych funduszy, których środki mają 
określone przeznaczenie, zbieŜne z zadaniami państwowymi. W niektórych 
przypadkach dotacje budŜetowe do funduszu pozabudŜetowego są odpowiednikiem 
finansowania w okresach poprzednich tych samych zadań - w ramach państwowego 
funduszu celowego (np. dotowany z budŜetu Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 
w Banku Gospodarstwa Krajowego jest następcą zniesionego Funduszu Rozwoju 
Budownictwa Mieszkaniowego, którego dysponentem był Minister Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa).  
W załączniku nr 2 do ustawy budŜetowej na 1996 r., zatytułowanym "Wydatki budŜetu 
państwa na rok 1996", w pozycji dotacje i subwencje wymienia się równieŜ: 

1) dotację dla Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, ujętą w części 55 - Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w wysokości 16.770 tys. zł, 

2) dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, ujętą 
w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP, w wysokości 25.000 tys. zł, 

3) dotację dla Funduszu Kościelnego, ujętą w części 05  - Urząd Rady Ministrów, 
w wysokości 22.100 tys. zł, na zadania Funduszu, wynikające z ustawy z dnia 
20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 
Kościelnego79. W uzasadnieniu do ustawy budŜetowej podano, Ŝe środki dotacji 
przeznaczone są na świadczenia na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych (16.000 tys. zł) a takŜe 
wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-
wychowawczej oraz remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych 
(6.100 tys. zł), 

                                                           
79 Dz.U. Nr 9, poz. 87 ze zm. 
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4) dotację dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, ujętą w części 83 - Rezerwy 

celowe, w wysokości 120.000 tys. zł, 

5) dotację dla Funduszu Hipotecznego, ujętą w części 18 - Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, w wysokości 50.500 tys. zł. Według uzasadnienia do 

projektu ustawy budŜetowej, kwota ta obejmuje "środki budŜetu państwa z tytułu 

udziału strony polskiej w tworzeniu Funduszu Hipotecznego oraz złotówkowy 

ekwiwalent środków z poŜyczki Banku Światowego i Gwarantowanej PoŜyczki 

Mieszkaniowej. Środki Funduszu Hipotecznego przeznaczone są na 

refinansowanie kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego, udzielonych 

przez banki uczestniczące".  

 Realizację dochodów państwowych funduszy celowych, których plany 
finansowe są objęte ustawą budŜetową na 1996 r. prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli: 

                          (w tys. zł) 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa funduszu 

Wykonanie 
w 

1995 r. 

 
1 9 9 6    r. 

Wykonanie 
w 1995 r. w 
warunkach 

 
6:3 
% 

 
6:4 
% 

 
6:5 
% 

 
6:7 
% 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

1996 r.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  ogółem 

w tym: 
 
50.928.586 

 
61.122.095 

 
62.392.822 

 
62.926.781 

 
61.063.375 

 
123,6 

 
103,0 

 
100,9 

 
103,1 

 1. Fundusz 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

 
42.032.189 

 
51.294.837 

 
52.024.300 

 
52.291.244 

 
50.396.595 

 
124,4 

 
101,9 

 
100,5 

 
103,8 

2. Fundusz 
Pracy 

 
  6.269.855 

 
  6.785.900 

 
7.475.900 

 
7.539.840 

 
7.517.556 

 
120,3 

 
111,1 

 
100,9 

 
100,3 

3. Państwowy 
Fundusz 
Kombatantów 

 
103.498 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.835 

 
124.094 

 
97,4 

 
100,8 

 
100,8 

 
81,3 

4. Fundusz 
Alimentacyjny 

 
653.685 

 
909.488 

 
760.752 

 
741.145 

 
783.768 

 
113,4 

 
81,5 

 
97,4 

 
94,6 

5. Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej 

 
 
 

837.826 

 
 
 

912.000 

 
 
 

912.000 

 
 
 

923.135 

 
 
 

1.004.553 

 
 
 
110,2 

 
 
 
101,2 

 
 
 
101,2 

 
 
 

91,9 

6. Centralny Fundusz  
Ochrony 
Gruntów Rolnych 

 
9.003 

 
4.490 

 
4.490 

 
9.791 

 
10.795 

 
108,8 

 
218,1 

 
218,1 

 
90,7 

7. Terenowe  
Fundusze Ochrony 
Gruntów Rolnych 

 
42.286 

 
26.275 

 

 
26.275 

 
60.850 

 
50.701 

 
143,9 

 
231,6 

 
231,6 

 
120,0 

8. Centralny Fundusz 
Gospodarki 
Zasobem 
Geodezyjnym  
i Kartograficznym 

 
 

6.884 

 
 

7.659 

 
 

7.659 

 
 

9.389 

 
 

8.254 

 
 
136,4 

 
 
122,6 

 
 
122,6 

 
 
113,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9. Wojewódzkie 

Fundusze 
Gospodarki 
Zasobem 
Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

 
 
 

36.386 

 
 
 

33.052 

 
 
 

33.052 

 
 
 

49.796 

 
 
 

43.627 

 
 
 
136,9 

 
 
 
150,7 

 
 
 
150,7 

 
 
 
114,1 

10. Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawn. 

 
 

748.036 

 
 

888.500 

 
 

888.500 

 
 

999.876 

 
 

896.895 

 
 
133,7 

 
 
112,5 

 
 
112.5 

 
 
111,5 

11. Fundusz 
Gwarantowanych 
Świadczeń 
Pracowniczych 

 
 

188.883 

 
 

159.394 

 
 

159.394 

 
 

200.365 

 
 

226.471 

 
 
106,1 

 
 
125,7 

 
 
125,7 

 
 

88,5 

12. Fundusz Promocji 
Twórczości 

 
55 

 
500 

 
500 

 
515 

 
66 

 
936,4 

 
103,0 

 
103,0 

 
780,3 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów. 
 
 W 1996 r. dochody państwowych funduszy celowych, których plany finansowe 

zawiera załącznik nr 5 do ustawy budŜetowej na 1996 r. wyniosły 62.926.781 tys. zł 

i w stosunku do ustawy były wyŜsze o 3,0%, a w stosunku do planu po zmianach - 

wyŜsze o 0,9%.  

W porównaniu do 1995 r. dochody te były w ujęciu nominalnym wyŜsze o 23,6%, 

a realnie wzrosły o 3,1%. W 1996 r. państwowe fundusze celowe, których plany 

finansowe objęte ustawą budŜetową na 1996 r. przejęły poprzez dochody 17,2%  PKB 

(w 1995 r. - 17,6%).  

 Realizację wydatków państwowych funduszy celowych, których plany 

finansowe są objęte ustawą budŜetową na 1996 r. prezentują dane zawarte w poniŜszej 

tabeli: 

                                    (w tys. zł) 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa funduszu 

 
Wykonanie 

1995 r. 

 
1 9 9 6    r. 

Wykonanie 
w 1995 r. w 
warunkach 

 
6:3 
% 

 
6:4 
% 

 
6:5 
% 

 
6:7 
% 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

1996 r.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  ogółem 

w tym: 
 
48.831.551 

 
60.154.128 

 
61.032.391 

 
60.821.860 

 
58.549.030 

 
124,6 

 
101,1 

 
99,7 

 
103,9 

1. Fundusz 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

 
41.191.130 

 
51.255.588 

 
51.495.308 

 
51.217.631 

 
49.388.165 

 
124,3 

 
99,9 

 
99,5 

 
103,7 

2. Fundusz Pracy 
 

 
6.206.810 

 
6.774.900 

 
7.464.900 

 
7.417.836 

 
7.441.965 

 
119,5 

 
109,5 

 
99,4 

 
99,7 

3. Państwowy 
Fundusz 
Kombatantów 

 
86.913 

 
100.000 

 
100.000 

 
82.173 

 
104.209 

 
94,5 

 
82,2 

 
82,2 

 
78,9 

4. Fundusz 
Alimentacyjny 

 
346.653 

 
501.557 

 
450.100 

 
442.733 

 
415.637 

 
127,7 

 
88,3 

 
98,4 

 
106,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Narodowy Fundusz 

Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej 

 
 

330.209 

 
 

430.300 

 
 

430.300 

 
 

442.975 

 
 

395.921 

 
 

134,1 

 
 
102,9 

 
 
102,9 

 
 

111,9 

6. Centralny Fundusz  
Ochrony Gruntów  
Rolnych  

 
6.193 

 
4.670 

 
4.670 

 
8.240 

 
7.425 

 
133,1 

 
176,4 

 
176,4 

 
111,0 

7. Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów 
Rolnych  

 
36.617 

 
29.938 

 
29.938 

 
49.815 

 
43.904 

 
136,0 

 
166,4 

 
166,4 

 
113,5 

8. Centralny Fundusz 
Gospodarki 
Zasobem 
Geodezyjnym  
i Kartograficznym 

 
 

4.951 

 
 

7.700 

 
 

7.700 

 
 

5.190 

 
 

5.936 

 
 

104,8 

 
 

67,4 

 
 

67,4 

 
 

87,4 

9. Wojewódzki 
Fundusz 
Gospodarki 
Zasobem 
Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

 
 
 

28.454 

 
 
 

35.280 

 
 
 

35.280 

 
 
 

44.581 

 
 
 

34.116 

 
 
 

156,7 

 
 
 
126,4 

 
 
 
126,4 

 
 
 

130,7 

10. Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawn. 

 
 

593.223 

 
 

954.413 

 
 

954.413 

 
 

1.105.352 

 
 

711.274 

 
 

186,3 

 
 
115,8 

 
 
115,8 

 
 

155,4 

11. Fundusz 
Gwarantowanych 
Świadczeń 
Pracowniczych1/ 

 
 

398 

 
 

59.282 

 
 

59.282 

 
 

5.183 

 
 

477 

 
 
1.302,3 

 
 

8,7 

 
 

8,7 

 
 
1086,6 

12. Fundusz Promocji  
i Twórczości 

 
- 

 
500 

 
500 

 
151 

 
- 

 
x 

 
30,2 

 
30,2 

 
x 

1/ Wydatki od dnia wejścia w Ŝycie noweli ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.), tj. od 
12.08.1995 r. do końca 1995 r. 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów. 
 

 Wydatki omawianych funduszy osiągnęły w 1996 r. kwotę 60.821.860 tys. zł 

i w porównaniu do 1995 r. były w ujęciu nominalnym wyŜsze o 24,6%, a realnie 

wzrosły o 3,9%. W stosunku do ustawy budŜetowej na 1996 r., zrealizowane w 1996 r. 

wydatki funduszy były o 1,1% wyŜsze, a w stosunku do planu po zmianach - o 0,3% 

niŜsze. 

 Stan środków obrotowych funduszy celowych, których plany finansowe były 
objęte ustawą, budŜetową prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

 
 
 

(w tys. zł) 
 
Lp. 

 
Nazwa funduszu 

Wykona- 
nie 1 9 9 6  r. 

Wykonanie 
w 1995 r. 

% 
 

  w 1995 r. wg usta-
wy budŜe- 

towej 

budŜet po 
zmianach 

wykona-nie w war. 
 1996 r. 

6:3 6:4 6:5 6:7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 a) razem stan funduszy  

    na początku roku 
7.164.066 8.486.561 9.008.512 9.261.101 8.589.716 129,3 109,1 102,8 107,8 

 b) razem stan funduszy  
    na koniec roku 

9.261.101 9.454.528 10.368.943 11.366.023 11.104.059 122,7 120,2 109,6 102,4 

1 Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych 
a) 
b) 

 
 

4.610.501 
5.451.560 

 
 

4.955.949 
4.995.198 

 
 

5.451.560 
5.980.552 

 
 

5.451.560 
6.525.173 

 
 

5.527.991 
6.536.420 

 
 

118,2 
119,7 

 
110,0 
130,6 

 
100,0 
109,1 

 
98,6 
99,8 

2 Fundusz Pracy 
a) 
b) 

 
125.020 
188.065 

 
288.019 
299.019 

 
288.019 
299.019 

 
188.065 
310.069 

 
149.899 
225.490 

 
150,4 
164,9 

 
65,3 

103,7 

 
65,3 

103,7 

 
125,5 
137,5 

3 Państwowy Fundusz 
Kombatantów 
a) 
b) 

 
 

-28.581 
-11.996 

 
 

-44.131 
-44.131 

 
 

-44.131 
-44.131 

 
 

-11.996 
6.666 

 
 

-34.269 
-14.383 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

4 Fundusz Alimentacyjny 
a) 
b) 

 
505.370 
812.402 

 
786.062 

1.193.993 

 
812.402 

1.123.054 

 
812.402 

1.110.814 

 
605.939 
974.070 

 
160,8 
136,7 

 
103,4 
93,0 

 
100,0 
98,9 

 
134,1 
114,0 

5 Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
a) 
b) 

 
 
 

1.190.851 
1.698.468 

 
 
 

1.488.699 
1.970.399 

 
 
 

1.488.699 
1.970.399 

 
 
 

1.698.468 
2.178.628 

 
 
 

1.427.830 
2.036.463 

 
 
 

142,6 
128,3 

 
 
 

114,1 
110,6 

 
 
 

114,1 
110,6 

 
 
 

119,0 
107,0 

6 Centralny Fundusz  
Ochrony Gruntów Rolnych 
a) 
b) 

 
 
 

725 
3.535 

 
 
 

456 
276 

 
 
 

456 
276 

 
 
 

3.535 
5.086 

 
 
 

869 
4.238 

 
 
 

487,6 
143,9 

 
 
 

775,2 
1.842,8 

 
 
 

775,2 
1.842,8 

 
 
 

406,8 
120,0 

7 Terenowe Fundusze Och-
rony Gruntów Rolnych 
a) 
b) 

 
 

25.111 
30.780 

 
 

16.716 
13.053 

 
 

16.716 
13.053 

 
 

30.780 
41.815 

 
 

30.108 
36.905 

 
 

122,6 
135,9 

 
 

184,1 
320,3 

 
 

184,1 
320,3 

 
 

102,2 
113,3 

8 Centralny Fundusz 
Gospodarowania Zasobem 
Geodezyjnym i 
Kartograficznym 
a) 
b) 

 
 
 
 

1.717 
3.650 

 
 
 
 

100 
59 

 
 
 
 

100 
59 

 
 
 
 

3.650 
7.849 

 
 
 
 

2.059 
4.376 

 
 
 
 

212,6 
215,0 

 
 
 
 

3.650,0 
13.303,4 

 
 
 
 

3.650,0 
13.303,4 

 
 
 
 

177,3 
179,4 

9 Wojewódzkie Fundusze 
Gospodarowania Zasobem 
Geodezyjnym i 
Kartograficznym 
a) 
b) 

 
 
 
 

11.560 
19.492 

 
 
 
 

5.302 
3.074 

 
 
 
 

5.302 
3.074 

 
 
 
 

19.492 
24.707 

 
 
 
 

13.860 
23.371 

 
 
 
 

168,6 
126,8 

 
 
 
 

367,6 
803,7 

 
 
 
 

367,6 
803,7 

 
 
 
 

140,6 
105,7 

10 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  *  
a) 
b) 

 
 
 

507.418 
662.231 

 
 
 

607.617 
541.704 

 
 
 

607.617 
541.704 

 
 
 

662.231 
556.755 

 
 
 

608.394 
794.015 

 
 
 

130,5 
84,1 

 
 
 

109,0 
102,8 

 
 
 

109,0 
102,8 

 
 
 

108,8 
70,1 

11 Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych 
a) 
b) 

 
 

214.374 
402.859 

 
 

381.772 
481.884 

 
 

381.772 
481.884 

 
 

402.859 
598.042 

 
 

257.034 
483.028 

 
 

187,9 
148,4 

 
 

105,5 
124,1 

 
 

105,5 
124,1 

 
 

156,7 
123,8 

12 Fundusz Promocji 
Twórczości 
a) 
b) 

 
 

- 
55 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

55 
419 

 
 

- 
66 

 
 

- 
761,8 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
634,8 

* stan funduszu PFRON na koniec 1995r. uległ znacznym zmianom po weryfikacji rocznego  
   bilansu przez audytorów 
Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 

 Wysoki przyrost środków obrotowych na koniec 1996 r. w porównaniu z 1995 r. 

odnotowano w Centralnym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym (115,0%) oraz w Funduszu Pracy (o 64,9%). ObniŜenie się stanu 
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środków obrotowych nastąpiło w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (o 15,9%). 

 Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy budŜetowej na 1996 r., dotacje 

z budŜetu państwa zaplanowane zostały dla 4 spośród 10 państwowych funduszy 

celowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Państwowego 

Funduszu Kombatantów i Funduszu Alimentacyjnego. 

 Realizację dotacji do tych funduszy prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

           (w tys. zł) 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa funduszu 

 
Wykonanie 

dotacji  
w 1995 r. 

 
Dotacje w 1996  r. 

Wykonanie 
dotacji  

w 1995 r.  w 
warunkach 

 
6:3 
% 

 
6:4 
% 

 
6:5 
% 

 
6:7 
% 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

1996 r.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Ogółem 

w tym: 
 
10.456.700 

 
10.393.250 

 
11.083.250 

 
11.083.250 

 
12.537.583 

 
106,0 

 
106,6 

 
100,0 

 
88,4 

1. Fundusz 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

 
6.000.000 

 
5.925.700 

 
6.031.400 

 
6.031.400 

 
7.194.000 

 
100,5 

 
101,8 

 
100,0 

 
83,8 

2. Fundusz Pracy 4.023.700 3.930.550 4.620.550 4.620.550 4.824.416 114,8 117,6 100,0 95,8 
3. Państwowy 

Fundusz 
Kombatantów 

 
103.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
123.497 

 
97,1 

 
100,0 

 
100,0 

 
81,0 

4. Fundusz 
Alimentacyjny 

 
330.000 

 
437.000 

 
331.000 

 
331.300 

 
395.670 

 
100,4 

 
75,8 

 
100.0 

 
83,7 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 
 
 W 1996 r. dotacje z budŜetu państwa dla ww. funduszy wyniosły 

11.083.250 tys. zł i były wyŜsze niŜ załoŜono w ustawie budŜetowej o 690.000 tys. zł, 

tj. o 6,6%. W porównaniu do 1995 r. były one w ujęciu nominalnym o 6,0% wyŜsze, 

a realnie o 11,6% niŜsze. 

 Stopień pokrycia wydatków poszczególnych funduszy dotacją budŜetową 

wynosił: 

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - 11,8% (w 1995 r. - 14,6%), 

- Fundusz Pracy - 62,3% (w 1995 r. - 64,8%), 

- Państwowy Fundusz Kombatantów 100% (w 1995 r. - 100%), 

- Fundusz Alimentacyjny - 74,8% (w 1995 r. - 95,2%). 

 Realizację dotacji budŜetowych do funduszy celowych, których plany finansowe 
nie były objęte ustawą budŜetową na 1996 r.,  prezentują dane zawarte w poniŜszej 
tabeli (kwoty dotacji dla tych funduszy ujęte były w załączniku nr 2 do ustawy): 

                (w tys. zł)                                                                                                              
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Lp. 

 
 

Nazwa funduszu 

 
Wykonanie 

dotacji 
1995 r. 

 
Dotacje w 1996 r. 

Wykonanie 
dotacji  

w 1995 r. w 
warunkach 

 
6:3 
% 

 
6:4 
% 

 
6:5 
% 

 
6:7 
% 

   wg ustawy 
budŜetowej 

budŜet po 
zmianach 

wykona- 
nie 

1996 r.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  ogółem 

w tym: 
 

6.213.508 
 

7.778.860 
 

7.969.537 
 

7.969144 
 

7.449.996 
 

128,3 
 

102,4 
 

100,0 
 
107,0 

1. Fundusz  
Emerytalno- 
Rentowy (KRUS) 

 
6.101.629 

 
7.544.490 

 
7.550.490 

 
7.550.097 

 
7.315.853 

 
123,7 

 
100,1 

 
100,0 

 
103,2 

2. Fundusz 
Prewencji 
i Rehabilitacji 
(KRUS) 

 
 

14.000 

 
 

16.770 

 
 

16.770 

 
 

16.770 

 
 

16.786 

 
 

119,8 

 
 

100,0 

 
 
100,0 

 
 

99,9 

3. Narodowy 
Fundusz 
Rewaloryzacji 
Zabytków 
Krakowa 

 
 

18.300 

 
 

25.000 

 
 

25.000 

 
 

25.000 

 
 

21.942 

 
 

136,6 

 
 

100,0 

 
 
100,0 

 
 
113,9 

4. Fundusz 
Kościelny 

 
15.000 

 
22.100 

 
22.100 

 
22.100 

 
17.985 

 
147,3 

 
100,0 

 
100,0 

 
122,9 

5. Krajowy 
Fundusz 
Mieszkaniowy 

 
- 

 
120.000 

 
341.968 

 
341.968 

 
- 

 
x 

 
285,0 

 
100,0 

 
x 

6. Fundusz 
Hipoteczny 

 
64.579 

 
50.500 

 
13.209 

 
13.209 

 
77.430 

 
20,5 

 
26,2 

 
100,0 

 
17,1 

Źródło: Wyniki kontroli poszczególnych dysponentów głównych. 
 
 Dotacje z budŜetu do ww. 6 funduszy wyniosły w 1996 r. - 7.969.144 tys. zł 
i były o 2,4% wyŜsze niŜ określono w ustawie budŜetowej. W porównaniu do 1995 r. 
dotacje te były w ujęciu nominalnym wyŜsze o 23,3%, a realnie wzrosły o 7,0%.  
W 1996 r. dotacje z budŜetu państwa do funduszy celowych (zarówno państwowych 
jak i pozostałych funduszy celowych) stanowiły 17,5% ogólnych wydatków budŜetu 
państwa, przy czym dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu 
Emerytalno-Rentowego łącznie - 12,5% (w 1995 r. odpowiednio 18,3% i 13,3%).  

 W 1996 r., podobnie jak w latach poprzednich, organy nadzorujące działalność 
funduszy celowych o charakterze państwowym nie wykonały delegacji ustawowej 
określonej w art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo budŜetowe, w zakresie ustalenia w drodze 
rozporządzeń szczegółowych zasad gospodarki finansowej, z wyjątkiem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej, który wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(obowiązujące od dnia 27 grudnia 1996 r.). 
 Uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli dotyczyły niepełnego zwymiarowania 
naleŜności.  

 Podobnie, jak w latach poprzednich, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych nie dysponował odpowiednią ewidencją podmiotów 
zobowiązanych do świadczeń pienięŜnych na rzecz Funduszu.  

 Nie było moŜliwe równieŜ zwymiarowanie naleŜności Funduszu Promocji 
Twórczości, poniewaŜ rozliczenia wydawców i producentów płyt i kaset wynikały 
wyłącznie z deklaracji, a Minister Kultury i Sztuki nie miał rozeznania odnośnie 
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rzeczywistych rozmiarów sprzedaŜy utworów, od których uzaleŜnione były wpłaty na 
rzecz Funduszu. Stwierdzić przy tym naleŜy, Ŝe Minister Kultury i Sztuki nie został 
wyposaŜony w prawne instrumenty skutecznego egzekwowania naleŜności funduszu.  

 O niewłaściwej windykacji naleŜności, w tym zwłaszcza nienaleŜytym 
wykorzystywaniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
świadczą chociaŜby zaległości we wpłatach składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, które na koniec 1996 r. wyniosły 4.759.208 tys. zł i stanowiły 10,3% 
zrealizowanych przez FUS w 1996 r. dochodów własnych (bez dotacji budŜetowej). 
ZadłuŜenie rolników z tytułu nieuregulowanych składek na Fundusz Emerytalno-
Rentowy na koniec 1996 r. wyniosło 162.555 tys. zł i stanowiło 29,3% zrealizowanych 
przez FER dochodów własnych (bez dotacji budŜetowej).  

 Wyniki kontroli wykazały, Ŝe w 1996 r. zwiększyła się liczba tytułów 
wykonawczych wystawionych przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego na zaległości składek na Fundusz Emerytalno-Rentowy, 
tym niemniej - w ocenie NIK - była ona niewystarczająca. Tytułami wykonawczymi 
objęto zaledwie 6,9% ogólnej kwoty zadłuŜenia płatników składek FER 
(tj. 11.174 tys. zł). 

 Wyniki kontroli dotyczące gospodarowania środkami państwowych funduszy 
celowych oraz wynikające z nich wnioski NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawiła 
w listopadzie 1996 r. w informacji "Fundusze celowe w systemie budŜetowym 
państwa".  
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VI. REALIZACJA KIERUNKÓW PRYWATYZACJI 80 

 

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku Nr 12 do ustawy budŜetowej na 
rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. określił „Kierunki prywatyzacji majątku państwowego 
w 1996 r.”. Działania Rządu w sferze prywatyzacji miały być nakierowane na: 
wzmocnienie oŜywienia gospodarczego, podnoszenie międzynarodowej 
konkurencyjności polskiej gospodarki, wypracowanie koncepcji rozdysponowania 
posiadanych przez państwo zasobów majątku oraz rozpoczęcie prac nad 
uruchomieniem nowych programów prywatyzacyjnych, przyspieszenie rozwoju rynku 
kapitałowego oraz  zwiększenie zaangaŜowania kapitału zagranicznego. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie przedsięwzięć 
wynikających z „Kierunków prywatyzacji majątku państwowego w 1996 r.” 

 Wyniki badań kontrolnych wykazały, Ŝe w 1996 r. wykonano większość zadań 
określonych w „Kierunkach prywatyzacji”. W ocenie tej uwzględniono fakt, Ŝe 
nastąpiło oŜywienie gospodarcze i zwiększenie zaangaŜowania kapitału zagranicznego 
oraz odnotowano dalszy postęp w prywatyzacji gospodarki narodowej, zwłaszcza 
w strukturze własnościowej sektora publicznego. 

 Uwagi krytyczne Izby dotyczą niewykonania zadania dotyczącego objęcia 
prywatyzacją kapitałową ok. 90 przedsiębiorstw oraz zamiany wierzytelności na akcje 
w ok. 70 przedsiębiorstwach, a takŜe stwierdzonych pojedynczych przypadków 
nieprawidłowości: 

- w prywatyzacji kapitałowej, w tym przy sprzedaŜy akcji Banku Śląskiego S.A. 
i WBK S.A., 

 

- w działalności organów załoŜycielskich w prywatyzacji bezpośredniej i likwidacji 
przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych, 

- niskiej efektywności we wdraŜaniu kontraktów menedŜerskich, 

- opóźnień we wprowadzaniu akcji NFI do obrotu giełdowego. 

Stan procesów prywatyzacyjnych 

 Według danych GUS81, od rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych do końca 
1996 r., przekształceniami własnościowymi objęto 5.585 przedsiębiorstw 
państwowych, tj. 64,0% stanu z czerwca 1990 r. (w 1996 r. 379)82. W ciągu  6 lat 
                                                           
80  Informacja została opracowana na podstawie wyników następujących kontroli Izby: 
 - Przekształcenia własnościowe w gospodarce narodowej w 1996 r., 
 - Wykonanie budŜetu państwa w 1996 r., 
 - Działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie trwałego rozdysponowania mienia 
   Zasobu WRSP i nadzoru sprawowanego nad mieniem wydzierŜawionym. 
81 „O Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju Rok 1996” - opracowanie GUS z dnia 29 stycznia 1997 r. (str.79). 
82  W opracowaniu z 1997 r. pt: „Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych wg stanu na 31.12.1996 r.”, 
GUS definiuje (str. 23) pojęcie przedsiębiorstw państwowych objętych prywatyzacją w sposób następujący: 
„Przedsiębiorstwa państwowe objęte prywatyzacją to te jednostki, które zostały przekształcone w jednoosobowe 



 217 

zakończono prywatyzację 1.886 podmiotów (w 1996 r. 305). W jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa (jsSP) przekształcono w ww. okresie 1.228 przedsiębiorstw 
państwowych (w 1996 r. 152). Spośród 555 jsSP przeznaczonych do prywatyzacji 
indywidualnej, sprywatyzowano 184, tj. 33%, w tym 24 w 1996 r. Na sprzedaŜ poprzez 
ofertę publiczną wystawiono ogółem 29 spółek, w tym 1 spółkę w 1996 r. 

 Na zmianę struktury własnościowej gospodarki w 1996 r. wpływała 
prywatyzacja sektora publicznego, prywatyzacja załoŜycielska oraz wzrost potencjału 
wytwórczego w prywatnych podmiotach. Wynikiem tego był systematyczny wzrost 
udziału sektora prywatnego w gospodarce w porównaniu z 1995 r.: 

- z 43,2% do 49,9% w przychodach z całokształtu działalności,  
- z 44,5% do 49,3% w produkcji sprzedanej przemysłu, 
- do prognozowanych 70% w tworzeniu PKB.  

W sektorze prywatnym w końcu 1996 r. pracowało ok. 65% ogólnej liczby pracujących 
w gospodarce narodowej (wobec 62,4% w 1995 r.).  
Jednostki sektora prywatnego zrealizowały w okresie trzech kwartałów 1996 r. 
ok. 62% całego eksportu i 75% importu. 

ZaangaŜowanie kapitału zagranicznego 

 Stabilizacja ekonomiczna gospodarki sprzyjała napływowi kapitału 
zagranicznego. Od początku okresu transformacji do końca 1996 r. napłynęło do Polski 
w formie inwestycji bezpośrednich 12 mld dolarów USA (inwestycje o wartości 
powyŜej 1 mln dolarów USA), w tym 5,2 mld dolarów USA w 1996 r. Udział kapitału 
zagranicznego w finansowaniu inwestycji zrealizowanych w 1996 r. ocenia się na 
ok. 20%, wobec 13% w 1995 r. 

Prywatyzacja kapitałowa 

 W 1996 r. nie osiągnięto „znaczącego wzrostu prywatyzacji kapitałowej”, 
określonego w „Kierunkach prywatyzacji...”, w których przewidziano objęcie tą formą 
prywatyzacji około 90 przedsiębiorstw, w tym w drodze oferty publicznej od 5 do 7 
przedsiębiorstw. W 1996 r. sprywatyzowano 24 jsSP, w tym 1 w drodze oferty 
publicznej. W odniesieniu do dalszych 44 jsSP procesy prywatyzacji znajdowały się na 
róŜnych etapach przygotowań, począwszy od ogłoszenia przetargu (zaproszenia do 
rokowań) do prowadzenia negocjacji z potencjalnymi nabywcami, w tej grupie było 5 
jsSP, których prospekty emisyjne złoŜono do Komisji Papierów Wartościowych.                     
W IV kwartale 1996 r. MSP nie wprowadziło na „listę transferową spółek 
przeznaczonych do prywatyzacji kapitałowej” (na podstawie oferty ogłoszonej 
publicznie bądź publicznego zaproszenia do rokowań), Ŝadnej nowej spółki. 
Częściowym usprawiedliwieniem, obserwowanego od 1994 r., spadku liczby 
podmiotów sprywatyzowanych kapitałowo było obejmowanie tym procesem spółek 
o coraz to wyŜszej wartości rynkowej bądź stwarzających, wg oceny Ministerstwa 

                                                                                                                                                                                     
spółki Skarbu Państwa, postawione w stan likwidacji (niezaleŜnie od stanu jej zaawansowania) lub przejęte przez 
Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa”.  
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Skarbu Państwa, swoją działalnością zagroŜenia ekologicze, tj. wymagających 
długotrwałych przygotowań do sprzedaŜy. 

 Większość działań dotyczących prywatyzacji kapitałowej, podejmowanych 
w 1996 r. przez Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Skarbu Państwa, 
Izba ocenia pozytywnie. Stwierdzono jednak pojedyncze przypadki działań nie 
spełniających wymogów kryteriów legalności, gospodarności,  celowości i rzetelności, 
na skutek: 

- naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych podczas wyboru firm doradczych, 

- naruszenia ustawy Prawo budŜetowe oraz Kodeksu cywilnego, przez podpisanie 
aneksu do umowy z inwestorem strategicznym, dotyczącej prywatyzacji jsSP, 

- niestarannego sprawdzania wiarygodności inwestorów oraz źródeł pochodzenia 
środków, z których finansowane były transakcje kupna akcji prywatyzowanych 
spółek83. 

Efekty prywatyzacji kapitałowej  

 Prywatyzacją kapitałową w 1996 r. objęto przede wszystkim spółki prowadzące 
działalność produkcyjną, a szczególnie wytwarzające artykuły rynkowe. Spośród 24 
jsSP, akcje 3 spółek sprzedano w drodze przetargu pisemnego, 1 spółkę poprzez ofertę 
publiczną i 20 w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

 Od 1994 r. corocznie następowało zmniejszanie liczby jsSP prywatyzowanych 
metodą oferty publicznej. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wpływów do 
budŜetu z tego tytułu, które w 1994 r. wynosiły 442,1 mln zł, w 1995 r. 195,7 mln zł, 
a w 1996 r. 190,1 mln zł. Wpływy ze sprzedaŜy akcji  w 1996 r. jednej spółki 
sprywatyzowanej tą metodą wyniosły 31,7 mln zł, a pozostałą kwotę uzyskano ze 
sprzedaŜy  na Giełdzie pakietów akcji spółek wcześniej sprywatyzowanych.  

 Efektywność transakcji zawartych w 1996 r. w trybie publicznego zaproszenia 
do rokowań, mierzona stosunkiem ceny sprzedaŜy akcji/udziałów spółek do ich 
wartości  księgowej była bardzo zróŜnicowana. Wartości niŜsze od jedności uzyskano 
w przypadku 9 transakcji, a wyŜsze w przypadku 11 transakcji. We wszystkich  
transakcjach inwestorzy strategiczni  zobowiązali się do niedokonywania zwolnień 
pracowników w spółkach przez okres od 1 do 3 lat, a w 19 spółkach do  
zainwestowania kapitału. Postanowienia umów zabepieczały interesy Skarbu Państwa 
w szerszym zakresie niŜ w latach poprzednich. 

 We wdraŜaniu procedur udostępniania akcji spółek w drodze pisemnego 
przetargu uczestniczyły w 1996 r. 83 spółki, z czego sprzedano akcje/udziały 3 spółek, 
wyłoniono nabywców dalszych 8 spółek, a w pozostałych prowadzono prace 
przedprywatyzacyjne. Ta forma prywatyzacji w pierwszym okresie  wdraŜania nie 
cieszyła się jednak większym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. 

                                                           
83  Zagadnienia te zostaną przedstawione w informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych 
w gospodarce narodowej w 1996 r. 
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     W ramach prywatyzacji kapitałowej, MPW i MSP osiągnęło w 1996 r. dochody 
budŜetowe w wysokości 1.938.290,5 tys. zł, które stanowiły 107,7 % wielkości 
określonej w ustawie budŜetowej (1.800.000 tys. zł - dział 97 - RóŜne rozliczenia - 
prywatyzacja). Stosunkowo niskie były w 1996 r. relacje poniesionych kosztów do 
uzyskanych dochodów  z prywatyzacji  kapitałowej ( udział kosztów prywatyzacji 
w 1995 r., bez NFI,  stanowił 2,5%, a w 1996 r. 2,3%). 

Metody stosowane w prywatyzacji kapitałowej 

 Zgodnie z „Kierunkami prywatyzacji...”, Ministrowie Przekształceń 
Własnościowych i Skarbu Państwa kontynuowali działania mające na celu 
doskonalenie metod i technik prywatyzacji kapitałowej, w tym uruchomili m. in. nową 
ścieŜkę prywatyzacyjną, polegającą na sprzedaŜy akcji/udziałów drogą przetargu 
pisemnego. W rezultacie model polskiej prywatyzacji stawał się bardziej 
zróŜnicowany, co stwarzało moŜliwości korzystania z wielu ścieŜek prywatyzacji 
w zaleŜności od wielkości przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej, zdolności do 
gromadzenia kapitału na rozwój, zainteresowania zakupem przez inwestorów 
strategicznych oraz warunków występujących na rynku.  

 

 

 Wyceny wartości prywatyzowanych spółek prowadzone były metodami 
uwzględniającymi sytuację rynkową. W wycenach wykonywanych metodami 
dochodowymi uwzględniano wartość segmentu rynku jaki był opanowany przez 
prywatyzowany podmiot.  

 Na niewprowadzenie w szerszym zakresie ulg i preferencji dla inwestorów 
krajowych dotyczących sprzedaŜy ratalnej, systemu gwarancji kredytowych itp., wpływ 
miało wejście w Ŝycie w 1997 r. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. 

Prywatyzacja kapitałowa w układzie branŜowym 

 Zgodnie z „Kierunkami prywatyzacji...” Minister PW i Minister SP 
kontynuowali prywatyzację kapitałową w branŜy tytoniowej (sprzedano akcje/udziały 3 
jsSP), chemicznej (3 spółek), produkcji artykułów spoŜywczych (6 spółek), produkcji 
maszyn i urządzeń (6 spółek) oraz  materiałów budowlanych (2 spółek). W branŜach 
tych  w 1996 r. prowadzono prace przygotowawcze do prywatyzacji w 29 jsSP. 

Rozwój rynku kapitałowego 

 SprzedaŜ akcji /udziałów w trybie oferty publicznej stanowi podstawę tworzenia 
rynku kapitałowego w Polsce. W końcu 1996 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie notowano akcje 82 spółek, których wartość rynkowa wzrosła 
z 11,3 mld zł do 24 mld zł. W 1996 r. na warszawskiej giełdzie przybyło 18 nowych 
spółek, pomimo ograniczenia, zaledwie do 1 spółki, oferty publicznej realizowanej 
przez Ministra PW i Ministra SP. Rynek kapitałowy miał jednak w dalszym ciągu 
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ograniczony zakres oddziaływania na gospodarkę kraju. Wartość rynkowa spółek 
notowanych na Giełdzie stanowiła tylko 6,7%  PKB. 

Prywatyzacja bezpośrednia 

 Dominującą formą przekształceń własnościowych pod względem ilościowym 
była likwidacja w celu prywatyzacji bezpośredniej, którą od 1990 do końca 1996 r. 
objęto 1.247 przedsiębiorstw państwowych. W 1996 r. zlikwidowano 182 
przedsiębiorstwa w celu prywatyzacji, w tym 62 w celu sprzedaŜy (art. 37 ust. 1, pkt. 1 
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych84 - ustawa 
o p.p.p.), 18 w celu wniesienia ich majątku do spółek (art. 37 ust. 1, pkt. 2) oraz  97 
w celu oddania ich mienia do odpłatnego korzystania (art. 37 ust. 1, pkt. 3). Do 
odpłatnego korzystania kierowane były przedsiębiorstwa w dobrym stanie finansowym 
oraz nie wymagające znacznych nakładów na modernizację i rozwój. Przedsiębiorstwa 
w złym stanie ekonomicznym kierowane były na ścieŜkę „szybkiej sprzedaŜy”. 
W 1996 r. spółki pracownicze osiągnęły łącznie wskaźnik rentowności brutto 4,6% 
i netto 2,5%, tj. wskaźniki wyŜsze od osiągniętych przez sektor publiczny 
(odpowiednio 4,5% i 2,2%). W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dopiero w 1997 r., nie wystąpiły 
w 1996 r. warunki do zmiany zasad nabywania praw własności do majątku, który był 
odpłatnie wykorzystywany przez spółki pracownicze. Podobnie jak w roku 
poprzednim, takŜe w 1996 r., najczęściej stosowanym sposobem prywatyzacji 
bezpośredniej było oddawanie majątku przedsiębiorstw spółkom pracowniczym na 
czas oznaczony do odpłatnego korzystania (tzw. leasing). Ta forma prywatyzacji była 
na ogół powszechnie akceptowana przez organy przedsiębiorstw. Do końca 1996 r. 
powstało 1.041 spółek pracowniczych (w tym 87 w 1996 r.). Według danych GUS 
(Ministerstwo SP nie dysponowało takimi informacjami), wpływy do budŜetu z tytułu 
oddania majątku likwidowanych przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania w 1996 r. 
wyniosły 307 mln zł, a  z tytułu sprzedaŜy 61 mln zł.85 Tym samym załoŜenie ustawy 
budŜetowej dotyczące tych wpływów zostało w całości zrealizowane. 

 Wystąpiły pojedyncze przypadki nieprawidłowości w działalności organów 
załoŜycielskich, dotyczące m.in.: 

- naruszenia ustawy o ograniczeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, 

- wycen majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw, 

- przewlekłości prowadzonych procesów likwidacyjnych, 

- nadzoru nad działalnością likwidatorów, 

- nienaleŜytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa oraz braku sankcji z tytułu 
niewykonania umów prywatyzacyjnych86. 

                                                           
84  Dz. U. Nr 51, poz. 298, ze zm. 
85  Opracowanie GUS pt: „Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych wg stanu na 31.12.1996 r.”, (str. 
19). 
86  Zagadnienia te zostaną przedstawione w informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych 
w gospodarce narodowej w 1996 r. 
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Likwidacja przedsiębiorstw państwowych ze względów ekonomicznych 

 W latach 1990-1996 postawiono w  stan likwidacji ze względów 
ekonomicznych (w trybie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych) 1.464 przedsiębiorstwa państwowe, w tym 85 
w 1996 r. W 1996 r. nastąpiła poprawa skuteczności likwidacji przedsiębiorstw 
państwowych w tym trybie. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił korzystny 
wzrost zakończonych procesów. Do końca 1996 r. zakończono procesy likwidacji 
w 34% przedsiębiorstwach. 

 Izba ujawniła pojedyncze przypadki nieprawidłowości w procesach 
likwidacyjnych, dotyczące m.in.: 

- naruszenia ustawy o p.p. i ustawy o gospodarce finansowej p.p., 

- wnoszenia mienia likwidowanych p.p. do spółek, 

- wycen składników majątku likwidowanych przedsiębiorstw, 

- prac zarządców komisarycznych i likwidatorów przedsiębiorstw oraz nadzoru 
organów załoŜycielskich nad tymi działaniami87. 

Prace legislacyjne 

 W 1996 r. większość prac legislacyjnych określonych w „Kierunkach 
prywatyzacji..” została zrealizowana. Opracowano projekty następujących  ustaw: 

- o funduszach inwestycyjnych. Projekt ustawy regulującej procesy dostosowawcze 
polskiego rynku kapitałowego do systemu prawnego Unii Europejskiej. Prezes Rady 
Ministrów projekt tej ustawy przedstawił 22 listopada 1996 r. Marszałkowi Sejmu 
RP, 

- o rekompensatach wynikających z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczących pracowników sfery budŜetowej oraz emerytów i rencistów. Projekt tej 
ustawy po rozpatrzeniu przez Radę Ministrów został 23 lipca 1996 r. przedstawiony 
Marszałkowi Sejmu RP. Proces przygotowania projektu ustawy nie został jednak 
zakończony, bowiem 16 października 1996 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
przedstawił Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów projekt autopoprawek, 
który z kolei rekomendował go Radzie Ministrów. Zgłoszone autopoprawki 
stanowiły realizację postulatów pracowników sfery budŜetowej oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Projekt ustawy z autopoprawką, po akceptacji przez Radę 
Ministrów został przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiony 28 października 
1996 r. Marszałkowi Sejmu RP, 

- o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Na wniosek Ministra PW 
projekt ten rozpatrzyła i zaakceptowała 23 stycznia 1996 r. Rada Ministrów. Ww. 
projekt z uzasadnieniem potrzeby zastosowania trybu pilnego Prezes Rady 
Ministrów skierował 26 stycznia 1996 r. do Sejmu RP. 

MPW oraz MSP współuczestniczyły w 1996 r. w: 

                                                           
87  Zagadnienia te zostaną przedstawione w informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych 
w gospodarce narodowej w 1996 r. 
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- pracach legislacyjnych związanych z opracowaniem projektów aktów prawnych 
w toku prac nad koncepcją reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu,  

- pracach nad nowelizacją prawa handlowego. 

Rząd w 1996 r. nie przedłoŜył Sejmowi RP wymienionych w „Kierunkach 
prywatyzacji..” następujących projektów ustaw: 

- o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, poniewaŜ Sejm RP 
uchwalił ustawę wg projektu poselskiego, (odnotować przy tym naleŜy, Ŝe Minister 
SP podejmował dwukrotne próby nowelizacji tej ustawy, uzasadniając swoje 
działanie koniecznością wyeliminowania błędów w niej zawartych, mogących 
prowadzić do skutków sprzecznych z intencjami ustawodawcy. Proponowane 
zmiany nie znalazły akceptacji członków rządu, a następne propozycje nie uzyskały 
poparcia Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Nowelizacji ustawy dokonano na 
podstawie projektu poselskiego.), 

- o ubezpieczeniach społecznych - funduszach emerytalnych (projekt przejął 
z ministerstw Międzyresortowy Zespół ds Reformy Zabezpieczenia Społecznego), 

- o rekompensatach z tytułu utraty mienia przejętego z naruszeniem prawa na 
podstawie przepisów wydanych w latach 1944-1962 (Prezes Sądu NajwyŜszego 
przedstawił Ministrowi SP wniosek o wstrzymanie dalszych prac nad tym projektem 
ustawy, ze względu na jego sprzeczność z Konstytucją, systemem prawa i zasadami 
sprawiedliwości społecznej). 

Program „Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja” (SRP) 

 W „Kierunkach prywatyzacji” przewidziano  w 1996 r. wdroŜenie pilotaŜowego 
Programu Stabilizacja-Restrukturyzacja-Prywatyzacja. W 1996 r. Minister SP poza 
doprowadzeniem do podpisania między Skarbem Państwa, EBOiR i Powszechnym 
Bankiem Kredytowym S.A. oraz Bankiem Depozytowo-Kredytowym w Lublinie 
umów wspólników, opracowanych pod auspicjami EBOiR, nie zdołał zawrzeć 
dalszych umów i uruchomić procedur wdroŜeniowych przewidzianych Umową 
Ramową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa i EBOiR. W toku negocjacji formuły 
prawnej Programu SRP, polskie banki nie skorzystały z przewidzianych w Umowie 
Ramowej zagranicznej poŜyczki od EBOiR gwarantowanej przez Skarb Państwa, 
w wysokości 40 mln dolarów USA. W umowie wspólników, banki polskie 
zobowiązały się do zaangaŜowania  własnych wkładów kapitałowych w ograniczonej 
wysokości  15 mln dolarów USA  Program SRP zakładający, osiągnięcie w cyklu  
5-letnim, wzrost wartości rynkowej wybranej grupy przedsiębiorstw o początkowej 
wartości 20 mln dolarów USA, a następnie ich prywatyzację, stał się przedsięwzięciem 
komercyjnym. Sprzeczność interesów uczestników biorących udział w Programie, 
spowodowała, Ŝe negocjacje związane z ustaleniem formuły prawnej inwestowania 
w spółki oraz określeniem gwarancji zabezpieczających interesy uczestników tego 
Programu były długotrwałe. Dotyczyło to zwłaszcza problematyki kredytowania, 
wpływu na składy zarządów spółek, uruchamiania środków PHARE na pomoc 
techniczną, wyceny wkładów niepienięŜnych Skarbu Państwa, formuły dystrybucji 
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dochodów, stopy zwrotu zainwestowanych kapitałów oraz rozpatrywania spraw 
spornych wg angielskiej jurysdykcji. 

 Z powyŜszych względów, Izba uznaje za uzasadnione przedłuŜenie okresu 
przygotowania do uruchomienia Programu SRP. W wyniku tych negocjacji, 
w projektach umów przygotowywanych na zlecenie EBOiR przez firmę White & Case, 
doprecyzowano bowiem postanowienia dotyczące m.in. procedur i obowiązków stron, 
wprowadzono wiele definicji zwiększających stopień zabezpieczenia interesów strony 
polskiej, a takŜe zastosowano mechanizmy zapewniające wykonanie zobowiązań oraz 
określono zasady podziału korzyści majątkowych w wyniku realizacji Programu. 
Niemniej jednak wysiłki strony polskiej nie doprowadziły do pełnego zabezpieczenia 
interesów Skarbu Państwa, jako uczestnika tego przedsięwzięcia. Dotyczyło to 
zwłaszcza kwestii nierówności w podziale efektów finansowych w przypadku 
wykonania tego Programu, a takŜe rozstrzygania sporów poza polską jurysdykcją. 
W ocenie MSP, był to skutek osiągnięcia pułapu ustępstw ze strony EBOiR. 

Program „Prywatyzacja z restrukturyzacj ą”  

 W „Kierunkach prywatyzacji...” zobowiązano Rząd do dokończenia 
pilotaŜowego Programu „Prywatyzacja z restrukturyzacją”. MPW podjęło w 1993 r. 
prace wdroŜeniowe nad tym Programem, zakładającym zebranie doświadczeń przy 
restrukturyzacji i prywatyzacji 27 spółek, przy czym w 1996 r. liczbę tych spółek 
zmniejszono do 13. Z powodu braku do końca 1995 r. podstaw prawnych do 
zawierania kontraktów menedŜerskich zakładających wynagrodzenie grup 
zarządzających w postaci akcji  prywatyzowanych spółek, w 1996 r. MPW i następnie 
MSP zbierały doświadczenia, kontynuując w ograniczonym zakresie realizację tego 
Programu. Zagadnienie powyŜsze zostało uregulowane rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
zbywanie naleŜących do Skarbu Państwa akcji/udziałów, ustalenia dłuŜszego terminu 
udostępnienia akcji/udziałów oraz odstąpienia od publicznego trybu zbycia 
akcji/udziałów naleŜących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych 
w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.88 Poza zawartymi w okresie 
od września 1993 r. do kwietnia 1994 r. 4 kontraktami menedŜerskimi, do końca 
1996 r. nie podpisywano nowych kontraktów. 
Osiągnięte wyniki gospodarcze w większości spółek powierzonych w zarząd grupom 
menedŜerskim były niezadowalające. Tylko Huta Szkła Gospodarczego KARA została 
sprywatyzowana poprzez emisję nowych akcji, które zostały objęte przez wierzycieli 
oraz grupę zarządzającą. Na skutek braku postępów w restrukturyzacji, nie 
przedłuŜono umowy z grupą zarządzającą w Bielskich Zakładach Graficznych Sp 
z o.o. oraz zawieszono w czynnościach grupę menedŜerską w TEMED S.A. Grupa 
zarządzająca w „WUKOM” Sp. z o.o. nie zdołała od 1994 r. znaleźć inwestora 
strategicznego, pomimo 2-krotnego przedłuŜenia jej terminu waŜności kontraktu, tj. do 
końca 1996 r., a następnie do końca 1997 r. 
Według Izby, zasadniczymi przyczynami niepowodzeń we wdraŜaniu tego Programu 
był brak, do końca 1995 r., podstaw prawnych do zawierania kontraktów 
                                                           
88  Dz. U. Nr 10, poz. 57. 



 224 

menedŜerskich oraz powierzenie w zarząd majątku Skarbu Państwa niewiarygodnym 
grupom menedŜerskim.  

Zamiana wierzytelności na akcje/udziały w spółkach 

 Zadanie kontynuowania w 1996 r. procesu zamiany wierzytelności  na 
akcje/udziały w wyniku bankowych postępowań ugodowych (b.p.u.), które powinno 
objąć około 50 przedsiębiorstw, a takŜe około 20  przedsiębiorstw i spółek na 
podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw89, nie w pełni 
zostało zrealizowane. Procesami b.p.u. objęto bowiem 28 podmiotów (56% 
planowanej liczby) zaś drugą formą 1 spółkę. Opóźnienia w realizacji tego 
przedsięwzięcia wynikały, zdaniem NIK,  z przekraczania przez Ministra PW 
ustawowego 30-dniowego terminu przekształcania przedsiębiorstw w jsSP. Opóźnienia 
te tłumaczono trudnościami w uzyskiwaniu od przekształcanych przedsiębiorstw 
niezbędnych dokumentów i informacji. 

Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 

 Spośród zadań określonych w „Kierunkach prywatyzacji...”, dotyczących 
realizacji Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w planowanym terminie 
zakończono dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych, a takŜe utworzono 
instytucję Powiernika Emisji Świadectw Udziałowych i rozpoczęto nadzorowanie 
procesu dystrybucji świadectw. W 1996 r. nie zdołano natomiast zakończyć prac nad 
2 projektami aktów wykonawczych (uchwalono je w marcu i kwietniu 1997 r.) 
rozstrzygających, zgodnie z delegacją art. 34 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji90, 
o terminie utraty waŜności powszechnych świadectw udziałowych oraz o trybie 
i terminie ich wymiany na akcje  funduszy. 
W ograniczonym zakresie uruchomiono w 1996 r. (planowany na I kwartał) system 
monitorowania  NFI, obejmując nim tylko spółki portfelowe. Opracowanie systemu 
monitorowania funduszy zlecono firmie EVIP International, która prace ukończyła 
dopiero w styczniu 1997 r. Nie zakończono takŜe w 1996 r. prac przygotowawczych 
umoŜliwiających  wprowadzenie akcji NFI do obrotu giełdowego, co prowadziło do 
kolejnych zmian terminów wprowadzenia ich na Giełdę. W trakcie tych prac nie 
przestrzegano procedur ustalonych zarządzeniem Nr 17/96 Ministra PW z 27 września 
1996 r. w sprawie zatwierdzania prospektów emisyjnych.  

 

Prywatyzacja i konsolidacja banków 

 Realizacja części zadań dotyczących prywatyzacji i konsolidacji banków, 
wynikających z „Kierunków prywatyzacji...” nie została zakończona do końca 1996 r. 

                                                           
89  Dz.U. Nr 18, poz.82, ze zm. 
90  Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm. 
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NIK pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów w zakresie konsolidacji banków. 
Stwierdzono natomiast nieprawidłowości przy sprzedaŜy 1.937.000 akcji Banku 
Śląskiego S.A. w Katowicach oraz 13.763.200 akcji WBK S.A. Dotyczyły one kwestii 
rezygnacji z dywidendy za 1995 r., wynikającej z tytułu prawa własności do tych akcji, 
a takŜe dokonania sprzedaŜy ww. pakietu akcji Banku Śląskiego S.A. w Katowicach 
bez uprzedniego zaproszenia do rokowań91. 

- Prace nad nową wersją programu prywatyzacji banków trwały od końca 1994 r. 
i zakończyły się przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 30 września 1996 r. 
dokumentu „Program prywatyzacji banków z udziałem kapitałowym Skarbu 
Państwa - do roku 2000”. Równolegle trwały prace nad projektem ustawy o łączeniu 
i grupowaniu banków, działających w formie spółki akcyjnej i zmianie niektórych 
ustaw. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 listopada 1995 r. rozpatrzyła 
projekt ww. ustawy wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie 
grupowania niektórych banków, będących spółkami Skarbu Państwa i innych osób 
prawnych. Rada Ministrów zaakceptowała projekt uchwały, która zakładała 
utworzenie dwóch grup wokół Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Banku 
PeKaO S.A. i zobowiązała Ministra Finansów do opracowania ostatecznego tekstu 
tego dokumentu. W związku z wynikami prac Komisji Sejmowych nad projektem  
ww. ustawy, a zwłaszcza w związku z przyjętymi rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zakresu podmiotowego ustawy, niemoŜliwe stało się przygotowanie ostatecznego 
tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie grup bankowych w formie 
zaakceptowanej kierunkowo przez Radę Ministrów. Nastąpiło to głównie ze 
względu na wykluczające się postanowienia projektowanej uchwały w stosunku do 
kolejnych wersji projektu omawianej ustawy (wyłączenie z zakresu jej działania 
banków, w których kapitał państwowy stanowił mniej niŜ 100% akcji, takich jak np. 
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie). Przyjęcie uchwały nastąpiło 
dopiero 16 lipca 1996 r. Uchwała ta wraz z przyjętą 14 czerwca 1996 r. ustawą 
o łączeniu i grupowaniu niektórych banków, stworzyła formalną podstawę do 
utworzenia grupy bankowej PeKaO S.A.. Umowa o zawiązaniu grupy bankowej 
PeKaO S.A. została podpisana w dniu 16 września 1996 r. w Warszawie 
w obecności Ministra Finansów i Prezesa NBP. 

- W skład grupy bankowej PeKaO S.A., oprócz banku dominującego weszły: 
Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, Powszechny Bank Kredytowy S.A. 
w Łodzi, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie, jako banki zaleŜne. 
Minister Finansów wniósł akcje trzech wymienionych w uchwale Rady Ministrów 
banków zaleŜnych na podwyŜszenie kapitału akcyjnego Banku PeKaO S.A. Ogółem 
wniesione zostało 244.125 szt. akcji o wartości nominalnej 97.650 tys. zł. 

- Planowano sprywatyzowanie w 1996 r. Powszechnego Banku Kredytowego S.A. 
„Program prywatyzacji banków z udziałem Skarbu Państwa do roku 2000”, 
obejmujący równieŜ prywatyzację ww. banku, (jak wspomniano wyŜej), został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów dopiero 30 września 1996 r. Wcześniej 
(10 września 1996 r.) ogłoszono „warunki uczestnictwa” dla lidera konsorcjum 

                                                           
91  Zagadnienia te zostaną przedstawione w informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych 
w gospodarce narodowej w 1996 r. 



 226 

doradców, podające istotne warunki zamówienia i określające metodę prywatyzacji 
oraz oczekiwaną strukturę własności (w tym: udostępnienie do 65% akcji 
konsorcjum inwestorów instytucjonalnych lub pojedynczemu inwestorowi 
strategicznemu) w drodze zaproszenia do rokowań. W listopadzie 1996 r., w wyniku 
przetargu, liderem grupy doradców w zakresie prywatyzacji PBK S.A. 
wybrano firmę HSBC Investment Services Spółka z o.o. Dalsze prace związane 
z prywatyzację PBK S.A. kontynuowano od stycznia 1997 r. Stosunkowo późne 
zatwierdzenie programu prywatyzacji banków przez Radę Ministrów oraz faktyczne 
rozpoczęcie procesu prywatyzacji PBK S.A., dopiero we wrześniu 1996 r., 
wykluczało moŜliwość zakończenia prywatyzacji tego Banku w 1996 r. 

- W 1996 r. Minister Finansów sprzedał, będące w posiadaniu Skarbu Państwa, akcje 
następujących sprywatyzowanych banków: 

1. W dniu 18 lipca 1996 r. - 671.184 akcji Banku Śląskiego S.A. w Katowicach na 
rzecz ING Bank NV w Amsterdamie (inwestor strategiczny) po uprzednim 
zaproszeniu do rokowań, 

2. W dniu 24 lipca 1996 r. - 1.937.000 akcji Banku Śląskiego S.A. w Katowicach 
na rzecz ING Bank NV w Amsterdamie. Decyzja taka w formie zobowiązania 
o dodatkowej sprzedaŜy ww. akcji została podjęta juŜ w umowie kupna - 
sprzedaŜy z dnia 18 lipca 1996 r., 

3. W dniu 20 czerwca 1996 r. - 13.763.200 akcji WBK S.A. na rzecz irlandzkiej 
spółki AIB European Investments Limited (inwestor strategiczny). Oferta ta 
została wybrana po uprzednim zaproszeniu do rokowań. 

  W wyniku sprzedaŜy tych akcji, w rękach Skarbu Państwa pozostało 
około 5% akcji ww. banków, z przeznaczeniem na cele reprywatyzacyjne. 
Dochody budŜetu państwa ze sprzedaŜy omawianych akcji wyniosły łącznie 
706,0 mln zł, a wydatki Skarbu Państwa, poniesione w związku ze sprzedaŜą 
tych akcji, wyniosły 1.187 tys. zł. 

Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa 

 Wyniki kontroli Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, wskazują na 
prawidłową realizację jej zadań określonych w „Kierunkach prywatyzacji...”. Według 
stanu na 31 grudnia 1996 r., zagospodarowano łącznie 84,1% gruntów Zasobu WRSP, 
w tym 89,2% poprzez sprzedaŜ i dzierŜawę. Zrestrukturyzowano  znaczną część 
zadłuŜenia, zmniejszono stan zobowiązań Agencji oraz uzyskano po raz pierwszy 
w 1996 r. przyrost miejsc pracy w gospodarstwach zorganizowanych na mieniu 
pochodzącym z byłych ppgr.  

 

 Od początku działalności Agencji do końca 1996 r. sprzedano 432 tys. ha 
i wydzierŜawiono 3.433 tys. ha gruntów, w tym w 1996 r. odpowiednio: 192,6 tys. ha 
i 410,7 tys. ha. Nieodpłatnie przekazano róŜnym osobom fizycznym i prawnym 
85 tys. ha (w 1996 r. 34 tys. ha), do spółek wniesiono aportem 9 tys. (ha w 1996 r. 
1 tys. ha). Oddano w administrowanie 268 tys. ha oraz w zarząd i wieczyste 
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uŜytkowanie 65 tys. ha. Zagospodarowano teŜ 6.163 obiektów produkcyjno-
handlowych i zabytków, tj. 97% przejętych do Zasobu WRSP. 

 W 1996 r. Agencja sprzedała ogółem 193 tys. ha gruntów, o  67%  więcej niŜ 
w 1995 r. Dotychczasowym dzierŜawcom w ramach pierwokupu sprzedano 91 tys. ha 
(47% sprzedanych gruntów ogółem). Przeciętna cena za 1 ha gruntów wynosiła prawie 
1.900 zł i była o 26% wyŜsza od średniej ceny uzyskanej w 1995 r. WydzierŜawiono 
411 tys. ha, o 55% mniej niŜ w 1995 r. Odnotowany spadek areału wydzierŜawionych 
gruntów wynikał przede wszystkim z faktu szybkiego zmniejszania się powierzchni 
pozostającej do rozdysponowania, niewielkiego przyrostu powierzchni nieruchomości 
przejmowanych do Zasobu WRSP i jakości gruntów przeznaczanych do  
rozdysponowania, które charakteryzowały się gorszymi cechami produkcyjnymi 
i  przyrodniczymi, osłabiającymi zainteresowanie ich dzierŜawą. 

 Według stanu na 31 grudnia 1996 r. do rozdysponowania pozostawało 
719 tys. ha gruntów (16% Zasobu WRSP), w tym 6 tys. ha gruntów w tymczasowym 
zarządzie (0,13% Zasobu WRSP). Do rozdysponowania pozostawało teŜ 200 obiektów 
produkcyjno-handlowych i zabytków, tj. 3% obiektów przejętych do Zasobu WRSP. 
Część nie rozdysponowanego mienia Zasobu WRSP stanowiły tzw. grunty marginalne. 
Zwrócenia uwagi wymaga mała aktywność Agencji w inicjowaniu prac scaleniowych 
i wymiennych dla tej części gruntów nierozdysponowanych, które mogą być 
wykorzystane na cele rolne, a ograniczenie w ich wykorzystaniu wiąŜe się 
z rozdrobnieniem i rozproszeniem działek oraz brakiem dróg dojazdowych. W 1996 r. 
nastąpiła praktyczna likwidacja tymczasowego zarządu jako formy nadzoru 
i zagospodarowania mienia Zasobu WRSP. 

 Na koniec 1996 r. Agencja posiadała udziały i akcje w 233 spółkach, z których 
143 były jednoosobowymi spółkami Agencji (jS.A.). Nominalna wartość akcji 
i udziałów tych spółek wynosiła 770.478,56 tys. zł, z czego 91,2%  stanowiła wartość 
akcji i udziałów jS.A. 

 Agencja przejęła wraz z majątkiem zlikwidowanych ppgr zadłuŜenie 
w wysokości 2.011 mln zł. W wyniku podejmowanych działań restrukturyzacyjnych 
i spłat zobowiązań kwota powyŜsza uległa zmniejszeniu na koniec 1996 r. do 
1.190 mln zł, tj. o 41%. Pozytywnie naleŜy ocenić fakt, Ŝe na koniec 1996 r. róŜnymi 
formami restrukturyzacji objęte było 89% przejętych zobowiązań. Z kwoty 
1.062 mln zł zrestrukturyzowanego zadłuŜenia 81% przypadało na ugody bankowe, 
13% na układy ratalnej spłaty zobowiązań, 2%  na umowy cywilnoprawne dotyczące 
spłat gotówkowych, natomiast 4%   dotyczyło umów kompensaty długów majątkiem 
Zasobu WRSP. Systemową formą restrukturyzacji zobowiązań były bankowe 
postępowania ugodowe. Warunki zawartych do końca 1996 r. ugód bankowych 
zakładały redukcję średnio 60% długu, z rozłoŜeniem spłaty pozostałej części 
(przeciętnie) na 4 lata. Do końca 1996 r. nie objęto jednak Ŝadną formą restrukturyzacji 
zadłuŜenia w kwocie 128 mln zł (10,8%), głównie z tytułu zaległych wpłat do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego 
i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, a takŜe zobowiązań wobec części 
kontrahentów handlowych. Było to spowodowane brakiem współpracy w tym zakresie 
z PFRON, pomimo podejmowanych przez Agencję prób zawarcia porozumienia w 
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sprawie rozwiązania problemu zaległych opłat, a takŜe brakiem jednoznacznego 
ustalenia przez organy państwowe jej odpowiedzialności za nie uregulowane przez 
b. ppgr opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 Na koniec 1996 r. we wszystkich gospodarstwach zorganizowanych na gruntach 
Zasobu WRSP pracowało 126,4 tys. osób, tj. o 2,4% więcej niŜ na  koniec 1995 r. 
Zwiększenie zatrudnienia wystąpiło w  gospodarstwach dzierŜawców gruntów do 
87.500 osób (o 12%), bowiem w  pozostałych gospodarstwach (w tymczasowym 
zarządzie, w administrowaniu, w jS.A.) pracowało 38.900 osób, tj. o 16% mniej niŜ 
na  koniec 1995 r. Izba pozytywnie ocenia działania Agencji zmierzające do 
ograniczenia skutków bezrobocia oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W celu 
aktywizacji zawodowej byłych pracowników ppgr Agencja podejmowała 
wielokierunkowe działania samodzielnie i we współpracy z Ministerstwem Pracy 
i  Polityki Społecznej, Krajowym, Wojewódzkimi i Rejonowymi Urzędami Pracy. 
Współuczestniczyła w programach przezwycięŜania bezrobocia wiejskiego 
koordynowanych przez Rząd, odpowiednie resorty, agencje i fundacje, w tym 
z wykorzystaniem środków pomocowych PHARE.   

 

 

VII. POWI ĄZANIA FINANSÓW GMIN Z BUD śETEM PAŃSTWA 
 
 Gospodarka finansowa gmin w 1996 r. prowadzona była na podstawie ustawy 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. 
Prawo budŜetowe. 

 W związku z ustawą z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw92, która zobowiązała wszystkie gminy do 
przejęcia z dniem 1 stycznia 1996 r. prowadzenia szkół podstawowych, jako zadanie 
własne, zmienione zostały  zasady naliczania subwencji ogólnej.  

 Na kształt budŜetów gmin miała równieŜ wpływ ustawa z dnia 24 listopada 
1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług 
publicznych zwana ustawą „miejską”, która przekazała 46 miastom, wymienionym 
w załączniku do ustawy, zadania realizowane dotychczas przez administrację rządową 
lub przez administrację samorządową w formie zadań zleconych i powierzonych, m.in. 
w ramach tzw.”pilotaŜu”. Wymienione przez ustawę zadania, miasta przejęły do 
prowadzenia jako zadania własne, ponadto do ich właściwości przeszły takŜe inne, 
wymienione przez ustawę zadania jako zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

 Realizacja zadań przejętych przez gminę jako zadania własne, na mocy ustawy 
„miejskiej”, następuje w oparciu o środki finansowe, stanowiące procentowo 
określony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczony dla kaŜdego 
z miast odrębnie. 

                                                           
92  Dz. U. Nr 101, poz. 504. 
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 PowyŜsze zmiany legislacyjne znalazły swe odbicie w wielkości, a tym samym 
w strukturze poszczególnych składników dochodów gmin. 
 
 
 
Wykonanie budŜetów gmin 
 
 Dochody i wydatki budŜetów gmin w 1996 r. kształtowały się następująco93: 

(w mln zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

1995 r. 
 

 
1996 r. 

 

Wykonanie  
w 1995 r. w  
warunkach  

1996 r. 

 
3:2 
% 

 
3:4 
% 

Struktura  
w 1995 r. 

% 

Struktura 
1996 r. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
DOCHODY OGÓŁEM 
 
Dochody własne 

 
19.993,4 

 
8.011,8 

 
30.956,4 

 
10.772,3 

 
23.972,1 

 
9.606,1 

 
154,8 

 
134,5 

 
129,1 

 
112,1 

 
100,0 

 
40,1 

 
100,0 

 
34,8 

Udziały w podatkach 
stanowiących dochód  
budŜetu państwa 
 
Dotacje celowe z budŜetu 
państwa 

 
 

4.616,4 
 
 

4.115,6 

 
 

7.581,7 
 
 

4.290,3 

 
 

5.535,1 
 
 

4.934,6 

 
 

164,2 
 
 

104,2 

 
 

137,0 
 
 

86,9 

 
 

23,1 
 
 

20,6 

 
 

24,5 
 
 

13,9 

Środki na dofinansowanie 
zadań gmin ze źródeł 
pozabudŜetowych 
 
Subwencja ogólna i 
subwencja na zadania 
oświatowe łącznie 

 
 

207,3 
 
 
 

3.042,4 

 
 

470,8 
 
 
 

7.841,2 

 
 

248,6 
 
 
 

3.647,8 

 
 

227,1 
 
 
 

257,7 

 
 

189,4 
 
 
 

215,0 

 
 

1,0 
 
 
 

15,2 

 
 

1,5 
 
 
 

25,3 

WYDATKI OGÓŁEM 
 
Wydatki bieŜące 

19.828,4 
 

15.170,7 

31.499,0 
 

24.442,7 

23.774,3 
 

18.189,7 

158,9 
 

161,1 

132,5 
 

134,4 

100,0 
 

77,6 

100,0 
 

77,6 

Wydatki majątkowe 

NADWYśKA 

NIEDOBÓR 

4.657,7 

553,3 

388,3 

7.056,3 

485,5 

1.028,1 

5.584,6 

x 

x 

151,5 

x 

x 

126,4 

x 

x 

22,4 

x 

x 

22,4 

x 

x 

Źródło : Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa w 1996 r. 

 W 1996 r. łączne dochody budŜetów gmin wyniosły 30.956,4 mln zł (100,4% 
kwoty załoŜonej  na 1996 r. w uchwałach rad gmin) i  były o 10.963,0 mln zł, 
tj. o 54,8%  wyŜsze niŜ w 1995 r. W ujęciu realnym dochody gmin były o 29,1% 
wyŜsze niŜ w 1995 r. Udział dochodów gmin w PKB w 1996 r. wynosił 8,49%, 
a w 1995 r. - 6,93%. 
 Wydatki gmin w 1996 r. wyniosły 31.499,0 mln zł (95,8% kwoty załoŜonej 
w uchwałach rad gmin) i były wyŜsze o 11.670,6 mln zł, tj. o 58,9%  od wydatków 

                                                           
93  Dochody i wydatki podano według sprawozdań rocznych gmin. 
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w 1995 r. W ujęciu realnym wydatki gmin były o 32,5% wyŜsze niŜ w 1995 r. Udział 
wydatków gmin w PKB w 1996 r. wynosił 8,63%, a w 1995 r. - 6,87%. 

 W 1996 r. gminy wykazały ujemny wynik finansowy w kwocie 542,6 mln zł. Na 
ogólną liczbę 2.484  gmin nadwyŜki budŜetowe osiągnęły 1.103 gminy, niedobory - 
1.380 gmin, jedna wykazała budŜet zrównowaŜony. W 1995 r. budŜety gmin (łącznie 
ze związkiem komunalnym miasta stołecznego Warszawy) zamknęły się zbiorczo 
nadwyŜką budŜetową w wysokości 165,0 mln zł. W 1995 r. 1.567 gmin osiągnęło 
nadwyŜkę na łączną kwotę 553,3 mln zł. Niedobór wystąpił w 917 gminach i wynosił 
388,3 mln zł. 

 Źródłem finansowania deficytu w gminach, które miały ujemny wynik 
budŜetów były głównie zaciągnięte poŜyczki, kredyty bankowe i nadwyŜki budŜetowe 
z lat ubiegłych. Według danych NBP94 łączne zadłuŜenie gmin z tytułu zaciągniętych 
kredytów bankowych w końcu 1996 r. wyniosło 822,0 mln zł i było ponad dwukrotnie 
wyŜsze niŜ przed rokiem. Stan depozytów gmin wzrósł do 3.238,6 mln zł (tj. o 28,3% 
w stosunku do 1995 r.). 

Dochody gmin 

 Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy o finansowaniu gmin dochodami gmin są : 

- wpływy z następujących podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków 
transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie 
karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, 

- wpływy z opłat : skarbowej, eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty 
gospodarcze na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, lokalnych, innych 
pobieranych na podstawie odrębnych przepisów, 

- udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa , 

- dochody uzyskiwane przez jednostki budŜetowe gmin, w tym dochody z kar 
i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabudŜetowej gmin, 

- dochody z majątku gminy, 

- subwencja ogólna. 

Dochodami gmin są równieŜ :  

- dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin,  

- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,  

- spadki, zapisy i darowizny,  

- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 
i odsetki od poŜyczek udzielanych przez gminy,  

- odsetki od nieterminowo regulowanych naleŜności oraz nieterminowo 
przekazywanych   przez urząd skarbowy udziałów,  

                                                           
94  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I kwartał 1997 r. GUS, Warszawa 1997 r. 
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- dotacje przysługujące gminie w wysokości nie pobranych kwot z tytułu ulg 
i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym, 

- dotacje z funduszów celowych,  

- dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej     
zlecone gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami,  

- dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, które z mocy art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych95 stały się 
przedsiębiorstwami komunalnymi, 

- inne wpływy naleŜne gminom na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŜsze 
zestawienie:  

(w mln zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

1995 r.  
 

1996 r. 
Wykonanie 

1995 r. 
w warun-

kach 1996 r. 

 
% 
3:2 

 
% 
3:4 

Struktu-
ra  

1995 r. 
% 

Struktu- 
ra  

1996 r. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
DOCHODY OGÓŁEM 

 
19.993,4 

 
30.956,4 

 
23.972,1 

 
154,8 

 
129,1 

 
100,0 

 
100,0 

 
1. Dochody własne 
    z tego : 
-  podatek od nieruchomości 

8.011,8 
 

2.826,6 

10.772,3 
 

3.527,7 

9.606,1 
 

3.389,1 

134,5 
 

124,8 

112,1 
 

104,1 

40,1 
 

14,1 

34,8 
 

11,4 
-  podatek rolny 
-  podatek od środków 
    transportowych 

519,6 
 

603,1 

671,1 
 

823,9 

623,0 
 

723,1 

129,2 
 

136,6 

107,7 
 

113,9 

2,6 
 

3,0 

2,2 
 

2,7 
-  opłata skarbowa 
-  karta podatkowa 
-  pozostałe dochody 

747,7 
279,8 

3.035,0 

1.048,3 
352,6 

4.348,8 

896,5 
335,5 

3.639,0 

140,2 
126,0 
143,3 

116,9 
105,1 
119,5 

3,7 
1,4 

15,2 

3,4 
1,1 

14,0 

2. Udziały w  podatkach  
    stanowiących dochód  
    budŜetu państwa  

 
 

4.616,4 

 
 

7.581,7 

 
 

5.535,1 

 
 

164,2 

 
 

137,0 

 
 

23,1 

 
 

24,5 

z tego : 
-  podatek dochodowy od     
   osób prawnych 

 
 

468,9 

 
 

564,3 

 
 

562,2 

 
 

120,3 

 
 

100,4 

 
 

2,4 

 
 

1,8 
-  podatek dochodowy od  
   osób fizycznych  
   (łącznie z podatkiem  
    dochodowym od osób     
    fizycznych objętych  
    „ustawą miejską” 

 
4.147,5 

 
 
 
 

 
7.017,4 

 
 
 
 

 
4.972,9 

 
 
 
 

 
169,2 

 
 
 
 

 
141,1 

 
 
 
 

 
20,7 

 
 
 
 

 
22,7 

 
 
 
 

3. Dotacje celowe z budŜetu 
    państwa z tego : 

 
4.115,6 

 
4.290,3 

 
4.934,6 

 
104,2 

 
86,9 

 
20,6 

 
13,9 

                                                           
95  Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm. 
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    Dotacje celowe na zadania 
    własne gmin * 

 
848,1 

 
1.499,9 

 
1.016,9 

 
176,9 

 
147,5 

 
4,3 

 
4,8 

   Dotacje celowe na zadania  
    zlecone  gminom * 

    Dotacje na zadania  
    powierzone gminom 

 

2.739,6 
 

527,9 

 

2.259,2 
 

531,2 

 

3.284,8 
 

633,0 

 

82,5 
 

100,6 

 

68,8 
 

83,9 

 

13,7 
 

2,6 

 

7,3 
 

1,7 

4. Dochody gmin ze źródeł  
    pozabudŜetowych   

 
207,3 

 
470,8 

 
248,6 

 
227,1 

 
189,4 

 
1,0 

 
1,5 

5. Subwencja ogólna i 
    oświatowa łącznie 

 
3.042,4 

 
7.841,2 

 
3.647,8 

 
257,7 

 
215,0 

 
15,2 

 
25,3 

* Kwota dotacji w 1996 r. łącznie z dotacjami dla gmin objętych ustawą „miejską” 
Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa w 1996 r. 

 W 1996 r. nastąpiły zmiany struktury źródeł dochodów w stosunku do 1995 r.  
W związku z obligatoryjnym przejęciem przez samorządy terytorialne z dniem 
1 stycznia 1996 r. wszystkich szkół podstawowych, znacznie wzrosła kwota subwencji 
(głównie na zadania oświatowe) przekazanych z budŜetu państwa (o 157,7% 
w stosunku do poprzedniego roku). Jej udział w łącznych  dochodach wzrósł do 25,3% 
(wobec 15,2% przed rokiem).  

Dochody własne 

 W 1996 r. dochody własne stanowiły najpowaŜniejszą pozycję w strukturze 
dochodów gmin (34,8%). 

 W strukturze dochodów własnych najpowaŜniejsze pozycje w 1996 r. stanowiły: 

- podatek od nieruchomości -   32,7%, 
- opłata skarbowa  -     9,7%, 
- podatek od środków transportowych -     7,6%, 
- podatek rolny -    6,2%, 
- wpływy z tytułu karty podatkowej -     3,3%. 

 Na poziom realizacji dochodów własnych podatków i opłat lokalnych mają 
wpływ rady gmin, gdyŜ - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - 
decydują o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych. 

 Ze sprawozdań finansowych wynika, Ŝe skutki finansowe obniŜenia górnych 
stawek podatków, jak równieŜ udzielonych przez  gminę ulg, odroczeń, umorzeń, 
zwolnień i zaniechań poboru podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych), w 1996 r. 
wyniosły 1.041,1 mln zł, co stanowi 9,7% faktycznie uzyskanych dochodów własnych. 

 W odniesieniu do wykonania przez gminy dochodów ogółem, łączna kwota 
udzielonych ulg, odroczeń , zwolnień , zaniechania poboru oraz obniŜenia górnych 
stawek podatkowych stanowiła 3,4%. 
 
 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 
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 BudŜety gmin powiązane były z budŜetem państwa poprzez udziały 

w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w wysokości : 

- 15% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, 

- dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

obliczone indywidualnie dla kaŜdego z 46 miast, które na podstawie ustawy 

„miejskiej” przejęły zadania realizowane dotychczas przez administrację rządową 

jako zadania własne. 

 Na skutek błędnego oszacowania przez MEN przewidywanego w 1995 r. 

wykonania wydatków na zadania oświatowe, nieprawidłowo wyliczono (przewidziane 

w ustawie „miejskiej”) dodatkowe kwoty udziału miast w podatku dochodowym od 

osób fizycznych naleŜne gminom - miastom, przejmującym z dniem 1 stycznia 1996 r. 

zadania i kompetencje administracji rządowej (m.in. w zakresie prowadzenia szkół) 

jako zadania własne. W rezultacie dla niektórych miast dochody zostały zawyŜone, 

a dla niektórych zaniŜone. Konieczność wyrównania miastom zaniŜonych dochodów 

ze środków budŜetowych spowodowała zmniejszenie o 8.564 tys. zł kwoty 

przewidzianej na wydatki szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

kuratorów oświaty. 

 Wpływy z podatków stanowiących dochód budŜetu państwa wyniosły w 1996 r. 

7.581,7 mln zł, tj. 24,5% dochodów gmin ogółem. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł - 564,3 mln zł, udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych -7.017,4 mln zł, w tym udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych dla gmin objętych  ustawą „miejską” - 
2.071,9 mln zł. 

Subwencje 

 Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, 
kaŜda gmina otrzymuje subwencję ogólną z budŜetu państwa. Łączną kwotę subwencji 
ogólnej dla gmin ustala się jako sumę nie mniejszą niŜ 7,5% planowanych dochodów 
budŜetu państwa oraz kwot wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych 
w art. 15 wymienionej ustawy. 

 Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydziela się : 

- subwencję na zadania oświatowe - na prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych oraz udzielanie dotacji szkołom podstawowym prowadzonym przez 
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osoby prawne i fizyczne w wysokości nie mniejszej niŜ 6,6% planowanych 

dochodów budŜetu państwa. 

 Zgodnie z art. 13 ustawy o finansowaniu gmin podziału pozostałej kwoty 
subwencji ogólnej dokonuje się w następujący sposób : 

1) odlicza się 1% od pozostałej kwoty subwencji ogólnej na rezerwę subwencji, 
2) ustala się dla poszczególnych gmin kwoty naleŜnej subwencji wyrównawczej 

według zasad określonych w art. 14, 
3) pozostałą część rozdziela się między wszystkie gminy proporcjonalnie do     

przeliczeniowej liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, ustalonej według       
zasad określonych w art. 15. 

 W 1996 r. subwencja ogólna  dla gmin wyniosła  7.841,2 mln zł,  co stanowiło  
25,3% dochodów gmin ogółem. 

 Kwota subwencji na zadania oświatowe przekazana z budŜetu państwa wyniosła 

6.890,8 mln zł. 

 Subwencja oświatowa dla gmin przeznaczona na utrzymanie szkół 
podstawowych w 1996 r. została ustalona w ustawie budŜetowej w kwocie 
6.740,8 mln zł. Określenie wysokości subwencji i jej rozdział na poszczególne gminy 
dokonany przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Komisją Wspólną 
Rządu i  Samorządu Terytorialnego nastąpił przed ostatecznym ustaleniem zasad 
rozdziału tej subwencji (algorytmu), co nastąpiło dopiero w maju 1996 r. 

 Niedokładność obliczeń i brak części danych dotyczących organizacji 

szkolnictwa podstawowego w gminach i dokonywane w związku z tym śródroczne 

korekty spowodowały w praktyce znaczne zróŜnicowanie wielkości subwencji 

(od 121% do 168,2 % wydatków zrealizowanych w 1995 r.). 

 ZróŜnicowane subwencjonowanie szkolnictwa podstawowego nie odpowiadało 

w tej sytuacji zasadzie - określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na 

zadania oświatowe (Dz.U. Nr 59, poz. 270), w myśl której - w 1996 r. kwota tej 

subwencji nie mogła być mniejsza niŜ 121 % i większa niŜ 133 % wysokości środków 

budŜetowych przekazanych na działalność szkół podstawowych w roku 1995, 

pomniejszonych o wydatki jednorazowe, bez uwzględnienia skutków zwiększeń 

z tytułu zadań specjalnych realizowanych w części tych szkół. Podkreślić naleŜy, 

iŜ zróŜnicowany ponad normę poziom tych subwencji w 1996 r. moŜe powodować 

zwiększenie się tych róŜnic w latach następnych m.in. poprzez odnoszenie naliczeń 

przypadającej gminom subwencji do jej wysokości w roku poprzednim. 
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 Przekazane w 1996 r. do objętych kontrolą gmin kwoty subwencji oświatowej 

zapewniły we wszystkich przypadkach moŜliwość pełnego sfinansowania 

wynagrodzeń nauczycieli oraz w przypadku ok. 22% gmin pozostałych kosztów 

utrzymania szkół podstawowych. Około 78% gmin przeznaczyło dodatkowo (poza 

subwencją oświatową) środki własne stanowiące od 10% do ok. 20% kosztów 

działalności tych jednostek oświatowych. 

Wydatki gmin na bieŜące utrzymanie szkół podstawowych ukształtowały się - w tych 

warunkach - w przeliczeniu na 1 ucznia w granicach od 1.210,6 zł do 1.194,8 zł, 

podczas gdy środki pochodzące z subwencji zapewniały pokrycie tych wydatków 

w kwotach od 1.238 do 1.713,6 zł na jednego ucznia. 

 ZróŜnicowanie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych spowodowane 

było róŜnorodnymi czynnikami wynikającymi m.in. ze stopnia zorganizowania sieci 

szkolnej, jakości obiektów oświatowych i kosztów ich utrzymania, zakresu zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz stanu finansowania 

(w poprzednich latach) potrzeb szkół i placówek przejętych do prowadzenia od 

1 stycznia 1996 r. 

 

 W tej sytuacji 1.324 gminy uznały, iŜ przyznane im w 1996 r. kwoty subwencji 
zostały zaniŜone. W objętych kontrolą 7 województwach odwołania do Ministra 
Edukacji Narodowej w tej sprawie złoŜyło 217 gmin, tj. 59,6% ich ogółu (364). 
Zwiększenie subwencji oświatowej, z utworzonej w jej obrębie rezerwy - głównie 
z tytułu korekty błędnie przyjętych do obliczeń danych planistycznych i statystycznych 
- uzyskało 146 gmin, tj. 67,3% składających odwołania. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. zobowiązania wymagalne szkół 
i placówek przyjętych przez gminy do dnia  1 stycznia 1996 r. wyniosły 
108.877,8 tys. zł96. 

Dotacje celowe 

 Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone w 1996 r. wyniosły  
4.290,3 mln zł, co stanowiło 13,9% budŜetu gmin ogółem. Dotacje na zadania własne 
wyniosły 1.499,9 mln zł, tj. 4,8 % dochodów budŜetów gmin. Dotacje na zadania 
zlecone i powierzone wyniosły 2.790,4 mln zł, co stanowiło 9,0% dochodów gmin 
ogółem. 
                                                           
96  Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia 
szkół i placówek oświatowych, NIK, lipiec 1997 r. 
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 Dochody gmin w 1996 r. według działów zawiera poniŜsze zestawienie : 

(w mln zł) 
 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

  

Wykonanie 
1995 r. w 

 warunkach 

 
3:2  
% 

 
3:4 
 % 

Struk-
tura 

1995 r. 

Struk-
tura  

1996 r. 
 1995 r. 1996 r. 1996 r.    %  % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

OGÓŁEM 19.993,4 30.956,4 23.972,1 154,8 129,1 100,0 100,0 

Rolnictwo 232,8 363,6 279,1 156,2 130,3 1,2 1,2 

Transport 

Gospodarka komunalna 

22,0 

1.199,0 

86,5 

1.564,3 

26,4 

1.437,6 

393,2 

130,5 

327,7 

108,8 

0,1 

6,0 

0,3 

5,1 

Gospodarka mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi komunalne 

 
1.284,0 

 
1.998,5 

 
1.539,5 

 
155,6 

 
129,8 

 
6,4 

 
6,5 

Oświata i wykonanie 

Kultura i sztuka 

2.777,8 

53,8 

612,9 

14,9 

3.330,6 

64,5 

22,1 

27,7 

18,4 

23,1 

13,9 

0,3 

2,0 

0,0 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ochrona zdrowia 

Opieka społeczna 

1.190,8 

1.515,1 

448,4 

1.927,9 

1.427,8 

1.816,6 

37,7 

127,2 

31,4 

106,1 

5,9 

7,6 

1,4 

6,2 

Dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i od innych jednostek, 
nie posiadających osobowości 
prawnej 

 
 

10.026,5 

 
 

14. 568,5 

 
 

12.021,8 

 
 

145,3 

 
 

121,2 

 
 

50,1 

 
 

47,1 

Administracja państwowa 
i samorządowa 

Dotacje na finansowanie zadań 
gospodarczych 

 
267,9 

 
 

1,4 

 
295,2 

 
 

1,6 

 
321,2 

 
 

1,7 

 
110,2 

 
 

114,3 

 
91,9 

 
 

94,1 

 
1,3 

 
 

0,0 

 
0,9 

 
 

0,0 

RóŜne rozliczenia 
 
Pozostałe działy 

1.009,8 
 

412,5 

8.405,6 
 

668,5 

1.210,8 
 

494,6 

832,4 
 

162,1 

694,2 
 

135,2 

5,1 
 

2,1 

27,1 
 

2,2 

Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa w 1996 r. 
 
 W 1996 r. najwyŜszy wzrost dochodów gmin - w odniesieniu do roku 1995 - 
wystąpił w następujących działach : róŜne rozliczenia (832,4%), transport (392,4%), 
rolnictwo (156,2%), gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 
(155,6%), gospodarka komunalna (130,5%) oraz opieka społeczna (127,2%). 

 Wzrost dochodów w dziale róŜne rozliczenia, w którym ujmowane są 
subwencje dla gmin, wiązał się ze zmianą od 1996 roku - w stosunku do roku 1995 -  
sposobu przekazywania środków na zadania w zakresie oświaty. Znacznie zmniejszyły 
się natomiast dochody w dziale oświata i wychowanie, co wiąŜe się ze zmianą sposobu 
finansowania szkolnictwa podstawowego. Od 1996 r. wszystkie szkoły podstawowe 
zostały przejęte przez gminy do finansowania jako zadanie własne. 
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 Wzrost dochodów w dziale transport związany był przede wszystkim 
z otrzymaniem przez gminy środków ze źródeł pozabudŜetowych  z przeznaczeniem na 
gminne drogi publiczne. 

 Przeciętny dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca, osiągnięty przez gminy 
w roku 1996 wyniósł w kraju 801,6 zł i był o 54,7% wyŜszy niŜ w 1995 r. W ujęciu 
realnym dochód przeliczony na 1 mieszkańca był wyŜszy o 29,0%. 
 
 Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 1995-1996 przedstawia 
poniŜsze zestawienie. 
          (w  zł) 

 
Wyszczególnienie 

Dochody na 1 
mieszkańca 

 1995 r. 1996 r. 
1 2 3 

Dochody z tego : 
- dochody własne 
- udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu 
  państwa 
- dotacje celowe 
- łączna kwota subwencji ogólnej i na zadania oświatowe 

 518,2 
213,0 

 
119,7 
106,7 
78,8 

801,6 
278,9 

 
196,3 
111,1 
203,0 

 
 NajniŜsze dochody ogółem na 1 mieszkańca w 1996 r. zanotowano w gminie 

Płońsk (woj. ciechanowskie) - 432,6 zł, natomiast najwyŜsze dochody ogółem na 1 

mieszkańca zanotowano w gminie Kleszczów (woj. piotrkowskie) - 5.399,6 zł. 

Wydatki gmin 

 Dane o zrealizowanych w roku 1996 r. wydatkach gmin przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 

(w mln zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

1995 r. 
 

 
1996 r.  

 

Wykonanie 
1995 r. w 

warunkach 
1996 r. * 

 
3 : 2 
% 

 
3 : 4 
% 

Struktura  
1995 r. 

% 

Struktura 
1996 r. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
WYDATKI OGÓŁEM 

Majątkowe  w tym : 
      Inwestycyjne 

Wydatki bieŜące z tego : 
     Wynagrodzenia 

      Pochodne od 
      wynagrodzeń 

     Pozostałe wydatki 

19.828,4 

4.657,7 
4.614,0 

15.170,7 
3.695,9 

 
1.693,2 

 
9.781,7 

31.499,0 

7.056,3 
6.941,1 

24.442,7 
7.706,9 

 
3.550,2 

 
13.185,6 

23.774,3 

5.584,6 
5.532,2 

18.189,7 
4.431,4 

 
2.030,1 

 
11.728,2 

158,9 

1515 
150,4 

160,1 
208,5 

 
209,7 

 
134,8 

132,5 

126,4 
125,5 

134,4 
173,9 

 
174,9 

 
112,3 

100,0 

23,5 
23,3 

76,5 
18,6 

 
8,5 

 
49,4 

100,0 

22,4 
22,0 

77,6 
24,5 

 
11,3 

 
41,9 
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 Największy wzrost w stosunku do roku 1995, bo ponad dwukrotny, zanotowano 
w grupie wydatków na wynagrodzenia. Analogicznie wzrosły równieŜ pochodne od 
wynagrodzeń. 

 W 1996 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w strukturze wydatków gmin, które 
związane były z przejęciem przez gminy prowadzenia szkół podstawowych. Zwiększył 
się więc, w wydatkach ogółem, udział wydatków na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi, a zmniejszył się udział wydatków inwestycyjnych. 

 Wydatki majątkowe gmin w 1996 r. wyniosły 7.056,3 mln zł, tj. 22,4% 
wydatków ogółem. W stosunku do roku 1995 wydatki te wzrosły o 2.398,6 mln zł. Na 
wydatki inwestycyjne w 1996 r. gminy przeznaczyły 6.941,1 mln  zł. W ujęciu realnym 
wydatki inwestycyjne gmin były o 25,5% wyŜsze niŜ w 1995 r. 

 Wydatki gmin w 1996 r. według działów zawiera poniŜsze zestawienie: 
(w mln zł) 

 
Wyszczególnienie 

 
1995 r. 

 

 
1996 r. 

 

Wykona-
nie 1995 
w war. 
1996 r. 

 
3:2 
% 

 
3:4 
% 

Struktu
-ra  

1995 r. 
% 

Struktu
-ra 

1996 r. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OGÓŁEM 

Rolnictwo 

Transport 

19.828,4 

523,1 

372,1 

31.499,0 

727,5 

566,3 

23.774,3 

627,2 

446,1 

158,9 

139,1 

152,2 

132,5 

116,0 

126,9 

100,0 

2,6 

1,9 

100,0 

2,3 

1,8 

Gospodarka komunalna 

Gospodarka mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi komunalne 

5.076,2 

 

1.075,7 

7.023,1 

 

1.309,0 

6.086,4 

 

1.289,7 

138,3 

 

121,7 

115,4 

 

101,5 

25,6 

 

5,4 

22,3 

 

4,1 

Oświata i wychowanie 

Kultura i sztuka 

5.216,2 

662,4 

11.800,6 

864,8 

6.254,2 

794,2 

226,2 

130,6 

188,7 

108,9 

26,3 

3,3 

37,5 

2,7 

Ochrona zdrowia 

Opieka społeczna 

1.510,6 

2.279,1 

1.909,8 

2.897,3 

1.811,2 

2.732,6 

126,4 

127,1 

105,4 

106,0 

7,6 

11,5 

6,1 

9,2 

Administracja państwowa i 

samorządowa 

 

2.233,5 

 

3.047,4 

 

2.678,0 

 

136,4 

 

113,8 

 

11,3 

 

9,7 

Dotacje na finansowanie zadań 
gospodarczych 

 

80,3 

 

72,2 

 

96,3 

 

89,9 

 

75,0 

 

0,4 

 

0,2 

Pozostałe działy 799,2 1.281,0 958,2 160,3 133,7 4,1 4,1 

 
 
 NajwyŜszy wzrost wydatków w roku 1996,  w porównaniu do roku 1995  
wystąpił w dziale oświata i wychowanie (o 126,2%) i spowodowany był zmianą 
systemu finansowania wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych. 

 W strukturze działowej wydatków gmin przewaŜają wydatki na: oświatę 
i wychowanie - 37,5% ogółu wydatków gmin, gospodarkę komunalną - 22,3% ogółu 
wydatków, administrację państwową i samorządową - 9,7% oraz opiekę społeczną - 
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9,2%. W 1996 r. wydatki gmin w tych czterech działach stanowiły 78,6% ogółu 
wydatków gmin. 
 Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych działach prezentuje poniŜsze 
zestawienie. 

(w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

1995 r. 
 

 
1996 r. 

 

Wykonanie 
1995 r. 
w war. 
1996 r. 

 
3:2  
% 

 
3:4 
% 

Struktu-
ra 

1995 r. 
% 

Struktu-
ra 

1996 r. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OGÓŁEM 

Rolnictwo 

Transport 

3.695.883 

7.328 

4.560 

7.706.943 

9.765 

4.676 

4.431.364 

8.786 

5.467 

208,5 

133,3 

102,5 

173,9 

111,1 

85,5 

100,0 

0,2 

0,1 

100,0 

0,1 

0,1 

Gospodarka komunalna 

Gospodarka 
mieszkaniowa  oraz 
niematerialne usługi 
komunalne 

64.183 

 

 

22.487 

76.710 

 

 

26.852 

76.955 

 

 

26..962 

119,5 

 

 

119,4 

99,7 

 

 

99,6 

1,7 

 

 

0,6 

1,0 

 

 

0,4 

Oświata i wychowanie 

Kultura i sztuka 

Ochrona zdrowia 

1.654.587 

20.523 

644.455 

4.965.678 

25.235 

820.030 

1.983.850 

24.607 

772.702 

300,1 

122,9 

127,2 

250,3 

102,6 

106,2 

44,8 

0,6 

17,4 

64,4 

0,3 

10,6 

Opieka społeczna 

Administracja 
państwowa i 
samorządowa 

Pozostałe działy 

216.898 

 
 

1.008.828 

52.034 

299.341 
 
 

1.411.104 

67. 552 

260.061 
 
 

1.209.585 

62.389 

138,0 
 

 
139,9 

129,8 

115,1 
 

 
116,7 

108,3 

5,9 
 

 
27,3 

1,4 

3,9 
 

 
18,3 

0,9 

 
 Wydatki gmin na wynagrodzenia w trzech działach: oświata i wychowanie, 
administracja państwowa i samorządowa oraz ochrona zdrowia, stanowią 93,4% ogółu 
wydatków na wynagrodzenia, przy czym wydatki na wynagrodzenia w dziale oświata 
i wychowanie stanowią 64,4%, a w administracji państwowej i  samorządowej 18,3% 
wszystkich wydatków na wynagrodzenia w gminach. 

 W 1996 r. 38,5% ogółu wydatków poniesionych przez gminy zostało 
sfinansowane środkami otrzymanymi z budŜetu państwa (dotacje celowe, subwencje), 
w 1995 r. udział ten wynosił 36,1%. 

Gminna gospodarka pozabudŜetowa 

 W działalności pozabudŜetowej gmin (zakłady budŜetowe, gospodarstwa 
pomocnicze, środki specjalne) w 1996 r. przychody wyniosły 9.421,7 mln zł, 
a rozchody - bez wpłaty do budŜetu - 9.355,7 mln zł. Dotacje dla gospodarki 
pozabudŜetowej z budŜetów gmin wyniosły 3.161,0 mln zł, a wpłaty do budŜetu 
52,6 mln zł. 
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VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Warunki wykonania budŜetu 

 BudŜet państwa w 1996 r. był realizowany w warunkach bardziej zbliŜonych do 

przyjętych w załoŜeniach polityki społeczno-gospodarczej na 1996 r., niŜ to miało 

miejsce w latach ubiegłych. 

1. W 1996 r. utrzymane zostało wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Produkt 

krajowy brutto w 1996 r. zwiększył się w cenach stałych o 6,0% (wobec 7,0% 

w 1995 r., 5,2% w 1994 r. i 3,8% w 1993 r.) i osiągnął poziom 364.800 mln zł. 

Wzrost ten był o 0,5 punkta procentowego wyŜszy od przyjętych załoŜeń. Wartość 

PKB na 1 mieszkańca w 1996 r. wyniosła 3,5 tys. dolarów USA (w 1995 r. - 3,1 tys. 

dolarów USA). W 1996 r. wzrost PKB wynikał przede wszystkim ze zwiększenia 

się popytu krajowego, czego wyrazem był znaczny wzrost spoŜycia i nakładów 

inwestycyjnych. W porównaniu do 1995 r. spoŜycie wzrosło o 7,2% (zakładano 

wzrost o 4,1%), a spoŜycie indywidualne - o 8,2% (zakładano - 4,5%). Wzrostowi 

spoŜycia towarzyszyło zjawisko spadku wskaźnika oszczędności finansowych, 

co wynikało ze znacznego wzrostu w 1996 r. kredytów konsumpcyjnych 

zaciągniętych przez gospodarstwa domowe. Nakłady inwestycyjne w cenach 

porównywalnych w 1996 r. wzrosły o 22,1% (zakładano wzrost o 8,5%), przy czym 

ponad dwukrotnie większy był wzrost nakładów na maszyny, urządzenia techniczne 

i narzędzia oraz środki transportowe niŜ nakładów na budynki i budowle. 

2. Tempo inflacji w 1996 r. uległo dalszemu ograniczeniu. Ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych w 1996 r., w porównaniu do 1995 r., wzrosły o 19,9%, a w relacji 

grudzień 1996 r. do grudnia 1995 r. o 18,5%. Tempo inflacji było po raz pierwszy 

od kilku lat zbliŜone do tego, które zakładano w ustawie budŜetowej. Średni roczny 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był tylko o 0,1 pkt wyŜszy od załoŜeń 

ustawy budŜetowej, a w relacji grudzień do grudnia o 1,5 pkt wyŜszy. Tempo 

inflacji uległo znacznemu zmniejszeniu w stosunku do 1995 r. Średni roczny wzrost 

cen towarów i usług był niŜszy o 7,9 pkt, a w relacji grudzień do grudnia o 3,1 pkt. 
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Na poziom cen w 1996 r. znaczny wpływ miały, podobnie jak w latach poprzednich, 

zmiany cen urzędowych i kontrolowanych. 

3. W 1996 r. nie udało się przełamać tendencji do wyŜszego tempa wzrostu importu 

niŜ eksportu. Eksport w cenach stałych w porównaniu do 1995 r. wzrósł o 9,7% 

(zakładano 16%), a import o 28,9% (zakładano 13,7%). Ujemne saldo w obrotach 

towarowych handlu zagranicznego w 1996 r. wyniosło 12.696,9 mln dolarów USA 

i w porównaniu do 1995 r. zwiększyło się ponad dwukrotnie. Wyniki w obrotach 

towarowych handlu zagranicznego wpłynęły w decydującej mierze 

na ukształtowanie się obrotów bieŜących bilansu płatniczego. Saldo obrotów 

bieŜących bilansu płatniczego na koniec 1996 r. wyniosło minus 1.352 mln dolarów 

USA, podczas gdy na koniec 1995 r. saldo było dodatnie i wynosiło 

5.454 mln dolarów USA. 

4. W 1996 r. nastąpiła dalsza poprawa na rynku pracy. Liczba pracujących 

w gospodarce narodowej w końcu 1996 r. była o 1,2% wyŜsza niŜ przed rokiem. 

Stopa bezrobocia obniŜyła się z 14,9% w grudniu 1995 r. do 13,6% w grudniu 

1996 r. Do poprawy sytuacji w tym zakresie przyczyniły się jednostki sektora 

prywatnego, w których przeciętne zatrudnienie wzrosło o 8,4%, a wyniki finansowe, 

w przeciwieństwie do jednostek sektora publicznego, znacząco wzrosły. 

W jednostkach sektora prywatnego wynik finansowy netto zwiększył się 

w porównaniu do 1995 r. o 74%, a w jednostkach sektora publicznego obniŜył się 

o 46,5%. 

5. Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy oraz niŜsza od załoŜeń ustawy budŜetowej 

realizacja dochodów i wydatków budŜetu państwa przyczyniły się do zmniejszenia 

redystrybucyjnej funkcji budŜetu państwa, ograniczenia deficytu i zadłuŜenia 

budŜetu państwa. Relacja dochodów budŜetowych do wartości PKB zmniejszyła się 

z 29,0% w 1995 r. do 27,3% w 1996 r., a wydatków odpowiednio z 31,6% do 

29,8%. Udział deficytu w PKB zmniejszył się z 2,6% w 1995 r. do 2,5% w 1996 r., 

a zadłuŜenia budŜetu państwa odpowiednio z 57,9% do 50,9%. 
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6. Oprócz budŜetu państwa istotną rolę w finansowaniu zadań publicznych odgrywają 

inne segmenty sektora publicznego: budŜety gmin, fundusze celowe, państwowa 

i gminna gospodarka pozabudŜetowa. Dochody całego sektora publicznego 

w 1996 r. stanowiły 46,7% PKB wobec 47,4% w 1995 r. Relacja wydatków sektora 

publicznego do PKB w 1996 r. wyniosła 49,0% (w 1995 r. - 49,2%). Oznacza to, Ŝe 

nadal blisko połowa produktu krajowego brutto poddana jest redystrybucji 

w ramach finansów publicznych. Obok budŜetu państwa szczególną rolę w tej 

redystrybucji odgrywają fundusze celowe, których gospodarka finansowa nie jest 

poddana takiej kontroli jak gospodarka finansowa państwowych jednostek 

budŜetowych, a które w 1996 r. poprzez dochody (z FE-R) przejęły 19,6% PKB. Po 

stronie wydatkowej udział funduszy celowych w PKB wyniósł 18,9%. 

Dochody budŜetu państwa w 1996 r. 

1. Dochody budŜetu państwa w 1996 r. wyniosły 99.674.468 tys. zł i w stosunku do 

kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 1996 r. były niŜsze o 496.695 tys. zł, 

tj. o 0,5%. W porównaniu do 1995 r. dochody budŜetu państwa były w ujęciu 

nominalnym wyŜsze o 19,1% a realnie niŜsze o 0,7%. W strukturze zrealizowanych 

dochodów w 1996 r. wzrósł, w porównaniu do 1995 r., udział dochodów 

podatkowych (z 82,4% do 84,1%) i dochodów z prywatyzacji (z 3,2% do 3,8%), 

a zmniejszył się udział dochodów niepodatkowych (z 14,4% do 12,1%). 

2. W 1996 r. dochody podatkowe wyniosły 83.864.520 tys. zł, co stanowiło 99,1% 

planowanej w ustawie budŜetowej kwoty. W dochodach podatkowych 

w porównaniu do 1995 r. zwiększył się udział wpływów z podatków pośrednich, 

zmalał udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a udział 

wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pozostał bez zmian. 

W 1996 r. udział podatków pośrednich (46.803.168 tys. zł) w dochodach budŜetu 

państwa wynosił 46,9% (w 1995 r. - 43,4%). Przy wykonaniu planu dochodów 

z podatków pośrednich w 100,2%, nie zrealizowano załoŜonego planu dochodów 

z następujących podatków: od towarów i usług krajowych (93,4% w stosunku do 

planu), akcyzowego od produkcji krajowej (84,3% w stosunku do planu), 
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akcyzowego od wyrobów importowanych (98,5% w stosunku do planu), od gier 

(97,5% w stosunku do planu). Niskie wykonanie wpływów z podatku od towarów 

i usług krajowych zostało zrekompensowane wyŜszymi wpływami z podatku od 

towarów i usług importowanych (121,3% w stosunku do planu). Szczególnie niskie 

wykonanie wpływów z podatku akcyzowego od produkcji krajowej wynikało 

z nadmiernych w ubiegłych latach podwyŜek cen wyrobów spirytusowych 

i tytoniowych związanych ze zmianą stawek akcyzy. 

  Dochody budŜetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

wyniosły 10.730.276 tys. zł, tj. 107,7% kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej 

i stanowiły 10,8% dochodów budŜetu państwa ogółem. 

  Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1996 r. wyniosły 

26.171.852 tys. zł i były niŜsze o 6,1% od kwoty zaplanowanej w ustawie 

budŜetowej. NiŜsze niŜ planowano wykonanie dochodów w 1996 r. w podatku 

dochodowym od osób fizycznych było wynikiem duŜych zwrotów podatku 

związanych z odliczeniem od dochodu darowizn na rzecz osób fizycznych. Skutki 

darowizn odliczonych za 1995 r. wyniosły w 1996 r. około 902 mln zł, podczas gdy 

szacowano ich wielkość na 300 mln zł. Udział podatku dochodowego od osób 

fizycznych w dochodach budŜetu państwa uległ zmniejszeniu z 28,1% w 1995 r. do 

26,3% w 1996 r. 

3. Dochody niepodatkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.032.811 tys. zł, 

co stanowiło 92,7% planowanej kwoty. Przekroczenie wielkości planowanych 

wystąpiło w dochodach z ceł (o 0,6%) i w dochodach jednostek budŜetowych 

(o 29,5%). Nie wykonano zaplanowanych dochodów z dywidend (83,9% planu) 

wpłat z zysku NBP (19,4% planu). Niska realizacja dochodów z dywidend wynikała 

przede wszystkim z wprowadzenia od 1 stycznia 1996 r. wpłat z zysku od 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

w wysokości 15% zysku po opodatkowaniu, podczas gdy w ustawie budŜetowej 

uwzględniono wpłaty w wysokości 20%. 
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  Szczególnie duŜe rozbieŜności wystąpiły między planowanymi a faktycznymi 

wpłatami z zysku NBP. Przyczyną niezrealizowania wpłaty z zysku NBP do budŜetu 

były wyŜsze od prognozowanych koszty poniesione w obrocie papierami 

wartościowymi. Niemniej jednak przebieg realizacji zysku przez NBP pozwalał na 

wcześniejsze rozpoczęcie wpłat z zysku do budŜetu państwa lub dokonywanie ich 

w wyŜszej kwocie. Zaliczkowe wpłaty z zysku NBP wyniosły 350.000 tys. zł, 

a pozostała kwota zysku podlegająca odprowadzeniu do budŜetu państwa w 1997 r. 

wynosi 245.100 tys. zł. 

4. W 1996 r. szczególnie dobra była realizacja dochodów z prywatyzacji. Wykonanie 

tych dochodów wyniosło 3.749.795 tys. zł, tj. 146,2% planowanej kwoty w ustawie 

budŜetowej. W stosunku do wykonania w 1995 r. dochody te w 1996 r. wzrosły 

w ujęciu nominalnym o 41,9%, a w ujęciu realnym o 18,4%. 

5. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli w 1996 r. nie wykorzystano wszystkich 

moŜliwości osiągnięcia wyŜszych dochodów budŜetu państwa, o czym świadczą 

następujące fakty: 

- zaległości podatkowe i niepodatkowe na koniec 1996 r. wyniosły 8.009,2 mln zł 

i stanowiły 8,0% dochodów zrealizowanych przez budŜet państwa. W kwocie tej 

606,2 mln zł, tj. 7,6% stanowiły zaległości państwowych jednostek budŜetowych 

wobec organów podatkowych z tytułu potrąceń ze wzajemnej bezspornej 

i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa (kompensat), 

- udzielone w 1996 r. zwolnienia, ulgi i obniŜki w podatku dochodowym od osób 

prawnych w kwocie 4.200,5 mln zł stanowiły 39,1% pozyskanych dochodów 

z tego podatku (10.730,3 mln zł), 

- urzędy skarbowe, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 r., z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatków zniesionych dokonały: zaniechania ustalenia i poboru podatku 

w kwocie 153.794 tys. zł, umorzenia w kwocie 949.595 tys. zł, rozłoŜenia na raty 

w kwocie 612.561 tys. zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 

1.195.292 tys. zł. Ogólna kwota ulg w podatkach pośrednich i bezpośrednich 
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udzielonych lub zaleconych przez Ministerstwo Finansów w 1996 r. wyniosła 

807.203 tys. zł, 

- źle oszacowano skutki darowizn odliczonych z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, które w 1996 r. były wyŜsze o około 600 mln zł od wielkości 

uprzednio przewidywanej, 

- dokonane przez NBP zaliczkowe wpłaty z zysku stanowiły 58,8% kwoty naleŜnej 

budŜetowi z tytułu wypracowanego zysku w 1996 r. Pozostała kwota zysku 

za 1996 r., podlegająca odprowadzeniu do budŜetu w 1997 r., wyniosła  

245,1 mln zł. 

Wydatki bud Ŝetu państwa w 1996 r. 

1. W ustawie budŜetowej na 1996 r. przewidziano wydatki budŜetu państwa w kwocie 

109.671.163 tys. zł. W związku z uzyskaniem kredytów zagranicznych na: wsparcie 

restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju infrastruktury 

wiejskiej i inwestycje w dziale ochrona zdrowia, Rada Ministrów korzystając 

z upowaŜnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy budŜetowej, dokonała 

zwiększenia wydatków do kwoty 110.330.028 tys. zł. Wydatki budŜetu państwa 

wyniosły 108.841.700 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach. W stosunku do 

wykonania w 1995 r. wydatki budŜetu państwa w 1996 r. wzrosły w ujęciu 

nominalnym o 19,4%, a w ujęciu realnym uległy obniŜeniu o 0,4%. Niepełna 

realizacja wydatków była wynikiem mało trafnego planowania wydatków ujętych 

w rezerwach celowych (niewykorzystana kwota 888.595 tys. zł), środków na 

obsługę długu publicznego (296.238 tys. zł) oraz wydatków na zasiłki rodzinne 

i pielęgnacyjne (156.474 tys. zł). 

2. W 1996 r. nasiliło się zjawisko przenoszenia planowanych wydatków danego roku 

do wykorzystania w roku następnym. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy - Prawo 

budŜetowe Rada Ministrów dokonała w ten sposób przeniesienia do wykorzystania 

w 1997 r. wydatków na łączną kwotę 2.728.470 tys. zł. Wydatki budŜetowe, których 
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nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem 1996 r. stanowiły 2,5% 

wydatków ogółem budŜetu państwa w 1996 r. (w 1995 r. - 622.821 tys. zł, tj. 0,7%). 

  Przeniesienie wydatków na rachunki sum depozytowych, z przeznaczeniem 

głównie na spłatę zobowiązań wymagalnych, odbyło się w sytuacji, gdy 

zobowiązania te juŜ występowały i stale narastały, a budŜet państwa ponosił 

jednocześnie znaczne koszty z tytułu odsetek za nieterminowe ich regulowanie. 

3. W 1996 r. nie podjęto skutecznych działań dyscyplinujących dysponentów do 

realizacji wydatków w granicach kwot określonych w planach finansowych. 

Zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych z tytułu nie zrealizowanych 

wydatków bieŜących na 31 grudnia 1996 r. wyniosły 2.992,7 mln zł i wzrosły 

w stosunku do stanu na 31 grudnia 1995 r. o 787,0 mln zł, tj. o 35,7%. Wśród 

wymagalnych, a nie zrealizowanych zobowiązań, główne pozycje stanowiły 

zobowiązania w dziale 85 - Ochrona zdrowia - 2.221,7 mln zł, tj. 74,2% zobowiązań 

wymagalnych ogółem (wzrost o 88,8% w stosunku do 1995 r.) oraz w dziale 79 - 

Oświata i wychowanie - 749,7 mln zł, tj. 25,1% zobowiązań wymagalnych ogółem 

(zmniejszenie o 23,8% w stosunku do 1995 r.). Jednostki budŜetowe zapłaciły 

w 1996 r. z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, kary i odszkodowania 

w kwocie 455,0 mln zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do 1995 r. o 74,4%. 

4. W trakcie realizacji budŜetu Minister Finansów na podstawie art. 43 ust. 2 i ust. 5 

ustawy - Prawo budŜetowe dokonał blokad planowanych wydatków w dziewiętnastu 

częściach budŜetu państwa, w tym trzynastu budŜetach wojewodów. Środki te 

zwiększyły wydatki w części 83 - Rezerwy celowe, w tym w pozycji „zobowiązania 

Skarbu Państwa i inne cele” (o 3.254.947 tys. zł). Poza środkami przeniesionymi z 

blokad, rezerwy celowe zwiększone zostały o kwotę 261.920 tys. zł w związku z 

otrzymaniem kredytów zagranicznych do poziomu 8.607.911 tys. zł, tj. 7,8% 

wydatków ogółem budŜetu po zmianach (w 1995 r. - 9,8%). W 1996 r. w wyniku 

dokonanych zwiększeń plan wydatków w części 83 - wyniósł 8.607.911 tys. zł. 

Kwota ta była o 70,5% wyŜsza od kwoty określonej ustawą budŜetową. 
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5. W 1996 r. wykorzystywano w szerokim zakresie uprawnienia do dokonywania 

przeniesień wydatków budŜetowych określone w art. 45 i 46 ustawy - Prawo 

budŜetowe i zwiększone dodatkowo w art. 38 ustawy budŜetowej na 1996 r. Na 

podstawie art. 45 i 46 prawa budŜetowego, Minister Finansów dokonał przeniesień 

wydatków, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków w 68 częściach 

budŜetu państwa o kwotę 11.329.566 tys. zł oraz zwiększenia wydatków w 133 

częściach budŜetu państwa o tę samą kwotę. Na podstawie art. 38 ustawy 

budŜetowej Minister Finansów, na wniosek wojewodów i po zasięgnięciu opinii 

zainteresowanych ministrów, dokonał przeniesień wydatków między działami w 36 

budŜetach wojewodów na łączną kwotę 21.769 tys. zł. 

6. Planowanie niektórych wydatków na poziomie wyŜszym od rzeczywistych potrzeb 

(co dotyczy w szczególności kosztów obsługi długu publicznego), wykorzystywanie 

na duŜą skalę blokad i przeniesień wydatków budŜetowych, wprowadzanie do 

ustawy budŜetowej upowaŜnienia dla Rady Ministrów do zmiany, w określonych 

sytuacjach, globalnych wielkości budŜetowych pozwoliły na zmianę wielkości 

i struktury wydatków budŜetowych w 1996 r. bez  zmiany przez Parlament ustawy 

budŜetowej (podobnie było w 1994 i 1995 r.). 

7. W strukturze wydatków najbardziej istotne zmiany, w porównaniu do 1995 r. zaszły 

w wydatkach działów: 79 - Oświata i wychowanie i 97 - RóŜne rozliczenia, co było 

związane z wyłączeniem z dniem 1 stycznia 1996 r. subwencji na zadania 

oświatowe z działu 79 i włączeniem ich do działu 97 oraz przejęciem finansowania 

szkół przez gminy. Ponadto znacząco zwiększył się udział w wydatkach ogółem 

działów: 85 - Ochrona zdrowia (z 14,4% w 1995 r. do 15,4% w 1996 r.),  

86 - Opieka Społeczna (z 9,3% do 9,9%), 93 - Bezpieczeństwo publiczne (z 3,7% 

do 4,0%), 50 - Transport (z 1,4% do 1,7%). Zmalał udział wydatków w działach:  

94 - Finanse (z 18,5% w 1995 r. do 16,2% w 1996 r.), 95 - Ubezpieczenia społeczne 

(z 16,8% do 16,1%), 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych (z 3,0% do 

2,3%), 98 - Obrona narodowa (z 5,8% do 5,5%). Największy udział w wydatkach 

budŜetu państwa w 1996 r., podobnie jak w 1995 r., przypadał na działy:  
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94 - Finanse (16,2%), 95 - Ubezpieczenia społeczne (16,1%), 85 - Ochrona zdrowia 

(15,4%), 86 - Opieka społeczna (9,9%), 97 - RóŜne rozliczenia (7,4%), 98 - Obrona 

narodowa (5,5%). 

Niedobór budŜetu państwa 

1. W ustawie budŜetowej niedobór budŜetu państwa ustalony został na kwotę 

9.500,0 mln zł. Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy 

budŜetowej, Rada Ministrów zwiększyła dopuszczalną wielkość niedoboru do 

kwoty 10.158,9 mln zł. Zrealizowany niedobór wyniósł 9.167,2 mln zł, tj. 90,2% 

kwoty przewidzianej w budŜecie po zmianie. 

  WyŜsze od zakładanych wpływy z otrzymanych kredytów zagranicznych 

i mniejsze spłaty kredytów zaciągniętych spowodowały, Ŝe finansowanie krajowe 

niedoboru było o 14,9% niŜsze od załoŜeń ustawy budŜetowej. W 1996 r. większość 

potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa zrealizowano przez sprzedaŜ obligacji 

o okresie wykupu nie krótszym niŜ jeden rok, przeznaczonych na rynek krajowy. 

DuŜą zachętą do zakupu obligacji była ulga podatkowa przysługująca z tego tytułu 

osobom fizycznym. 

2. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe niŜsze wykonanie niedoboru budŜetu państwa w stosunku do 

załoŜeń ustawy budŜetowej i budŜetu po zmianach wystąpiło przy równoczesnym 

wzroście zobowiązań wymagalnych jednostek budŜetowych. Uwzględniając 

zobowiązania wymagalne faktyczny deficyt wyniósł 12.159,9 mln zł, co daje 3,3% 

udziału w PKB (w 1995 r. udział ten wynosił 3,4%). 

ZadłuŜenie budŜetu państwa 

1. ZadłuŜenie budŜetu państwa na koniec 1996 r. wyniosło 185.504,9 mln zł. 

W stosunku do stanu na koniec 1995 r. zadłuŜenie budŜetu państwa wzrosło 

nominalnie o 10,9%, a w ujęciu realnym obniŜyło się o 6,4%. Udział zadłuŜenia 

w PKB zmniejszył się z 57,9% na koniec 1995 r. do 50,9% na koniec 1996 r. 

ZadłuŜenie krajowe stanowiło 42,9% ogólnej kwoty zadłuŜenia (w 1995 r. - 39,5%).  
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 W ciągu 1996 r. zmieniła się struktura wierzycieli zadłuŜenia krajowego. Spadł 

udział NBP w finansowaniu zadłuŜenia oraz banków komercyjnych, a wzrósł udział 

sektora pozabankowego. 

  ZadłuŜenie zagraniczne stanowiło 57,1% ogólnej kwoty zadłuŜenia (w 1995 r. - 

60,5%). ZadłuŜenie zagraniczne w walutach wymienialnych przypadało w 72% na 

Klub Paryski, w 21% na Klub Londyński oraz w 4,4% na zobowiązania z tytułu 

otrzymanych kredytów z Banku Światowego. W 1996 r. zadłuŜenie w walutach 

niewymienialnych zostało całkowicie zlikwidowane. 

2. Wydatki na obsługę zadłuŜenia budŜetu państwa wyniosły 14.401,8 mln zł 

i stanowiły 13,2% wydatków budŜetu państwa ogółem (w 1995 r. - 15,8%). 

W porównaniu do 1995 r. wydatki te w ujęciu nominalnym wzrosły o 0,3%, 

a w ujęciu realnym obniŜyły się o 6,4%. Spadek udziału wydatków na obsługę 

zadłuŜenia w wydatkach budŜetu państwa ogółem przyczynił się do zmniejszenia 

udziału wydatków „sztywnych” w ogólnych wydatkach budŜetowych z 34,8% 

w 1995 r. do 31,7% w 1996 r.97 

Wykonanie budŜetu wojewodów 

 Wyniki kontroli wykonania w 1996 r. części 85/01-97 budŜetu państwa 

wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi na kilka niekorzystnych tendencji w realizacji 

budŜetów przez wojewodów. NaleŜą do nich przede wszystkim: 

- wzrost zaległości w budŜetach wojewodów. Na koniec 1996 r. o 48,1% w stosunku 

do 1995 r. i kwota tych zaległości o 13,4% wyŜsza od dochodów ogółem 

uzyskanych w tej części budŜetu w 1996 r., 

- wzrost naleŜności długoterminowych. W 1996 r. wzrost naleŜności 

długoterminowych nie wykazywanych w sprawozdawczości budŜetowej miał 

miejsce w 30 województwach i wyniósł 22,3%. Niepokojącym zjawiskiem jest 

ponadto niski stopień zabezpieczenia hipotecznego tych naleŜności, wynoszący 

ogółem poniŜej 75%, a w niektórych województwach dochodzący nawet do 30% 

wartości naleŜności długoterminowych. NaleŜności długoterminowe na koniec 

                                                           
97  Patrz str. 70. 
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1996 r. były o 74,5% wyŜsze od dochodów zrealizowanych poprzez budŜety 

wojewodów, 

- wzrost zobowiązań wymagalnych, a w szczególności zobowiązań w dziale  

85 - Ochrona zdrowia. Na koniec 1995 r. zobowiązania w zakresie ochrony zdrowia 

wynosiły w budŜetach województw 1.109.407 tys. zł i stanowiły 99,8% ogółu 

zobowiązań wymagalnych w części 85/01-97 budŜetu państwa, natomiast na koniec 

1996 r. wzrosły do kwoty 2.071.433 tys. zł, tj. w ujęciu nominalnym o 86,7%, 

a w ujęciu realnym o 55,7%. Podstawowa część tych zobowiązań dotyczyła 

rozdziału 8591  „Leki dla uprawnionych”. 

  Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe działania wielu wojewodów na rzecz likwidacji 

tych zobowiązań nie są dostateczne. Wydatki na leki dla uprawnionych zostały 

przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyliczone parametrycznie 

w łącznej wysokości 1.546.282 tys. zł. JuŜ na etapie planowania sześciu 

wojewodów obniŜyło wydatki na leki na kwotę 17.266 tys. zł (w tym wojewodowie: 

katowicki o 8.167 tys. zł, opolski - o 5.670 tys. zł, olsztyński - o 2.452 tys. zł oraz 

kaliski, częstochowski i przemyski na łączną kwotę 977 tys. zł). 

 W 32 województwach wojewodowie nie dokonali zmian na etapie planowania, 

a w pozostałych 9 dokonano zwiększeń o 31.121 tys. zł. Korzystając ze swoich 

uprawnień w ciągu 1996 r. 28 wojewodów dokonało zmniejszeń wydatków na leki 

dla uprawnionych, przeznaczając kwotę zmniejszenia w łącznej wysokości 

78.438 tys. zł na inne wydatki w dziale ochrona zdrowia. Dalszego zmniejszenia  

 

 planu wydatków dokonał między innymi wojewoda katowicki (o 9.397 tys. zł), 

opolski (o 3.213 tys.  zł), kaliski (o 1.860 tys. zł), a wojewoda gdański zmniejszył 

w 1996 r. plan wydatków na leki dla uprawnionych o 40.305 tys. zł. Stan 

zobowiązań wymagalnych w rozdziale 8591 „Leki dla uprawnionych” na koniec 

1996 r. wynosił np. w województwie katowickim - 92.560 tys. zł, a gdańskim 

182.571 tys. zł. Zobowiązania takie występowały równieŜ w województwie 

opolskim, olsztyńskim, kaliskim, częstochowskim i przemyskim, 

- w 1996 r. w 47 województwach z budŜetu wydatkowano środki na odsetki z tytułu 
nieterminowej realizacji zobowiązań. W poszczególnych województwach kwoty 
odsetek wynosiły od 600 tys. zł do ponad 25.000 tys. zł. 
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  W toku kontroli wykonania w 1996 r. budŜetów w urzędach wojewódzkich 

i jednostkach organizacyjnych podległych wojewodom stwierdzono zaistnienie 508 

przypadków naruszenia dyscypliny budŜetowej w 45 województwach, przy czym: 

- najwięcej naruszeń dyscypliny budŜetowej (243 przypadki) dotyczyło 

zaciągnięcia w roku budŜetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu 

zobowiązań wymagalnych z okresów poprzedzających rok budŜetowy - 

przekraczały plan finansowy jednostek wykonujących budŜet (art. 57 ust. 1 pkt 8 

ustawy - Prawo budŜetowe). W przewaŜającej większości były to jednostki 

organizacyjne słuŜby zdrowia, 

- drugim pod względem liczebności rodzajem naruszenia dyscypliny budŜetowej 

(87 przypadków) było naruszenie zasad, form i trybu postępowania przy 

udzielaniu zamówień publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14), 

- po 25 przypadków naruszenia dysypliny budŜetowej stwierdzono w zakresie 

niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków z rezerw budŜetowych, 

dotacji i państwowych funduszów celowych (art. 57 ust. 1 pkt 5) oraz 

niedokonania zaleconych przez urząd skarbowy operacji związanych ze 

wzajemnym potrąceniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań jednostki 

budŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 10), 

- po 19 przypadków naruszeń dyscypliny miało miejsce w kwestii zaniechania 

ustalania naleŜności budŜetowych i niezgodnego z przepisami ich umarzania (art. 

57 ust. 1 pkt 1) oraz zaniechania zawiadomienia komisji orzekającej o naruszeniu 

dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 16), 

- 16 przypadków dotyczyło gospodarki pozabudŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 7), po 14 

przekroczenia wydatków budŜetowych przewidzianych w planie (art. 57 ust. 1 

pkt 2) oraz pobrania z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia bez 

jednoczesnego opłacenia naleŜnych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych i Funduszu Pracy (art. 57 ust. 1 pkt 9), 
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- pozostałe stwierdzone w toku kontroli naruszenia dyscypliny budŜetowej 

dotyczyły nieprawidłowości omówionych w art. 57 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 10, 11, 13 

i 15 ustawy - Prawo budŜetowe. 

Fundusze celowe 

1. Fundusze celowe o charakterze państwowym, mające charakter budŜetów 

dodatkowych, istniejących równolegle z budŜetem państwa, mają bardzo znaczące 

miejsce w finansach sektora publicznego. W 1996 r. fundusze celowe przejęły 

poprzez dochody 17,2% produktu krajowego brutto (w 1995 r. 17,6%). 

  W 1996 r. dotacje z budŜetu państwa do funduszy celowych stanowiły 17,5% 

ogółem wydatków budŜetowych, a w przypadku niektórych funduszy stopień 

pokrycia wydatków środkami dotacji budŜetowych wynosił ok. 100% 

(np. Państwowego Funduszu Kombatantów). W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli 

wskazuje to na potrzebę rozwaŜenia zasadności wyodrębniania w ten sposób zadań 

państwa i finansowania w formie funduszu celowego. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli ponownie zwróciła uwagę na niewykonanie przez 

ministrów nadzorujących państwowe fundusze celowe delegacji ustawowej, 

określonej w art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo budŜetowe, odnośnie wydania przepisów 

wykonawczych (rozporządzeń) w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 

finansowej funduszy. W 1996 r. stosowne rozporządzenie w tej sprawie wydał 

jedynie Minister Pracy i Polityki Socjalnej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

3. Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami 

poszczególnych funduszy. Dotyczyło to zwłaszcza niepełnej ewidencji osób 

i podmiotów zobowiązanych do świadczeń na rzecz funduszy, a ponadto 

nienaleŜytego egzekwowania zaległości we wpłatach. 

Dotacje 
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1. W zakresie udzielania dotacji do zadań gospodarczych, zarówno o charakterze 

podmiotowym, jak i przedmiotowym, uwagi NajwyŜszej Izby Kontroli dotyczyły 

opóźnień w wydawaniu przez właściwych ministrów aktów wykonawczych 

regulujących szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

Powodowało to, Ŝe dotowanie, a zwłaszcza rozliczanie dotacji, odbiegało od zasad 

przyjętych w aktach prawnych wydanych w późniejszym terminie. Przy dotowaniu 

i rozliczeniach nie przestrzegano wymogów ustawowych. 

  Przykładem tego było udzielanie dotacji przedmiotowych do przewozów 

autobusowych i kolejowych. Udzielona dotacja do przewozów kolejowych miała 

charakter dotacji podmiotowej dla PKP, gdyŜ zarówno na etapie udzielania dotacji, 

jak i rozliczania nie uwzględniono podstawowych elementów kalkulacji kwoty 

dotacji. 

2. Innym problemem, na który zwróciła uwagę NajwyŜsza Izba Kontroli przy 

dotowaniu podmiotów gospodarczych, było przekazywanie organom pozarządowym 

uprawnień w zakresie dysponowania oraz nadzoru nad wykorzystaniem środków 

dotacji. Stwierdzono, Ŝe sposób wykorzystania dotacji dla górnictwa był 

nadzorowany przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla 

Kamiennego S.A. 

 

Dotacje dla gmin 

 W ramach kontroli wykonania budŜetu państwa na 1996 r. oceniono równieŜ 

wykorzystanie dotacji budŜetowych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych 

z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych dla 

wybranych gmin. W ocenie wskazano na niesporządzanie lub nieaktualizowanie 

obowiązujących planów finansowych, wykorzystanie otrzymanych środków 

niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowy zwrot niewykorzystanych dotacji. 

Ponadto wskazano na nieprzestrzeganie zasad planowania i finansowania inwestycji 
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dotowanych z budŜetu państwa oraz na realizację zadań bez wymaganego 

zaangaŜowania środków własnych. 

Inwestycje centralne  

 W ramach kontroli wykonania budŜetu państwa na 1996 r. oceniano równieŜ 

realizację wybranych inwestycji centralnych. 

 Z przeprowadzonych kontroli wynika, Ŝe planowanie i wydatkowanie nakładów 

finansowych, ustalonych w ustawie budŜetowej na 1996 r., na realizację inwestycji 

centralnych, było dokonywane w większości przypadków z naruszeniem 

obowiązujących zasad i przepisów prawnych, regulujących tę sferę gospodarki 

narodowej. 

 W dalszym ciągu, co wynika równieŜ z wcześniej przeprowadzonych kontroli, 

inwestycje realizowano w sposób przewlekły, mało efektywny, z naruszeniem zasady 

racjonalnego gospodarowania środkami budŜetowymi. 

Zamówienia publiczne 

 NajwyŜsza Izba Kontroli w ramach kontroli wykonania budŜetu w 1996 r., 

podobnie jak w roku ubiegłym, oceniała przestrzeganie zasad, form i trybu udzielania 

zamówień publicznych. Wyniki kontroli wskazały na niezadowalające wdroŜenie 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Stwierdzono wiele przypadków nieprzestrzegania przez dysponentów 

budŜetowych procedur określonych w ustawie, a zwłaszcza naduŜywanie zamówień 

z „wolnej ręki” pomimo, Ŝe kontrolowane zamówienia nie wskazywały na szczególne 

okoliczności gospodarcze lub społeczne, które dawały podstawę dla zastosowania 

takiego trybu. 

 Innym problemem wynikającym z kontroli zamówień publicznych było 

udzielanie zamówień bez zawarcia umowy w formie pisemnej. Stanowiło to naruszenie 

art. 74 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym umowy w 
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sprawach zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

 W toku kontroli zaistniały róŜnice w interpretacji art. 74 ust. 1 ustawy 

o zamówieniach publicznych, a uregulowaniami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Dla 

zachowania formy pisemnej umowy, wystarczające jest spełnienie warunków 

określonych w art. 78 Kodeksu cywilnego, tj. wymiana dokumentów, z których kaŜdy 

obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany, jak oferta 

zawierająca cenę i termin dostawy oraz wysłanie zamówienia, co jest akceptacją 

warunków zawartych w ofercie i wyraŜeniem woli kupującego do zawarcia umowy. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, wymiana przez strony dokumentów 

jednostronnie podpisanych nie wyczerpuje pisemnej formy umowy wymaganej 

przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 72 tej ustawy do umów 

w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu 

postępowania cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie 

stanowią inaczej. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych stanowią lex specialis 

w stosunku do norm Kodeksu cywilnego. 

 Art. 73 ustawy stanowi, Ŝe umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta 

zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Posługiwanie się przez ustawodawcę 

pojęciem umowa, która ma być podpisana przez obie strony wskazuje, iŜ ustawodawca 

pod pojęciem umowy rozumie jeden dokument podpisany przez obie strony. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli nieprecyzyjnie określona została 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budŜetowej w zakresie nieprzestrzegania 

formy, zasad i trybu wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Odpowiedzialności tej bowiem podlegają osoby winne zastosowania 

nieodpowiedniego trybu zamówienia, jak równieŜ osoby, które dokumentując 

czynności nie włączyły odpowiedniego dokumentu lub błędnie sporządziły taki 

dokument, przez co naruszyły obowiązujące zasady. ZwaŜywszy, Ŝe formalne 

naruszenie zasad, formy lub trybu stanowi podstawę dla sporządzenia zawiadomienia 

o naruszeniu dyscypliny budŜetowej, w ocenie NIK, tak ogólne sformułowanie 
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w ustawie Prawo budŜetowe, nakazujące uznanie za naruszenie dyscypliny budŜetowej 

kaŜdego uchybienia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, budzi powaŜne 

wątpliwości. 

Dyscyplina budŜetowa w organach władzy sądowniczej 

 Zarówno w 1996 r., jak i w latach poprzednich kontrola wykonania budŜetu 

państwa wykazała, Ŝe w jednostkach takich jak: Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd 

NajwyŜszy, Trybunał Konstytucyjny, nie powołano komisji orzekających w sprawach o 

naruszenie dyscypliny budŜetowej. 

 Zgodnie z treścią art. 69 ustawy - Prawo budŜetowe organy orzekające 

w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej, ich skład i tryb postępowania przed 

nimi oraz zasady powoływania i trybu działania rzeczników dyscypliny budŜetowej 

w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i w innych jednostkach budŜetowych podległych naczelnym organom władzy 

państwowej lub przez nich nadzorowanych określają odpowiednio Prezydent, 

Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. 

 Przepisy o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie NajwyŜszym i Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym oraz art. 69 ustawy - Prawo budŜetowe nie precyzują, kto jest 

uprawniony do powoływania komisji orzekających w sprawach o naruszenie 

dyscypliny budŜetowej w tych jednostkach. 

 NaleŜy zaznaczyć, Ŝe władza sądownicza - państwowe jednostki budŜetowe - 

jakimi są: Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał 

Konstytucyjny, nie jest wyłączona z obowiązku stosowania ogólnych zasad i przepisów 

prawa budŜetowego. 

 Pociąga to za sobą - wynikające z tejŜe ustawy - prawo swoistego nadzoru 

funkcjonalnego ze strony innych organów państwowych, wśród których szczególna 

rola przypada Ministrowi Finansów, który sprawuje ogólną kontrolę realizacji 

dochodów i wydatków budŜetu państwa. Uprawnienia kontrolne Ministra Finansów 
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w przedmiocie realizacji budŜetu w opinii Izby obejmują równieŜ Sąd NajwyŜszy, 

Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny. 

 W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uŜytego w art. 69 pojęcia 

„nadzorowanie” zachodzi uzasadniona potrzeba jednoznacznego uregulowania tej 

kwestii w ustawie - Prawo budŜetowe. 

Celowość wydatków 

 Wyniki kontroli ujawniły przypadki wykorzystywania przez dysponentów części 

budŜetowych, przyznanych przez Parlament środków na cele inne niŜ zapisano to 

w ustawie budŜetowej. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim finansowania 

wydatków bieŜących ze środków przeznaczonych na inwestycje. Np. w Krajowej 

Radzie Radiofonii i Telewizji - część 47 oraz Kancelarii Prezydenta - część 01, 

przeniesienia te były zgodne z zasadami, określonymi w art. 45 ust. 3 ustawy - Prawo 

budŜetowe, to faktycznie kwoty ustalone w ustawie budŜetowej na 1996 r. na 

inwestycje, zuŜyto na cele inne niŜ zdecydował Sejm. 

 W odniesieniu do Kancelarii Prezydenta przeniesienie to spowodowało 

konieczność zmiany terminu realizacji umowy na dostawę sprzętu 

elektroakustycznego, poniewaŜ środki finansowe, które pozostały na rachunku 

inwestycyjnym, nie pozwalały sfinansować tych zakupów w 1996 r. 

 

Wykonanie kierunków prywatyzacji majątku państwowego 

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku Nr 12 do ustawy budŜetowej na 

rok 1996 określił kierunki prywatyzacji w 1996 r. Działania Rządu w sferze 

prywatyzacji miały być podejmowane w celu oŜywienia gospodarczego, podnoszenia 

międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, wypracowania koncepcji 

rozdysponowania posiadanych przez państwo zasobów majątku oraz rozpoczęcia prac 

nad uruchomieniem nowych programów prywatyzacyjnych, przyspieszenia rozwoju 

rynku kapitałowego oraz zwiększenia zaangaŜowania kapitału zagranicznego. 
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 Przekształceniami własnościowymi do końca 1996 r. objęto 5.585 

przedsiębiorstw państwowych (w 1996 r. 379). W ciągu 6 lat zakończono prywatyzację 

1.886 podmiotów (w 1996 r. 305). W jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 

przekształcono w ww. okresie 1.228 przedsiębiorstw państwowych (w 1996 r. 152). 

Spośród 555 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przeznaczonych do 

prywatyzacji indywidualnej, sprywatyzowano 184, tj. 33%, w tym 24 w 1996 r. 

Na sprzedaŜ poprzez ofertę publiczną wystawiono ogółem 29 spółek, w tym 1 spółkę 

w 1996 r. 

 W ocenie NIK, w wyniku prywatyzacji sektora publicznego, prywatyzacji 

załoŜycielskiej oraz wzrostu potencjału wytwórczego w prywatnych podmiotach, 

systematycznie wzrastał udział sektora prywatnego w gospodarce w porównaniu 

z 1995 r.  

 W sektorze prywatnym w końcu 1996 r. pracowało ok. 65% ogólnej liczby 

pracujących w gospodarce narodowej (wobec 62,4% w 1995 r.). Jednostki sektora 

prywatnego zrealizowały w okresie trzech kwartałów 1996 r. ok. 62% całego eksportu 

i 75% importu. 

 Stabilizacja ekonomiczna gospodarki sprzyjała napływowi kapitału 

zagranicznego. Od początku okresu transformacji do końca 1996 r. napłynęło do Polski 

w formie inwestycji bezpośrednich 12 mld dolarów USA (inwestycji o wartości 

powyŜej 1 mln dolarów USA), w tym 5,2 mld dolarów USA w 1996 r. Udział kapitału 

zagranicznego w finansowaniu inwestycji zrealizowanych w 1996 r. ocenia się na 

ok. 20%, wobec 13% w 1995 r. 

 W 1996 r. większość prac legislacyjnych określonych w „Kierunkach 

prywatyzacji” została zrealizowana; opracowano i skierowano do Sejmu projekty 

ustaw: o funduszach inwestycyjnych, o rekompensatach wynikających z orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczących pracowników sfery budŜetowej oraz 

emerytów i rencistów oraz o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. 

 Wyniki badań kontrolnych wykazały, Ŝe w 1996 r. wykonano większość zadań 

określonych w ”Kierunkach prywatyzacji”. W ocenie tej uwzględniono fakt, Ŝe 
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nastąpiło oŜywienie gospodarcze, zwiększenie zaangaŜowania kapitału zagranicznego 

oraz odnotowano dalszy postęp w prywatyzacji gospodarki narodowej, zwłaszcza 

w strukturze własnościowej sektora publicznego. 

 Uwagi krytyczne Izby dotyczą niewykonania zadania objęcia prywatyzacją 

kapitałową około 90 przedsiębiorstw oraz zamiany wierzytelności na akcje 

w około 70 przedsiębiorstwach, a takŜe stwierdzonych pojedyńczych przypadków 

nieprawidłowości w prywatyzacji kapitałowej, bezpośredniej, likwidacji z przyczyn 

ekonomicznych, wdraŜania kontraktów menedŜerskich, opóźnień we wprowadzaniu 

akcji NFI do obrotu giełdowego. 

 Zawiadomienia kierowane w sprawach przestępstw i naruszeń dyscypliny 

budŜetowej 

 NajwyŜsza Izba Kontroli działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy 

o NajwyŜszej Izbie Kontroli przekazała w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 1997 r. do 

Komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej 135 

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny budŜetowej. Zawiadomieniami skierowanymi do 

Komisji orzekających objęto 222 osoby98. 

 W toku realizacji budŜetu za 1996 r. najczęstsze przyczyny naruszenia 

dyscypliny budŜetowej to: 

- naruszenie zasady, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień 

publicznych, ustalonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo budŜetowe), 

- zaciągnięcie w roku budŜetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu 

wymaganych terminów płatności i zobowiązań wymagalnych z okresów 

poprzedzających rok budŜetowy - przekraczają plan finansowy jednostki  

wykonującej budŜet (art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo budŜetowe), 

- pobranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia w jednostce 

budŜetowej lub jednostce gospodarki pozabudŜetowej bez jednoczesnego opłacania 
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naleŜnych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy 

(art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy -  Prawo budŜetowe), 

- przekroczenie wydatków budŜetowych przewidzianych w planie finansowym 

jednostki wykonującej budŜet (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budŜetowe), 

- niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków budŜetu lub państwowych 

funduszów celowych (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budŜetowe), 

- wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym danych niezgodnych z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy - Prawo 

budŜetowe), 

- niedokonanie pełnych i terminowych wpłat do budŜetu przez zakłady budŜetowe, 

gospodarstwa pomocnicze i jednostki budŜetowe w zakresie działalności finansowej 

w formie środków specjalnych (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budŜetowe), 

- zaniechanie ustalania naleŜności budŜetowych lub funduszów celowych albo 

ustalenia ich lub dochodzenie poniŜej sumy wynikającej z prawidłowego obliczenia 

oraz niezgodne z przepisami ich umarzanie, odpisywanie lub dopuszczenie do 

przedawnienia (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy -  Prawo budŜetowe). 

 W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w toku kontroli, NajwyŜsza 

Izba Kontroli przekazała do organów ścigania łącznie 11 zawiadomień o popełnieniu 

przestępstwa. Zawiadomienia dotyczyły 12 osób, w tym 11 osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w administracji lub gospodarce. Szkoda jaką poniósł Skarb 

Państwa w wyniku popełnienia tych przestępstw szacowana jest na kwotę 1.414.766 zł. 

Ocena wykonania budŜetu państwa za 1996 r. 

1. Ocenę NajwyŜszej Izby Kontroli wykonania budŜetu państwa w poszczególnych 

częściach przedstawiono w II tomie „Analizy ...” oraz w osobnych informacjach 

omawiających wyniki kontroli wykonania budŜetu w poszczególnych częściach. 

ZastrzeŜenia dotyczące niezgodności z prawem, niegospodarności, niecelowości 

                                                                                                                                                                                     
98  Szczegółowe dane o naruszeniach dyscypliny budŜetowej znajdują się w tomie II „Synteza wyników 
Kontroli w częściach budŜetu państwa oraz w państwowych funduszach celowych”. 
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dokonywania wydatków, nierzetelnej sprawozdawczości i dokumentacji zgłoszono 

równieŜ dysponentom części budŜetowych w wystąpieniach pokontrolnych. 

  Ocena  NIK dotycząca wykonania budŜetu państwa w poszczególnych 

częściach jest zróŜnicowana. 

  Pozytywną ocenę wykonania budŜetu państwa wyraŜa Izba wobec tych 

wykonawców budŜetu, w działaniach których nie stwierdzono istotnych 

nieprawidłowości, a takŜe, u których widoczna jest poprawa gospodarowania 

środkami i przestrzegania dyscypliny budŜetowej. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu państwa za 

1996 r. nie stwierdzając nieprawidłowości w następujących częściach: Kancelaria 

Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Komisja Papierów Wartościowych, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, 

Regionalne Izby Obrachunkowe, Rezerwy celowe. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu państwa za 

1996 r. stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na 

wykonanie budŜetu w częściach: Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd Administracyjny,  

 

 Urząd Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, 

Krajowe Biuro Wyborcze, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Ministerstwo Łączności, Urząd 

Zamówień Publicznych, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, 

Komitet Integracji Europejskiej, Urząd Ochrony Państwa, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Agencja Rynku Rolnego, Obsługa ZadłuŜenia Zagranicznego (Ministerstwo 

Finansów w zakresie obsługi), Państwowa Inspekcja Pracy, Obsługa Długu 

Krajowego (Ministerstwo Finansów w zakresie obsługi), Urząd Kultury Fizycznej 

i Turystyki, Krajowy Urząd Pracy, Komitet Badań Naukowych, Główny Urząd 

Statystyczny, Główny Urząd Ceł, Państwowa Agencja Atomistyki, WyŜszy Urząd 

Górniczy, Polski Komitet Normalizacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
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Rezerwy ogólne, Subwencje ogólne dla gmin, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, 

Ministerstwo Finansów w zakresie przychodów i rozchodów związanych 

z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację budŜetu państwa za 

1996 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakŜe 

zasadniczego wpływu na wykonanie budŜetu, w częściach: Kancelaria Prezydenta 

RP, Centralny Urząd Planowania, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Przekształceń 

Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa 

i Gospodarki śywnościowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Polska Akademia 

Nauk, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budŜetu za 1996 r. 

w części 56 - Polska Agencja Prasowa. 

  Negatywna ocena wykonania budŜetu w części 56 - Polska Agencja Prasowa 

wynika przede wszystkim z nieodprowadzenia dochodów budŜetowych 

w wysokości 9.497 tys. zł, uzyskanych z tytułu najmu składników majątkowych 

stanowiących własność Skarbu Państwa, pomimo corocznego ponawiania przez 

Izbę wniosku w tej sprawie. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli dokonała oceny budŜetu państwa za 1996 r. 

w częściach 85/01-97 BudŜety wojewodów.  

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu państwa za 

1996 r. w części 85/25 - Województwo kaliskie nie stwierdzając nieprawidłowości. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu państwa za 

1996 r. w częściach 85/01-97 BudŜety wojewodów stwierdzając jedynie nieznaczne 
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uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budŜetu w następujących 

województwach: chełmskim, ciechanowskim, częstochowskim, gorzowskim, 

jeleniogórskim, konińskim, krakowskim, legnickim, łomŜyńskim, łódzkim, 

opolskim, piotrkowskim, płockim, siedleckim, sieradzkim, skierniewickim, 

szczecińskim, tarnbrzeskim, tarnowskim, wrocławskim. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację budŜetu państwa za 

1996 r., w częściach 85/01-97 BudŜety Wojewodów, mimo stwierdzonych istotnych 

nieprawidłowości, nie mających jednakŜe zasadniczego wpływu na wykonanie 

budŜetu w następujących województwach: warszawskim, bialskopodlaskim, 

białostockim, bielskim, bydgoskim, elbląskim, katowickim, kieleckim, 

krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, 

pilskim, poznańskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, suwalskim, 

toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim, zamojskim, zielonogórskim. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budŜetu w częćci 85/19 

- województwo gdańskie. 

  Negatywna ocena wykonania budŜetu w części 85/19 - województwo gdańskie 

wynika przede wszystkim z rozmiarów zobowiązań wymagalnych na koniec 1996 

roku, które wyniosły 319.084 tys. zł. W relacji do wydatków tej części budŜetu 

zobowiązania wymagalne wyniosły 48%, a w trakcie 1996 r. wzrosły o 92,3%. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła równieŜ wykonanie budŜetu 

w części 85/33 - województwo koszalińskie. 

  Negatywna ocena wykonania budŜetu w części 85/33 - województwo 

koszalińskie wynika przede wszystkim z rozmiarów zobowiązań wymagalnych na 

koniec 1996 roku, które wyniosły 61.640 tys. zł. W relacji do wydatków tej części 

budŜetu zobowiązania wymagalne wyniosły 21,4%, a w trakcie 1996 r. wzrosły 

o 49,8%. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła równieŜ wykonanie planów finansowych 

funduszy celowych o charakterze państwowym. 
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  Pozytywnie Izba oceniła wykonanie planów finansowych w 1996 r. stwierdzając 

jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu w następujących 

funduszach: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Państwowym 

Funduszu Kombatantów, Funduszu Alimentacyjnym, Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centralnym Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Funduszu Promocji Twórczości. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planów finansowych 

w 1996 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakŜe 

zasadniczego wpływu na ich wykonanie w następujących funduszach:  Centralnym 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

  Oceniając wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 1996 r., NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła bardzo 

istotne nieprawidłowości. 

  PoniewaŜ wiele nieprawidłowości jest efektem: 

- regulacji ustawowych będących od lat przedmiotem krytyki NIK, 

- decyzji podjętych w latach ubiegłych i praktyki funkcjonowania jaka 

ukształtowała się od początku istnienia Funduszu 

 a w 1996 r. po raz pierwszy stwierdzono pozytywne tendencje w działalności 

Funduszu, NajwyŜsza Izba Kontroli przyjęła do wiadomości wykonanie planu 

finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wnioski 

 Na podstawie analizy wykonania budŜetu państwa w 1996 r. NajwyŜsza Izba 

Kontroli uwaŜa za celowe: 

- podjęcie zdecydowanych środków dla przeciwdziałania narastaniu zobowiązań 

budŜetowych, zwłaszcza w jednostkach budŜetowych ochrony zdrowia oraz oświaty 

i wychowania, 
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- wprowadzenie zasady wydawania i publikowania przepisów wykonawczych, 

regulujących zasady gospodarowania środkami budŜetowymi wraz z ustawą 

budŜetową, w tym zwłaszcza udzielania dotacji, 

- dokonanie przeglądu umów dotyczących powierzenia uprawnień jednostkom 

pozarządowym w zakresie udzielania, w imieniu dysponentów budŜetowych, dotacji 

i sprawowania nadzoru nad ich wykorzystaniem, 

- wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniach z 1992 r. wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 prawa budŜetowego, które powinny objąć 

pełny zakres dotacji budŜetowych udzielanych jednostkom gospodarki 

pozabudŜetowej, 

- wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. 

w sprawie środków specjalnych jednostek budŜetowych przez nadanie dysponentom 

środków budŜetowych uprawnień do tworzenia środków specjalnych. 

 Ustalenia kontroli wykorzystania środków dotacji celowych dla gmin wskazują 

na potrzebę podjęcia przez wojewodów skutecznego nadzoru wykorzystania środków 

przyznanych w formie dotacji celowych, umoŜliwiających szybkie reagowanie na 

stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności wyeliminowanie przypadków 

wykorzystywania środków dotacji w sposób i na cele niezgodne z przeznaczeniem. 

 Nadal pozostają aktualne wnioski NajwyŜszej Izby Kontroli podnoszone 

w wyniku kontroli wykonania budŜetu państwa, w szczególności dotyczące: 

- potrzeby opracowania nowej ustawy - Prawo budŜetowe, która powinna generalnie 

rozstrzygnąć podstawowe zasady budŜetowe, a zwłaszcza zasady dyrektywności  

niektórych wydatków oraz dopuszczalności przenoszenia środków budŜetowych, 

zakresu udzielania dotacji budŜetowych, dyscypliny budŜetowej (w tym organu 

uprawnionego do powołania komisji orzekających w sprawach o naruszenie 

dyscypliny budŜetowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Sądzie 

NajwyŜszym, Trybunale Konstytucyjnym) oraz zasady odpowiedzialności za jej 

naruszenie, szczególnych zasad gospodarki finansowej w wybranych sferach, 

- konieczności uregulowania szczegółowych zasad gospodarowania środkami 

funduszy celowych o charakterze państwowym, 
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- problemu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz nieskutecznego ich 

egzekwowania, 

- konsekwentnego egzekwowania stosowania procedur zamówień publicznych, przy 

jednoczesnym eliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych, przez odpowiednią 

nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 

1. Uwarunkowania i cele  polityki pienięŜnej w 1996 r. 

 Rok 1996 był kolejnym rokiem transformacji systemowej, w którym gospodarka 
odnotowała wzrost produktu krajowego brutto. Po przekroczeniu w roku 1995 po raz 
pierwszy wielkości PKB, uzyskanej w roku 1989, na rok 1996 załoŜono wzrost PKB o 
5,5%. Wielkość ta została przekroczona o 0,5%, co oznacza realny wzrost PKB o 6%. 

 Jednocześnie wystąpił rekordowy dla gospodarki polskiej deficyt w handlu 
zagranicznym, wynoszący, według GUS, 12,7 mld dolarów, co stanowi wielkość 
prawie pięciokrotnie wyŜszą od deficytu z roku 1995.  

 Średnioroczny wzrost cen wyniósł w 1996 roku 19,9% (prognoza MF - 19,8 %), 
natomiast inflacja obniŜyła się do poziomu 18,5% wobec zaplanowanych 17%. 
Podkreślenia  wymaga, Ŝe prognozy NBP przewidywały inflację w granicach 19-21%. 
Spadek inflacji umoŜliwił Narodowemu Bankowi Polskiemu, działającemu w roku 
1996 w warunkach bardziej harmonijnej (niŜ w 1995 r.) współpracy z Ministrem 
Finansów, m.in. na obniŜenie stóp procentowych oraz obniŜenie rygorów w zakresie 
rezerwy obowiązkowej, a w rezultacie - znaczne potanienie kredytu. Wzrost 
aktywności kredytowej banków, zwłaszcza w drugim półroczu 1996 r. spowodował 
z kolei silny wzrost popytu krajowego, przewyŜszający tempo wzrostu PKB. 

 Podstawowe kierunki polityki pienięŜnej w analizowanym roku określały 
postanowienia uchwały Sejmu z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie załoŜeń polityki 
pienięŜnej na rok 1996.99 

 W załączniku do ww. uchwały określone zostały cele polityki pienięŜnej: 

a/ cel podstawowy  - ograniczenie wzrostu cen, tak aby zapewnić spójność polityki 
pienięŜnej z celami ustawy budŜetowej na 1996 r. 

b/ cel pośredni  - kontrola podaŜy pieniądza w gospodarce dla uzyskania  przyrostu 
tej podaŜy ogółem w wysokości ok. 23 mld zł i przyrostu 
pieniądza rezerwowego o ok. 7 mld zł. 

 Uchwała  określiła równieŜ instrumenty polityki pienięŜnej słuŜące zapewnieniu 
realizacji załoŜonych celów, tj. zasadnicze kierunki: 

- polityki stóp procentowych,  
- kształtowania kursu walutowego w ramach ustalonego z Rządem pasma wahań, 
- polityki rezerw obowiązkowych, 
- operacji otwartego rynku (warunkowych i bezwarunkowych). 

 Ponadto Sejm RP zobowiązał NBP i Rząd  (pkt 5  załącznika do uchwały) do 
podjęcia działań w celu lepszego wykorzystania rezerw dewizowych. 

                                                           
99  M.P. Nr 5, poz. 42. 
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 NBP zobligowany został  równieŜ do tworzenia warunków dla zwiększenia 
poziomu oszczędności i wzrostu zaangaŜowania systemu bankowego w kredytowaniu 
sektora  niefinansowego (załoŜono, Ŝe  realny wzrost kredytów wyniesie 4-6 %). 

 W pkt 7 załącznika do uchwały zobowiązano NBP (wspólnie z Ministrem 
Finansów)  do wspierania  restrukturyzacji sektora  bankowego, a w szczególności 
wspierania łączenia banków spółdzielczych, przy czym pomoc finansowa na 
wspieranie tych procesów miała wynieść nie więcej niŜ 40 mln zł.  

 Uchwała potwierdziła zatem to, Ŝe jednym z podstawowych zadań Narodowego 
Banku Polskiego jest umacnianie wartości polskiego pieniądza, a przeciwdziałanie 
inflacji powinno być dokonywane między innymi przez regulację ilości pieniądza 
znajdującego się w obiegu. Wybór agregatów pienięŜnych, jako wielkości, które bank 
centralny jest w stanie kontrolować, miał zatem w ciągu roku prowadzić do decyzji o 
zastosowaniu odpowiednich instrumentów, z zamiarem osiągnięcia zakładanej 
wysokości celu podstawowego.  

 Rok 1996 był pierwszym rokiem z tak ustaloną konfiguracją celów. W roku 
poprzednim celem podstawowym było ograniczenie inflacji i - w nawiązaniu do 
prognozowanego wzrostu produktu krajowego brutto - dostosowanie polityki 
kursowej, polityki stóp procentowych oraz  polityki podaŜy pieniądza do realizacji tych 
zadań. MoŜna twierdzić, Ŝe zmiana taka była moŜliwa dzięki ustabilizowaniu się 
mnoŜnika pienięŜnego, czyli relacji pieniądza rezerwowego i ogólnej podaŜy 
pieniądza. Uzasadniają takie twierdzenie dane wynikające z bilansu skonsolidowanego 
systemu bankowego. Podstawowe informacje w tym zakresie zawarto w Tabeli 1. 
Tabela 1: Realizacja pozycji bilansu skonsolidowanego systemu bankowego 

w roku 1996 w porównaniu z rokiem 1995 i 1994 (w mln zł, oprócz 
wielkości podanych w mln USD) 

 
 Stan na Stan na Przyrost Stan na Przyrost 

Wyszczególnienie koniec koniec 1995:1994 koniec 1996:1995 
 1994 1995 kwota wskaźnik 1996 kwota wskaźnik 
1 2 3 4 5 6 7 8 

NaleŜności zagraniczne 
netto 

       

- w mln USD 11.289 20.436 9.147 1,81 21.667 1.231 1,06 
- w mln zł 27.515 50.437 22.922 1,83 62.303 11.866 1,24 

Aktywa krajowe netto 49.787 53.818 4.031 1,08 72.452 18.634 1,35 
Kredyt netto dla sektora 
rządowego 

39.549 41.771 2.222 1,06 46.896 5.125 1,12 

Kredyt dla sektora 
niefinansowego 

41.562 56.213 14.651 1,35 80.071 23.858 1,42 

Pozostałe pozycje netto (31.323) (44.166) (12.843) 1,41 (54.583) (10.349) 1,23 

AKTYWA OGÓŁEM 77.302 104.255 26.953 1,35 134.755 30.500 1,29 

Pieniądz krajowy 55.243 82.955 27.712 1,50 111.477 28.522 1,34 
Pieniądz gotówkowy 
w obiegu 

12.274 19.529 7.255 1,59 23.563 4.034 1,21 

Depozyty złotowe 42.969 63.425 20.456 1,48 87.914 24.489 1,39 
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Depozyty walutowe 
- w mln zł 

 
22.059 

 
21.300 

 
(759) 

 
0,97 

 
23.278 

 
1.978 

 
1,09 

- w mln USD 9.051 8.630 (421) 0,95 8.130 (500) 0,94 

PASYWA OGÓŁEM 77.302 104.255 26.953 1,35 134.755 30.500 1,29 

Źródło: dane GUS 
 

 Wielkości przyrostów w zakresie podstawowych kategorii bilansu, jak równieŜ 
relacje między tymi kategoriami w kolejnych latach 1994, 1995 i 1996, potwierdzają, 
Ŝe w roku 1996 występowało z duŜą intensywnością zjawisko konsolidacji i stabilizacji 
poszczególnych pozycji. Po stronie aktywnej trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim 
na przyrost aktywów krajowych netto, a wśród nich - kredytu dla sektora 
niefinansowego, który wzrósł  o ponad 40%. Po stronie pasywnej uwagę zwraca 
przede wszystkim kontynuacja spadku poziomu depozytów walutowych wyraŜonych w 
USD. 
 

2.  Charakterystyka stanu prawnego 

 Zgodnie z art.  6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym 
Banku Polskim - zwanej dalej ustawą o NBP - Narodowy Bank Polski inicjuje kierunki 
oraz kształtuje politykę pienięŜną, w tym takŜe politykę walutową, kierując się 
zaleceniami Sejmu. Projekt załoŜeń NBP w zakresie polityki pienięŜnej - w myśl art. 
17 ust. 1 tej  ustawy - przedkłada Sejmowi corocznie Prezes Narodowego Banku 
Polskiego, równocześnie z projektem budŜetu państwa przedkładanym przez Rząd. 

 ZałoŜenia polityki pienięŜnej uchwala Sejm wraz z ustawą budŜetową (art. 17 
ust. 2 ustawy o NBP). 

 Prezes NBP na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, lit. a ustawy o NBP zobowiązany 
jest  do przedstawienia Sejmowi i Radzie Ministrów okresowych sprawozdań 
z realizacji załoŜeń polityki pienięŜnej. 

 Ustawa o NBP w art. 5, art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 16 ust. 1 nakłada na NBP 
obowiązek współdziałania w kształtowaniu realizacji polityki gospodarczej państwa,  
mając w szczególności na względzie umacnianie pieniądza polskiego. 

 Art. 20 ust. 1 pkt 1 upowaŜnia Prezesa NBP do ustalania,  w drodze 
zarządzenia: stopy rezerw  obowiązkowych, stopy redyskontowej weksli 
i oprocentowania kredytu refinansowego. 

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim zasady ustalania 
kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów na wniosek Prezesa 
NBP. 

 Kursy walut obcych w złotych ustala Prezes NBP i ogłasza NBP (art. 39 ust. 2 
ustawy o NBP). 



 272 

 W 1996 r.  obowiązywała uchwała Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r. 
w sprawie zasad ustalania  kursu złotego w stosunku do walut obcych. 100 

 Narodowy Bank Polski organizuje  obieg  gotówkowy  oraz  podejmuje 
odpowiednie  środki w celu regulowania ilości pieniądza w obiegu (art. 13 ustawy 
o NBP). 

 W dniu 11 stycznia 1996 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę 
w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na rok 1996. 

 Uchwała w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 r. , odmiennie niŜ 
analogiczna uchwała na rok 1995, nie  określiła procentowego wskaźnika  
ograniczenia poziomu inflacji. 

 Prognozowany  poziom inflacji mierzony wskaźnikiem wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, w relacji grudzień 1996 r. do grudnia 1995 r., został 
określony  natomiast w art. 30 ust. 2 ustawy budŜetowej na 1996 r. z dnia 1 lutego 
1996 r. i wynosił 17 %. 

 W art. 3 ust. 2 ustawy budŜetowej na rok 1996 Narodowy Bank Polski 
zobowiązany został do zakupu w 1996 r.  na wniosek Ministra Finansów, skarbowych 
papierów wartościowych na rynku pierwotnym za kwotę nie większą niŜ 6.200 mln zł, 
przy czym przyrost zadłuŜenia w skarbowych papierach wartościowych o terminie 
wykupu poniŜej 1 roku oraz w kredytach (w ujęciu kasowym) nie mógł przekroczyć 
kwoty 8.500 mln zł. 

 

                                                           
100 M.P. Nr 17, poz. 111. 
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II. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANALIZY 

 

1.   PodaŜ pieniądza ogółem 

 W załoŜeniach polityki pienięŜnej na rok 1996 Sejm przyjął wielkość przyrostu 

podaŜy pieniądza ogółem na poziomie 23 mld zł. Jak wynika z ustaleń kontroli, kwota 

ta odbiegała od projektowanych przez Narodowy Bank wielkości przyrostu pieniądza 

(25,3 mld zł w wariancie I oraz około 29,8 mld zł w wariancie II). W rzeczywistości 

podaŜ pieniądza ogółem (wg GUS) wzrosła z poziomu około 104,3 mld zł na koniec 

1995 roku do 134,8 mld na koniec grudnia 1996 roku, tj. o 30,5 mld zł. 

 Przyrost podaŜy pieniądza w 1996 r. był wyŜszy o około 32,6% od przyrostu 

przyjętego w załoŜeniach polityki pienięŜnej. Natomiast podaŜ pieniądza rezerwowego 

zwiększyła się o 5,8 mld zł, tj. o 20,6% nominalnie, wobec przyjętego w załoŜeniach 

polityki pienięŜnej przyrostu w wysokości około 7 mld zł. Oznacza to, Ŝe udało się 

zrealizować cel pośredni, jakim była kontrola podaŜy pieniądza rezerwowego, mimo Ŝe 

nie utrzymano załoŜonego ogólnego wzrostu podaŜy pieniądza.  

 W 1996 roku udział gotówki w strukturze przyrostu podaŜy pieniądza był 

mniejszy niŜ w 1995 roku, co moŜe być wyrazem słabszej presji inflacyjnej. Nieco 

mniejszy niŜ w 1995 roku był równieŜ udział depozytów złotowych gospodarstw 

domowych w strukturze przyrostu podaŜy pieniądza. Zwiększyła się natomiast w tym 

zakresie rola depozytów złotowych podmiotów gospodarczych oraz depozytów 

walutowych, zarówno w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw 

domowych. Jednocześnie od połowy 1996 r. słabszy wpływ na zmiany podaŜy 

pieniądza wywierał przyrost naleŜności zagranicznych netto, w tym rezerw 

dewizowych, znacznie wzrosła jednak rola kredytów dla sektora niefinansowego. 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe jakkolwiek skala przyrostów pieniądza ogółem 

w poszczególnych kolejnych okresach (miesiącach, czy kwartałach, dla których NBP 

sporządzał sprawozdania z realizacji polityki pienięŜnej) zapowiadała realną 
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moŜliwość przekroczenia załoŜonej wielkości podaŜy pieniądza, decydującym okresem 

był grudzień 1996 roku. 

 Na wysoki poziom wzrostu podaŜy pieniądza w grudniu miały wpływ skokowe 
zmiany w wartości depozytów złotowych sektora niefinansowego (przyrost rzędu  
6,6 mld zł, w tym depozyty złotowe gospodarstw domowych o ok. 2,2 mld zł oraz 
depozyty złotowe podmiotów gospodarczych  o ok. 4,4 mld zł). 

 Przyczyną tych nieproporcjonalnych, (w skali comiesięcznej) zmian w podaŜy 
pieniądza w grudniu 1996 roku była zmiana systemu sprawozdawczości bankowej. 
Z dniem 1 stycznia 1997 r. zaczęło obowiązywać zarządzenie Nr 15 /96 Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad, zakresu 
i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki.101  
Wiązało się to m.in. z rozliczeniem tzw. kont przejściowych, a w rezultacie 
z księgowym transferem pieniądza z kategorii tzw. pieniądza w drodze do kategorii 
depozytów.  

 NajwyŜsza Izba Kontroli krytycznie  ocenia fakt, Ŝe poziom podaŜy pieniądza 
(istotny element polityki  pienięŜnej) był  kształtowany  poprzez operacje  księgowe 
polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków  finansowych zarejestrowanych  
na kontach przejściowych.  Na powyŜszą ocenę NIK miał wpływ fakt, Ŝe Narodowy 
Bank Polski nie przewidział skutków, jakie w rejestrowanej masie pieniądza wywoła 
pod koniec 1996 roku  zmiana w sprawozdawczości bankowej. Podkreślić naleŜy, Ŝe 
w jednym z wariantów projektu załoŜeń przygotowanym przez NBP w zakresie 
przyrostu podaŜy pieniądza (nie przyjętym przez Sejm RP) planowano kwotę zbliŜoną 
do wielkości zrealizowanej. JednakŜe, zarówno z treści uzasadnienia do projektu 
załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 rok, jak i z kwartalnych sprawozdań z ich realizacji 
wynika, Ŝe wysokość przyrostu pieniądza ogółem, bank centralny uzaleŜniał wyłącznie 
od załoŜonego poziomu inflacji (wyŜszego niŜ przyjęty przez Sejm RP). 
 

2.  Pieniądz rezerwowy 

 Celem operacyjnym polityki pienięŜnej NBP była kontrola wysokości przyrostu 
pieniądza rezerwowego, na który składają się gotówka w obiegu i w kasach banków 
oraz rezerwy obowiązkowe odprowadzane przez banki do NBP. Prognozowany na 
1996 rok przyrost pieniądza rezerwowego podzielony został przez NBP na 
poszczególne miesiące, charakteryzujące się zróŜnicowanym poziomem tego 
pieniądza. Za takim rozwiązaniem przemawiały, obserwowane w minionych latach, 
sezonowe zmiany popytu na pieniądz wykazywanego przez  gospodarkę. 

                                                           
101 Dz. Urz. NBP Nr 21, poz. 56 
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Wyniki realizacji omawianej prognozy przedstawia poniŜsza tabela: 

TABELA 2. Przyrost podaŜy pieniądza rezerwowego w 1996 roku 
 

Miesiąc Granice dopuszczalnego przyrostu pieniądza 
rezerwowego w mln zł 

Przyrost zrealizowany faktycznie 

Styczeń 28,050 – 28,750 28,060 

Luty 28,290 – 29,000 28,527 

Marzec 28,930 – 29,640 29,870 

Kwiecień 30,607 – 31,307 30,789 

Maj 30,770 – 31,470 31,558 

Czerwiec 31,600 – 32,300 32,101 

Lipiec 32,400 – 33,100 31,861 

Sierpień 31,930 – 32,630 32,510 

Wrzesień 32,540 – 33,240 32,799 

Październik 32,950 – 33,650 32,997 

Listopad 33,290 – 33,990 33,541 

Grudzień 34,430 – 35,130 34,964 

Źródło: dane NBP 

 Podstawowym instrumentem realizacji omawianego celu były operacje 
otwartego rynku. Na początku kaŜdego miesiąca Komitet Koordynacyjny Operacji 
Otwartego Rynku NBP ogłaszał oczekiwaną wartość tych operacji, a konkretnie 
przedział, w jakim powinna się ona znaleźć.  

Wobec zrealizowania celu operacyjnego, wiąŜącego się z przyrostem pieniądza 
rezerwowego w wysokości 5,8 mld zł, przy załoŜonym w 1996 roku poziomie 7 mld zł, 
NajwyŜsza Izba Kontroli  pozytywnie ocenia  sprawność banku  centralnego w tym 
zakresie. NBP - m.in. posługując się modelowaniem ekonometrycznym, skutecznie 
stosował w 1996 r. metodologię planowania operacji otwartego rynku. NaleŜy równieŜ 
zauwaŜyć, Ŝe w działaniach dotyczących operacji otwartego rynku, NBP w znacznej 
mierze odszedł od projektowanych przez siebie wariantów, uwzględniając propozycje 
Rządu, zgłoszone w toku dyskusji nad projektem załoŜeń polityki pienięŜnej, 
podkreślające konieczność obniŜania tempa przyrostu pieniądza rezerwowego. 

3. Stopy  procentowe 

 NBP kształtuje na polskim rynku finansowym podstawowe  stopy procentowe: 
tj.: redyskontową, lombardową. Do końca 1995 r. jedną z podstawowych stóp 
procentowych była ponadto stopa kredytu refinansowego. Z powodu zmniejszającego 
się znaczenia kredytów refinansowych w systemie bankowym, przestała ona jednak 
pełnić funkcję stopy oficjalnej NBP.  Kredyty refinansowe  były udzielane na początku 
lat dziewięćdziesiątych bankom wydzielonym z NBP, mającym niedostateczną 
płynność finansową. W 1996 r. funkcję wyznacznika ceny polskiego złotego w 1996 r. 
pełniły zatem: stopa redyskonta weksli  i stopa  kredytu lombardowego.  
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 W 1996 roku dwukrotnie była obniŜana cena pieniądza krajowego: pierwszy raz  
w dniu 8 stycznia 1996 r.  – kiedy stopę  redyskontową obniŜono z  25 % do 23 %, 
a  stopę kredytu  lombardowego z 28 do 26%. Kolejna zmiana  wysokości  stóp 
procentowych nastąpiła w dniu  17 lipca 1996 r. W wyniku tej zmiany omawiane stopy 
spadły odpowiednio do poziomu 22% i 25%.  

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe uzasadnieniem dla obu tych decyzji było zarówno 
dąŜenie do uniknięcia napływu zagranicznego kapitału krótkookresowego, który 
w istotny sposób wpływał na podaŜ pieniądza ogółem, jak teŜ systematycznie malejąca 
inflacja. 

 Powstrzymywanie się Narodowego Banku Polskiego przed kolejnymi 
(po zmianach z 8 stycznia i 17 lipca) obniŜkami centralnych stóp procentowych, 
pomimo dalszego spadku inflacji, było uzasadnione tym,  iŜ w II półroczu 1996 r.  
kontrolowany przyrost masy pieniądza został zakłócony faktem rosnącej od czerwca 
1996 r. aktywności kredytowej banków komercyjnych. W  roku 1996 kwota 
udzielonych przez te banki kredytów (80,1 mld zł) była o 42,4% wyŜsza od 
odpowiedniej kwoty z roku 1995 (56,2 mld zł). Górna kwota przedziału, wg załoŜeń 
polityki pienięŜnej, w jakim powinny zamknąć się kredyty dla sektora niefinansowego 
(69,3 mld zł) została przekroczona juŜ na koniec trzeciego kwartału 1996 roku. 

 Nominalnie średnie miesięczne oprocentowanie kredytu redyskontowego 
kształtowało się w poszczególnych kwartałach 1996 roku na poziomie od 2,01 do 1,90. 
Realnie, stopy tego kredytu róŜniły się w zaleŜności od przyjętego deflatora. Przy 
oparciu się na wskaźniku wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, stopy te 
kształtowały się na poziomie między 0,9 a 1,3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych dawało realną stopę kredytu redyskontowego między 
-0,09 (I kwartał) a 1,1 (III kwartał). Nominalna róŜnica pomiędzy stopą redyskontową, 
a stopą kredytu lombardowego, po obniŜkach w styczniu i lipcu podstawowych stóp 
procentowych, utrzymywała się na poziomie trzech punktów procentowych. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe stopy te miały wpływ zarówno na zainteresowanie banków 
komercyjnych pieniądzem banku centralnego, na zainteresowanie inwestorów 
zagranicznych polskimi papierami skarbowymi, jak i na kształtowanie się stóp 
procentowych na rynku pienięŜnym. W tym ostatnim przypadku poziom stawek 
znajdował się w przedziale określonym przez stopę redyskontową i lombardową, które 
wyznaczały dolną i górną granicę wahań. 

 ObniŜenie stopy redyskontowej i lombardowej tylko o 3%, wskazuje na  
ostroŜność decyzji banku centralnego, zapobiegającą wywoływaniu zbytniego 
optymizmu w gospodarce, który mógłby doprowadzić do niekorzystnych tendencji  
w postaci tzw.  przegrzania koniunktury. 

 W warunkach, w których stopa lombardowa i redyskontowa mają pośredni 
wpływ na oprocentowanie  stosowane w bankach komercyjnych, naleŜy podkreślić, Ŝe 
banki te w 1996 r. reagowały z opóźnieniem na zmiany stóp procentowych banku 
centralnego, kierując się w swoich decyzjach takimi przesłankami jak np.:  rentowność 
bonów skarbowych, czy działania konkurencji (przykładowo Wielkopolski Bank 
Kredytowy S.A. zmienił swoje oprocentowanie dopiero 5 sierpnia 1996 roku, 
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tj. po trzech tygodniach od  zmiany stóp NBP). Opóźnienia w zmianach 
oprocentowania wskazują, Ŝe  ceny kredytów były w badanym okresie w  mniejszym 
stopniu uzaleŜnione od stóp procentowych banku centralnego, niŜ oprocentowanie 
depozytów, poniewaŜ większe znaczenie miał w tym przypadku popyt kredytowy, 
a takŜe stopy procentowe na rynku międzybankowym, przyjmowane przez niektóre 
banki do określania ceny kredytów.  

 Spadek oprocentowania depozytów spowodował zmniejszenie oszczędności, 
wzrost konsumpcji, a w rezultacie zwiększenie zadłuŜenia gospodarstw domowych. 
O ile w pierwszym kwartale 1996 roku tempo przyrostu depozytów gospodarstw 
domowych wynosiło średnio miesięcznie około 5%, to od drugiego kwartału uległo 
zwolnieniu i wahało się w granicach 2%. Analizując tempo przyrostu depozytów 
złotowych i kształtowanie się stóp procentowych, moŜna stwierdzić, Ŝe przyczyną 
wolniejszego wzrostu depozytów była malejąca  skala oprocentowania oferowana 
przez banki.  

 Tempo wzrostu naleŜności bankowych od gospodarstw domowych 
charakteryzowało się  wysoką dynamiką, szczególnie od drugiego kwartału 1996 roku, 
wahającą się w przedziale 6-7% miesięcznie.Wskazują  na to  dane zawarte w tabeli 3, 
w której przedstawiono  dynamikę kształtowania  się poziomu depozytów i naleŜności 
sektora niefinansowego na tle  dynamiki podaŜy pieniądza. 

TABELA 3. Dynamika podaŜy pieniądza i kredytów dla sektora niefinansowego  
w 1996 r. 

 
  PodaŜ pien.  Depozyty NaleŜności od sekt. niefin. z tyt. 

kredytów 

Okresy  krajowego  w tym  w tym 
  ogółem Ogółem depozyty 

złotowe 
depozyty 

walutowe* 
Ogółem gospod. 

domow. 
podm. gosp. 

1996 I A 101.2 101.6 102.0 100.7 101.3 102.6 101.2 

 B 101.2 101.6 102.0 100.7 101.3 102.6 101.2 

1996 II A 103.4 102.0 103.0 99.2 102.5 103.9 102.3 

 B 104.6 103.7 105.0 99.9 103.8 106.6 103.5 

1996 III A 103.2 102.4 103.4 99.2 102.0 106.9 101.5 

 B 107.9 106.2 108.6 99.2 106.0 113.9 105.1 

1996 IV A 103.2 101.9 102.2 101.0 102.2 107.5 101.6 

 B 111.3 108.3 111.0 100.2 108.3 122.4 106.7 

1996 V A 101.6 101.9 102.2 100.6 101.6 107.1 100.8 

 B 113.1 110.3 113.5 100.8 110.0 131.1 107.6 

1996 VI A 101.7 101.2 101.5 100.3 103.8 106.1 103.5 

 B 115.0 111.6 115.1 101.1 114.1 139.2 111.4 

1996 VII A 102.3 102.7 102.9 102.0 101.6 106.6 100.9 

 B 117.7 114.6 118.4 103.1 115.9 148.3 112.3 
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1996 VIII A 102.1 101.7 102.0 100.6 104.0 105.8 103.7 

 B 120.2 116.5 120.8 103.7 120.6 156.9 116.5 

1996 IX A 101.2 101.6 101.7 101.4 104.2 106.6 103.9 

 B 121.6 118.4 122.8 105.1 125.6 167.2 121.0 

1996 X A 102.6 102.3 102.8 100.6 104.0 107.3 103.5 

 B 124.8 121.1 126.2 105.7 130.6 179.4 125.2 

1996 XI A 101.4 101.6 101.6 101.5 104.8 106.2 104.6 

 B 126.6 123.0 128.3 107.4 136.9 190.4 131.0 

1996 XII A 106.1 106.7 108.0 101.8 104.1 109.1 103.2 
 B 134.4 131.2 138.6 109.3 142.4 207.8 135.2 
*   po przeliczeniu na złote wg kursu dolara (USD) w NBP w końcu kaŜdego miesiąca 

     A  Wskaźnik dynamiki liczony przy podstawie: miesiąc poprzedni = 100 
     B  Wskaźnik dynamiki liczony narastająco tj. przy podstawie: grudzień 1995=100 

Źródło: Dane GUS 

Czynnikiem dynamizującym popyt na kredyt była niŜsza stopa procentowa, a takŜe 
ogólnie korzystniejsze warunki uzyskania kredytów, jak i szerszą oferta bankowa. 
W 1996 roku gospodarstwa domowe poŜyczyły na cele konsumpcyjne o 6,1 mld 
złotych więcej niŜ rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 108%. 

 ObniŜenie stóp procentowych wpłynęło takŜe na wzrost spoŜycia 
indywidualnych gospodarstw domowych, który wyniósł 8,2%. 

 NaleŜy  równieŜ zauwaŜyć, Ŝe od kilku lat kredytowa bariera inwestowania 
(wysoka cena kredytu, jego trudna dostępność, ograniczona zdolność kredytowa 
przedsiębiorstw i inflacja) ulega osłabieniu. W 1996 roku wartość środków 
kredytowych, kierowanych do przedsiębiorstw, zwiększyła się o 35,2% w stosunku do 
roku poprzedniego. 

 Wzrost naleŜności systemu bankowego od podmiotów gospodarczych 
charakteryzował się największą dynamiką w trzecim i czwartym kwartale 1996 r. Stało 
się tak w pewnej mierze dzięki korekcie w dół stóp procentowych kredytu.  

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, realizację polityki stóp procentowych 
prowadzoną przez Narodowy Bank Polski w 1996 r. moŜna uznać za odpowiadającą 
przyjętym przez Sejm RP załoŜeniom polityki pienięŜnej. 
 
4.   Polityka kursowa 

 Kurs złotego ogłaszany przez NBP (tzw. kurs oficjalny) wyznaczany jest 
względem koszyka pięciu walut dominujących w polskim handlu zagranicznym. 
Walutami tymi są dolar USA, marka niemiecka, funt brytyjski, frank francuski i frank 
szwajcarski. Polską walutę dewaluuje się codzienne w stosunku do zmian kursów 
walut wchodzących w skład koszyka walut. Miesięczny limit tzw. pełzającej  
dewaluacji złotego od 8 stycznia 1996 roku wynosił 1%. Poziom dewaluacji 1,2 %, 
który  obowiązywał  od maja 1995 r.,  mimo, Ŝe  obniŜony o 0,2 pkt  procentowe, był 
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jednak wyŜszy od załoŜeń przyjętych do konstrukcji budŜetu (gdzie przewidywano 
dewaluację  wynosząca 0,9 %  miesięcznie i 11,7 % w skali roku). Wpływ na 
powyŜsze róŜnice miały głównie  relacje między kursem dolara amerykańskiego 
a marką niemiecką, wobec których złoty zdewaluował się (nominalnie) odpowiednio 
o 14 % i 6 %. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe kurs centralny podawany przez NBP nie  
ma charakteru wiąŜącego, a był jedynie kursem inicjującym wartość złotego wobec 
USD i DEM. W oparciu o jego wartość kształtuje się bowiem  kurs wynikowy (tzw. 
fixing). Głównym wyznacznikiem tego kursu jest popyt i podaŜ zgłaszane przez banki 
komercyjne. Poziom kursu wynikowego (od maja 1995 r.) podlegał jednak 
ograniczeniu w ramach tzw. pasma wahań (+/- 7 %)  przy realizacji transakcji 
walutowych (wg kursów rynkowych), dokonywanych w rozliczeniach 
międzybankowych. 

 Natomiast rzeczywiste, realne zmiany kursu liczone poprzez skorygowanie 
wartości zmiany nominalnej o indeksy inflacji krajów, w których te waluty są 
prawnymi środkami płatniczymi były stosunkowo wysokie. Złoty zyskał wobec marki 
10% (w ciągu dwóch ostatnich lat 20%) oraz aprecjonował wobec USD o około 2%. 
Łącznie z aprecjacją złotego wobec USD dokonaną w 1995 roku (około 20%) wzrost 
ten naleŜy uznać za bardzo wysoki i postrzegać w nim jedną z głównych przyczyn 
spadku dynamiki eksportu i duŜego wzrostu wartości importu. Wpływy z eksportu 
w 1996 roku wyniosły (wg GUS) 24439,8 mln USD, a wydatki z tytułu importu 
37136,7 mln USD. Saldo płatności towarowych wyniosło natomiast  -8154 mln USD. 
Zwraca uwagę, Ŝe deficyt ten nie został pokryty przez wpływy z handlu 
przygranicznego (7153 mln USD). 

 Słabsze od spodziewanych wyniki eksportu w 1996 roku moŜna teŜ tłumaczyć 
w duŜej mierze pogarszającą się sytuacją gospodarczą u najwaŜniejszych partnerów 
handlowych Polski. Np. udział Niemiec w naszym obrocie towarowym obniŜył się  
w ciągu 1996 r. z 40% do 30%.  

 DuŜe znaczenie naleŜy przypisać teŜ wysokiej aprecjacji złotego wobec waluty 
niemieckiej, co w głównej mierze spowodowane było spadkiem kursu DEM wobec 
innych podstawowych walut na zagranicznych rynkach walutowych. 

5. Rezerwy obowiązkowe 

 Stopy rezerw obowiązkowych w Polsce na początku 1996 roku kształtowały się 
następująco: 20% od złotowych wkładów na Ŝądanie, 9% od złotowych wkładów 
terminowych oraz 1% od środków zgromadzonych na rachunkach dewizowych, 
niezaleŜnie od okresu na jaki je zdeponowano. Tak duŜa róŜnica pomiędzy stopami 
powyŜszych rezerw nie ma ekonomicznego uzasadnienia, toteŜ jednym z celów 
polityki pienięŜnej, wyznaczonych załoŜeniami na rok 1996, było zmniejszenie tej 
dysproporcji. NaleŜy takŜe zaznaczyć, Ŝe rezerwa od wkładów w walutach obcych 
odprowadzana jest w złotych. Rozwiązanie to podyktowane jest względami 
technicznymi, gdyŜ NBP prowadzi jedynie złotowe rachunki banków. 

W roku 1996 Narodowy Bank Polski dokonał dwóch zmian stawek rezerw 
obowiązkowych. Zmiany te ilustruje poniŜsza tabela: 
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TABELA 4. Stopy rezerw obowiązkowych 

  Depozyty złotowe Depozyty  walutowe 

Lp. Wyszczególnienie a vista terminowe a vista terminowe 

1.  stan na 1.01.1996 20% 9% 1% 1% 

2.  od 1.02.1996 20% 9% 2% 2% 

3. od 30.06.1996 17 % 9% 2% 2% 

      

 (od 28.02.1997) * 20% 9% 4% 4% 

* decyzja NBP  odwoływała się  do sytuacji  nadmiernego  wzrostu  kredytów bankowych  dla sektora  
refinansowego i decyzji MF z 30.12.96 r. o sprzedaŜy bonów  skarbowych  o wartości 2,2 mld zł 

Źródło: dane NBP 

 

 PodwyŜszając 26 stycznia 1996 r. stopę rezerw obowiązkowych od wkładów 
dewizowych z 1% na 2%, NBP powoływał się na konieczność wyrównania kosztów 
pozyskania pieniądza dewizowego i złotowego, potrzebę dalszego ograniczenia 
płynności banków oraz chęć zmniejszenia kosztów związanych z operacjami otwartego 
rynku. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia tę decyzję jako początek działań,  mających 
zgodnie z załoŜeniami polityki pienięŜnej na rok 1996, doprowadzić do sytuacji, w 
której koszty gromadzenia depozytów złotowych i walutowych będą zbliŜone. Zwraca 
jednak uwagę, Ŝe obserwowana od początku roku znaczna nadpłynność sektora 
bankowego powodowała, Ŝe NBP ponosił duŜe koszty ściągania pieniądza w ramach 
operacji otwartego rynku. PodwyŜka rezerw miała być tańszym sposobem ograniczenia 
wolnych środków w dyspozycji banków, niŜ dalsze sterylizowanie rynku przez 
bezwarunkową i warunkową  sprzedaŜ bonów pienięŜnych NBP oraz papierów 
skarbowych.  

 Z punktu widzenia banków komercyjnych, rezerwy są formą zbliŜoną do 
podatku i kaŜda podwyŜka ich stawek jest przez nie odczuwalna. Decyzję  NBP 
odczuły zwłaszcza te banki, w których udział wkładów dewizowych w sumie pasywów 
jest stosunkowo wysoki, co z kolei spowodowało  prawie natychmiastowe obniŜenie 
oprocentowania wkładów dewizowych.  

 Kolejną  decyzją  Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 1996 r.  
obniŜono  stopy rezerw obowiązkowych od złotowych depozytów płatnych na kaŜde 
Ŝądanie. Zmiana ta jednak, w ocenie NIK,  nie przyniosła spodziewanych zmian stóp 
procentowych  banków. ObniŜenie stopy rezerwy obowiązkowej w bankach dla 
depozytów złotowych nastąpiło dopiero po lipcowej redukcji o jeden punkt 
podstawowych   stóp procentowych NBP.  
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6. Operacje otwartego rynku 

 Od 1 stycznia 1996 r. NBP stosował inny niŜ w latach poprzednich cel 
operacyjny polityki pienięŜnej. W przeciwieństwie do lat 1994-1995, gdy celem 
operacji otwartego rynku była kontrola wysokości krótkoterminowych stóp 
procentowych na rynku międzybankowym, w roku 1996 celem operacyjnym polityki 
pienięŜnej NBP stała się kontrola przyrostu podaŜy pieniądza rezerwowego. Odejście 
od stóp krótkookresowych jako celu operacyjnego, miało umoŜliwi ć bardziej 
elastyczną reakcję banku centralnego na przepływy zagranicznych lokat 
krótkoterminowych. 

 Zgodnie z tą strategią NBP, cel operacyjny miał zostać osiągnięty poprzez 
przeprowadzanie operacji otwartego rynku na taką skalę i przy takim oprocentowaniu, 
by przyrost podaŜy pieniądza rezerwowego nie przekroczył w ciągu roku wielkości 
7 mld zł, przyjętej w załoŜeniach polityki pienięŜnej na rok 1996. Ściśle kontrolowane 
miało być średnie miesięczne tempo przyrostu podaŜy pieniądza rezerwowego, przy 
uwzględnieniu wahań sezonowych. 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w ramach operacji otwartego rynku bank centralny 
wykorzystywał 3 rodzaje instrumentów: 

- emisję bonów pienięŜnych; w 1996 r. były one sprzedawane z dyskontem (w 1996 r. 
średnio 19%) na przetargach, z terminem wykupu po 28, 91, 182, 273 i 364 dniach 
(a od grudnia 1996 r. takŜe na 1, 7 i 14 dni); emisja miała na celu ograniczenie 
płynności banków w dłuŜszym okresie; 

- bezwarunkową sprzedaŜ papierów wartościowych z portfela NBP (tzw. 
OUTRIGHT SALE), jako kolejnego instrumentu o długim horyzoncie 
oddziaływania na pieniądz rezerwowy, w którym przedmiotem transakcji mogły być 
bony skarbowe, a od sierpnia 1996 r. takŜe obligacje Ministerstwa Finansów; 

- operacje warunkowej sprzedaŜy papierów wartościowych z uzgodnieniem zasad 
odkupu (REVERSE REPO), czyli tzw. lokaty aukcyjne, jako narzędzie 
krótkookresowego (2 do 14 dni) regulowania płynności banków. 

 W załoŜeniach polityki pienięŜnej na rok 1996 określony został limit 
wykorzystania warunkowych operacji otwartego rynku (REVERSE REPO) 
w wysokości 3 mld zł. Limit ten, uchwalony przez Sejm RP, był zgodny 
z propozycjami NBP i nie nasuwał krytycznych uwag ze strony Rządu. 

 Z ustaleń kontroli NIK wynika jednak, Ŝe poziom ów został przekroczony 
o 20%, bowiem średnie dzienne saldo tych operacji wyniosło 3,6 mld zł. Zdecydowały 
o tym wysokie średnie dzienne stany w miesiącach od stycznia do sierpnia 1996 r. 
Przekroczenia wynikały głównie z niedoszacowania (na etapie prognoz) rozpiętości 
wahań poziomu pieniądza rezerwowego. Wprawdzie poziom limitu operacji 
warunkowych (3 mld zł) przyjęto na średnim poziomie 1995 r., to występujące 
w 1996 r. zmiany warunków realizacji załoŜeń, spowodowały konieczność, wyŜszego 
od przewidywanego, zaangaŜowania NBP w absorpcję okresowych nadwyŜek środków 
banków, dla regulowania poziomu płynności finansowania całego systemu bankowego. 
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 Pozostałe instrumenty, tj. emisja bonów pienięŜnych oraz bezwarunkowa 
sprzedaŜ papierów wartościowych z portfela NBP (OUTRIGHT SALE) nie były 
limitowane uchwałą Sejmu. 

 W 1996 r. przeprowadzono 93 przetargi, na których sprzedano bony pienięŜne 
NBP o łącznej wartości nominalnej 26,1 mld zł. Skala operacji w 1996 r. była prawie 
trzykrotnie wyŜsza, niŜ w roku poprzedzającym, bowiem w 1995 r. na 28 przetargach 
sprzedano bony pienięŜne o łącznej wartości nominalnej 9,1 mld zł. 

 Niewielka, w omawianym okresie, była natomiast skala operacji OUTRIGHT 
SALE. W całym 1996 r. na 8 przetargach sprzedane zostały obligacje skarbowe (2- i 5-
letnie) o łącznej wartości nominalnej ok. 1 mld zł, podczas gdy w 1995 r. na 
31 przetargach nabywców znalazły papiery wartościowe z portfela NBP o łącznej 
wartości 9,7 mld zł. 

 Ogólne koszty obsługi operacji otwartego rynku ukształtowały się na poziomie 
3,183 mld zł, co oznacza, Ŝe w stosunku do kosztów poniesionych w 1995 r. wielkość 
ta była wyŜsza o 74,3%. Wpływ na to miały opisywane zmiany w skali oraz strukturze 
operacji. Znacznie wzrósł udział kosztownych emisji bonów pienięŜnych. Nakłady 
poniesione na obsługę tych operacji wynosiły 2,379 mld zł i stanowiły 74,7% ogółu 
kosztów. W stosunku do 1995 r. były one wyŜsze o 194,6%. 

 Wzrost kosztów obsługi operacji otwartego rynku, a zwłaszcza kosztów 
związanych ze sprzedaŜą bonów pienięŜnych NBP spowodował zmniejszenie wpłaty 
NBP z zysku, do budŜetu państwa. Wysokość naleŜnej budŜetowi wpłaty (595,1 mln 
zł) była blisko trzykrotnie niŜsza od przyjętej w ustawie budŜetowej (1.850 mln zł). 

 Zdaniem NIK, w warunkach konieczności utrzymania poziomu pieniądza 
rezerwowego, wyŜsza skala operacji otwartego rynku, powodująca tym samym wzrost 
kosztów działania banku centralnego, była w 1996 r. uzasadniona. 
 
7.   Rezerwy dewizowe i ich wykorzystanie 

 Rok 1996 był trzecim z rzędu rokiem, w którym zanotowany został przyrost 
rezerw oficjalnych brutto. Według statystyk NBP, ich zasób zwiększył się 
z 14.963 mln USD do 18.033 mln USD, tj. o 3.070 mln USD. Wskaźnik dynamiki, 
liczony w stosunku do stanu na koniec 1995 r., wyniósł zatem 120,5 %. Według 
danych wyraŜonych w walucie krajowej, stan rezerw na koniec 1996 r. wyniósł 
51.853,9 mln zł i był o 14.925,3 mln zł, tj. 40,4 % wyŜszy niŜ w końcu 1995 r. 

W ciągu 1996 r. dynamika zmian poziomu oficjalnych rezerw brutto wykazywała 
zróŜnicowanie, na co wskazują dane zawarte w poniŜszej tabeli:  

TABELA 5. Rezerwy oficjalne brutto 

Miesiąc Kwart. Stan rezerw 
(na koniec 

okresu) 

Zmiany 
stanu rezerw 
(miesięcz.) 

Dynamika 
(z miesiąca 
na miesiąc) 

Dynamika 
narastająco 
(miesięcz.) 

Zmiana 
stanu rezerw 

(kwartal.)  

Dynamika 
(z kwart. 
na kwart.) 

  (mln USD) (mln USD) (poprz.=100) (gru 1995=100) (mln USD) (poprz.=100) 

grudzień 1995 IV 14963 x x 100,00 x  
styczeń 1996  15506 543 103,63 103,63   
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luty  17008 1502 109,69 113,67   

marzec I 17552 544 103,20 117,30 2589 117,30 

kwiecień  17396 -156 99,11 116,26   

maj  18014 618 103,55 120,39   

czerwiec II 17640 -374 97,92 117,89 88 100,50 

 
 
 

Miesiąc Kwart. Stan rezerw 
(na koniec 

okresu) 

Zmiany 
stanu rezerw 
(miesięcz.) 

Dynamika 
(z miesiąca 
na miesiąc) 

Dynamika 
narastająco 
(miesięcz.) 

Zmiana 
stanu rezerw 

(kwartal.)  

Dynamika 
(z kwart. 
na kwart.) 

  (mln USD) (mln USD) (poprz.=100) (gru 1995=100) (mln USD) (poprz.=100) 

lipiec  17797 157 100,89 118,94   

sierpień   17967 170 100,96 120,08   

wrzesień III 17554 -413 97,70 117,32 -86 99,51 

październik  17700 146 100,83 118,29   

listopad  17846 146 100,82 119,27   

grudzień 1996 IV 18033 187 101,05 120,52 479 102,73 

Źródło: dane NBP 

 Niejednorodny był równieŜ katalog przyczyn powodujących omawiane  zmiany.  

 W I kwartale 1996 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja, widoczna 
w całym 1995 r. Dobre wyniki polskiej gospodarki, poparte pozytywnymi opiniami 
agencji ratingowych przyciągały inwestorów zagranicznych, którzy lokowali środki 
zarówno w inwestycje bezpośrednie (wg danych NBP przyrost netto +763 mln USD), 
jak i portfelowe (przyrost netto +631 mln USD). Saldo przyrostu pozostałych 
kapitałów krótkoterminowych wynosiło +1.381 mln USD, a rachunku obrotów 
bieŜących +151 mln USD. W efekcie zanotowany został wysoki kwartalny przyrost 
rezerw oficjalnych brutto (+2589 mln USD; tj. o 17,3 % w stosunku do IV kwartału 
1995 r.). 

 Pierwsze oznaki wyhamowywania utrzymującej się od stycznia 1995 r. 
tendencji wzrostu rezerw dewizowych ujawniły się w kwietniu 1996 r. Przyczyniły się 
do tego przypadające na ten miesiąc wysokie wypłaty z tytułu odsetek od tzw. obligacji 
Brady’ego, wyemitowanych przez Rząd RP, w ramach restrukturyzacji zadłuŜenia 
zagranicznego oraz zobowiązań odsetkowych wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie 
Paryskim. Płatności te znalazły swoje odzwierciedlenie w bilansie dochodów, 
przyczyniając się do przekształcenia nadwyŜki obrotów bieŜących, liczącej w końcu 
marca +151 mln USD, w deficyt, wynoszący w końcu kwietnia 1996 r. -226 mln USD.  

 Na koniec 1996 r. stan rezerw oficjalnych brutto wyniósł 18.033 mln USD. 
Pozwalał on na pokrycie 55,4 % rocznych płatności z tytułu importu, czyli na 
finansowanie importu przez 28,8 tygodnia. Zgodnie z zaleceniami MFW, optymalna 
wartość rezerw powinna równać się 25 % wartości rocznego importu, a zatem 
zapewniać pokrycie płatności importowych przez 13 tygodni. Uwzględniając jednak 
specyfikę polskiej gospodarki, mniej stabilnej i wiarygodnej, niŜ gospodarki państw 
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zachodnich, a takŜe sytuację budŜetu państwa, obciąŜonego wysokim długiem 
zagranicznym osiągnięty poziom moŜna uznać za korzystny. 

 W pkt 5 załącznika do uchwały Sejmu z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie 
załoŜeń polityki pienięŜnej na rok 1996 Narodowy Bank Polski i Rząd zostały 
zobowiązane do podjęcia działań w celu lepszego wykorzystania rezerw dewizowych.  

 Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe realizację tego zadania zainicjował NBP, który 
w piśmie z dnia 15 lipca 1996 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przedstawił 
propozycję zmierzającą m.in. do wykorzystania części rezerw w celu spłaszczenia 
spiętrzeń spłat zadłuŜenia zagranicznego. Według tej koncepcji przyrost rezerw 
dewizowych NBP, przewyŜszający w danym roku popyt na pieniądz rezerwowy banku 
centralnego, odpowiadający (przyjętemu jako cel) poziomowi inflacji, konwertowany 
byłby na krajowe skarbowe papiery wartościowe. Konwersja polegałaby na tym, Ŝe 
NBP kupowałby od Rządu skarbowe papiery wartościowe, zaś Rząd w zamian za 
uzyskane środki nabywałby środki dewizowe od NBP. Za pozyskane w banku 
centralnym dewizy Rząd kupowałby zagraniczne, długookresowe, skarbowe papiery 
wartościowe, zapadające w okresie największych potrzeb płatniczych tj. w latach 
2003-2008. Zredukowanoby w ten sposób tzw. „kominy”, istniejące w obsłudze 
zadłuŜenia. Takie wykorzystanie rezerw nie miałoby wg NBP negatywnych skutków 
monetarnych. Przeciwnie, skarbowe papiery wartościowe pozyskane przez bank 
centralny byłyby wykorzystywane do sterylizacji  pojawiającej się na rynku 
nadpłynności finansowej banków. 

 Z ustaleń kontroli wynika, iŜ NBP ponowił swoją propozycję wykorzystania 
rezerw oficjalnych brutto do zabezpieczenia spłat zadłuŜenia zagranicznego, kierując 
w dniu 25 sierpnia 1996 r. pismo do Przewodniczącego Podkomisji ds. Polityki 
PienięŜnej Sejmu RP. 

 W odpowiedzi na inicjatywę NBP, Minister Finansów, w piśmie z dnia 
11 września 1996 r., skierowanym do  NBP, przedstawił  odmienną  koncepcję 
wykorzystania rezerw dewizowych, polegających na uruchomieniu przez NBP, na 
bazie zgromadzonych rezerw, linii kredytowej w USD, o stałej stopie procentowej, dla 
wytypowanych 2-3 banków krajowych - z przeznaczeniem na finansowanie polskiego 
eksportu.  Według tej koncepcji ryzyko spłaty takiego kredytu mogłoby być 
gwarantowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.  

 Do końca 1996 r. NBP i Ministerstwo Finansów nie uzgodniły stanowisk 
w kwestii sposobu wykorzystania rezerw dewizowych. 

 Działania na rzecz poprawy wykorzystania  rezerw dewizowych, podejmowane 
w 1996 r. przez obie  instytucje zostały jednak uwzględnione w załoŜeniach polityki 
pienięŜnej na 1997 r., w których ujęto m.in. następujące zadania: 

1) w 1997 r. NBP i Rząd będą kontynuować działania zamierzające do lepszego 
wykorzystania rezerw dewizowych, 

2) NBP i Rząd będą pracować nad wprowadzeniem dewizowej linii redyskontowej na 
finansowanie eksportu pod weksle zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych S.A.   
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 Wobec braku wspólnych uzgodnień, NBP, w badanym okresie, nadal  lokował 
część rezerw w krótko- i średnioterminowe zagraniczne papiery wartościowe 
(obligacje, weksle skarbowe). W końcu grudnia 1996 r. średni udział papierów 
wartościowych w rezerwach oficjalnych brutto stanowił około 72 % wobec 69 % 
w 1995 r. 

 Według danych NBP, wpływy w wysokości 1,96 mld zł, uzyskane w 1996 r. 

z tytułu rezerw ulokowanych w papiery wartościowe o wartości 12,6 mld USD, 

pozwoliły na ukształtowanie się stopy dochodowości tych aktywów na poziomie 

5,73 %, wobec planowanych 5,75 % (i 5,48 % osiągniętych w roku poprzednim). 

 Problematyka zarządzania rezerwami dewizowymi przez Narodowy Bank 

Polski i Ministra Finansów była przedmiotem odrębnej, szczegółowej kontroli, 

przeprowadzonej przez NIK w I półroczu 1997 r. Wyniki tej kontroli zostaną 

przedstawione w oddzielnej informacji NIK. 

 

8. Depozyty i kredyty sektora niefinansowego  

 Przebieg procesów gospodarczych w Polsce  w roku 1996 miał wpływ na 

poziom i strukturę depozytów złotowych i walutowych sektora niefinansowego, 

lokowanych w bankach komercyjnych. Depozyty złotowe ogółem przyrastały wolniej 

niŜ w 1995  roku. Ich przyrost nominalny wyniósł 38,6% w porównaniu z 47,6% 

w 1995 roku. Przyrost realny wyniósł natomiast 17,0%, podczas gdy w 1995 roku 

wynosił on 21,4%. Dynamika depozytów złotowych  była przy tym niŜsza  niŜ 

dynamika ekspansji kredytowej, która w 1996 r. wynosiła 42,4%. Zmiana relacji 

pomiędzy dynamiką kredytów i depozytów wskazuje, Ŝe w 1996 r. nastąpiły istotne 

przesunięcia w strukturze strumieni finansowych wpływających i wypływających 

z systemu bankowego. Strukturę depozytów i naleŜności od sektora niefinansowego 

przedstawia Tabela 6. 
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TABELA 6   Struktura depozytów i naleŜności od sektora niefinansowego 

 
Wyszczególnienie 31.12.1995 r. Przyrost 31.12.1996 r. Dynamika 

A B C D E=(D:B) 

  w mld zł w % 
1. PodaŜ pieniądza ogółem 104,25 30,50 134,75 129,3 

2. Depozyty ogółem 84,73 26,46 111,19 131,2 

       Udział 2:1 (w %)    81,3 86,8 82,5 x 

 2.1. Depozyty złotowe   63,43 24,48 87,91 138,6 

       Udział 2.1:2 (w %) 74,9 92,5 79,1 x 

       Udział 2.1:1 (w %) 60,8 80,3 65,2 x 

 2.2. Depozyty walutowe* 21,30 1,98 23,28 109,3 

       Udział 2.2:2 (w %) 25,1 7,5 20,9 x 

       Udział 2.2:1 (w %) 20,4 6,5 17,3 x 

3. NaleŜności od sektora niefinan. z 
tyt. kredytów ogółem 

56,21 23,86 80,07 142,4 

 3.1. Gospodarstwa domowe 5,62 6,06 11,68 207,8 

       Udział 3.1:3 (w %) 10,0 25,4 14,6 x 

 3.2. Podmioty gospodarcze 50,59 17,80 68,39 135,2 

       Udział 3.2:3 (w %) 90,0 74,6 85,4 x 

* - po przeliczeniu na złote wg kursu dolara (USD) w NBP w końcu kaŜdego miesiąca 

Źródło: dane GUS 

  Spadek tempa przyrostu depozytów złotowych ogółem był spowodowany 
głównie mniejszym prawie dwukrotnie tempem przyrostu depozytów złotowych 
gospodarstw domowych. W 1995 roku wyniosło ono 79,5%, podczas gdy w 1996 roku 
zmalało do 44,5%. Odwrotna sytuacja wystąpiła na rynku depozytów złotowych 
podmiotów gospodarczych. Realny spadek tych depozytów, który w 1995 roku wyniósł 
6,4%, został w 1996 roku zahamowany – odnotowano ich realny wzrost o 8,7%.  

 W 1996 roku utrwaliły się, zauwaŜalne w roku poprzednim, tendencje 
świadczące o umocnieniu zaufania do pieniądza krajowego. Utrzymała się skłonność 
do lokowania wolnych środków pienięŜnych w pieniądzu krajowym, przy niewielkiej 
skłonności do gromadzenia depozytów w walutach obcych. Pod koniec 1995 roku 
depozyty złotowe wynosiły 63,4 mld zł, podczas gdy depozyty walutowe, 
w przeliczeniu na złotówki – 21,3 mld zł, a więc stanowiły około 25% wszystkich 
depozytów sektora niefinansowego. W grudniu 1996 roku liczby te wynosiły 
odpowiednio 87,9 mld zł i 23,3 mld zł, tak więc udział depozytów walutowych 
w ogólnej sumie depozytów spadł do 20,9%. Spowodowane to było tendencją ludności 
do wycofywania wkładów walutowych i ich zmiany na gotówkę lub lokaty złotowe. 
W ciągu całego 1996 roku depozyty walutowe wzrosły nominalnie o 9,3%, 
zahamowany został zatem ich spadek, który w 1995 roku wyniósł 3,4%. JednakŜe 
realne tempo przyrostu depozytów walutowych nadal było ujemne – 7,4%. 
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 Przyjęte na 1996 r. załoŜenia polityki pienięŜnej przewidywały realny wzrost 
kredytowania sektora niefinansowego w granicach 4% - 6%. 
Faktyczny wzrost naleŜności banków od sektora niefinansowego był wyŜszy od 
załoŜonego o około 14 pkt procentowych i wyniósł realnie 20,3%. 

 Wysoki poziom kredytów spowodowany był m.in. przyrostem realnych 
dochodów ludności o ok. 5,7%, obniŜeniem oprocentowania kredytów, a takŜe 
korzystniejszymi warunkami ich udzielania. W istotnym zakresie wzrosła teŜ gama 
oferowanych klientom usług kredytowych, w tym zwłaszcza związanych 
z rozwijającym się systemem ratalnej sprzedaŜy. Wskazuje na to poziom  kredytów dla 
gospodarstw domowych, który na koniec 1996 roku był wyŜszy niŜ na 31.12.1995 r. 
o blisko 108%, podczas gdy dla podmiotów gospodarczych wzrost ten wyniósł 
ok. 35%. 

 Przekroczenie w stosunku do załoŜeń, realnego wzrostu kredytów dla sektora 
niefinansowego miało wpływ na wyŜszy przyrost podaŜy pieniądza. W ocenie 
NajwyŜszej Izby Kontroli, działania podejmowane przez NBP nie doprowadziły do 
utrzymania zarówno podaŜy pieniądza ogółem, jak i popytu na kredyty ze strony 
sektora niefinansowego, w granicach określonych w uchwale Sejmu RP. 
 

 

9. Restrukturyzacja spółdzielczego sektora bankowego 

 Jednym z zadań zawartych w uchwale Sejmu w sprawie załoŜeń polityki 
pienięŜnej na 1996r. było wspieranie procesów restrukturyzacji spółdzielczego sektora 
bankowego. Bezpośrednim adresatem tego zadania był NBP, jednakŜe decyzje w tej 
sprawie wymagały  aktywnego uczestnictwa Ministra Finansów. Dotyczyło to fazy 
przygotowywania decyzji o udzieleniu pomocy finansowej bankom przejmującym 
bankowe jednostki spółdzielcze (zagroŜone upadłością). 

 W 1996 r. NBP w porozumieniu z Ministrem Finansów, udzielał nisko 
oprocentowanego kredytu „wekslowego” na wspieranie procesów łączenia banków 
spółdzielczych ze sobą (w tym takŜe zrzeszonych poza Bankiem Gospodarki 
śywnościowej S.A.) oraz z bankami komercyjnymi. Pomoc NBP przekazywana była w 
formie wykupu weksli własnych banków przejmujących upadające banki spółdzielcze. 
Oprocentowanie tych weksli wynosiło 1% w skali roku. 

 Na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych  spółdzielczego sektora 
bankowego wydatkowano w 1996 r. kwotę 28,4 mln zł, przeznaczając ją dla 22 
banków, które przejęły 28 upadających banków spółdzielczych, przy czym z kwoty 
40 mln zł, przewidzianej na ten cel w załoŜeniach polityki pienięŜnej na 1996 r., 
wykorzystano jedynie 9,9 mln zł, tj. 24,7%. 

 Wg stanu na 31.12.1996 r. ze środków finansowych przeznaczonych w latach 
1994-1996 na te cele (120 mln zł), nie wykorzystano łącznie 51.859 tys. zł (tj. 43,2%), 
w tym: 
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z 1994 r. - 230 tys. zł, 

z 1995 r. -    21.520 tys. zł, 

z 1996 r. -    30.109 tys. zł. 

 

 Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe przyczynami niepełnego wykorzystania  
przewidzianych środków na proces restrukturyzacji banków spółdzielczych w 1996 r. 
były m.in.: 

- nieprawidłowo sporządzone wnioski (13 banków), które nie odpowiadały ustalonym 
przez NBP zasadom i warunkom przyznawania pomocy, wskutek czego zostały one 
rozstrzygnięte negatywnie, 

- późne złoŜenie (dopiero w listopadzie i grudniu 1996 r.) części wniosków 
dotyczących przejęcia banków, co prowadziło do spiętrzenia prac nad ich 
rozpatrywaniem. 

 Z 34 wniosków skierowanych przez NBP do Ministra Finansów ,wszystkie 
zaopiniowane zostały pozytywnie, z tym, Ŝe w jednym przypadku od chwili złoŜenia 
wniosku do wydania tzw. kontrasygnaty upłynęło 204 dni, tj. blisko 7 miesięcy. 

 Dotyczyło to wniosku NBP z dnia 25.06.1996 r. o udzielenie pomocy dla 
Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w związku z przejęciem, będącego w toku 
likwidacji, Banku Spółdzielczego w Wałbrzychu. 

 W ocenie NIK, na nadmiernie wydłuŜony okres opiniowania tego wniosku 
wpłynęła nie tylko zmiana pierwotnego zakresu pomocy NBP dla PBK S.A. (wyŜsza 
niŜ przyjęta przez NBP wysokość kwoty kredytu wekslowego i wydłuŜony okres jego 
spłaty), o której Ministra Finansów powiadomiono w październiku 1996 r. (5 miesięcy 
po złoŜeniu pierwotnego wniosku NBP), lecz takŜe fakt, Ŝe sprawą opiniowania 
zajmowały się kolejno: od lipca do listopada 1996 r. (147 dni) - Departament Systemu 
Bankowego i Instytucji Finasowych a od listopada 1996 r. do stycznia 1997 r. (97 dni) 
- Departament Gospodarki śywnościowej (obecnie Departament Polityki Regionalnej 
i Rolnictwa). 

 Podkreślenia wymaga, Ŝe pozostałe 33 wnioski zostały rozpatrzone w terminie 
nie przekraczającym 20 dni. 

 W przypadku omawianego wniosku pozytywna opinia Ministra Finansów 
wydana została dopiero 17 stycznia 1997r., tj. po upływie 15 dni od daty juŜ 
podpisanego porozumienia między NBP a PBK S.A. o przejęciu BS w Wałbrzychu. 
 
10.  Realizacja działań antyinflacyjnych 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania zmierzające do 
stworzenia warunków dla realizacji przyjętych przez Sejm załoŜeń polityki pienięŜnej, 
które koncentrowały się na wykonaniu zadań ujętych w rządowych programach 
antyinflacyjnych, oraz w uzasadnieniu do ustawy budŜetowej na rok 1996. 
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 Jakkolwiek przyjęty w 1995 r. „Program bieŜących działań ograniczających 
wzrost cen” dotyczył w zasadzie decyzji podejmowanych w 1995 r., to planowane 
efekty jego realizacji miały wpływ na przygotowanie załoŜeń makroekonomicznych do 
ustawy budŜetowej na 1996 r. Kolejny program tj. „Kierunki działań antyinflacyjnych 
w latach 1996-1997”, akceptowany przez Radę Ministrów w czerwcu 1996 r., 
obowiązywał faktycznie od 17 lipca 1996  r. (po ustaleniu przez Ministra Finansów 
ostatecznej treści tego dokumentu) i uwzględniał m.in. zalecenia misji 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego z maja 1996 r. Decyzje podejmowane 
z inicjatywy Ministra Finansów  w ramach realizacji „Kierunków działań 
antyinflacyjnych na lata 1996-1997” korzystnie wpływały na obniŜenie poziomu 
inflacji. Między innymi: 

- ograniczono wysokość zaplanowanej emisji euroobligacji do 250 mln DM 
tj. ok. 170 mln USD (plan wg ustawy budŜetowej dopuszczał emisję w wysokości 
500 mln USD), 

- zrezygnowano z dodatkowej (przewidywanej na IV kw. 96 r.) podwyŜki cen energii 
elektrycznej oraz zmniejszono skalę (z 20% do 10%) podwyŜki cen wyrobów 
spirytusowych, 

- w niŜszej wysokości (ogółem) dokonano podwyŜek cen leków produkcji krajowej, 

w drodze przedłuŜenia okresu stosowania 0% stawki VAT na leki refundowane ze 

środków budŜetowych. 

 Z ustaleń kontroli wynika jednak, Ŝe mimo iŜ w treści „Kierunków działań 

antyinflacyjnych...” sformułowano bezwzględny zakaz sprzedaŜy papierów 

skarbowych do NBP z wyjątkiem duŜych płatności zagranicznych oraz wykupu 

istniejącego zadłuŜenia w NBP, to w dniu 30 grudnia 1996r. Minister Finansów 

zrealizował transakcję sprzedaŜy bonów skarbowych o wartości nominalnej 

2.267 mln zł, czego nie dopuszczały ograniczenia wynikające z przyjętego przez Radę 

Ministrów programu antyinflacyjnego. Uzasadnieniem dla tej sprzedaŜy zawartym we 

wniosku do NBP była potrzeba sfinansowania zaległych zobowiązań jednostek słuŜby 

zdrowia i oświaty. Decyzja o przeznaczeniu kwoty uzyskanej ze sprzedaŜy bonów 

skarbowych  na spłatę zobowiązań jednostek słuŜby zdrowia i oświaty oparta została 

o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie 

wydatków budŜetowych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego, jednakŜe nie uwzględniała ona moŜliwości zmian 

w podaŜy pieniądza i poziomu inflacji w 1997 r. w stosunku do wcześniej przyjętych 
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załoŜeń do ustawy budŜetowej na 1997 r. (projekt tej ustawy był w końcowej fazie 

prac Sejmu RP). 

 Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe łączna kwota limitu sprzedaŜy do NBP papierów 

skarbowych, na rynku pierwotnym, przyjęta w ustawie budŜetowej na 1996 r. wynosiła 

6.200 mln zł i łącznie z grudniową transakcją została wykorzystana tylko w 57,4%. 

 

11. Inne ustalenia kontroli 

 W ustawie budŜetowej na rok 1996 przyjęto wysokość deficytu budŜetowego 

państwa na poziomie 2,8% produktu krajowego brutto. Wielkość ta została 

zrealizowana w około 90% w relacji do załoŜeń ustawy po zmianach planów 

dochodów i wydatków w trakcie roku, i wyniosła 2,5% wartości produktu krajowego 

brutto. 

 W roku 1996 zmniejszył się w stosunku do zakładanego w ustawie budŜetowej 
udział sektora bankowego w finansowaniu deficytu budŜetu państwa, co oznaczało 
mniejszy od zakładanego przez NBP przyrost kredytu netto dla sektora rządowego. 
Natomiast więcej środków niŜ zakładano pochodziło z sektora pozabankowego, 
a przede wszystkim od krajowych podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych 
oraz gospodarstw domowych. Ocenić to naleŜy pozytywnie, jednak niektóre czynniki 
moŜna uznać za  „sezonowe”. Dotyczy to w szczególności poziomu  zakupu obligacji 
przez osoby fizyczne dąŜące w 1996 r.  do zrealizowania po raz ostatni moŜliwości 
odliczenia kosztów tego zakupu od podatku dochodowego za 1996 r.  

 NajwyŜsza Izba Kontroli pragnie jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w stosunku 
do roku 1995 udział sektora bankowego w finansowaniu deficytu budŜetowego ze 
źródeł krajowych był w 1996 r. o 12,9 pkt procentowego wyŜszy, a udział sektora 
pozabankowego obniŜył się z 76,3 % do 63,4%. 

 Z analiz kontrolnych wynika, Ŝe dane dotyczące źródeł finansowania deficytu 
budŜetowego prezentowane przez Radę Ministrów i Narodowy Bank Polski wykazują 
istotne róŜnice. 

 Ministerstwo Finansów (Departament Polityki Finansowej i Analiz) sporządzało 
okresowe informacje pt. „Miesięczne oceny sytuacji finansowej państwa”, które 
przekazywano szeregu odbiorcom, w tym m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Komisji 
Gospodarki Narodowej Senatu RP, niektórym Komisjom Sejmowym, Klubom 
Parlamentarnym, Prezesowi oraz członkom Rady Ministrów, a takŜe Prezesowi NBP. 

 Z analizy tych opracowań wynika, Ŝe wstępne dane zawarte w „Miesięcznej 
ocenie sytuacji finansowej państwa” Grudzień - 1996 r., przygotowanej w lutym 
1997 r., obarczone były błędami rachunkowymi, a takŜe róŜniły się od danych 
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przedkładanych Sejmowi RP przez Radę Ministrów. Dotyczyło to źródeł finansowania 
deficytu budŜetowego w 1995 r., które słuŜyły do porównania zarówno struktury tych 
źródeł, jak i dynamiki zmian w 1996 r. RóŜnice we wskaźnikach dynamiki w 1996 r. 
dla finansowania deficytu ze źródeł krajowych przedstawia poniŜsze zestawienie: 

TABELA 7. Dynamika zmian w finansowaniu deficytu budŜetowego (róŜnice) 

  Dynamika w 1996r. (1995=100)w % 
Lp. Wyszczególnienie wg danych 1995r. ze 

sprawozdania RM 

wg danych 1995 r. 
zawartych w 

informacji MF 

1 Finansowanie krajowe wg podmiotów*, 
w tym: 

149,3 177,5 

 a) bankowe 205,8 170,3 

 − NBP  -11,1  -9,6 

 − pozostałe banki  27,1  23,4 

 b) pozabankowe 131,7 141,1 
*) wskaźniki wyliczono przyjmując wykonanie 1996 r. wg wstępnych danych zawartych  
       w „..ocenie..” 

Źródło: obliczenia NIK 

 Z materiałów kontroli wynika takŜe, Ŝe przy prezentowaniu danych o wysokości 

finansowania deficytu budŜetu państwa stosowano róŜne metody. Przyrost środków na 

rachunkach budŜetowych finansujących deficyt w danym roku był zróŜnicowany 

w zaleŜności od rodzaju dokumentu zawierającego takie dane, np. w  sprawozdaniu 

Rady Ministrów wysokość tego przyrostu zaliczono do finansowania w bankach 

komercyjnych, podczas gdy w przekazywanych odbiorcom zewnętrznym informacjach 

- do finansowania w NBP. 

 Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, dane dotyczące finansowania deficytu 

budŜetu państwa ze źródeł krajowych, które, jak to wynika z ustaleń kontroli, oparte 

były o dobrowolne ankiety wypełniane przez nabywców skarbowych papierów 

wartościowych, nie mogą być uznane za zgodne ze stanem rzeczywistym. 

 Uwzględniając fakt, Ŝe na podstawie danych wartościowych zawartych 

w informacjach Ministerstwa Finansów za rok 1995 obliczono dynamikę zmian 

finansowania  deficytu budŜetu państwa w 1996 r., NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, 

Ŝe prezentowane materiały były nierzetelne, co wprowadzało w błąd odbiorców 

omawianych informacji. Np. Narodowy Bank Polski w opracowanym „Raporcie 

o inflacji” (w maju 1997 r.) powoływał się na dane Ministerstwa Finansów, które 
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w części były niezgodne z oficjalnym sprawozdaniem Rady Ministrów z wykonania 

budŜetu państwa za 1995 r. 

III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
 Rok 1996 był kolejnym rokiem, w którym gospodarka polska osiągnęła 
korzystny wzrost gospodarczy. Produkt krajowy brutto był o 0,5 pkt procentowego 
wyŜszy niŜ załoŜony w ustawie budŜetowej (plan 5,5% - wykonanie 6,0%) 

 W stosunku do 1995 r. nastąpił realny (o 22,1%) wzrost nakładów 
inwestycyjnych, wyŜsze o 5,7% były równieŜ dochody realne ludności. Deficyt 
budŜetowy mierzony udziałem w PKB zmniejszył się z prognozowanych 2,8% (a po 
zmianach ustawy budŜetowej - 2,9% )do 2,5%.  

 Realizacja zadań gospodarczych przebiegała w warunkach pogarszającej się 
koniunktury  gospodarczej w krajach Europy Zachodniej, a szczególnie w Niemczech 
(głównego partnera handlowego Polski); zmian w relacjach kursu walutowego między 
marką niemiecką i dolarem amerykańskim, a takŜe w warunkach niekorzystnego 
wzrostu  cen światowych. M.in. skutkiem powyŜszych uwarunkowań zewnętrznych był 
rekordowo wysoki (pięciokrotnie wyŜszy niŜ w 1995 r.) deficyt obrotów handlowych z 
zagranicą wynoszący 12,7 mld USD. 

 W stosunku do załoŜeń przyjętych uchwałą Sejmu RP, a takŜe załoŜeń ustawy 
budŜetowej na 1996 r., w polityce pienięŜnej wystąpiły jednak w analizowanym roku  
niekorzystne odchylenia. 

 Nie został zrealizowany podstawowy cel, tj. ograniczenie poziomu inflacji do 
17% (wzrost cen konsumpcyjnych w relacji grudzień 1996 r. do grudnia 1995 r.). 
JednakŜe  róŜnica między prognozowanym a faktycznym średniorocznym wzrostem 
tych cen wyniosła zaledwie 0,1 pkt procentowego. 

 WyŜszy od zakładanego w uchwale Sejmu RP, był nominalny przyrost podaŜy 
pieniądza ogółem o 29,3%, pomimo tego, Ŝe przyrost pieniądza rezerwowego wyniósł 
tylko 5,8 mld (plan 7 mld zł).  

 

 W 1996 r. stopy procentowe banku centralnego (redyskonta weksli 

i lombardowa) uległy dalszemu obniŜeniu, nie osiągnięto jednak załoŜonego w ustawie 

budŜetowej średniorocznego poziomu tych stóp, np. stopa redyskonta weksli była 

o 0,6 pkt procentowego wyŜsza od planowanej, a stopa lombardowa wyŜsza o 1,3 pkt 

procentowego. 

 Przekroczone teŜ zostało o 0,6 mld zł średnie saldo warunkowych operacji 

otwartego rynku, słuŜących wyrównywaniu krótkoterminowych wahań pieniądza 

rezerwowego. Saldo to wyniosło 3,6 mld zł (zakładano 3 mld zł). Podkreślić jednak 
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naleŜy, Ŝe przyczyną zwiększonego zakresu operacji warunkowych była konieczność 

absorbcji nadwyŜek środków banków, w ramach stabilizacji finansowej całego 

systemu bankowego.  

 Nie udało się równieŜ osiągnąć jednego z pośrednich celów polityki pienięŜnej, 

tj. ukształtowania takich relacji pomiędzy depozytami i kredytami sektora 

niefinansowego, które pozwoliłyby na realny wzrost kredytów od 4% do 6%. 

Faktyczny realny przyrost kredytów wyniósł 20,3% a więc był o 14,3 pkt 

procentowego wyŜszy od załoŜeń, przy równoczesnym zmniejszeniu tempa przyrostu 

depozytów, których poziom wzrósł realnie o 17% (wobec 21% w 1995 r.).  

 W niewielkim stopniu (tj. w 24,7%) wykorzystane zostały środki finansowe 

przeznaczone w 1996 r. na restrukturyzację spółdzielczego sektora bankowego. NaleŜy 

równieŜ zauwaŜyć, Ŝe do końca 1996 r. nie wykorzystano łącznie ponad 43% środków 

na ten cel z lat 1994-1996, przewidywanych w kolejnych uchwałach Sejmu RP. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli, mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania 

zewnętrzne i wewnętrzne, wywierające istotny wpływ na przebieg realizacji celów 

wynikajacych z uchwały Sejmu RP w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1996 r., 

uwaŜa Ŝe końcowe efekty działań zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak 

i Ministra Finansów naleŜy ocenić pozytywnie. 

 Zdaniem NIK, ujawnione w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości nie 

miały istotnego wpływu na ostateczne wyniki realizacji załoŜeń polityki pienięŜnej. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli, uwzględniając wyniki „Analizy wykonania załoŜeń 

polityki pienięŜnej w 1996 r.” uwaŜa, Ŝe poprawie efektywności działań w tej sferze 

sprzyjać będzie: 

1. Wypracowanie przez NBP i Ministra Finansów metod, umoŜliwiających bardziej 

skuteczną kontrolę podstawowych dziedzin polityki pienięŜnej a w szczególności 

kontrolę: 

- przyrostu naleŜności zagranicznych netto, 

- podaŜy pieniądza ogółem, 

co sprzyjać będzie dalszemu ograniczaniu inflacji. 
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2. Kontynuowanie przez Rząd i NBP wspólnych działań zmierzających do 

zmniejszenia tempa przyrostu deficytu obrotów w handlu zagranicznym 

(rejestrowanym) m.in poprzez wspieranie polskiego eksportu. 

3. Konstruktywna i ścisła współpraca Ministra Finansów z Prezesem Narodowego 

Banku Polskiego, zwłaszcza w zakresie: 

- prognoz makroekonomicznych sporządzanych na etapie konstruowania projektu 

załoŜeń budŜetowych i załoŜeń polityki pienięŜnej, 

- pełnej realizacji przyjmowanych programów antyinflacyjnych, 

- zmniejszenia kosztów obsługi zadłuŜenia budŜetu państwa, 

- prezentowania uzgodnionych i jednolitych danych zawartych w  sprawozdaniach 

rocznych z wykonania budŜetu i załoŜeń polityki pienięŜnej. 

4. Zintensyfikowanie działań zmierzajacych do przyspieszenia restrukturyzacji 

spółdzielczego sektora bankowego, przy bardziej efektywnym wykorzystaniu 

przeznaczonych na ten cel środków finansowych. 

 Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, jednym z warunków umoŜliwiających 
realizację powyŜszych wniosków jest przyjęcie przez Sejm RP nowych rozwiazań 
systemowych zawartych w dokumencie „Strategia rozwoju systemu bankowego 
w Polsce” a takŜe w projektowanych ustawach: Prawo bankowe i o Narodowym Banku 
Polskim. 


