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WSTĘP
Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2,
przedkłada „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1999 r.”.
Kontrolę wykonania budżetu państwa za 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w grudniu 1999 r.
i zakończyła w I półroczu 2000 r. Badaniami objęto ministerstwa i urzędy centralne, Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Państwową
Inspekcję Pracy, urzędy wojewódzkie, regionalne izby obrachunkowe oraz wybrane samorządowe kolegia
odwoławcze. Kontrolą objęto również Narodowy Bank Polski. Zbadano także wykonanie planów finansowych
państwowych funduszy celowych i realizację, wybranych inwestycji wieloletnich. Skontrolowano też
wybrane węglowe spółki i kopalnie węgla kamiennego, urzędy celne, inwestycje dofinansowywane ze środków
specjalnych UKFiT, wybrane jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
1
2

Dz.U. Nr 78, poz. 483.
Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.
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Kontrola wykorzystania środków otrzymanych z budżetu państwa, została przeprowadzona w urzędach
marszałkowskich, wybranych starostwach i gminach, wybranych powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz
terenowych ośrodkach pomocy społecznej. W jednostkach samorządu terytorialnego badaniami objęto oraz
wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, a także wojewódzkie
fundusze ochrony gruntów rolnych.
Łącznie kontrolą objęto 568 jednostek.
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Analiza wykonania budżetu państwa w 1999 r. opracowana została przede
wszystkim na podstawie wyników przeprowadzonej przez departamenty i delegatury
NIK, kontroli budżetowej. Dodatkowo wykorzystano ustalenia innych kontroli
szczegółowych, przeprowadzonych przez NIK w 1999 r. i I półroczu 2000 r., w tym:
-

realizacji opłat za zajęcie pasa drogowego,

-

organizacji poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów,

-

działalności urzędów kontroli skarbowej,

-

stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg uznaniowych,

-

wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych,

-

kosztów osobowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

-

likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych struktur administracji publicznej,

-

likwidacji urzędów rejonowych i utworzenia administracji samorządowej w powiatach,

-

wykorzystania środków z rezerw budżetu państwa,

-

funkcjonowania agencji i fundacji działających z udziałem mienia Skarbu Państwa,

-

realizacji inwestycji kończonych w latach 1995-1998 poza wykazem inwestycji centralnych oraz inwestycji
posiadających na koniec 1998 r. zobowiązania z tytułu kredytu poręczonego przez Ministra Finansów,

-

wykorzystania środków budżetowych przez Policję,

-

gospodarowania przez Centralny Ośrodek Sportu posiadanym majątkiem trwałym, z uwzględnieniem
wykorzystania dotacji budżetowych i środków specjalnych UKFiT,

-

działalności Agencji Mienia Wojskowego,

-

działań administracji rządowej w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych z Unii
Europejskiej,
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- funkcjonowania

samodzielnych

publicznych

zakładów

opieki

zdrowotnej

w warunkach reformy administracji publicznej.
Korzystano również ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w 1999 r., a także
z materiałów sprawozdawczych i analitycznych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego,
Głównego Urzędu Statystycznego i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.
W analizie wykonania budżetu państwa Najwyższa Izba Kontroli oceniła przede wszystkim zgodność
zrealizowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z ustawą budżetową na 1999 r., przepisami
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych3 i innymi przepisami regulującymi zasady
gospodarowania środkami budżetowymi. W toku kontroli badano również przestrzeganie przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.4 oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5.

Kontrola wykonania budżetu przeprowadzona została pod względem legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK) z wyjątkiem
jednostek samorządu terytorialnego, w których kontrolę przeprowadzono pod
względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz jednostek niepublicznych,
w których zastosowano kryterium legalności i gospodarności.
W niniejszym dokumencie przedstawiono wykonanie założeń makroekonomicznych przyjętych do
opracowania budżetu państwa, omówiono dochody i wydatki budżetu państwa w 1999 r., deficyt budżetu państwa i
źródła jego finansowania, dług publiczny i koszty jego obsługi, realizację planów finansowych przez państwowe
zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne, państwowe fundusze celowe oraz powiązania
budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa. Dokonano również oceny wykonania budżetu
państwa w 1999 r. ze wskazaniem wniosków. Wykonanie dochodów i wydatków odniesiono do kwot
określonych w ustawie budżetowej oraz w stosunku do planu po zmianach.

3
4
5

Dz.U. Nr 155, poz. 1014, ze zm.
Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.
Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
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Kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r. została przeprowadzona przez Najwyższą
Izbę Kontroli w I półroczu 2000 r. w Narodowym Banku Polskim. W tym okresie zbadano także realizację przez
Ministra Finansów zadań z zakresu polityki gospodarczej, mających wpływ na wykonanie założeń uchwalonych
przez Radę Polityki Pieniężnej.
W postępowaniu kontrolnym, jak i w przedstawionej analizie wykonania założeń polityki pieniężnej w
1999 r. NIK dokonała oceny zgodności realizowanej przez bank centralny polityki monetarnej z uchwałą Rady
Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 19996. Oprócz oceny,
przedstawiono charakterystykę uwarunkowań mających istotny wpływ na realizację wyznaczonego założeniami
celu inflacyjnego oraz pozostałych założeń, a także wnioski wynikające z kontroli i analizy.
Przy sporządzaniu „Analizy wykonania założeń polityki pieniężnej” wykorzystano także wyniki
przeprowadzonej przez NIK kontroli wykonania cz. 44 i cz. 98 budżetu państwa w 1999 r. oraz dodatkowo
materiały sprawozdawcze i analityczne Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i Głównego
Urzędu Statystycznego.
Najwyższa Izba Kontroli, oprócz „Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w
1999 roku”, przedłożyła jednocześnie Sejmowi odrębne informacje o: wykonaniu budżetu w poszczególnych
częściach, realizacji planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz realizacji inwestycji wieloletnich
i dotacji do jednostek samorządu terytorialnego.
W informacjach tych przedstawiono również realizację wniosków z kontroli wykonania budżetu
państwa w 1998 r.

6

M.P. Nr 36, poz. 501 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 163.
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ANALIZA
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I.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH
Zgodnie z „Uzasadnieniem ustawy budżetowej na rok 1999”, konstrukcja

projektu

budżetu

państwa

na

rok

1999

podporządkowana

była

realizacji

średniookresowych celów gospodarczych, za które uznano:
-

utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w granicach 6% rocznie,

-

tworzenie nowych miejsc pracy obniżających poziom bezrobocia,

- stabilizowanie gospodarki, w tym – obniżanie inflacji.
Tak sformułowanym celom odpowiadały makroekonomiczne i fiskalne założenia do konstrukcji budżetu
państwa, wskazujące na utrzymanie w 1999 r., mimo niekorzystnych warunków zewnętrznych, pozytywnych
tendencji w gospodarce i osiągnięcie zadowalających parametrów makroekonomicznych.

Zakładano w szczególności, że w 1999 roku:
-

produkt krajowy brutto (w cenach stałych) wzrośnie o 5,1%, czyli mniej niż w 1998 r., w którym to roku
tempo wzrostu szacowano na 5,7%,

-

wynik brutto sektora przedsiębiorstw wyniesie ok. 27,0 mld zł i będzie o 18,1% większy niż w roku 1998,
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-

w okresie od grudnia 1998 r. do grudnia 1999 r. ceny wzrosną o 8,1%, czyli mniej niż w 1998 r. (wzrost cen
w okresie od grudnia 1997 r. do grudnia 1998 r. szacowano na 9,5%); wynikający stąd wzrost średniego
poziomu cen w roku 1999 wyniesie 8,5%, wobec 12% przewidywanych w roku 1998,

-

oficjalny kurs dolara wyniesie w końcu 1998 r. 3,6161 zł/USD, a do końca 1999 r. wzrośnie do poziomu
3,7270 zł/USD, czyli o ok. 3,1%, co będzie oznaczać realną aprecjację złotego o ok. 5%,
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- stopa bezrobocia, której wartość w końcu 1998 prognozowano na 9,7%, wyniesie
w końcu 1999 r. 9,4%,
-

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o 1,0%,

-

deficyt obrotów handlu zagranicznego, który według szacunków miał wynieść w 1998 r. ok. 12,6 mld USD,
wzrośnie w 1999 r. do 14,3 mld USD,

-

mimo utrzymującego się deficytu w obrotach bieżących bilansu płatniczego, stan rezerw oficjalnych brutto
zwiększy się z ok. 28 mld zł na koniec 1998 r. do ok. 29,5 mld zł na koniec 1999 r.

Założenia te nie zostały zrealizowane, a rzeczywiste wyniki gospodarcze
okazały się znacznie mniej korzystne. I tak:
-

produkt krajowy brutto utrzymał tendencję zwyżkową, lecz jego wzrost był niższy i według Głównego
Urzędu Statystycznego wyniósł 4,1%;

-

wzrost cen w okresie od grudnia 1998 r. do grudnia 1999 r. wyniósł 9,8%; tym samym po raz pierwszy od
1989 r. wzrost cen w kolejnym roku okazał się wyższy niż w roku poprzednim; średni poziom cen w 1999 r.
był jednak tylko o 7,3% wyższy niż w roku 1998 r., a więc był o 1,2 punktu mniejszy niż zakładano;

-

kurs dolara w 1999 r. wynosił 3,9675 zł/USD i był o 13,6% wyższy niż w 1998 r., co oznacza, że w 1999 r.
nastąpiła deprecjacja złotego ok. 4%;

-

stopa bezrobocia na koniec 1999 r. okazała się wyższa niż w końcu 1998 r. i wyniosła 13%, osiągając
najwyższy poziom od 1996 r.;

-

rezerwy oficjalne na koniec 1999 r. wyniosły 25,5 mld USD, czyli o 4 mld zł (o 13,6%) mniej niż zakładano i
o ok. 1,9 mld zł mniej niż na koniec 1998 r.; zamiast zakładanego wzrostu rezerw o 1,5 mld USD nastąpił
więc ich spadek.
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Charakterystyczne jest przy tym, że błędy ocen dotyczących przewidywanego
wykonania 1998 r., prezentowane w fazie prac nad projektem budżetu, są prawie tego
samego rzędu, co błędy dotyczące założeń na rok 1999. Skalę odchyleń ocen
dotyczących 1998 r. od rzeczywistych wartości odpowiednich parametrów ilustruje
poniższa tabela:

Treść
Produkt krajowy brutto (ceny stałe)
Zysk brutto przedsiębiorstw
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
(średnie w roku)
Kurs dolara w końcu roku (według NBP)
Stopa bezrobocia w końcu roku

Jedn. miary

1998
Prognoza Wykonanie
wykonania

1997 = 100

105,7

105,1

mld zł

22,9

16,7

XII.1997 = 100

108,6

109,5

1997 = 100

112,0

111,8

zł/USD

3,6161

3,4858

9,7

10,4

%%

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys. osób

5.745

5.846

Saldo obrotów towarowych

mln USD

-12.560

-13.720

Rezerwy oficjalne brutto

mln USD

28.030

27.382

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik 1998,
s. 21 – 41, „Biuletyn Statystyczny”, Nr 3/2000, GUS, Warszawa, kwiecień 2000.

Mimo tak znaczących odchyleń między założeniami, a rzeczywistą realizacją
najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w 1998 r., nie ma jednak podstaw,
by uważać, że odchylenia makroekonomicznych założeń budżetowych na rok 1999 od
ich realizacji mają swe główne źródło w niewłaściwym oszacowaniu wyników
gospodarczych roku 1998. Wydaje się, że powodem opisanych powyżej odchyleń były
skutki, widocznego już w końcu 1998 roku, osłabienia koniunktury gospodarczej oraz
siły negatywnego wpływu problemów, jakie występowały w 1999 r. w sektorze
publicznym.
Istotne różnice między zakładanymi i faktycznymi wartościami parametrów
makroekonomicznych w 1999 r. są niepokojącym sygnałem, wskazującym na
konieczność bardziej aktywnej i konsekwentnej polityki gospodarczej. Gorsza
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koniunktura gospodarcza w 1999 r. nie miała jednak zasadniczego wpływu na przebieg
realizacji budżetu państwa, zaś źródeł opisanych dalej problemów sektora publicznego
należy poszukiwać w samym sektorze finansów publicznych.
Warto np. zauważyć, że skutkiem zawyżenia dynamiki produktu krajowego brutto było przeszacowanie
jego wartości w cenach bieżących o ok. 6 mld zł, co przekłada się na ok. 1,2 – 1,5 mld zł dochodów budżetu
państwa. Ubytek ten został zresztą częściowo zrekompensowany przez fakt szybszego niż planowano wzrostu
cen.

1.

Produkt krajowy brutto i składniki jego podziału
Założenia dotyczące dynamiki i struktury produktu krajowego brutto są – obok

założeń inflacyjnych oraz założeń o charakterze systemowym – najważniejszymi
podstawami konstrukcji budżetu państwa. Od wielkości PKB i struktury jego podziału
zależą w dużym stopniu dochody budżetu państwa, a pośrednio – przez ograniczenia
związane z deficytem budżetowym – również limit wydatków budżetu państwa.
W „Uzasadnieniu” przyjęto, że w 1998 r. produkt krajowy brutto wzrośnie
(w cenach stałych) o 5,7%, natomiast w 1999 r. tempo wzrostu PKB ulegnie – głównie
wskutek działania czynników zewnętrznych, takich jak obniżenie tempa wzrostu
w Unii Europejskiej i USA, kryzys ekonomiczny w Rosji – obniżeniu do poziomu
5,1%. Wartości PKB w cenach bieżących oszacowano odpowiednio na 526,1 mld zł
w 1998 r. i na 595,9 mld zł w 1999 r. Przewidywana dynamika wzrostu PKB w cenach
bieżących (wzrost o 13,3%) oznacza, że jako deflator dla PKB przyjęto wskaźnik
107,8%, zgodny z przyjętymi założeniami cenowymi, lecz (wskutek zawyżenia
wskaźnika średniorocznego wzrostu cen) wyższy od faktycznego.
Założenia dotyczące wzrostu PKB były zbyt optymistyczne. W 1998 r. PKB
wzrósł tylko o 4,8%, a prawidłowo przewidywane (również co do jego siły) osłabienie
dynamiki wzrostu PKB w 1999 r. dało w efekcie wskaźnik wzrostu wynoszący 4,1%.
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Wyższe od prognozowanych były natomiast wartości PKB liczone w cenach bieżących. Zgodnie z
szacunkami GUS w 1998 r. tak liczona wartość PKB wyniosła 549,5 mld zł, a w 1999 r. 611,6 mld zł.7 Zwraca
uwagę względnie duża różnica w oszacowaniu PKB w cenach bieżących w roku 1998.

Gdyby w założeniach budżetowych na rok 1999 przyjęto dokładnie oszacowany
poziom PKB z 1998 r., zachowując jednocześnie zawyżone założenia dotyczące
dynamiki wzrostu PKB w cenach stałych i deflatora dla PKB, jako oszacowanie
wielkości PKB w roku 1999, otrzymano by 622,6 mld zł, a więc kwotę o 11 mld zł
(ok. 2%) większą od wielkości rzeczywiście zrealizowanej.
Obliczony ex post deflator dla PKB w 1999 r. wyniósł 106,9% i był o 0,4 punktu niższy od wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Realizację założeń dotyczących wzrostu poszczególnych składowych PKB przedstawia poniższa tabela:

Treść

1998

1999

Prognoza
Wykonanie
wykonania

Prognoza

Wykonanie

Produkt krajowy brutto wytworzony

105,7

104,8

105,1

104,1

Eksport

112,0

109,4

108,9

98,5

Import

114,3

114,6

111,5

101,9

Produkt krajowy brutto do podziału

106,7

106,4

106,1

104,9

Spożycie

104,3

104,1

103,8

104,2

z tego: spożycie indywidualne

104,9

104,7

104,3

105,0

102,1

101,8

102,0

101,4

Akumulacja

115,4

113,8

113,3

106,8

w tym: nakłady brutto na środki trwałe

116,0

114,2

114,0

106,9

spożycie zbiorowe

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik
1998, s. 27 – 28, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1999 r., GUS,
styczeń 2000.

7

Biuletyn Statystyczny GUS Nr 4/2000, Warszawa, maj 2000 r. W obwieszczeniu z 12 maja 2000 r. (M.P. z dnia 22
maja 2000 r., Nr 14, poz. 307) Prezes GUS ogłosił, iż PKB w 1999 r. według wstępnego szacunku wyniósł
617,0 mld zł.
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W założeniach do budżetu państwa na rok 1999 zaniżono udział spożycia w podziale PKB, zawyżając
jednocześnie udział nakładów inwestycyjnych. Takie ukształtowanie proporcji podziału PKB ma niewątpliwie
związek z gorszą od przewidywanej koniunkturą gospodarczą i utrzymującą się niepewnością co do tak istotnych
parametrów ekonomicznych jak ceny, kursy walutowe czy stawki podatkowe.
Mimo to, w 1999 r. odnotowano jednak wzrost stopy inwestycji – wskaźnik udziału nakładów brutto na
środki trwałe do PKB, wynoszący w 1998 r. 25,3%, wzrósł w 1999 r. do poziomu 26,5%, co należy uznać za
zjawisko pozytywne, dające podstawy do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w kolejnych latach.

2.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw
Również przedstawione w „Uzasadnieniu” prognozy wyników finansowych

przedsiębiorstw okazały się znacznie bardziej optymistyczne, niż faktyczne ich
wykonanie.
W prognozie zawyżono przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, które w 1999 r. były o 11,8% niższe od przewidywanych.
Niewykonanie założeń o przychodach jest wynikiem przyjęcia wysokiej dynamiki
przychodów (przy przewidywanym wzroście cen produkcji sprzedanej o 6,0%
zakładano wzrost przychodów o 21,5%, co odpowiada założeniu o realnym wzroście
sprzedaży o 14,6%), poza tym niższe niż prognozowane o 3,6% były przychody z 1998
r.
Podobny błąd popełniono przy ocenie kosztów uzyskania przychodów.
W 1999 r. wyniosły one ok. 932,9 mld zł i były o 9,0% niższe od prognozowanych.
Relacja kosztów uzyskania przychodów do przychodów, szacowana w „Uzasadnieniu”
na 97,5%, faktycznie była wyższa i wyniosła 98,8%. Zakładana dynamika kosztów
uzyskania przychodów wynosiła 21,5% i do założenia tego odnoszą się wszystkie
zastrzeżenia sformułowane powyżej w stosunku do założeń o wzroście sprzedaży.
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Przyjęcie identycznych założeń o wzroście przychodów i kosztów ich uzyskania
oznacza, że konstruując budżet nie zakładano wystąpienia w 1999 r. istotnych zmian
efektywności produkcji, co mogłoby być przesłanką do ustalenia dynamiki sprzedaży
na poziomie istotnie odbiegającym od dynamiki produktu krajowego brutto.
W efekcie nietrafionych założeń co do dynamiki sprzedaży i kosztów, zarówno
wynik finansowy przedsiębiorstw w działalności gospodarczej, jak i ogólny wynik
finansowy brutto okazały się w 1999 r. zdecydowanie niższe niż zakładano –
rzeczywisty

wynik

z

działalności

gospodarczej

był

o

55,5%

niższy

od

prognozowanego, wynik brutto z całokształtu działalności – o 53,6% mniejszy.
(mld zł)

Treść
1
Przychody z całokształtu działalności

1998
Prognoza
Wykonanie
wykonania
2
3

1999
Prognoza
Wykonanie
4

5

864,6

833,3

1.050,9

944,6

ze sprzedaży produktów

496,3

475,7

590,9

528,9

ze sprzedaży towarów i materiałów

320,3

304,4

400,6

346,5

przychody finansowe

26,8

31,0

32,8

40,0

pozostałe przychody operacyjne

21,3

22,2

26,5

29,1

6,7

5,7

8,0

6,8

843,0

817,8

1.024,6

932,9

501,5

488,8

601,9

543,4

21,6

15,5

26,3

11,7

1,2

1,2

1,3

1,1

22,9

16,7

27,6

12,8

Zysk brutto

34,5

34,2

40,5

38,4

Strata brutto

-11,6

-17,4

-13,5

-25,6

Obciążenia zysku

11,9

11,4

13,5

12,3

Wynik finansowy netto

11,0

5,3

14,11/

0,5

w tym: dotacje
Koszty uzyskania przychodów
koszt własny sprzedanych produktów
Wynik finansowy na działalności gosp.
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych
Wynik finansowy brutto

1/

Wielkość skorygowana w stosunku do „Uzasadnienia” w efekcie zmiany wielkości wyniku
finansowego brutto.

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik 1998,
s. 376, „Biuletyn Statystyczny”, Nr 3/2000, GUS, Warszawa, kwiecień 2000, s. 64 – 65.
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W zamieszczonej powyżej tabeli uwagę zwraca – oprócz omówionych powyżej kwestii związanych z
prognozą przychodów ze sprzedaży – sposób rozliczenia ogólnej prognozowanej kwoty wyniku finansowego
brutto na zysk przedsiębiorstw rentownych i stratę zanotowaną przez przedsiębiorstwa deficytowe. O ile bowiem
zysk przedsiębiorstw rentownych oszacowano względnie dobrze (faktyczny zysk był tylko o 5,2% mniejszy od
przewidywanego), to stratę przedsiębiorstw nierentownych zaniżono (w stosunku do roku 1999) prawie
dwukrotnie.
Prawidłowo oszacowano w „Uzasadnieniu” relację obciążeń finansowych do zysku brutto. Założono, iż
będzie ona wynosić w 1999 r. 33,3%, faktyczna wartość była nieznacznie niższa, gdyż wyniosła 32,0%.

3.

Handel zagraniczny i bilans płatniczy
Trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego, a w szczególności

pogłębiający się w ostatnich latach deficyt handlu zagranicznego sprawia, że problemy
handlu zagranicznego stają się jednym z najistotniejszych (jeśli nie wręcz
najistotniejszym) zagrożeniem dla dalszej stabilizacji polskiej gospodarki.
Przyjęte w „Uzasadnieniu” założenia dotyczące obrotów handlu zagranicznego w roku 1999
przewidywały wzrost wpływów z eksportu (w ujęciu bilansu płatniczego) o 9,3% oraz wzrost wydatków na
import o 10,6%, co pociągnąć miało za sobą wzrost relacji ujemnego salda wymiany towarowej do PKB z 8,3%
w roku 1998 do 9,5% w roku 1999.

Założenia dotyczące tego ostatniego parametru okazały się prawidłowe
(faktyczna relacja deficytu obrotów towarowych do PKB wyniosła ok. 9,4%), lecz
wynik ten osiągnięto przy znacznie niższych niż przewidywano wielkościach eksportu
i importu.
Wpływy z eksportu, szacowane w „Uzasadnieniu” na 34.340 mln USD,
wyniosły faktycznie 26.340 mln USD i były – mimo poprawiającego efektywność
eksportu wzrostu kursu dolara – o 12,6% mniejsze niż w roku 1998. Wydatki na
import, które miały wynieść w 1999 r. 48.640 mln USD były w rzeczywistości
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o 7.854 mln USD mniejsze (wyniosły 40.786 mln USD) i w porównaniu do roku 1998
zmniejszyły się o 7,0%. Saldo obrotów towarowych, szacowane w „Uzasadnieniu” na 14.300 mln USD, było tylko nieznacznie gorsze, gdyż wyniosło - 14.446 mln USD.
Zwrócić jednak trzeba uwagę na niewłaściwe prognozy eksportu i importu –
w „Uzasadnieniu” eksport przeszacowano o ponad 30%, import – o prawie 20%.
Zbyt optymistyczne – co ilustruje poniższa tabela – okazały się oceny innych elementów rachunku
bieżącego w bilansie płatniczym (szczególnie salda usług i obrotów niesklasyfikowanych), a w efekcie saldo
rachunku bieżącego, które szacowano na -7.800 mln USD (-5,2% PKB) ukształtowało się na znacznie gorszym
poziomie -11.628 mln USD, czyli ok. 7,5% PKB.
(mln USD)

Treść
1
A. Rachunek bieżący

1998
Prognoza
Wykonanie
wykonania
2
3

1999
Prognoza
Wykonanie
4

5

-5.360

-6.858

-7.800

-11.628

-12.560

-13.720

-14.300

-14.446

Wpływy z eksportu

31.420

30.122

34.340

26.340

Wypłaty na import

-43.980

-43.842

-48.640

-40.786

Usługi

-200

-508

-100

-1.623

Dochody

-300

-568

-200

-800

Transfery bieżące

1.700

1.942

1.500

1.605

Niesklasyfikowane obroty bieżące

6.000

5.996

5.300

3.636

10.775

10.800

9.280

9.070

Rachunek kapitałowy

80

73

80

9

Rachunek finansowy

10.695

10.727

9.200

9.061

Inwestycje bezpośrednie

4.200

4.966

5.500

6.630

Inwestycje portfelowe

2.800

1.330

2.500

1.080

Pozostałe inwestycje

3.695

4.431

1.200

1.351

C. Saldo błędów i opuszczeń

1.780

1.765

0

2.339

RAZEM od A do C

7.195

5.708

1.480

-219

-7.195

5.708

-1.480

219

Towary

B. Rachunek kapitałowy i finansowy

F. Pozycje finansujące
Źródła:

Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik
1998, s. 374, Biuletyn statystyczny GUS Nr 3, Warszawa, kwiecień 2000 r. str. 150
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Przy stosunkowo nieistotnych odchyleniach w prognozie obrotów na rachunku
kapitałowym i finansowym, niższe saldo obrotów bieżących spowodowało, że rezerwy
oficjalne brutto, które w roku 1999 miały wzrosnąć o 1,5 mld USD, w rzeczywistości
zmniejszyły się o 1.888 mln USD.
Wartość rezerw oficjalnych brutto w końcu 1999 r., wynosząca ok.
25.494,3 mln USD, odpowiadała wypłatom na import za 7,5 miesiąca, podczas gdy
zgodnie z „Uzasadnieniem” relacja ta miała wynosić 7,3 miesiąca. Osiągnięcie wyższej
relacji było wynikiem znacznie niższego niż szacowano poziomu importu.
Należy zwrócić uwagę na duże wartości pozycji bilansujących, takie jak niesklasyfikowane obroty
bieżące oraz saldo błędów i opuszczeń. Identyfikacja obrotów składających się na te agregaty może wnieść
istotne zmiany do struktury bilansu. Nie zmienia to faktu, że utrzymywanie się deficytu rachunku
obrotów bieżących może być w niedalekiej przyszłości istotnym zagrożeniem dla makroekonomicznej stabilności
naszej gospodarki.
Najwyższa Izba Kontroli w 1997 r. i 1998 r.8 zwracała uwagę na wzrost relacji ujemnego salda obrotów
bieżących do PKB i związane z tym zagrożenia dla gospodarki. Relacja ujemnego salda obrotów bieżących do
PKB wzrosła z 1,0% w 1996 r. do 3,2% w 1997 r., a następnie do 4,4% w 1998 r. i do 7,4%9 na koniec 1999 r.
W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 1999 r.10 Rada Ministrów, biorąc pod uwagę powiązania
gospodarki polskiej z rynkiem międzynarodowym, niskie oszczędności krajowe w stosunku do wydatków
inwestycyjnych, problemy restrukturyzacyjne w gospodarce oraz prognozowane rozmiary bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, przyjęła założenie, że budżet 1999 r. „umożliwia utrzymanie w 1999 r. deficytu w
obrotach bieżących poniżej 5%”. Jednocześnie
wskazano, że pułap 5% uznawany jest za górną granicę bezpieczeństwa w odniesieniu do gospodarki o
parametrach charakteryzujących gospodarkę Polski.

8

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1998 r. t. I, str. 27 i 463.

9

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., Omówienie,
t. I, str. 26.

10

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 1999 r., str. 13.
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Relatywnie wysoki poziom rezerw walutowych (25.494 mln USD na koniec
1999 r.), odpowiadający w przybliżeniu wartości 7-miesięcznemu importowi, chronił
gospodarkę polską przed nadmiernymi wahaniami kursu walutowego.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w 1999 r. nie zdołano zatrzymać negatywnych tendencji w
postaci dalszego wzrostu relacji ujemnego salda obrotów bieżących do PKB. Nastąpił jego znaczący wzrost, a
poziom 7,4% jest, w ocenie NIK, kolejnym poważnym ostrzeżeniem.

4.

Ceny i kursy walutowe
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w okresie od grudnia 1998 r. do

grudnia 1999 r. o 9,8%. Wzrost cen był zatem o 1,7 punktu wyższy niż przewidziano to
w założeniach do budżetu państwa. Jednocześnie wskaźnik wzrostu średnich cen w
roku wyniósł w 1999 r. 7,3% i był o 1,2 punktu niższy od zakładanego.
Przyczyną różnokierunkowego odchylenia realizacji obu wskaźników cen od wartości przyjętych w
„Uzasadnieniu” jest – z jednej strony – fakt, że w końcu 1998 r. wzrost cen był wolniejszy od przyjętego w
„Uzasadnieniu”, z drugiej zaś – wyższe tempo i inny niż przewidywano rozkład zmian cen w trakcie roku 1999.
W okresie od grudnia 1997 r. do września 1998 r. ceny wzrosły o 6,9%. Z założeń zawartych w
„Uzasadnieniu” wynika więc, że przewidywano wzrost cen w IV kwartale 1998 r. o ok. 2,6%. W efekcie tzw.
skutki przechodzące zmian cen z 1998 r. (wpływ zmian cen w 1998 r. na wskaźnik średniorocznego poziomu cen
w 1999 r.) wyniosły nie 2,8% jak zakładano, lecz tylko 1,9%.

Ponadto o wysokiej wartości wskaźnika wzrostu cen od grudnia 1998 r. do
grudnia 1999 r. zadecydował przede wszystkim wysoki wzrost cen w IV kwartale 1999
r., nie mający już tak dużego wpływu na wskaźnik średniorocznego wzrostu cen.
W I kwartale 1999 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,1%,
w II kwartale – o ok. 1,7%, w III kwartale – również o 1,7%. Gdyby to tempo wzrostu
cen zostało utrzymane w IV kwartale, rzeczywisty wzrost cen w 1999 r. byłby bardzo
bliski zakładanemu. Jednak w IV kwartale tempo inflacji ponownie wzrosło do
poziomu ok. 1% miesięcznie, co zadecydowało o prawie 10–procentowym wzroście
cen w okresie całego roku 1999.
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O wyższym niż planowano wskaźniku wzrostu cen zadecydowały przede
wszystkim ceny towarów nieżywnościowych i usług. Wskaźniki cen podstawowych
grup towarów i usług konsumpcyjnych wskazują wyraźnie na realne potanienie
żywności, przy szybszym od wskaźnika inflacji wzroście cen pozostałych towarów
i usług.
Dla procesów cenowych w 1999 r. charakterystyczne było zróżnicowanie zmian cen poszczególnych
towarów i usług. W danych GUS dotyczących cen w 1999 r.
-

11

zwraca zwłaszcza uwagę:

wzrost cen paliw płynnych, który w okresie od grudnia 1998 do grudnia 1999 r. wyniósł 52,7% i miał duży
wpływ na zmiany innych cen,

-

wzrost cen napojów alkoholowych, który w okresie od grudnia 1998 do grudnia 1999 r. wyniósł 6,7%; a w
całym roku 1999 (w stosunku do średniego poziomu cen z 1998 r.) – 6,0%, a więc był niższy od ogólnego
poziomu wzrostu cen,

-

wzrost cen wyrobów tytoniowych o 16,4% od grudnia 1998 do grudnia 1999 r. i o 16,3% średnio w całym
roku 1999,

-

obniżenie – o 2,5% średnio w roku 1999 – cen mięsa, w tym aż o 7,9% cen drobiu,

- wzrost cen leków o 13,7% od grudnia 1998 do grudnia 1999 r. i o 15,6% średnio
w całym roku 1999,
- wzrost średniorocznego wskaźnika cen usług edukacyjnych o 15,4%.
Treść

1
Towary i usługi konsumpcyjne ogółem
Towary

Ceny w grudniu 1999 r.
Grudzień 1998 = 100
Prognoza
Wykonanie
wykonania
2
3
108,1
109,8

Ceny średnie w 1999 r.
1998 = 100
Prognoza
Wykonanie
4
108,5

5
107,3

107,4

108,6

107,3

105,5

106,5

106,0

106,0

101,5

Napoje alkoholowe

108,3

110,7

109,5

110,2

Artykuły nieżywnościowe

108,2

110,6

108,2

108,7

110,0

112,4

110,9

111,1

Żywność i napoje bezalkoholowe

Usługi

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik
1998, s. 372, „Biuletyn Statystyczny”, Nr 3/2000, GUS, Warszawa, kwiecień 2000, s. 106.

11

Por. Biuletyn Statystyczny”, Nr 3/2000, GUS, Warszawa, marzec 2000, s. 108 – 113.
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Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w okresie od grudnia 1998 r. do
grudnia 1999 r. o 8,1% (przewidywano wzrost o 6,0%), a średni poziom tych cen
w 1999 r. był o 5,7% wyższy niż w 1998 r. i o 0,3 punktu niższy od poziomu
prognozowanego. Relacje między wielkościami prognozowanymi i faktycznymi są
więc analogiczne jak w przypadku cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Średnioroczny wzrost cen nakładów inwestycyjnych, oszacowany w „Uzasadnieniu” na 7%, wyniósł w
rzeczywistości ok. 5,2%.
Zgodnie z „Uzasadnieniem” kurs dolara miał wynosić w końcu 1998 r. 3,6161 zł/USD, a w końcu 1999
r. - między 3,76 i 3,8392 zł/USD, przy czym do szczegółowych obliczeń przyjmowano kurs w grudniu
wynoszący 3,7996 zł/USD. Założenia te okazały się nieprawidłowe. Co prawda w końcu 1998 r. kurs dolara był
niższy od zakładanego (3,4858 zł/USD), lecz już w marcu 1999 r. przekroczył poziom przewidywany na
grudzień (3,943 zł/USD), a w grudniu osiągnął poziom 4,1696 zł/USD, aż o 19,6% wyższy niż w grudniu 1998 r., co
oznacza, że dynamika kursu złotego w stosunku do dolara była o 9,8 punktu wyższa od dynamiki cen. Zgodnie
z „Uzasadnieniem” dynamika ta miała być o 3 punkty niższa od dynamiki cen.
Duży spadek wartości złotego do dolara spowodował duży wzrost złotowej wartości państwowego długu
publicznego. Mimo to, że w budżecie państwa na rok 1999 spłaty zadłużenia zagranicznego przewyższały nowo
zaciągnięte zobowiązania, a wartość dolarowa zagranicznego długu publicznego zmniejszyła się o 2.013 mln USD,
wartość w złotych zagranicznego długu publicznego na koniec 1999 r. była o prawie 15 mld zł większa niż na
początku tego roku, a relacja długu zagranicznego do PKB pogorszyła się z 21,6% na koniec roku 1998 do
21,9% na koniec 1999 r.

Nietrafne okazały się też prognozy dotyczące kursu złotego do marki
niemieckiej. Według „Uzasadnienia” kurs marki do złotego miał wynosić w końcu
1998 r. 2,1916 zł/DEM, a w końcu 1999 r. – między 2,2788 i 2,3268 zł/DEM.
W rzeczywistości w grudniu 1998 r. kurs ten wynosił 2,0884 zł/DEM, a w grudniu
1999 r. – 2,1577 zł/DEM. Oznacza to, że zgodnie z założeniami w 1999 r. nastąpiła
aprecjacja złotego w stosunku do marki, lecz skala tej aprecjacji była dwukrotnie
większa niż przewidywano.
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Z prognozowaną inflacją ściśle związane są założenia dotyczące stóp procentowych. W „Uzasadnieniu”
założenia te oparto na prognozie stopy kredytu lombardowego NBP. Przewidywano, że stopa ta będzie w końcu
12

1998 r. wynosiła 22%, a w trakcie 1999 r. ulegnie obniżeniu o 4 punkty, do poziomu 18% w końcu roku 1999 .
13

Faktyczna wysokość stopy kredytu lombardowego wynosiła w grudniu 1998 r. 20% , natomiast w grudniu 1999
r. – 20,5%. W styczniu NBP obniżył co prawda stopę kredytu lombardowego do 17%, lecz w listopadzie
podniósł ją ponownie, reagując w ten sposób na wzrost tempa inflacji i niekorzystne tendencje w bilansie
płatniczym. Odchylenia faktycznych wielkości stopy lombardowej od założeń spowodowane zostały skutkami
niższej niż przewidywano inflacji w końcu 1998 r. i wyższą inflacją w końcu roku 1999.

Za pozytywne zjawisko w bilansie płatniczym należy uznać wysoki wzrost
inwestycji bezpośrednich, które w 1999 r. były o 33,5% większe niż w roku 1988
i o 20,6% przewyższyły wielkość przyjętą w „Uzasadnieniu”.

5.

Zatrudnienie i bezrobocie
W „Uzasadnieniu” założono, że w 1999 r. zatrudnienie w gospodarce

narodowej wyniesie 9.863 tys. osób i w stosunku do zatrudnienia z roku 1998 r. będzie
większe o 96 tys. osób, czyli o ok. 1%. Na łączną wielkość zatrudnienia w 1999 r.
miały się składać:
-

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, wynoszące 5.915 tys. osób, czyli o 60 tys. osób (o 1,0%) więcej niż
w roku 1998,

-

zatrudnienie w sferze budżetowej, wynoszące 1.750 tys. osób, czyli o 603 tys. osób mniej niż w 1998 r., przy
czym przyczyną zmniejszenia zatrudnienia w sferze budżetowej miało być wyłączenie ze sfery budżetowej
ok. 560 tys. osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, przekształconych w końcu 1998 r. w
samodzielne jednostki,

12

Por. „Uzasadnienie”, s. 40.

13

Obniżka z 22% do 20% nastąpiła w grudniu 1998 r.
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-

ok. 560 tys. osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia,

- ok. 1.638 tys. osób zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Efektem wzrostu zatrudnienia miało być obniżenie stopy bezrobocia z prognozowanego poziomu 9,7%
w końcu 1998 r. do 9,4% na koniec 1999 r.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez
resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji) było w 1999 r. o ok. 49 tys. osób (o 0,6%)
mniejsze niż w roku 1998 i o ok. 150 tys. osób mniejsze niż przewidziano w „Uzasadnieniu”. Między
IV kwartałem 1998 r. i IV kwartałem 1999 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 121 tys. osób.
O spadku zatrudnienia w gospodarce narodowej zadecydował sektor przedsiębiorstw. Średnie w roku
zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się w 1999 r. o 10 tys. osób (do poziomu 5.846 tys. osób) i było o 69
tys. osób niższe od prognozowanego. W grudniu 1999 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 90 tys.
osób niższe niż w grudniu 1998 r. Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wydaje się być naturalną
konsekwencją osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego i spadku eksportu oraz restrukturyzacji gospodarki.
Zmniejszyło się również zatrudnienie w innych sektorach gospodarki – np. w jednostkach ochrony
zdrowia i opieki społecznej zatrudnienie zmniejszyło się przez ostatni rok o 84 tys. osób, czyli o ok. 8,5%.
Wzrosło natomiast zatrudnienie w handlu, pośrednictwie finansowym oraz w administracji publicznej.
Zatrudnienie w administracji publicznej, w okresie od końca 1998 r. do końca 1999 r., wzrosło o 46 tys. osób,
czyli o ok. 11,7%.
Niekorzystnie przedstawia się porównanie założeń i ich realizacji w zakresie bezrobocia. Liczba
bezrobotnych, szacowana w „Uzasadnieniu” na ok. 1.700 tys. osób w końcu 1998 r. i 1.655 tys. osób w końcu
1999 r., wzrosła w ciągu 1999 r. z 1.831,4 tys. zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 1998 r. do 2.349,8 tys.
osób. Stopa bezrobocia, która w końcu 1998 r. wynosiła 10,4% (szacowano ją na 9,7%) w końcu 1999 r.
osiągnęła poziom 13,0% i w końcu I kwartału 2000 r. wynosiła już 13,9%, co oznacza powrót do poziomu z
1996 r. Utrzymuje się wysokie
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zróżnicowanie terytorialne bezrobocia – w grudniu 1999 r. stopa bezrobocia w województwie mazowieckim
wynosiła 9,6%, w śląskim – 9,9%, podczas gdy w warmińsko–mazurskim 22,8%14.

Wskaźnik liczby osób uprawnionych do zasiłków dla bezrobotnych wzrósł
w ciągu 1999 r. z 22,9% w grudniu 1998 r. do 23,6% w grudniu 1999 r.
Przeciętna liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 492,8 tys. osób, podczas
gdy do kalkulacji wydatków Funduszu Pracy założono, że średnio w roku zasiłki pobierać będzie 478 tys. osób.

6.

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne
W „Uzasadnieniu” przyjęto następujące założenia dotyczące wynagrodzeń

i świadczeń z ubezpieczenia społecznego:
-

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie w 1998 r. 1.234 zł,

- w 1999 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, liczone w warunkach
porównywalnych z rokiem 1998, czyli bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń
odpowiadającego składce na ubezpieczenie społeczne opłacanej od 1999 r. przez
pracownika, wyniesie 1.365 zł i w stosunku do wynagrodzeń z 1998 r. będzie
wyższe w ujęciu nominalnym o 10,6%, a w ujęciu realnym o prawie 2%,
-

14

przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniesie w 1998 r. 1.354 zł, a w 1999 r., w warunkach
porównywalnych z rokiem 1998 – 1.500 zł, co będzie oznaczało wzrost wynagrodzenia o 10,8% w ujęciu
nominalnym i o ok. 2,1% w ujęciu realnym,
przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej wyniesie w 1998 r. 1.152 zł, a w 1999 r., w warunkach
porównywalnych z rokiem 1999 – 1.275 zł, czyli w ujęciu nominalnym o 10,7% więcej niż w roku 1998;
realny wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniesie ok. 2%,

Por. Biuletyn Statystyczny GUS, Nr 12(506)/2000, GUS, Warszawa 2000.
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-

przeciętna emerytura i renta (bez emerytur i rent rolniczych) wyniesie w 1998 r. 733 zł, a w roku 1999 będzie
większa o 10% w ujęciu nominalnym i o 1,3% w ujęciu realnym, osiągając poziom 806 zł,
przeciętna emerytura i renta rolnicza wzrośnie z 505 zł w 1998 r. do 553 zł w 1999 r., czyli o 9,5% w ujęciu
nominalnym oraz o 0,9% w ujęciu realnym.

Po uwzględnieniu operacji tzw. ubruttowienia (wzrostu wynagrodzeń z tytułu
zmian zasad opłacania składki na ubezpieczenie społeczne), prognozowane
w „Uzasadnieniu” wynagrodzenia w 1999 r. wynosiły:
-

w gospodarce narodowej
w sektorze przedsiębiorstw
w sferze budżetowej

– 1.365 zł · 1,2302 = 1.679,2 zł
– 1.500 zł · 1,2302 = 1.845,3 zł
– 1.275 zł · 1,2302 = 1.568,5 zł.

Założenia dotyczące nominalnego poziomu wynagrodzeń oraz emerytur i rent
przedstawiono w poniższym zestawieniu:
(w zł)

1998
Treść
1

1999

Prognoza Wykonanie Prognoza Wykonanie
wykonania
2

3

4

5

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne
Gospodarka narodowa

1.234,0

1.232,7

1.679,2

1.706,7

Sektor przedsiębiorstw

1.354,0

1.348,6

1.845,3

1.834,8

Sfera budżetowa

1.152,0

1.175,6

1.568,5

1.652,4

Pozarolnicza

733,0

732,5

806,0

813,7

Rolnicza

505,0

507,2

553,0

562,5

Przeciętna miesięczna emerytura i renta

Źródła:

Ustawa budżetowa na rok 1999. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, październik
1998, s. 376, „Biuletyn Statystyczny”, Nr 3/2000, GUS, Warszawa, kwiecień 2000, s. 23 – 25.

Najistotniejsze odchylenie dotyczy wynagrodzeń w sferze budżetowej, w której
nie doceniono płacowych skutków reorganizacji sektora publicznego, związanych
z wypłatami odpraw oraz tworzeniem nowych stanowisk i urzędów.

II.

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU PAŃSTWA W 1999 R.

Podstawowym problemem przy konstrukcji budżetu państwa na rok 1999 była konieczność
uwzględnienia finansowych skutków licznych reform systemowych, uruchamianych na początku 1999 r.
Najważniejsze ze zmian systemowych, mających wpływ na kształt dochodów i wydatków budżetu państwa to:
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-

nowy system organizacji i finansowania ochrony zdrowia, którego głównymi elementami są
kasy chorych, jako instytucje administrujące środkami ze składek na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
wykonujące odpłatnie usługi medyczne i zawierające z kasami chorych umowy o ich
świadczenie w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza należny podatek dochodowy od osób
fizycznych, więc budżetowym efektem wdrożenia reformy służby zdrowia było z jednej strony zmniejszenie
należnych budżetowi państwa dochodów z podatku dochodowego, z drugiej – obniżenie bezpośrednich
wydatków na ochronę zdrowia. Dodatkowym obciążeniem budżetu państwa stała się konieczność opłacania z
budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy obywateli, w tym za rolników
indywidualnych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych. W 1999 r. budżet państwa poniósł
dodatkowe, jednorazowe wydatki, zasilając kasy chorych dotacjami i pożyczkami (następnie umorzonymi).
W związku z przekształceniem państwowych jednostek budżetowych w samodzielne zakłady, Skarb Państwa
przejął zobowiązania zaciągnięte przez placówki służby zdrowia przed ich przekształceniem;

-

nowe jednostki samorządu terytorialnego – powiaty i województwa, które przejęły znaczną
część zadań i kompetencji wojewodów oraz terenowych jednostek administracji
specjalnych. W efekcie nastąpiło zmniejszenie wpływów z podatków dochodowych, będące
efektem przyznania powiatom i województwom udziałów we wpływach oraz zwiększenie
wydatków na subwencje i dotacje celowe, przy równoczesnym zmniejszeniu bezpośrednich
wydatków budżetowych;
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-

reforma ubezpieczeń społecznych, spowodowała w budżecie państwa konieczność
zwiększenia dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który utracił część swych
dochodów z powodu podziału składki na część przekazywaną do FUS i część należną
otwartym funduszom emerytalnym.
Podstawowe założenia budżetu państwa, w porównaniu do roku 1998 zostały zrealizowane następująco:

Wyszczególnienie

1

1998 r.
Wykonanie
Wykonanie
w cenach
1999 r.
2
3

1999 r.

Wskaźniki %

Ustawa
budżetowa

Wykonanie

5:4

5:2

5:3

4

5

6

7

8

Dochody

126.559,9

135.798,8

129.257,8

125.922,2

97,4

99,5

92,7

Wydatki

139.751,5

149.953,4

142.099,8

138.401,2

97,4

99,0

92,3

Niedobór

-13.191,6

-14.154,6

-12.812,0

-12.479,0

97,4

94,6

88,2

Finansowanie

13.191,6

14.154,6

12.812,0

12.479,0

97,4

94,6

88,2

- krajowe

16.488,2

17.691,8

12.806,8

13.627,3

106,4

82,6

77,0

3.296,6

3.537,3

5,2

-1.148,3

22.082,7

34,8

32,5

- zagraniczne

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
Bezpośrednie porównanie wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa w 1999 r. z rokiem
poprzednim nie odzwierciedla jednak rzeczywistej dynamiki dochodów i wydatków z budżetu państwa z powodu
zmiany struktury budżetu spowodowanej wyżej przedstawionymi zmianami systemowymi.
W 1999 r. nie zostały wykonane zarówno zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 1999 dochody, jak
i wydatki, a niedobór budżetu państwa był niższy o 2,6% od założonego w ustawie budżetowej, tj. o 333 mln zł.
Relacja dochodów budżetowych do PKB zmniejszyła się z 23,0% w 1998 r. do 20,6% w 1999 r., a
wydatków odpowiednio z 25,4% do 22,6%. Relacja niedoboru budżetu państwa do PKB zmniejszyła się z 2,4%
w 1998 r. do 2,0% w 1999 r.
Szczegółowe omówienie wykonania budżetu państwa przedstawiono w dalszej części opracowania.
Wskazano również najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli.
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1.

Dochody budżetu państwa
W ustawie budżetowej na rok 1999 dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 129.287.762 tys.

zł, tj. 2,2% wyższe od wykonania w 1998 r. Zrealizowane zostały w wysokości 125.922.237 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 3.365.525 tys. zł, tj. o 2,6%. W porównaniu do roku 1998 dochody
były nominalnie niższe o 637.692 tys. zł, tj. o 0,5%, a realnie niższe o 7,3%15.
Realny spadek dochodów, w porównaniu do roku 1998, o 7,3% wynika głównie z wprowadzenia w
1999 r. reformy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz reformy terytorialnej, co spowodowało obniżenie
dochodów budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych) w związku z
przekazaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne do kas chorych oraz udziałów jednostek samorządu
terytorialnego.
Relacja dochodów budżetu państwa do produktu krajowego brutto zmniejszyła się z 23,0% (1998 r.) do
20,6% (1999 r.)16, tj. o 2,4 punktu procentowego. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej zakładano, że relacja
dochodów budżetowych do PKB pozostanie na poziomie roku 1998.
Zarówno w prognozowanych, jak i zrealizowanych dochodach budżetu państwa dominujące źródło
stanowiły dochody podatkowe, których udział wynosił odpowiednio 90,6% i 89,6%. W dochodach podatkowych
ok. 66% stanowiły dochody z podatków pośrednich.
Wykonanie dochodów ze źródeł podatkowych za 1999 r. stanowiło 96,2% kwoty prognozowanej,
z czego:

- dochodów z tytułu podatków od towarów i usług (VAT)

-

93,8%

- dochodów podatku akcyzowego

-

99,8%

-

dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych

-

92,3%

-

dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych

-

100,5%

-

dochodów z podatku od gier

-

96,1%.

15

Zastosowano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (1.073).

16

PKB (1998 r.) – 549.467 mln zł, PKB (1999 r.) – 611.576 mln zł.
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W ujęciu kwotowym dochody podatkowe w 1999 r. były niższe od prognozowanych w ustawie
budżetowej o 4.399.828,0 tys. zł, co w istotny sposób wpłynęło na możliwości sfinansowania zadań państwa.
Najwyższe różnice w stosunku do dochodów prognozowanych wystąpiły w zakresie wpływów z podatku od
towarów i usług, gdzie wykonanie było niższe o 3.223.483,1 tys. zł, tj. o 6,2% oraz w podatku dochodowym od
osób prawnych, który zrealizowano w kwocie niższej od prognozowanej o 1.247.595,5 tys. zł, tj. o 7,7%.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli podstawową przyczyną niepełnego wykonania prognozowanych
wpływów z podatków było przyjęcie zbyt optymistycznych założeń odnośnie wskaźników makroekonomicznych
dotyczących wzrostu gospodarczego, wielkości sprzedaży oraz zewnętrznych uwarunkowań działania
gospodarki.
Czynniki zewnętrzne, a zwłaszcza kryzys na wschodzie, drastyczny wzrost cen ropy na rynkach
światowych, ale również wolniejsze tempo unowocześniania polskiej gospodarki spowodowały słabsze niż
zaplanowano wyniki gospodarcze. Konsekwencją było niższe tempo wzrostu PKB (4,1% zamiast 5,1%
przyjętych w założeniach), wzrost kosztów w przedsiębiorstwach i spadek rentowności obrotu brutto z 4,7% w
1998 r. do 2,9% w 1999 r., wzrost stopy bezrobocia z 10,4% na koniec 1998 r. do 13,0% na koniec 1999 r.,
obniżenie tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych z 15,3% w 1998 r. do 7,0% w 1999 r. Ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie od grudnia 1998 r. do grudnia 1999 r. wzrosły o 9,8% (więcej o 1,7 punktu od
założeń). Jednocześnie wskaźnik wzrostu średnich cen wyniósł w 1999 r. 7,3% i był o 1,2 punktu niższy od
zakładanego.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niższa realizacja dochodów podatkowych była zasadniczą
przyczyną niepełnej realizacji wydatków budżetowych, a w konsekwencji sfinansowania zadań ustalonych przez
Sejm w kwotach niższych od przyjętych w ustawie budżetowej.
Różnica powstała w efekcie mniejszych niż planowano wpływów z dochodów podatkowych została
częściowo zrekompensowana ponadplanowymi dochodami niepodatkowymi i dochodami zagranicznymi.
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Najwyższa Izba Kontroli – podobnie jak w 1998 r. – krytycznie ocenia realność planowania dochodów
niepodatkowych. Negatywna ocena dotyczy znacznych rozbieżności między planem a wykonaniem takich
dochodów jak: dywidendy, wpłaty z zysku NBP, dochody jednostek budżetowych, dochody z ceł.

Realizacja dochodów
Na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa (CRB BP – subkonto dochodów) w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 1999 r. zgromadzono środki w wysokości 135.167.511 tys. zł.

Zgromadzone na CRB BP w 1999 r. wpływy z podatków i innych
należności budżetowych w kwocie 135.167.511 tys. zł zostały pomniejszone o
9.245.274 tys. zł z tytułu przekazanych przez Ministerstwo Finansów gminom,
powiatom i województwom udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych. W efekcie dokonanych zmniejszeń na CRB BP, wg stanu na 31
grudnia 1999 r., zgromadzono dochody budżetu państwa w wysokości
125.922.237 tys. zł, z tego dochody podatkowe wyniosły 114.562.249 tys. zł (91,0%
ogólnej kwoty dochodów) oraz dochody państwowych jednostek budżetowych –
11 359 987 tys. zł.
W 1999 r. wpłynęły do budżetu państwa środki w wysokości 137.113.423 tys. zł z tytułu należności
podatkowych i innych należności budżetowych. Łączne wpływy zostały pomniejszone o kwotę 11.191.186 tys.
zł, tj. o 8,2%, z tego:

-

przez przekazanie środków na rachunek środka specjalnego Ministerstwa Finansów
(fundusz premiowy) – 1.081.366 tys. zł;

-

17

przez przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatkach – 10.109.820 tys. zł, w tym:
-

podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.245.274 tys. zł,

-

podatku dochodowego od osób prawnych wraz z odsetkami – 864.546 tys. zł17.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane gminom z centralnego bieżącego
rachunku budżetu państwa, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – z rachunków bieżących
urzędów skarbowych.
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Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych przez Ministerstwo Finansów odbywało się w ocenie NIK w sposób prawidłowy.
W 1999 r. zmniejszenia wpływów należności budżetowych były, w porównaniu z rokiem 1998, niższe o
1.131.298 tys. zł, a w ujęciu nominalnym, tj. o 9,2%. W efekcie dokonanych zmniejszeń wpływów z tytułu
należności podatkowych i innych należności budżetowych, budżet państwa pozyskał w 1999 r. dochody
w kwocie 125.922.237 tys. zł.

Wykonanie dochodów, w ponad 99% przez cztery działy klasyfikacji
budżetowej, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999
Wg ustawy
Wykonanie
budżetowej

Wykonanie
1998 r.
w cenach 1999 r.
6

5:3

%
5:4

5:6

7

8

9

Dział

Wyszczególnienie

Wykonanie
1998 r.

1

2

3

4

126.559.929

129.287.762

125.922.237

135.798.804

99,5

97,4

92,7

6.077.797

5.956.300

5.566.504

6.521.476

91,6

93,5

85,4

117.207.323

119.310.177

115.845.816

125.763.458

98,8

97,1

92,1

1.089.414

1.184.794

2.244.559

1.168.941

206,0

189,5

192,0

1.092.429

1.370.314

1.256.097

1.172.176

115,0

91,7

107,2

Ogółem, w tym:
64

90

91

92

Handel zagraniczny
Dochody od osób
prawnych, osób
fizycznych i od
innych jednostek nie
posiadających
osobowości prawnej
Administracja
państwowa
i samorządowa
Wymiar
sprawiedliwości,
prokuratura

5

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zaległości podatkowe i niepodatkowe
Zaległości w dochodach ogółem budżetu państwa na 31 grudnia 1999 r. wyniosły 11.195.162 tys. zł i
były nominalnie o 35,5 % wyższe od zaległości na koniec 1998 r. (8.265.154 tys. zł).
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Strukturę zaległości podatkowych i niepodatkowych prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Stan zaległości na 31 grudnia
1998 r.

Wyszczególnienie

z tytułu podatków i innych
należności
budżetowych

1999 r.

p.j.b. wobec
organów
podatkowych
(potrącenia)

z tytułu podatków i innych
należności
budżetowych

p.j.b. wobec
organów
podatkowych
(potrącenia)

Struktura
zaległości
%
1998 r.
1999 r.
kol. 2
kol.4

Udział zaległości
w dochodach
%
1998 r.
1999 r.
kol. 2
kol. 4

1
Zaległości ogółem
w tym

2
8.265.154

3
825.794

4
11.195.162

5
969.048

6
100,0

7
100,0

8
6,5

- podatki pośrednie

2.859.533

332.278

4.407.103

407.273

34,6

39,4

4,4

5,9

674.867

410.418

679.317

465.803

8,2

6,1

4,6

4,5

1.761.629

50.354

1.931.310

62.165

21,3

17,2

5,1

8,4

631.511

8.509

541.516

8.725

7,6

4,8

1 427,5

1 588,0

94.646

23.405

293.763

24.116

1,2

2,6

11,7

74,3

2.242.968

830

3.342.153

965

27,1

29,9

19,0

26,2

- podatek dochodowy od osób
prawnych
- podatek dochodowy od osób
fizycznych (§15 i §17)
- podatki zniesione
- dywidendy (§13 i §75)
- pozostałe dochody w tym:

9
8,9

- cła

272.795

-

377.584

-

3,3

3,4

4,5

6,8

- różne opłaty (§64)

211.420

-

206.821

-

2,6

1,8

12,4

7,5

- grzywny i kary (§76)

427.826

-

529.434

-

5,2

4,7

95,7

128,6

- różne dochody (§77)

547.450

-

258-343

-

6,6

2,3

87,9

29,3

- odsetki (§81)
- odsetki od udzielonych
pożyczek i kredytów zagr.
(§82)

706.137

8,5

8,0

38,3

50,0

-

17
291,1

-

830

-

895.500

972.624

965

-

-

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
Na koniec 1999 r., relacja zaległości do dochodów zrealizowanych przez budżet państwa, wyniosła
8,9% (w 1998 r. - 6,5%).

Zaległości podatkowe, na koniec 1999 r., wyniosły 7.952.233 tys. zł i były
o 1.818.517 tys. zł wyższe od stanu tych zaległości na koniec 1998 r. Zaległości
o charakterze podatkowym stanowiły 71,0% ogólnego stanu zaległości (w 1998 r. –
74,2%), a ich relacja do dochodów podatkowych wzrosła z 5,4% w 1998 r. do 7,1%
w 1999 r.
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Największy wzrost zaległości w 1999 r., w porównaniu do roku 1998, wystąpił
w podatkach pośrednich. Były one wyższe o 1.547.570 tys. zł tj. o 54,1%. Zaległości
we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa (tzw. dywidend) były wyższe o 210,4%. Wzrosły one głównie górnictwie
węgla

kamiennego,

przemyśle

obronnym,

hutnictwie

i przemyśle

lekkim,

tj. w sektorach, które wymagają restrukturyzacji. Działania podjęte przez Ministerstwo
Finansów (w tym przeprowadzanie co miesiąc ocen zaległości podatkowych oraz
powołanie zespołu do spraw monitoringu) nie spowodowały poprawy w zakresie
likwidacji zaległości.
Na koniec 1999 r., relatywnie wyższe zaległości, wystąpiły w następujących częściach budżetowych:
08
Ministerstwo Finansów
71,2%
(7.970.120 tys. zł),
41
Obsługa zadłużenia zagranicznego
8,7%
(976.003 tys. zł),
44
Obsługa długu krajowego
7,4%
(827.793 tys. zł),
85/02-32
Budżety wojewodów
5,0%
(564.863 tys. zł),
36
Ministerstwo Sprawiedliwości
3,4%
(383.278 tys. zł),
51

-

Część

Główny Urząd Ceł

zaległości

podatkowych

3,5%

stanowiły zaległości

(387.623 tys. zł).

państwowych

jednostek

budżetowych wobec organów podatkowych z tytułu potrąceń z wzajemnej,
bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa (tzw.
kompensat). W 1999 r. zaległości te wyniosły 969.048 tys. zł i wzrosły w
porównaniu do roku 1998 o 17,3%. Powstały one na skutek niespłacenia przez
państwowe jednostki budżetowe kwot wynikających z potrąceń dokonanych przez
urzędy skarbowe.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 1999 r. kontrolę prawidłowości
dokonywania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań podatkowych
z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych18. Stwierdzono, że

18

Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg
uznaniowych – NIK, Warszawa, marzec 2000.

43
weryfikacja

wniosków

o

dokonanie

potrąceń,

w

celu

wyeliminowania

przypadków kompensowania nieistniejących wierzytelności, była na ogół
prawidłowa. Ustalono jednak przypadki bezpodstawnego potrącania zobowiązań
podatkowych przez urzędy skarbowe na łączną kwotę 2.285,4 tys. zł.
Nieprawidłowości dotyczyły dokonywania potrąceń płatnikom podatku
dochodowego od osób fizycznych na łączną kwotę 590,6 tys. zł, chociaż
Ministerstwo Finansów w marcu 1997 r. wskazało na niedopuszczalność
stosowania potrąceń w stosunku do płatników. Ponadto w 18 urzędach
skarbowych, w okresie 1997 r. – I półrocze 1999 r., stwierdzono przypadki
nieprzestrzegania procedury dokonywania potrąceń. Uchybienia polegały na
dokonywaniu potrąceń zobowiązań podatkowych, ponieważ dokonywano
kompensat bez udokumentowania, iż wierzytelności powstały w wyniku dostaw
towarów i usług wykonywanych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych

bądź

bez

uzyskania

informacji

z

państwowych

jednostek

budżetowych o bezsporności i wymagalności zgłaszanych przez podmioty
wierzytelności.
W ocenie NIK niska skuteczność windykacji należności od państwowych jednostek budżetowych
powstałych w związku z potrąceniami wynikała z braku skutecznych „narzędzi” windykacji. Pomimo
wystawiania wezwań do przekazania na rachunek urzędów skarbowych równowartości potrąconych kwot,
przesyłania zawiadomień (od 1998 r. postanowień) o dokonanej kompensacie do jednostek budżetowych,
jednostki nadrzędnej i Ministerstwa Finansów, na koniec 1997 r. zaległości tych jednostek wobec
skontrolowanych 38 urzędów skarbowych wyniosły 132.195 tys. zł, co stanowiło 69,4% potrąconych przez te
urzędy skarbowe zobowiązań podatkowych i 15,3% ogółem zaległości podatkowych. Na koniec 1998 r.
zaległości wraz z odsetkami wzrosły do 208.520 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 118% kwot potrąconych i
19,3% zaległości podatkowych ogółem, a w okresie 1997 r. – I półrocze 1999 r. 38 skontrolowanych urzędów
skarbowych zdołało odzyskać jedynie 173.651 tys. zł, co stanowiło 42,7% potrąconych przez te urzędy
zobowiązań podatkowych.
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Stwierdzono także, że pomimo wyraźnej dyspozycji Ministerstwa Finansów
wydanej w 1997 r., urzędy skarbowe bez podstawy prawnej dochodziły od
państwowych jednostek budżetowych równowartości potrąconych kwot w trybie
egzekucji administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny już w 1995 r. zwrócił
uwagę na niedopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej dla tego
typu należności. W okresie 1997 r. – I półrocze 1999 r., 18 urzędów skarbowych
(na 38 objętych kontrolą) wystawiło państwowym jednostkom budżetowym
zalegającym z wpłatą równowartości potrąconych kwot łącznie 2.689 tytułów
wykonawczych na kwotę 33.030,9 tys. zł. Korzystanie z takiego trybu
postępowania wobec państwowych jednostek budżetowych, urzędy skarbowe
wyjaśniały

brakiem

innych

skutecznych

instrumentów

prawnych

umożliwiających windykację tych należności od jednostek budżetowych.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2000 r., postanowiła, że zobowiązania publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz państwowych jednostek budżetowych zaciągnięte przez:
1) urzędy wojewódzkie z tytułu refundacji dopłat do cen leków,
2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez organ administracji rządowej, jeżeli zobowiązanie
powstało do dnia 31 grudnia 1998 r., nie później niż do dnia przekształcenia takiego zakładu,
3) państwowe jednostki budżetowe utworzone przez organ administracji rządowej, przejęte od 1 stycznia
1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zobowiązanie powstało do dnia 31 grudnia 1998
r.,

i przejęte przez organy administracji państwowej, uznaje się za wzajemnie zniesione, w
części, w jakiej stały się należnościami urzędów skarbowych.
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W 1999 r. Minister Finansów nie podał do publicznej wiadomości
informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono
znaczące kwoty zaległości podatkowych wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonej kwoty i przyczyn umorzenia, do czego zobowiązywał art. 16 ust. 2
ustawy o finansach publicznych. Rada Ministrów, realizując dyspozycję art. 16
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dopiero w dniu 3 grudnia 1999 r. (z mocą
obowiązującą od 24 grudnia 1999 r.) wydała rozporządzenie w sprawie wysokości
kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.19
Minister Finansów dopiero w dniu 7 kwietnia 2000 r. opublikował w
Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów obwieszczenie z dnia 9 marca
2000 r., obejmujące wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie I
półrocza 1999 r. umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych20.
Od 1998 r. Minister Finansów prowadzi Centralny Rejestr Zastawów
Skarbowych. Celem prowadzenia Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawnienia
zastawu w rejestrze oraz umożliwienie, na podstawie art. 46 ustawy Ordynacja
podatkowa, uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informację
o obciążeniu konkretnej rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o
wysokości zabezpieczonego zastawem zobowiązania lub zaległości.
W 1999 r. ustanowionych zostało 11.974 zastawów skarbowych (w 1998 r. –
5.499) oraz wydano 806 wypisów z CRZS (w 1998 r. – 16).

19

Dz.U. Nr 98, poz. 1141.

20

Dz.Urz. MF Nr 5, poz. 23.
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Ministerstwo Finansów, w skierowanych do izb i urzędów skarbowych
wytycznych,

zobowiązało

te

jednostki

do

zabezpieczania

zobowiązań

podatkowych oraz stosowania hipoteki i zastawu skarbowego, a także do
stosowania i przestrzegania przepisów do tyczących następstwa prawnego i
odpowiedzialności osób trzecich. W efekcie tych działań zaległości podatkowe,
zabezpieczone w 1999 r. hipoteką ustawową, wyniosły 454.095,5 tys. zł (w 1998 r.
678.878 tys. zł), zaś zabezpieczone hipoteką przymusową – 2.072.397,0 tys. zł
(w 1998 r. 524.926 tys. zł). W 1999 r. organy podatkowe wydały 1.056 decyzji o
zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych, obejmując nimi kwotę 573.675,0 tys. zł
oraz 4.130 decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe
na kwotę 197.180,6 tys. zł.
Kwota zaległości podatkowych obejmuje należności, dla których termin
płatności minął i zostały one ujęte w ewidencji urzędów skarbowych. Skala i
zakres nieujawnionych transakcji gospodarczych podlegających opodatkowaniu
nie są znane. Kontrola przeprowadzona przez NIK w Hortex Holding S.A.
wykazała,

tylko

w roku

obrachunkowym

1998/1999,

zaniżenie

podatku

dochodowego od osób prawnych o 3.593 tys. zł, a podatku od towarów i usług
o 354 tys. zł. Jednocześnie kontrola wykazała uchylanie się – w wyniku zaniżenia
wartości majątku – od zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 11.931 tys. zł.21
Kontrola podatników z wywiązywania się z zobowiązań podatkowych jest
podstawowym zadaniem urzędów kontroli skarbowej. Najwyższa Izba Kontroli
skontrolowała działalność urzędów kontroli skarbowej, w wyniku czego
stwierdzono, że w roku 1998, w stosunku do roku 1997, zwiększyła się liczba
kontroli prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej z 31.918 do 34.666,
a kwota stwierdzonych nieprawidłowości finansowych wzrosła z 6.263,3 mln zł
w 1997 r. do 7.298,4 mln zł w 1998 r., tj. o 16,5%.

21

Informacja o wynikach kontroli działalności Hortex Spółki z o.o. i Hortex Holding S.A. w zakresie
wykorzystania pomocy państwa oraz realizacji zobowiązań finansowych na rzecz państwa, NIK, Warszawa,
maj 2000 r., str. 4-8.
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Wzrosła również kwota stwierdzonych nieprawidłowości, w wyniku
których inspektorzy kontroli skarbowej wydali decyzje o ustaleniu zobowiązań
podatkowych z 1.390,6 mln zł w 1997 r. do 2.246,3 mln zł w 1998 r., tj. o 61,5%.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła występowanie nieprawidłowości
w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych przez uks, polegające na
niewłaściwym dokumentowaniu ustaleń kontroli, będących podstawą wydania
decyzji, jak również nieprzestrzeganie ustawy Ordynacja podatkowa, co
powodowało, że decyzje inspektorów kontroli skarbowej były uchylane w
postępowaniu odwoławczym. Powodowało to między innymi, że dodatkowe
wpływy do budżetu wynikające bezpośrednio z działalności urzędów kontroli
skarbowej, wyniosły: w 1997 r. – 278,9 mln zł, tj. 20% ustalonych zobowiązań, w
1998 r. – 391,6 mln zł, tj. 17,4% ustaleń, a w I półroczu 1999 r. – 310,7 mln zł, tj.
27,1%.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w stosunku do lat poprzednich,
pogorszyła się skuteczność egzekwowania należnych budżetowi państwa
podatków. Wskazują na to rozmiary i dynamika zaległości podatkowych oraz
wyniki działalności egzekucji administracyjnej.
W 1999 r. egzekucją administracyjną, prowadzoną przez organy skarbowe,
objęto zaległości budżetowe, należności państwowych funduszy celowych oraz
należności gmin w kwocie 6.386.697 tys. zł, z czego zaległości podatkowe wyniosły
3.921.288 tys. zł (w 1998 r. – 3.315.342 tys. zł). Działy egzekucyjne urzędów
skarbowych pozyskały kwotę 2.263.339 tys. zł, tj. o 28.175 tys. zł mniejszą niż
w 1998 r. (2.291.514 tys. zł), do budżetu państwa z tytułu podatków wpłynęła
kwota 1.741.504 tys. zł, tj. o 4,9% większa niż w 1998 r. (1.660.084 tys. zł).
Obniżył się jednak wskaźnik objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości
podatkowych z 54,1% w 1998 r. do 49,3% w 1999 r., a także wskaźnik
ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, z 50,1% w 1998 r. do
44,4% w 1999 r.
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Ulgi podatkowe
Zakres i skalę podatkowych ulg uznaniowych, udzielonych przez izby i urzędy skarbowe w latach 1998
– 1999, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

1998 r.
Wyszczególnienie

Zaniechanie ustalania i poboru
podatku
Liczba decyzji
Kwota w tys. zł

1
Ogółem, z tego:

2

4

171.649

15.732

16.904

-

Liczba decyzji

3

1. podatek dochodowy
od osób fizycznych
2. podatek dochodowy
od osób prawnych
3. podatki pośrednie
w tym:
- VAT
- akcyza
4. podatki zniesione

Umorzenia
Kwota w tys. zł
5
432.546

12.282

11.065

36.976

189.841

122.391

105.444

120.429
1962

70.923
34.521

-

126.196

1999 r.
Ogółem, z tego:

710.779

1. podatek dochodowy
od osób fizycznych
2. podatek dochodowy
od osób prawnych
3. podatki pośrednie

167.391

7.922

144.026

3.351

5.271

63.180

26.953

100.860

77.103

98.959

50.161

1.901

26.942

w tym:
- VAT
- akcyza
4. podatki zniesione

-

-

34.699

W 1999 r. izby i urzędy skarbowe, w wyniku podjętych decyzji, dokonały zaniechania ustalania i poboru
podatku oraz umorzenia podatku na łączna kwotę 311.417 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. (604 195 tys. zł)
kwota ulg zmniejszyła się o 51,5%.
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Wielkości udzielonych ulg podatkowych w poszczególnych podatkach w 1998 r. i 1999 r. przedstawiają
się następująco:

Ogółem

1998 r.

1999 r.

1999/1998

(w tys. zł)

(w tys. zł)

604.195

311.417

51,5

(%)

-

podatek dochodowy od osób fizycznych

23.347

8.622

36,9

-

podatek dochodowy od osób prawnych

226.817

90.133

39,7

-

podatki pośrednie

227.835

177.963

78,1

-

podatki zniesione

126.196

34.699

27,5

W 1999 r. - w porównaniu do 1998 r. - kwoty ulg udzielonych przez izby i urzędy skarbowe były niższe
o 72,5% w podatkach zniesionych, o 63,1% w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 60,3% w podatku
dochodowym od osób prawnych i o 21,9% w podatkach pośrednich.
W 1999 r., podobnie jak w 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę i krytycznie ocenia działania
Ministerstwa Finansów, w sprawie nieopracowania zbiorczego sprawozdania z dokonanych umorzeń
wierzytelności państwowych jednostek budżetowych oraz ulg. Sprawozdania jednostkowe, podobnie jak w roku
1998, były archiwizowane w Departamencie Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych Ministerstwa Finansów.
Minister Finansów nie wyznaczył jednostki organizacyjnej do merytorycznej oceny zawartych w sprawozdaniach
danych, ich przetwarzania oraz przekazywania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień innym
jednostkom.

Ustawa o finansach publicznych w art. 34 zobowiązała Radę Ministrów do
określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. W 1999 r. podjęte zostały
przez Ministerstwo Finansów prace nad projektem nowego rozporządzenia.
Minister Finansów w wytycznych, kierowanych do podległych mu izb
i urzędów skarbowych, w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 1999
r. zalecał by stosowano ulgi uznaniowe (tj. zaniechanie poboru podatków
i umorzenie zaległości podatkowych) tylko w wyjątkowych wypadkach, na
wniosek podatnika.

51
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, po zbadaniu ponad 2700 decyzji
w sprawie ulg, liczne przypadki przekroczenia granic uznania administracyjnego
przy udzielaniu ulg podatkowych22.
W 19 urzędach skarbowych, w podobnych sytuacjach, podejmowano
odmienne decyzje wobec wnioskodawców ubiegających się o ulgi podatkowe, co
wskazuje, że nawet w ramach jednego urzędu nie były stosowane jednolite
kryteria, w oparciu o które dokonywano by oceny sytuacji gospodarczej
podatnika, w tym w 9 urzędach skarbowych naruszono zasadę równego
traktowania podmiotów ubiegających się o ulgę i wydano co najmniej 55 decyzji o
zaniechaniu ustalania i poboru podatku od towarów i usług podmiotom
świadczącym usługi remontowe lub inwestycyjne na rzecz urzędów, izb
skarbowych albo innych jednostek budżetowych zlokalizowanych na terenie
objętym właściwością danego urzędu skarbowego. Udzielanie takich ulg
pomniejszało własne wydatki budżetowe tych jednostek kosztem ogólnych
dochodów budżetowych. Stwierdzone uszczuplenia budżetowe z tytułu takich ulg
w kwocie co najmniej 2.472,8 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła, żeby Minister Finansów wydawał
w 1999 r. izbom i urzędom skarbowym nowe zalecenia w sprawie udzielenia
w konkretnych przypadkach ulg podatkowych.
Ustalono jednak, że w grudniu 1998 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów przedłużył na 1999 r. okres obowiązywania, wydanych w 1993 r. oraz 1997
r., zaleceń Ministra Finansów dotyczących częściowego zaniechania ustalania i
poboru podatku od towarów i usług od sprzedaży samochodów używanych
(skupionych od osób fizycznych lub od podmiotów gospodarczych) i samochodów
poreklamacyjnych oraz od opakowań mleka spożywczego (z wyjątkiem
kaucjonowanych) sprzedawanych w kraju i sprowadzanych z zagranicy – w
części przewyższającej 7% podstawy opodatkowania.
22

Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg
uznaniowych – Warszawa, marzec 2000 r.
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Wydawanie zaleceń, ograniczające kompetencje organów podatkowych,
określone w ustawie o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej,
wielokrotnie było kwestionowane przez kontrole NIK. Zasadność tych zarzutów
znajduje potwierdzenie w fakcie, że 11 urzędów skarbowych prowadząc
postępowanie podatkowe i rozpatrując wnioski o udzielenie ulg podatkowych
uwzględniało zalecenia Ministerstwa Finansów lub nadrzędnej izby skarbowej,
nie badając faktycznej sytuacji finansowej podatników. W ten sposób wydano co
najmniej 1.037 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Wyniki kontroli przeprowadzonej w 101 podmiotach gospodarczych
korzystających z ulg podatkowych wykazały, że w przypadku 46 podmiotów
(45,5% skontrolowanych) przyznane ulgi nie wpłynęły na poprawę sytuacji
ekonomiczno-finansowej podatników, lub wpłynęły w sposób nieznaczny (np.
przejściowo). Przyznawanie ulg podatkowych w takich przypadkach skutecznie
pozbawia Skarb Państwa możliwości dochodzenia swoich należności, które
zgodnie z Prawem upadłościowym powinny być zaspakajane w trzeciej
kolejności.

Główne źródła dochodów budżetu państwa
Wykonanie dochodów budżetu państwa, w podziale na główne źródła,
dochodów prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Lp.
1
1

Wyszczególnienie
2
Dochody ogółem

1.1 Dochody podatkowe
1.2 Dochody
niepodatkowe
1.3 Dochody zagraniczne

Wykonanie
1998 r.

%

3

4

Wg ustawy
budżetowej

Wykonanie

%

6

7

5

Wykonanie
1998 r.
w cenach
1999 r.
8

%
6:3

6:8

10

11

126.559.929 100,0

129.287.762

125.922.237 100,0

135.798.804

99,5

97,4

92,7

113.949.492

90,0

117.176.700

112.776.872

89,6

122.267.805

99,0

96,2

92,2

12.602.775

10,0

12.062.662

13.079.961

10,4

13.522.778 103,8 108,4

96,7

7.662

0,0

48.400

65.404

0,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

9

6:5

8.221 853,6 135,1 795,6

54

55
Z analizy dochodów budżetu państwa wg paragrafów klasyfikacji
budżetowej wynika, że niższa niż zaplanowano w ustawie budżetowej na 1999 r.
była realizacja następujących dochodów:
− z podatku od towarów i usług importowanych (§ 23)

o

2.073.863 tys. zł,

− z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 16)

o

1.247.595 tys. zł,

− z podatku od towarów i usług (§ 25)

o

1.147.895 tys. zł,

− z podatku akcyzowego- wyroby krajowe (§26)

o

527.427 tys. zł,

− z cła (§ 22)

o

389.021 tys. zł,

− z wpłat z zysku spółek Skarbu Państwa (§ 75)

o

328.366 tys. zł,

− z grzywien i kar (§76)

o

76.028 tys. zł,

− z podatku od gier (§21)

o

22.505 tys. zł,

− z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych (§13) o

10.341 tys. zł,

− z prowizji i poręczeń Skarbu Państwa (§ 79)

o

9.215 tys. zł,

− z wpłat gmin na subwencje ogólną (§ 60)

o

8.461 tys. zł,

o

7.577 tys. zł,

− ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług (§ 24) o

1.726 tys. zł.

− z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego (§ 80)

Wyższe niż zakładano w ustawie budżetowej dochody osiągnięto
z następujących źródeł:
− z odsetek (§ 81)

o

1.205.858 tys. zł,

− z różnych dochodów (§ 77)

o

436.359 tys. zł,

− z wpłat z zysku NBP (§ 12)

o

154.413 tys. zł,

− z nadwyżek środków pozabudżetowych (§ 72)

o

68.344 tys. zł,

− z dywidend od spółek (§ 73)

o

94.793 tys. zł,

z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych (§ 84) o

16.561 tys. zł,

− z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 43)

o

− z wpłat odsetek od podmiotów gospodarczych

12.424 tys. zł.
W budżetach wojewodów niższe niż przyjęte w ustawie budżetowej na 1999
r. zrealizowano dochody:
− z różnych opłat (§64)

o

35.541 tys. zł,

− z kar i grzywien (§76)

o

23.168 tys. zł,

− z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
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jednostkom samorządu terytorialnego (§ 80)

o

7.577 tys. zł.
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1.1. Dochody podatkowe
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono dochody podatkowe w kwocie
117.176.700 tys. zł, tj. o 2,8% wyższe od wykonania 1998 r. (113.949.492 tys. zł).
Udział dochodów podatkowych założony w ustawie budżetowej w stosunku do
dochodów budżetu państwa w roku 1999 wynosił 90,6% i był wyższy od udziału
tych dochodów w roku 1998 o 0,6 punktu procentowego (w 1998 r. udział wynosił
90,0%).
W 1999 r. dochody podatkowe wykonano w kwocie 112.776.872 tys. zł,
co stanowiło 96,2% planowanej kwoty dochodów z tego tytułu, a ich udział
w dochodach ogółem wyniósł 89,6% (w 1998 r. – 90,0%). Dochody podatkowe
wykonane w 1999 r. były o 1,0% niższe niż w 1998 r., a realnie niższe o 7,8%.
Realizację dochodów budżetu państwa z poszczególnych podatków
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
1998 r.

1999 r.
Wg ustawy
Wykonanie
Budżetowej

5:3

%
5:4

5:6

Struktura w %
1998r.
1999 r.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.

Ogółem dochody
podatkowe

113.949.492

117.176.700

112.776.872

122.267.805

99,0

96,2

92,2

100,0

100,0

2.

Podatki pośrednie

64.432.275

77.865.000

74.567.152

69.135.831

115,7

95,8

107,9

56,6

66,1

3.

Podatek
dochodowy od
osób prawnych
Podatek
dochodowy od
osób fizycznych

14.808.981

16.308.000

15.060.405

15.890.037

101,7

92,3

94,8

13,0

13,4

34.663.997

23.003.700

23.115.215

37.194.469

66,7

100,5

62,1

30,4

20,5

44.238

0

34.100

47.467

77,1

0

71,8

0,0

0,0

4.

5.

Podatki zniesione

4

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.

11

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 1999 przyjęto m.in., że
dochody budżetu państwa z tytułu:
− podatku od towarów i usług będą nominalnie wyższe o 15,8% niż w 1998 r.,
a relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 8,5%
w 1998 r. do 8,7 % w 1999 r.;
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− podatku akcyzowego wzrosną o 15,5% w stosunku do wykonania 1998 r., a
relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w latach 1998-1999
utrzyma się na poziomie 4,2%;
− podatku dochodowego od osób prawnych będą nominalnie wyższe o 5,1%
(Podatek należny będzie podlegał podziałowi między budżet państwa i
jednostki

samorządu

terytorialnego.

Udział

jednostek

samorządu

terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
wyniesie 5,5%, tj. dla gmin – 5,0%, dla województw – 0,5%);
− podatku dochodowego od osób fizycznych będą o 33,3% niższe niż w 1998 r.
(Podatek należny będzie zmniejszony o wysokość składek na ubezpieczenia
zdrowotne, a pozostała część podatku podzielona zostanie między budżet
państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych dla: województw – 1,5%, powiatów – 1,0%,
gmin – 26,5%).
Udział poszczególnych podatków w dochodach budżetu państwa i
dochodach podatkowych oraz relację tych dochodów do produktu krajowego
brutto prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
Udział % w dochodach podatkowych
Wyszczególnienie

Wykonani
e
1998 r.

Wykonani
Ustawa
e
budżetowa
1999 r.
1999 r.

Udział % w dochodach b.p.
Wykonani
e
1998 r.

Wykonani
Ustawa
e
budżetowa
1999 r.
1999 r.

Relacja % do
PKB
Wyko- Wykonanie
nanie
1998 r. 1999 r.

- podatki pośrednie

56,6

66,5

66,1

50,9

60,2

59,2

11,7

12,2

- podatek dochodowy
od osób prawnych

13,0

13,9

13,4

11,7

12,6

12,0

2,7

2,5

- podatek dochodowy
od osób fizycznych

30,4

19,6

20,5

27,4

17,8

18,4

6,3

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- podatki zniesione

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1999 r. – w porównaniu do 1998 r. – zwiększył się udział dochodów
z podatków pośrednich w dochodach budżetu państwa ogółem o 8,3 punktu
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procentowego i podatku dochodowego od osób prawnych o 0,3 punktu
procentowego.
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W dochodach podatkowych udział dochodów z podatków pośrednich zwiększył
się o 9,5 punktu procentowego, a podatku dochodowego od osób prawnych o 0,4
punktu procentowego. Natomiast w 1999 r. udział dochodów z podatku
dochodowego od osób fizycznych w dochodach podatkowych, w porównaniu do
roku 1998, zmniejszył się o 9,9 punktu procentowego, a w dochodach budżetu
państwa ogółem w 1999 r. uległ zmniejszeniu o 9,0 punktu procentowego w
stosunku do 1998 r.
Prognozy przyjęte do ustawy budżetowej na rok 1999 w zakresie
poszczególnych tytułów dochodów podatkowych zrealizowano w sposób
następujący:
(w %)
Wyszczególnienie
1
Dochody podatkowe
- podatki pośrednie
- podatek dochodowy od
osób prawnych
- podatek dochodowy od
osób fizycznych

Prognoza do ustawy budżetowej
Realizacja w 1999 r.
Udział
Udział
w dochodach
Udział
w dochodach Wykonanie
Wykonanie
Udział*
budżetu
99/98
w PKB
budżetu
99/98
w PKB
państwa
państwa
2
3
4
5
6
7
94,8

18,7

90,6

99,0

18,4

89,6

115,7

12,4

60,2

115,7

12,2

59,2

105,1

2,6

12,6

101,7

2,5

12,0

66,7

3,7

17,8

66,7

3,8

18,4

* PKB porównywalny z PKB wykonanym w 1999 r. Od 1999 r. GUS prezentuje PKB
uwzględniając „szarą strefę”. W związku z tym PKB – przyjęty na etapie planowania, dla
uzyskania danych porównywalnych, został skorygowany o tę pozycję.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zasadniczy wpływ na niepełną realizację dochodów podatkowych miały niższe
niż zakładano dochody z podatków pośrednich o 3.297.848 tys. zł (VAT i akcyza)
i podatku dochodowego od osób prawnych o 1.247.595 tys. zł, których nie były
w stanie zrekompensować wyższe niż założono dochody z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Wpływ na niepełne wykonanie dochodów z podatków pośrednich miały: wolniejszy niż zakładano przy
konstrukcji budżetu wzrost gospodarczy, niższy przyrost PKB wykorzystywany w kraju (4,9% zamiast 6,1%),
niższy od prognozowanego wzrost cen towarów i usług objętych podatkiem VAT (7,3% zamiast 8,5%), jak
również niższa dynamika sprzedaży wyrobów spirytusowych oraz niższa dynamika stawek podatku akcyzowego
(pomimo wprowadzenia z wyprzedzeniem i wyższych stawek podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe i
paliwa silnikowe niż zakładano przy opracowaniu budżetu).
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Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpływ
miały następujące czynniki: niższy zysk brutto przedsiębiorstw, niższy wskaźnik cen produkcji przemysłowej i
udziałów inwestycyjnych, niższa dynamika nakładów inwestycyjnych i wzrost odliczeń zakładów pracy
chronionej.

1.1.1. Podatki pośrednie
W ustawie budżetowej na 1999 r. dochody z podatków pośrednich zaplanowano w wysokości
77.865.000 tys. zł, tj. o 20,8% więcej niż wykonanie 1998 r. (64.432.275 tys. zł). Zrealizowano dochody w
wysokości 74.567.152 tys. zł, tj. 95,8% planu.
W stosunku do wykonania w 1998 r. dochody z podatków pośrednich w 1999 r. nominalnie zwiększyły
się o 15,7 %, a realnie wzrosły o 7,9 %.
Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu podatków pośrednich prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Podatki pośrednie ogółem
z tego:
Podatek od towarów i usług, w
tym:
- kraj
- import
- zryczałtowany podatek VAT
Podatek akcyzowy
w tym:
a) podatek akcyzowy
(wyroby krajowe)
w tym:
- wyroby spirytusowe, wino
i piwo
- wyroby tytoniowe
- paliwa silnikowe
b) podatek akcyzowy
(wyroby importowane)
Podatek od gier

1.

2.

3.

3
64.432.275

4
5
77.865000 74.567.152

Wykonanie
1998 r.
w cenach
1999 r.*
6
69.135.831

42.876.579

52.035.000 48.811.517

46.006.569

113,8

93,8

106,1

14.167.617
28.700.960
8.002
21.068.527

17.474.600 16.326.706
34.550.800 32.476.937
9.600
7.874
25.260.000 25.208.140

15.201.853
30.796.130
8.586
22.606.529

115,2
113,2
98,4
119,6

93,4
94,0
82,0
99,8

107,4
105,5
91,7
111,5

18.400.363

22.120.500 21.593.073

19.743.589

117,4

97,6

109,4

Wykonanie
w 1998 r.

1999 r.
Wg ustawy
Wykobudżetowej
nanie

Wskaźniki %
5:3

5:4

5:6

7
115,7

8
95,8

9
107,9

6.333.277

-

6.380.158

6.795.606

100,7

-

93,9

5.210.587
6.597.824

-

6.291.631
8.582.168

5.590.960
7.079.465

120,7
130,1

-

112,5
121,2

3.615.067
547.495

2.862.940
522.732

135,5
112,4

2.668.164
487.169

3.139.500
570.000

* Kolumna 6 = kolumna 3 x 1,073 (wskaźnik cen towarów i usług wg GUS)
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

115,1
96,1

126,3
104,7
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W 1999 r. udział podatków pośrednich (74.567.152 tys. zł) w dochodach
budżetu państwa (125.922.237 tys. zł) wynosił 59,2% (w 1998 r. – 50,9%).
Niższe o 6,2% wykonanie dochodów z podatku od towarów i usług
spowodowane było m.in.:
- niższym tempem wzrostu PKB, co wpłynęło na zmniejszenie dochodów
o ok. 582 mln zł;
- niższym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych – zmniejszenie
o ok. 276,6 mln zł;
- niższym

wzrostem

cen

produkcji

przemysłowej

–

ubytek

dochodów

o ok. 174,8 mln zł;
- niższym wykonaniem dochodów 1998 r. (założono PW 1998 r. 44.935,1 mln zł
zrealizowano 42.876,6 mln zł).
Przyczyną niewykonania dochodów w zakresie podatku akcyzowego było:
- niższe wykonanie dochodów w 1998 r. (niższa baza), np. z akcyzy od paliw
silnikowych prognozowano wykonanie 8.869,2 mln zł, a wykonano 8.763,6 mln zł, z
akcyzy dla wyrobów spirytusowych prognoza 6.049,7 mln zł, wykonanie 4.812,5
mln zł;
- niższa dynamika sprzedaży wyrobów spirytusowych (zakładana 94,7%,
zrealizowana 89,6%) - ubytek dochodów o 282,9 mln zł oraz niższa dynamika
stawki (przyjęto 109,5%, zrealizowano 107,5%) - ubytek dochodów ok. 95,7 mln zł.
Zaległości w podatkach pośrednich ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 4.407.103 tys. zł.
(według stanu na 31 grudnia 1998 r. zaległości wyniosły 2.859.533 tys. zł). W porównaniu do roku 1998
zaległości te wzrosły o 54,1 %.
Głównym powodem wzrostu zaległości w podatku VAT jest bardzo wysoki przyrost zaległości w
spółkach węglowych i w kopalniach węgla kamiennego. Kwota zaległości u tych podatników wyniosła 1.070.853
tys. zł, co stanowi 26,2% wszystkich zaległości w tym podatku. Istotne znaczenie dla wzrostu zaległości
w podatku od towarów i usług miało również pojawienie się zaległości, po raz pierwszy w 1999 r., w Polskich
Kolejach Państwowych, zaległości te na koniec 1999 r. wyniosły 180.612 tys. zł.
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W zakresie podatku akcyzowego, główną przyczyną wzrostu zaległości był wzrost zaległości z tego
podatku w niektórych zakładach przemysłu spirytusowego, co wiąże się z trudną sytuacją tej branży,
spowodowaną spadkiem sprzedaży wyrobów spirytusowych.

Podatek od towarów i usług
Na 1999 r. zaplanowano dochody z podatku od towarów i usług w wysokości 52.035.000 tys. zł, a
zrealizowano w kwocie 48.811.517 tys. zł, tj. w 93,8%. Stanowiły one 113,8% wykonania w 1998 r. i realnie
wzrosły o 6,1%.
W 1999 r. udział podatku od towarów i usług w dochodach budżetu państwa (125.922.237 tys. zł)
wynosił 38,8 % (w 1998 r. – 33,9%).
Zaległości ogółem w podatku od towarów i usług na koniec 1999 r. wyniosły 4.106.145 tys. zł (w 1998
r. - 2.640.672 tys. zł).
Zaległości z tytułu podatku od towarów i usług prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie
1
Ogółem podatek od
towarów i usług
w tym:
- kraj
- import
- zryczałtowany
podatek VAT

1998 r.
Zaległości
wpływy
na 31.12.
2
3

1999 r.
zaległości
wpływy
na 31.12.
4
5

(w tys. zł)
Wskaźniki %
3:2

5:4

4:2

5:3

6

7

8

9

43.194.727

2.640.672

49.318.830

4.106.145

6,1

8,3

114,2

155,5

14.486.908

2.631.531

16.831.605

4.092.724

18,2

24,3

116,2

155,5

28.699.817

9.140

32.479.348

13.421

0,0

0,0

113,2

146,8

8.002

1

7.877

-

0,0

-

98,4

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z wykazu podatników zalegających z płatnościami w podatku od towarów
i usług na dzień 31 grudnia 1999 r. wynika, że 865 podmiotów zalegało z
płatnościami w podatku od towarów i usług w kwotach od 401 tys. zł do 226.865
tys. zł (w 1998 r. - 1.696 podmiotów w kwotach od 151 tys. zł do 111.945 tys. zł).
Największymi dłużnikami według stanu na koniec grudnia 1999 r. były spółki
węglowe i Polskie Koleje Państwowe.
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Wg stanu na 31 grudnia 1999 r. zarejestrowanych było 1.050.835 podatników podatku od towarów i
usług (w 1998 r. - 962.932), co stanowiło wzrost w porównaniu do 1998 r. o 9,1%. Z danych Ministerstwa
Finansów wynika, że ujawniono 4.319 podatników, którzy nie zarejestrowali się jako podatnicy VAT, mimo
istniejącego obowiązku i nie płacili podatku w pierwszych miesiącach 1999 r. oraz 1.855 podatników (w tym 250
podatników świadczących usługi pasażerskiego przewozu osób w samochodowej komunikacji podmiejskiej i
międzymiastowej i 1605 podatników, do których wysłano informacje o obowiązku stosowania kas
rejestrujących), którzy nie prowadzili ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących,
pomimo istnienia ustawowego obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym23.

Podatek akcyzowy

Na 1999 r. zaplanowano dochody z akcyzy w wysokości 25.260.000 tys. zł,
zrealizowano w kwocie 25.208.140 tys. zł, tj. 99,8% zaplanowanej wielkości.
Wielkość sprzedaży niektórych wyrobów akcyzowych w latach 1998-1999
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

3
82.177

4
86.805

1.

2
Wyroby spirytusowe - sprzedaż przez producenta
w tym:
Sprzedaż wyrobów spirytusowych czystych w tys. litrów

%
4:3
5
105,6

68.798

74.485

108,3

2.

Sprzedaż pozostałych wyrobów spirytusowych (wódek)

13.379

12.320

92,1

9.839.499

12.610.753

*

589.651

443.573

*

Lp.
1
I.

Wyszczególnienie

II. Paliwa silnikowe – sprzedaż przez rafinerie w tym:

1998 r.

1999 r.

1.

Sprzedaż benzyn bazowych w tonach

2.

Sprzedaż etyliny E-94 w tonach

1.211.050

1.229.028

*

3.

Sprzedaż etyliny E-86 w tonach

14.322

0

*

4.

Sprzedaż benzyny bezołowiowej w tonach

Sprzedaż olejów napędowych do silników
szybkoobrotowych w tonach
III. Przerób ropy w tonach

2.414.852
5.609.624

4.065.817
6.872.335

*
*

15.987.662

16.658.629

104,2

IV. Papierosy – sprzedaż przez producentów w tys. sztuk

81.225.518

94.224.273

116,0

5.

* Dane nieporównywalne - od 1999 r. nastąpiła zmiana jednostek miary z ton (obowiązujących w
1998 r.) na tysiące litrów
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

23

Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.
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W 1999 r. udział akcyzy w dochodach budżetu państwa (125.922.237 tys. zł)
wynosił 20,0%, (w 1998 r. – 16,6%).
Zaległości ogółem na koniec 1999 r. wyniosły kwotę 281.233 tys. zł (w 1998 r.
– 209.015 tys. zł).
Zaległości z tytułu podatku akcyzowego prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1998 r.
Zaległości
Wpływy
na 31.12.
2
3
21.104.706
209.015

1999 r.
Zaległości
Wpływy
na 31.12.
4
5
25.259.055
281.233

18.436.498

206.945

21.643.481

4.729.943

65.369

- wyroby tytoniowe

5.210.587

- paliwa silnikowe
b) podatek akcyzowy
(wyr. importowane)

Wyszczególnienie
1
Ogółem podatek
akcyzowy z tego:
a) podatek akcyzowy
(wyroby krajowe)
w tym:
- wyroby
spirytusowe

Wskaźniki %
3:2

5:4

4:2

5:3

6
1,0

7
1,1

8
119,7

9
134,6

279.100

1,1

1,3

117,4

134,9

4.520.991

87.404

1,4

1,9

95,6

133,7

4.536

6.291.631

5.359

0,1

0,1

120,7

118,1

6.597.824

2.902

8.582.168

4.319

0,0

0,1

130,1

148,8

2.668.208

2.070

3.615.574

2.133

0,1

0,1

135,5

103,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Stan zaległości poszczególnych podatków wynosił:
- w podatku akcyzowym od wyrobów krajowych (§ 26)

– 279.100 tys. zł

(w 1998 r.- 206.945 tys. zł) - wzrost o 34,9%,

- w podatku akcyzowym od wyrobów importowanych (§ 27)

– 2.133 tys. zł

(w 1998 r. - 2.070 tys. zł) - wzrost o 3,0 %.

Na koniec grudnia 1999 r. - według danych Ministerstwa Finansów - 120
podmiotów gospodarczych zalegało z płatnościami podatku akcyzowego w kwotach od
406 tys. zł do 31.182 tys. zł (w 1998 r. - 128 podmiotów gospodarczych w kwotach od
156 tys. zł do 25.789 tys. zł). Największymi dłużnikami były zakłady przemysłu
spirytusowego.
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Podatek od gier
Na 1999 r. zaplanowano dochody z podatku od gier w wysokości 570.000 tys. zł, zrealizowano w kwocie
547.495, co stanowiło 96,1% zaplanowanej wielkości (w stosunku do wykonania 1998 r. - 487.169 tys. zł nastąpił wzrost o 12,4 %).
Zaległości z tytułu podatku od gier wzrosły z 9.846 tys. zł w 1998 r. do 19.724 tys. zł w 1999 r., tj. o
100,3%. Wzrost zaległości był skutkiem dokonanych przypisów tego podatku w wyniku przeprowadzonych
kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku i Warszawie.

1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w
kwocie 16.308.000 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 15.060.404,5 tys. zł, tj. o 7,7% niższe. W stosunku do
wykonania w 1998 r. (14.808.981 tys. zł) dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły
nominalnie o 1,7 %, a realnie uległy obniżeniu o 5,2 %.

Przy opracowywaniu prognozy wielkości podatku dochodowego od osób
prawnych na 1999 rok uwzględniono m.in.:
-

zmniejszenie limitu ulg inwestycyjnych do 10% (z 15% w 1998 r.) dla
podmiotów korzystających z ulg na zasadach ogólnych i do 30 % (z 35 % w
1998 r.) dla podmiotów spełniających dodatkowe kryteria,

-

zmniejszenie nominalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych
z 36% w 1998 r. do 34 % w 1999 r.,

-

udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku w
wysokości 5,5 %.
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Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w podziale na podmioty dokonujące wpłat
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

Rodzaj należności
1
Podatek dochodowy od osób prawnych,
w tym:
- od przedsiębiorstw
- od banków i pozostałych instytucji
finansowych

%
4:2

%
4:3

2
14.808.981

1999 r.
Ustawa
Wykonanie
budżetowa
3
4
16.308.000 15.060.405

5
101,7

6
92,3

12.201.120

13.885.000

13.039.299

106,9

93,9

2.607.861

2.423.000

2.021.106

77,5

83,4

Wykonanie
1998 r.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wpływy od banków i pozostałych instytucji finansowych zrealizowane zostały
w 83,4%, zaś od przedsiębiorstw w 93,9%. Przyczyną niepełnego wykonania
dochodów był:
- niższy wzrost gospodarczy – wzrost PKB o 4,1% wobec zakładanego 5,1%,
- niższy od zakładanego wskaźnik rentowności obrotów brutto,
-

zmiana zasady tworzenia przez banki rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
polegająca na tym, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest wartość całego
kredytu, podczas gdy opóźnienie w spłacie kredytu dotyczy tylko jego części (raty).
W 1999 r. osiągnięto niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, niż w roku 1998

m.in. w rozdziale 9003 - Przemysł tytoniowy o 38,9% i w rozdziale 9016 – Banki o 24,3%. Najwyższy wzrost
wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 1999 r. (w porównaniu do 1998r.) wystąpił
w rozdziałach: 9070 – Gospodarka komunalna o 29,6% i 9059 - Łączność o 15,2%.

Zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych na 31 grudnia 1999 r.
wyniosły 679.317 tys. zł i w stosunku do zaległości na 31 grudnia 1998 r. zwiększyły
się o 4.450 tys. zł, tj. o 0,7 % (stan zaległości na koniec 1998 r.- 674.867 tys. zł).
Relacja zaległości do osiągniętych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wg stanu na
31 grudnia 1999 r., wyniosła 4,2% i uległa zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 1998r. (4,3%).
Zaległości 10 największych dłużników (w kwotach od 5.807 tys. zł do 52.004 tys. zł) stanowiły 26,6% ogółu
zaległości w tym podatku.
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Ulgi uznaniowe udzielone w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 1999 r. - wg danych Ministerstw Finansów – dotyczyły:
-

zaniechania ustalania i poboru podatku

- 63.180,5 tys. zł,

-

umorzenia

- 26.953,2 tys. zł.

1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustawą budżetową na 1999 r. dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych ustalono w kwocie 23.003.700 tys. zł, a wykonano w wysokości
23.115.214,8 tys. zł. Zrealizowane dochody były wyższe o 0,5 % od założeń
przyjętych w ustawie budżetowej.
W stosunku do wykonania 1998 r. (34.663.997 tys. zł) dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych uległy zmniejszeniu o 33,3 %. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach
budżetu państwa 1999 r. zmniejszył się z 27,4 % w 1998 r. do 18,4% w 1999 r. Związane to było z
wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy terytorialnej kraju i reformy ochrony zdrowia, które miały
wpływ na wysokość uzyskanych w 1999 r. przez budżet państwa wpływów podatkowych z podatku
dochodowego od osób fizycznych. I tak :

a)

ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach
1999 i 200024 postanowiono, że:

- dochodami gmin są udziały w wysokości 27,6 % wpływów z podatku
dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy,
-

dochodami powiatu jest udział, w wysokości 1 % wpływów, z podatku
dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu,

-

dochodami województwa jest udział 1,5 % wpływów z podatku dochodowego
od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa.
Łączny udział organów samorządowych w dochodach budżetu państwa

z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zasadach ogólnych
wyniósł w 1999 r. – 30,1%,

24

Dz.U. Nr 150, poz. 983.
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b) ustawą z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw25 dokonano zmiany art. 27b ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych26, dodanego
art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym27.
Podatek dochodowy od osób fizycznych uległ obniżeniu o kwotę składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłacone w roku podatkowym bezpośrednio
przez podatnika lub pobrane przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym. Składka nie może przekroczyć 7,5 % podstawy
wymiaru tej składki.
Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały w 1999
r. pomniejszone o udziały organów samorządowych w tym podatku o łączną kwotę
9.245.274 tys. zł, z tego o:
-

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w
wysokości 8.477.394 tys. zł,

-

udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
w wysokości 307.152 tys. zł,

-

udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
w wysokości 460.728 tys. zł.
Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31 grudnia 1999 r.
wyniosły 1.931.310,3 tys. zł (w 1998 r. – 1.761.628,5 tys. zł) i wzrosły
o 169.681,8 tys. zł, tj. o 9,6%. Relacja zaległości do wpływów ogółem (rozdział
9019 i 9012) z tego podatku (32.532.807,2 tys. zł) - w 1999 r. wyniosła 5,9 % (w
1998 r. 45.426.993 tys. zł, tj. 3,9 %).

25

Dz.U. Nr 117, poz. 756.

26

Dz.U. z 1993 r. Nr 30, poz. 416 ze zm.

27

Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.
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Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyły głównie na:
a) płatnikach tego podatku w kwocie 958.818 tys. zł (w 1998 r. – 939.354 tys. zł), co
stanowi 49,6% zaległości w tym podatku (w 1998 r. – 48,2 %). Zaległości te
wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia 1998 r. o kwotę 19.464 tys. zł,
tj. o 2,1%.
b) osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółkach
cywilnych osób fizycznych w kwocie 972.485 tys. zł. Zaległości te wzrosły
w porównaniu do stanu na koniec 1998 r. (822.223 tys. zł) o kwotę 150.262 tys. zł,
tj. o 18,3%.
Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 oraz
porównanie z danymi za lata 1995-1997 prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie
Liczba podatników
Dochód przed
odliczeniem (brutto)
Odliczenia od dochodu,
w tym:
- darowizny
- wydatki na cele
mieszkaniowe
Odliczenia od podatku,
w tym:
- wydatki na cele
mieszkaniowe
Podatek należny
Wpłacony zaliczkami
Do zapłaty
Do zwrotu
Obciążenia dochodu
brutto podatkiem po
odliczeniach (%)

24.592.828
265.165,5

1996/
1995
102,0
125,1

%
1997/
1996
100,0
121,6

1998/
1997
101,5
118,3

6.414,7

9.054,4

167,7

22,8

141,2

9.030,4

812,0

642,4

186,3

9,0

79,1

7.208,0
35,2

11.817,3
56,8

1.722,0
2.822,5

3.983,5
2.960,8

163,9
161,4

14,6
4 969,2

231,3
104,9

26.468,0
28.576,0
1.212,0
3.320,0

29.839,0
34.731,0
838,0
5.730,0

2.374,9
38.364,1
41.435,0
1.527,0
4.598,0

2.250,0
42.882,0
46.127,0
1.984,0
5.229,0

112,7
121,5
69,1
172,6

128,6
119,3
182,2
80,2

94,7
111,8
111,3
129,9
113,7

17,97

16,20

17,13

16,17

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

23.758.953
147.290

24.226.002
184.208,9

24.226.058
224.067,8

16.753,0

28.101,7

4.847,0

x

x

x

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. organy podatkowe udzieliły ulg w podatku dochodowym
od osób fizycznych, które dotyczyły:
-

umorzenia

– 5.270,9 tys. zł,

-

zaniechania ustalania i poboru podatku – 3.350,7 tys. zł.
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1.1.4. Podatki zniesione
W ustawie budżetowej na rok 1999 nie przewidywano dochodów dla budżetu państwa
z tytułu podatków zniesionych. Głównym powodem takiego założenia były malejące
dochody z tego tytułu jak również fakt, że ostatni podatek został zniesiony w 1997
roku. Zrealizowane dochody w 1999 r. w wysokości 34.099,8 tys. zł, były niższe o
22,9% od wykonania roku 1998 (44.238 tys. zł) w ujęciu nominalnym, a realnie o
28,2%.
Zaległości z podatków zniesionych na koniec 1999 r. wyniosły 541.516 tys. zł (w 1998 r. - 631.550 tys.
zł). Największe zaległości w podatkach zniesionych na dzień 31 grudnia 1999 r. posiadały podmioty z
następujących województw:
-

śląskiego

125.275 tys. zł,

-

mazowieckiego

93.188 tys. zł,

-

łódzkiego

87.708 tys. zł,

-

pomorskiego

39.124 tys. zł,

-

dolnośląskiego

34.462 tys. zł.

1.2. Dochody niepodatkowe
W ustawie budżetowej na 1999 r. założono dochody budżetu państwa z
tytułu dochodów niepodatkowych w wysokości 12.062.662 tys. zł, tj. o 4,3% niższe
od dochodów niepodatkowych zrealizowanych w 1998 r. Wykonanie tych
dochodów w 1999 r. wyniosło 13.079.961 tys. zł, co stanowiło 108,4% planowanej
kwoty i 10,4% dochodów budżetu państwa ogółem (w 1998 r.- 10,0%).
Wykonanie w 1999 r. dochodów niepodatkowych w ujęciu nominalnym było
wyższe od wykonania w 1998 r. o 477 186 tys. zł, tj. o 3,8%, a w ujęciu realnym
niższe o 3,3%.
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Realizację dochodów niepodatkowych z poszczególnych tytułów prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1
Ogółem

Wykonanie
1999 r.
w 1998 r.
Wykonanie
w cenach
1998 r.
Wg ustawy
Wykonanie
1999 r.
budżetowej
2

3

4

5

%
4:2

4:3

4:5

kol.2

kol.3

kol.4

6

7

8

9

10

11

12.602.775 12.062.662 13.079.961 13.522.778 103,8

- dywidendy
- wpłaty z zysku NBP
- cła
- dochody jednostek
budżetowych
- pozostałe dochody
niepodatkowe
- wpłaty gmin

1.000.775

840.000

596.500

1.073.832

321.913

348.000

502.413

6.076.493

5.955.000

5.565.979

6.520.077

4.105.627

3.832.027

5.393.696

989.954

945.477

887.676

108.013

142.158

133.697

Struktura
%

108,4

96,7 100,0 100,0 100,0

59,6

71,0

55,5

7,9

7,0

4,6

345.413 156,1

144,4

145,5

2,6

2,9

3,8

91,6

93,5

85,4

48,2

49,3

42,6

4.405.338 131,4

140,8

122,4

32,6

31,8

41,2

89,7

93,9

83,6

7,9

7,8

6,8

115.898 123,8

94,0

115,4

0,8

1,2

1,0

1.062.221

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak w 1998 r., krytycznie ocenia realność
prognozowania tych dochodów. Świadczą o tym znaczne rozbieżności między planem
a wykonaniem takich dochodów jak: dywidendy, wpłaty z zysku NBP, dochody
jednostek budżetowych, cła.
Prognozując dochody niepodatkowe na 1999 r. założono nominalny spadek dochodów, w porównaniu
do roku 1998 z dywidendy o 11,6%, z cła o 5,5% oraz wzrost w ujęciu nominalnym wpłat gmin o 34,7%, wpłat z
zysku NBP o 20,0%, pozostałych dochodów niepodatkowych o 15,3% i dochodów jednostek budżetowych o
4,5%. Porównując wykonanie roku 1998 z wykonaniem roku 1999 stwierdzono, że wyższe dochody były z
następujących tytułów: wpłaty z zysku NBP o 56,1%, dochody jednostek budżetowych o 31,4%, wpłaty gmin o
23,8%, a niższe z dywidendy o 40,4%, pozostałe dochody niepodatkowe o 10,3%, z cła o 8,4%. W odniesieniu
do planu założonego ustawą budżetową na 1999 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu dywidendy, cła, wpłat
gmin, pozostałych dochodów niepodatkowych.
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Udział poszczególnych dochodów w grupie dochodów niepodatkowych
i dochodach budżetu państwa oraz ich relację do produktu krajowego brutto
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Udział % w dochodach
niepodatkowych
WykonaUstawa
Wykonie
budżetowa
nanie
1999 r.
1999 r.
1998 r.

Udział % w dochodach b.p.
Wykonanie
1998 r.

Ustawa
budżetowa
1999 r.

Wykonanie
1999 r.

Relacja % do PKB
Wykonanie
1998 r.

Wykonanie
1999 r.

- dywidendy

7,9

7,0

4,6

1,0

0,6

0,5

0,2

0,1

- wpłaty z zysku NBP

2,6

2,9

3,8

1,0

0,3

0,4

0,1

0,1

- cła

48,2

49,3

42,6

6,2

4,6

4,4

1,1

0,9

- dochody jednostek
budżetowych

32,6

31,8

41,2

3,1

3,0

4,3

0,7

0,9

- pozostałe dochody

7,9

7,8

6,8

0,7

0,7

0,7

0,2

0,1

0,9

1,2

1,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

niepodatkowe
- wpłaty gmin

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1.2.1. Dywidendy
W ustawie budżetowej na 1999 r. dochody z dywidend ustalono w
wysokości 840.000 tys. zł, co w stosunku do wykonania 1998 r. stanowiło 83,9%.
Dochody te zaplanowane zostały w Ministerstwie Finansów (cz. 08) – 734.000 tys. zł i Ministerstwie
Skarbu Państwa (cz. 17) – 106.000 tys. zł.

W 1999 r. dochody z dywidend wykonano w kwocie 596.500 tys. zł, co
w stosunku do założeń przyjętych w ustawie budżetowej stanowiło 71,0%.
Wykonanie w 1999 r. dochodów z dywidend było niższe od wykonania 1998 r. w
ujęciu nominalnym o 404.275 tys. zł, tj. o 40,4%, a realnie o 44,5%.
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Realizację w 1999 r. dochodów z dywidend prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1
Dywidendy ogółem
z tego:
- wpłaty z zysku
a) przedsiębiorstw
państwowych (§13)
b) jednoosobowych
spółek Skarbu
Państwa (§75)
- dywidendy od udziałów
Skarbu Państwa
w spółkach (§73)
- pozostałe dochody
z tytułu sprzedaży praw
poboru (§ 77)

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
Wyko1999 r.
nanie
4
5
596 500 1.073.832

1999 r.

Wykonanie
1998 r.

Wg ustawy
budżetowej
2
3
1.000.775
840.000

Wskaźniki w %
4:5

Struktura
w%
kol.2 kol.3 kol.4

4:2

4:3

6
59,6

7
71,0

8
9
10
11
55,5 100,0 100,0 100,0

832.387

734.000

395.293

893.151

47,5

53,9

44,3

83,2

87,4

66,3

305.605

254.000

243.659

327.914

79,7

95,9

74,3

30,5

30,2

40,8

526.782

480.000

151.634

565.237

28,8

31,6

26,8

52,6

57,1

25,4

168.388

106.000

200.793

180.680 119,2 189,4 111,1

16,8

12,6

33,7

-

-

-

-

-

414

-

-

-

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dochody z dywidend w 1999 r. pozyskane zostały głównie od:
−

przedsiębiorstw państwowych i spółek

577.638,8 tys. zł,

−

banków i instytucji ubezpieczeniowych

18.446,9 tys. zł.

Ustawą budżetową na 1999 r. określono dla części 08 - Ministerstwo Finansów
dochody z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa (ujmowane w ustawie budżetowej jako dywidendy),
w wysokości 734.000 tys. zł, co w stosunku do wykonania 1998 r. stanowiło 88,1%
(833.284,7 tys. zł) oraz 87,4% ogólnej kwoty tych dochodów ujętych w budżecie
1999 r. (840.000 tys. zł).
Z uzasadnienia do ustawy budżetowej wynika, że prognozowany poziom wpłat
z zysku miał być wynikiem:
-

zmniejszenia liczby podatników obciążonych wpłatą z zysku w wyniku
planowanej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa,

-

zmniejszenia należnych Skarbowi Państwa dywidend z zysku z tytułu posiadanych
udziałów (akcji) na skutek prywatyzacji.
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W ramach dochodów z dywidendy zaplanowanych w ustawie budżetowej
uwzględniono następujące tytuły:
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych

- 254.000 tys. zł,

- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

- 480.000 tys. zł.

W 1999 r. dochody z dywidend wykonano w kwocie 395.293 tys. zł, co
w stosunku do założeń przyjętych w ustawie budżetowej stanowiło 53,9%.
Zasadniczą przyczyną nie wykonania planowanych dochodów z wpłat z zysku było
zintensyfikowanie procesów prywatyzacyjnych, w związku z tym znacznie więcej niż
przewidywano spółek utraciło status jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
Zaległości we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa, wg stanu na 31 grudnia 1999 r., wyniosły ogółem
293.762,7 tys. zł i stanowiły 74,3% uzyskanych wpływów z tytułu wymienionych
wpłat (395.293 tys. zł).
Znaczny wzrost zaległości z tytułu wpłat z zysku wystąpił w jednoosobowych spółkach Skarbu
Państwa, o czym praktycznie zadecydowało bardzo wysokie zadłużenie spółki „Nafta Polska” (205.000 tys. zł
– wpłaty dokonano w styczniu 2000 r.), natomiast w przedsiębiorstwach państwowych nastąpiła poprawa
dyscypliny wpłat, w stosunku do roku poprzedniego. Na występowanie zaległości wpływ miało pogorszenie się
sytuacji finansowej w skali całej gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwa wypracowały niższy wynik
finansowy, a wskaźnik płynności finansowej uległ pogorszeniu. Wpłynęło to negatywnie na zdolności
regulowania zobowiązań spółek i przedsiębiorstw rentownych, od których pobiera się tę należność. Podmioty
te, nie będąc w stanie wyegzekwować należnych im wierzytelności, nie posiadały środków pieniężnych do
uregulowania własnych zobowiązań, w tym wobec budżetu. Ponadto w 1999 r., w związku z realizacją ustaw
restrukturyzacyjnych (np. dla przemysłu obronnego), urzędy i izby skarbowe podejmowały decyzje o
stosowaniu ulg w tych wpłatach na podstawie uprawnień, wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa.
Stosowane były również ulgi na indywidualne wnioski przedsiębiorstw (głównie w przemyśle lekkim).
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1.2.1.1. Dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach (§ 73)
W 1999 r. zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w
spółkach w wysokości 106 000 tys. zł, tj. 62,9% wykonania roku 1998, natomiast zrealizowano wpłaty z
dywidend w kwocie 200.793 tys. zł, co stanowiło 189,4% planowanych dochodów oraz 119,2% wykonania 1998
r. (168.388 tys. zł) w ujęciu nominalnym, a realnie 111,1%.
Dochody te wpłynęły do części:

08 – Ministerstwo Finansów

-

17 – Ministerstwo Skarbu Państwa

-

797,4 tys. zł,

199.995,2 tys. zł.

Wpłaty dywidend zostały dokonane z tytułu rozliczenia zysków osiągniętych przez spółki w 1998 r. i
obejmowały:
− dywidendy z zysku

-

199.995,2 tys. zł,

− dochody ze zbycia praw poboru akcji

-

414,1 tys. zł,

− odsetki

-

47,7 tys. zł.

Realizacja dochodów o 89,4% powyżej przyjętego planu spowodowana została
czynnikami trudnymi do przewidzenia na etapie planowania, do których należą m.in.
wyniki finansowe spółek oraz postanowienia właścicieli dotyczące podziału
wypracowanego zysku.
W 1999 r. największe kwoty dywidend wpłynęły od następujących spółek:
− Telekomunikacja Polska S.A.
− PZU S.A. w Warszawie

47,6 tys. zł,
29,0 tys. zł,

− Totalizator Sportowy sp. z o.o.

13,2 tys. zł,

− KGHM „Polska Miedź” S.A.

10,4 tys. zł.
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1.2.2. Wpłaty z zysku NBP
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano wpłatę z zysku
Narodowego Banku Polskiego w kwocie 348.000 tys. zł. Zrealizowane w 1999 r.
wpłaty z zysku wyniosły 502.413,4 tys. zł i stanowiły 144,4% kwoty ustalonej w
ustawie budżetowej. W 1998 r. wpłaty te wyniosły 321.913,0 tys. zł, co stanowiło
64,4% wielkości planowanej ustawą budżetową na 1998 r. (500.000 tys. zł).
Wpłaty z zysku w 1999 r. stanowiły 156,1% wykonania w roku 1998.
Dochody budżetu państwa z tytułu wpłat z zysku NBP w 1999 r. obejmują wpłatę wynikającą z
rozliczenia wyniku finansowego za rok 1998 r.
Narodowy Bank Polski – osiągnął w 1998 r. zysk w wysokości 667.180,3 tys. zł, który został
pomniejszony o ustawowe odpisy na fundusze banku w kwocie 64.766,9 tys. zł. Należna wpłata zysku do budżetu
wyniosła 602.413,3 tys. zł. W 1998 r. zaliczkowo wpłacono 100.000 tys. zł. Pozostałą kwotę w wysokości
502.413,4 tys. zł NBP przekazał budżetowi w dniu 16 czerwca 1999 r.
Ustawa budżetowa na 1999 r. nie przewidywała dokonywania w ciągu roku 1999 wpłat miesięcznych
zaliczek na poczet zysku NBP do budżetu państwa, jak to miało miejsce w latach poprzednich.

1.2.3. Dochody z ceł
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono dochody z ceł w wysokości 5.955.000 tys. zł, co stanowiło
98,0% wykonania 1998 r. (6.076.493 tys. zł).
Prognozę dochodów z ceł na 1999 r. przyjęto przy założeniu:
− wzrostu wartości importu (w ujęciu dolarowym) o 8,0% w porównaniu do 1998 r.;
− średniorocznym rynkowym kursie dolara – 370,75 zł/100 dolarów USA;
− efektywnej stawce celnej w wysokości ok. 3,78%, tj. niższej od efektywnej stawki celnej w 1998 r. o 0,77
punktu procentowego;
− zmniejszenia cła z tytułu realizacji kontyngentów bezcłowych w kwocie nie przekraczającej 750,0 mln zł.
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Dochody z ceł za 1999 r. wynosiły 5.565.979 tys. zł i stanowiły 4,4% dochodów budżetu państwa
ogółem (w 1998 r. - 4,8%). Zrealizowane dochody były niższe o 389.021 tys. zł, tj. o 6,5% od kwoty
zaplanowanej w ustawie budżetowej na 1999 r. W porównaniu do 1998 r. wpływy z ceł zmniejszyły się o
510.514 tys. zł, tj. o 8,4% w ujęciu nominalnym, a realnie zmalały o 14,6%.

W latach 1997-1999 udział dochodów z ceł w dochodach budżetu państwa
wynosił odpowiednio 6,2%, 4,8%, 4,4%.
Realizacja dochodów z ceł w 1999 r. uzależniana była zarówno od czynników
zwiększających, jak i zmniejszających wpływy, do których zaliczyć należy m.in.:
- wyższy o 7% od przyjętego w prognozie średnioroczny kurs dolara (396,75 zł/100 USD),
który zwiększył dochody z ceł ok. 439 mln zł;
- zmniejszenie z 14% do 11% udziału importu nie podlegającego ocleniu, w efekcie
zwiększenie dochodów z ceł o ok. 216 mln zł,
- ustanowienie kontyngentów taryfowych od których nominalna kwota uszczupleń
wpływów z ceł wyniosła ok. 591,1 mln zł, co spowodowało zwiększenie cła
o ok. 159 mln zł;
- niższy od przyjętego w ustawie budżetowej o 10,7% import liczony w USD, który
zmniejszył dochody o ok. 662 mln zł;
- niższe wpływy z tytułu importu nierejestrowanego, co spowodowało uszczuplenie
wpływów z cła o ok. 501 mln zł.
Zaległości w dochodach z ceł, wg stanu na koniec 1999 r., wynosiły
377.583,5 tys. zł i stanowiły 3,4% ogólnej kwoty zaległości budżetu państwa
(w 1998 r. 272.795,4 tys. zł i 3,4% kwoty zaległości). W relacji do dochodów
osiągniętych z tytułu ceł w 1999 r. zaległości stanowiły 6,8%. W 1999 r. w porównaniu
do 1998 r. nastąpiło zwiększenie kwoty zaległości o 38,4%.
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Z ustaleń kontroli wynika, że wykazywane przez Główny Urząd Ceł zaległości
w dochodach z ceł stanowiły ich należności na dzień 31 grudnia 1999 r. Zaległości
faktyczne, a więc takie, których termin płatności minął 31 grudnia 1999 r. wyniosły
242.305 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku 1998 o 9,0% (w 1998 r. - 222.264 tys. zł).
Zaległości te stanowiły 64,2% należności na koniec 1999 r. dochodów z ceł.
Ustalenia kontroli wykazały, że wzrost zaległości budżetowych w znacznej
mierze spowodowany był pozytywnie ocenianą przez NIK zwiększoną aktywnością
organów administracji celnej w zakresie podejmowania powtórnych kontroli celnych,
mimo że w wyniku tych kontroli należności celne są zdecydowanie trudniejsze do
wyegzekwowania. W wyniku weryfikacji pierwotnie wydawanych decyzji o wymiarze
należności celno-podatkowych ujawniane są przypadki wydawania rozstrzygnięć
taryfikacyjnych zaniżających wymiar cła i podatków. Zdecydowanie pozytywnym
aspektem powtórnych kontroli celnych jest z jednej strony – zwiększenie kwot
należnych budżetowi (niezależnie od faktu, iż nie wszystkie z nich będą możliwe do
wyegzekwowania), a z drugiej – ograniczanie swobody działań przedsiębiorców z tzw.
szarej strefy gospodarczej, a co najważniejsze ograniczenie zjawisk korupcyjnych
wewnątrz administracji celnej, poprzez wnikliwe ustalenia przyczyn wydawania
błędnych pierwotnych decyzji celnych.
W 1999 r. umorzono należności z tytułu ceł ogółem w kwocie 1.298 tys. zł
i odroczono należności na kwotę 2.236 tys. zł w oparciu o obowiązujące w tym
zakresie przepisy.
Działania

egzekucyjne

administracji

celnej

polegały

na

wystawianiu

i doręczaniu upomnień po upływie terminu płatności oraz wszczynaniu postępowania
egzekucyjnego w sytuacji braku wpłaty przez zobowiązanego. Urzędy celne
prowadziły egzekucje należności z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę,
zajętych w celu zabezpieczenia pieniędzy, ruchomości i wierzytelności pieniężnych
oraz innych praw majątkowych. W tym celu kierowano do zakładów pracy, zakładów
karnych i banków tytuły wykonawcze ze wskazaniem kwot podlegających zajęciu.
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W przypadku braku skuteczności działań urzędy celne wystawiały tytuły wykonawcze
do właściwego urzędu skarbowego.
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w 19 urzędach celnych w zakresie
windykacji należności celnych, stwierdzone nieprawidłowości mające wpływ na wzrost
zaległości budżetowych dotyczyły przede wszystkim opóźnień w podejmowaniu
czynności egzekucyjnych, tj. nieterminowego wystawiania upomnień i tytułów
wykonawczych,

nie

egzekwowania

należności

z

przyjętego

zabezpieczenia

majątkowego oraz nieskutecznego doręczania decyzji wymiarowych.
W 1999 r. NIK zwracała uwagę, że problematyka związana z prawidłowością
i terminowością pobierania dochodów, a także prawidłowością kształtowania się
należności i zobowiązań winna być objęta szczególnym nadzorem. Realizując uwagi
NIK, Prezes GUC podjął działania, które miały na celu obniżenie poziomu zadłużenia
podmiotów z tytułu niezapłaconych należności celnych. Działania te skierowane były
bezpośrednio na poprawę funkcjonowania urzędów celnych i polegały np. na
zobligowaniu pracowników wszystkich komórek urzędów celnych do ścisłej
współpracy z działaniem egzekucyjnym, zwiększeniu liczby pracowników zajmujących
się

windykacją,

poleceniu

zwrócenia

szczególnej

uwagi

na

postępowanie

zabezpieczające przy odprawach celnych. Ponadto Prezes GUC podjął działania
zmierzające do poprawy współpracy z innymi urzędami państwowymi. Równolegle z
ww. działaniami została podjęta ocena istniejącego stanu prawnego pod względem
możliwości egzekucyjnych urzędów celnych.

1.2.4. Dochody jednostek budżetowych
Dochody jednostek budżetowych w 1999 r. wyniosły 5.393.696 tys. zł,
tj. 140,8% założonych w ustawie budżetowej na 1999 r. (3.832.027 tys. zł).
Dochody te były nominalnie o 31,4% wyższe od zrealizowanych w 1998 r. (4.105.627 tys. zł) i o 22,4 %
wyższe w ujęciu realnym. Dochody jednostek budżetowych stanowiły 4,3% dochodów budżetu państwa (w 1998
r. – 3,2%). Dochody jednostek budżetowych pochodziły głównie od jednostek z działów: administracja
państwowa i samorządowa, wymiar sprawiedliwości i prokuratura, finanse, gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne i stanowiły 91,3 % ogólnej kwoty dochodów jednostek budżetowych (w 1998 r.
– 85,7%).
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Realizację

dochodów

jednostek

budżetowych

w

wybranych

działach

klasyfikacji budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie
w 1998 r.
Wykonanie
1998 r.
Wg ustawy Wykonanie w cenach
1999 r.
budżetowej
2
3
4
5
1999 r.

Wyszczególnienie

1
Dochody jednostek
budżetowych ogółem
z tego:
- administracja
państwowa
- wymiar
sprawiedliwości

Wskaźniki%
4:2

4:3

4:5

6

7

8

Struktura
%
kol.2 kol.3 Kol.4
9

10

11

4.105.627

3.832.027

5.393.696

4.405.338 131,4 140,8 122,4 100,0 100,0 100,0

1.088.969

1.184.794

2.244.357

1.168.464 206,1 189,4 192,1

26,5

30,9

41,6

1.092.429

1.370.314

1.256.097

1.172.176 115,0

91,7 107,2

26,6

35,8

23,3

945.335

677.143

1.051.130

1.014.344 111,2 155,2 103,6

23,1

17,7

19,5

391.853

384.170

371.911

420.458

94,9

96,8

88,5

9,5

10,0

6,9

587.041

215.606

470.201

629.896

80,1 218,1

74,6

14,3

5,6

8,7

- finanse
- gospodarka
mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi
komunalne
- pozostałe dochody
jednostek
budżetowych

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
W siedmiu działach klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody niższe od prognozy przyjętej w ustawie
budżetowej na 1999 r., w tym w dziale 64 – Handel zagraniczny (40,4%), dziale 88 – Turystyka i wypoczynek
(58,4%), dziale 95 – Ubezpieczenia społeczne (76,6%), dziale 61 – Handel wewnętrzny (88,6%).
W pozostałych działach wykonano dochody powyżej prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 1999
r. Najwyższe kwotowe przekroczenia wystąpiły w działach:

- 91- Administracja państwowa i samorządowa

o

1.059.563 tys. zł,

-

94 – Finanse

o

373.987 tys. zł,

-

85 – Ochrona zdrowia

o

45.375 tys. zł,

-

98 – Obrona narodowa

o

34.928 tys. zł.
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O nietrafności prognozy dochodów w działach klasyfikacji budżetowej mogą
świadczyć wskaźniki przekroczenia planu w następujących działach:
70 – Gospodarka komunalna

o

29.590,1%,

83 – Kultura i sztuka

o

6.656,2%,

77 – Nauka

o

912,6%,

79 – Oświata i wychowanie

o

434,0%,

86 – Opieka społeczna

o

300,7%.

Plan dochodów jednostek budżetowych został przekroczony przez 39 dysponentów części budżetowych
(w tym część 85/02-32 – Budżety wojewodów w wielkości łącznej). Przekroczenia te dotyczyły głównie części.
Wyszczególnienie
1

Wg ustawy
budżetowej
2

11 – Kancelaria Senatu

Wykonanie
3

%
3:2
4

(w tys. zł)
Różnica
3-2
5

50

248

496,8

198

3.989

46.513

1.166,0

42.524

22 – Ministerstwo Łączności

542.772

1.488.247

274,2

945.475

26 – Urząd Służby Cywilnej

70

1.597

2.281,1

1.527

9.020

41.255

457,4

32.235

40 – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

800

3.485

435,6

2.685

46 – Krajowy Urząd Pracy

250

4.518

1.807,2

4.268

1.273

12.351

970,3

11.078

8

107

1.332,2

99

809

2.321

286,9

1.512

790.686

797.062

100,8

6.376

19 – Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

48 – Komitet Badań Naukowych
80 – Regionalne Izby Obrachunkowe
09 – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
85/02-32 Budżety Wojewodów

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zaległości w dochodach jednostek budżetowych, wg stanu na 31 grudnia
1999 r., wyniosły 1.888.268 tys. zł (w 1998 r. 1.856.353 tys. zł). Zaległości te
w porównaniu do roku 1998 wzrosły o 1,7% i stanowiły 35,0% dochodów osiągniętych
z tego tytułu. Zaległości w dochodach jednostek budżetowych stanowiły 16,9%
ogólnej kwoty zaległości budżetu państwa (11.195.162 tys. zł), podczas gdy dochody
stanowiły tylko 4,3% dochodów budżetu państwa.
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W łącznej kwocie zaległości 1.888.268 tys. zł, największy udział przypadał na dysponentów
następujących części budżetowych:
44 – Obsługa Długu Krajowego
827.793 tys. zł,
85/02-32 Budżety Wojewodów
564.863 tys. zł,

36 – Ministerstwo Sprawiedliwości
22 – Ministerstwo Łączności
08 – Ministerstwo Finansów
W układzie działowym największe zaległości wystąpiły w dziale:

94 - Finanse
91 – Administracja państwowa i samorządowa
92 – Wymiar sprawiedliwości i prokuratura

383.278 tys. zł,
69.947 tys. zł,
17.887 tys. zł.

827.797 tys. zł,
587.983 tys. zł,
383.276 tys. zł.

Dochody w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wykonano
w kwocie 371.911 tys. zł. Dochody te były o 3,2% niższe od planowanych. W porównaniu do 1998 r. dochody te
były o 5,1% niższe w ujęciu nominalnym, a realnie niższe o 11,5%. Dochody w dziale 74 stanowiły 6,9%
dochodów jednostek budżetowych ogółem. Zaległości w realizacji dochodów działu 74 na koniec 1999 r.
wyniosły 52.706 tys. zł (w 1998 r. – 176.041 tys. zł).

Głównymi źródłami dochodów w tym dziale były:
-

dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 80) – 251.262 tys.
zł, co stanowiło 67,6% ogólnej kwoty dochodów w tym dziale. Zaległości według stanu na 31 grudnia 1999 r.
wyniosły 21.624 tys. zł;
opłaty z tytułu zarządu oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (§ 64) – 99.572
tys. zł, co stanowiło 26,8% ogólnej kwoty dochodów w tym dziale. Zaległości według stanu na 31 grudnia
1999 r. wyniosły 9.280 tys. zł;
dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 10.169 tys. zł (w 1998 r. – 15.992 tys. zł). Zaległości
według stanu na 31 grudnia 1999 r. wyniosły 2.713 tys. zł (w 1998 r. – 1.179 tys. zł).
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Dochody w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa wykonano w kwocie 2.244.357
tys. zł. Dochody te były o 89,4% wyższe od planu na 1999 r., a w porównaniu do 1998 r. były o 106,1% wyższe
w ujęciu nominalnym oraz o 92,1% realnie. Dochody w dziale 91 stanowiły 41,6% dochodów jednostek
budżetowych ogółem (5.393.696 tys. zł).

Głównym źródłem dochodów w dziale 91 były wpływy z następujących
tytułów:
-

różnych opłat administracyjnych (§ 64) w kwocie 1.574.756 tys. zł (w 1998 r. – 462.074 tys.
zł), w tym: za koncesje telekomunikacyjne (uzyskane w Ministerstwie Łączności) –
1.444.208 tys. zł, za opłaty paszportowe – 91.305 tys. zł (w 1998 r. – 99.501 tys. zł)
uzyskane w budżetach wojewodów;

-

różnych dochodów (§ 77) – 291.121 tys. zł (w 1998 r. – 221.241 tys. zł), w tym w budżetach wojewodów –
29.376 tys. zł, w Głównym Urzędzie Ceł – 31.444 tys. zł z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży towarów
zajętych w postępowaniu karnym skarbowym i celnym, w Głównym Urzędzie Miar – 39.572 tys. zł z tytułu
kontroli meteorologicznej przyrządów pomiarowych oraz zbadanie i cechowanie wyrobów szlachetnych, w
Urzędzie Energetyki – 28.763 tys. zł z tytułu opłat koncesyjnych przedsiębiorstw energetycznych, rozliczeń z
lat ubiegłych – 145.943 tys. zł, w tym zwrotu przez MSP nie wykorzystanych środków na prywatyzację –
74.215 tys. zł, likwidacji rachunków inwestycyjnych
(MF-17.258,8 tys. zł, MSZ – 7.194,2 tys. zł),

-

grzywien i kar (§ 76) w kwocie 173.358 tys. zł (w 1998 r. – 195.701 tys. zł), w tym zrealizowane w budżetach
wojewodów – 165.935 tys. zł,

-

dochodów z usług (§ 42) – 97.743 tys. zł (w 1998 r. – 100.436 tys. zł), głównie zrealizowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (80.333 tys. zł) jako opłata konsularna za czynności realizowane przez
placówki zagraniczne;
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-

wpłat nadwyżek środków z zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków
specjalnych (§ 72) w kwocie 76.084 tys. zł (w 1998 r. – 69.955 tys. zł), w tym przez
Ministerstwo Finansów – 62.689 tys. zł (w 1998 r. – 51.543 tys. zł) i budżety wojewodów –
8.083 tys. zł (w 1998 r. – 12.388 tys. zł) jako wpłaty nadwyżek środków specjalnych.

Zaległości w dziale 91 na koniec 1999 r. wyniosły 587.983 tys. zł (w 1998 r. 719.408 tys. zł), w tym z
tytułu grzywien i kar (§ 76) – 253.435 tys. zł oraz z tytułu różnych dochodów (§ 77) – 220.428 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła28 w 1999 r. w urzędach wojewódzkich kontrolę organizacji
poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów.
Była to kontrola o charakterze sprawdzającym, mająca na celu zbadanie, w jakim stopniu realizacja
wniosków z poprzedniej kontroli wpłynęła na poprawę sytuacji w zakresie pozyskiwania dla budżetu dochodów
pochodzących z mandatów karnych. Wyniki kontroli wskazują na widoczną poprawę w jednostkach
organizacyjnych Policji, utrzymywanie się skali zaległości w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych przez
urzędy skarbowe oraz na zdecydowane obniżenie skuteczności egzekwowania należności budżetu państwa z
tytułu kar i grzywien w okresie pierwszych trzech kwartałów działalności nowo utworzonych urzędów
wojewódzkich.
Z ustaleń kontroli wynika, że zaległości z tytułu kar i grzywien (§ 76) są skutkiem opóźnionej i mało
skutecznej windykacji należności od osób ukaranych mandatami kredytowanymi. W okresie pierwszych trzech
kwartałów funkcjonowania nowych urzędów wojewódzkich nie podjęto czynności windykacyjnych w odniesieniu
do 1.696,4 tys. zł niezapłaconych mandatów kredytowanych na łączną kwotę 148.409,6 tys. zł. Nastąpiły znaczne
opóźnienia w ewidencjonowaniu nałożonych mandatów kredytowanych, jak również w wystawianiu tytułów
wykonawczych

28

Informacja o wynikach kontroli organizacji poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien
w drodze mandatów, NIK, Warszawa, maj 2000 r.
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(w Warmińsko-Mazurskim U.W. w Olsztynie pierwsze działania zmierzające do
stworzenia systemu organizacyjnego egzekucji z mandatów podjęto w sierpniu 1999 r.,
w Śląskim U.W. w Chorzowie komórka organizacyjna ds. windykacji rozpoczęła
efektywną działalność w lipcu 1999 r., a w Mazowieckim U.W. w Warszawie pierwszy
tytuł wykonawczy wystawiono w sierpniu 1999 r.).
Zastrzeżenia do terminowości i skuteczności windykacji należności z tytułu grzywien nakładanych w
drodze mandatów kredytowanych Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła w odniesieniu do wszystkich urzędów
wojewódzkich, przy czym w 11 urzędach oceniła skuteczność poboru należności zdecydowanie negatywnie.
W 5 województwach (łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie) NIK stwierdziła, że wojewodowie
podejmowali działania zmierzające do podniesienia efektywności systemu windykacji należności z mandatów,
jednak w okresie objętym kontrolą okazały się one mało skuteczne. Przyczynami opóźnień w windykacji
należności mandatowych były przede wszystkim:

-

brak formalnego przejęcia dokumentacji dotyczącej mandatów z likwidowanych urzędów
wojewódzkich,

-

brak właściwego uregulowania zagadnień mandatowych w strukturach nowych urzędów
wojewódzkich,

-

brak nadzoru nad działalnością windykacyjną placówek zamiejscowych.
Do wzrostu zaległości w dochodach z tytułu mandatów kredytowanych przyczynił się również brak

uregulowań prawnych dających możliwość egzekucji w drodze administracyjnej należności mandatowych od
obcokrajowców ukaranych mandatami i uchylających się od uiszczenia nałożonych na nich grzywien.
Uszczuplenia w dochodach, powstałe z tytułu zaniechania przez administrację wojewódzką działań
określonych przepisami prawa w odniesieniu do należności pochodzących z mandatów w okresie trzech
kwartałów 1999 r., Najwyższa Izba Kontroli oszacowała na 135.645,0 tys. zł.
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Dochody w dziale 92 – Wymiar sprawiedliwości i prokuratura wykonano w kwocie 1.256.097 tys. zł,
co stanowiło 91,7% przyjętego planu. Dochody w dziale 92 stanowiły 23,3% dochodów jednostek budżetowych
ogółem. W porównaniu do 1998 r. wzrosły o 15,0% w ujęciu nominalnym i o 7,2% realnie. Podstawową pozycję
dochodów stanowiły opłaty sądowe – 1.018.641 tys. zł oraz grzywny i kary wymierzane przez sądy powszechne i
kolegia – 183.440 tys. zł (w 1998 r. dochody z tych tytułów wyniosły odpowiednio 844.755 tys. zł i 201.444 tys.
zł).
Przyczyną osiągnięcia dochodów niższych od planowanych było niewykonanie przez sądownictwo
powszechne planowanych dochodów z podstawowych źródeł ich pozyskania, tj. z tytułu grzywien i kar oraz opłat
sądowych.
Zaległości w dziale 92 na koniec 1999 r. wyniosły 383.276 tys. zł (w 1998 r. – 329.931 tys. zł),w tym z
tytułu grzywien i kar – 256.192 tys. zł oraz opłat sądowych – 125.110 tys. zł.
Kontrola NIK przeprowadzona w Ministerstwie Sprawiedliwości wykazała, że z kwoty należnych w
1999 r. grzywien i kar wynoszącej 438.802,6 tys. zł, wyegzekwowano tylko 182.660,5 tys. zł, tj. 41,6% (w 1998
r. 201.444 tys. zł, tj. 46,3%). Udział kwot wyegzekwowanych grzywien i kar w stosunku do kwot należnych
wynosił: w 1996 r. – 49,9%, w 1997 r. – 49,5%, w 1998 r. 46,3%. Wskazuje to na pogarszanie się skuteczności
egzekucji grzywien i kar przez jednostki sądownictwa powszechnego.
Z kwoty należnych w 1999 r. opłat sądowych, wynoszącej 1.143.562,2 tys. zł, wyegzekwowano
1.018.488 tys. zł, tj. 89,1% (w 1998 r. 844.755 tys. zł, tj. 89,9%).
Największy wzrost nieuregulowanych należności sądowych w porównaniu do 1998 r. wystąpił w
okręgach Sądów Okręgowych w: Łomży o 46,2%, Ostrołęce o 36,8%, Szczecinie o 34,7%, Zamościu o 33,9% i
Olsztynie o 33,3%, a należności kolegiów w: Lublinie o 40,5%, Opolu o 34,4%, Tarnowie o 33,6%, Krośnie o
28,9% i Elblągu o 20,4%.
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Podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania na rzecz poprawy
egzekucji należności sądowych, grzywien i kar były nieskuteczne. Polegały one na
kierowaniu do Prezesów Sądów Okręgowych pism zawierających dane liczbowe
wskazujące na niskie wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki sądownictwa
powszechnego, w których apelowano o nadanie ww. problematyce odpowiedniej rangi
w ramach sprawowanych czynności nadzoru nad administracją sądową oraz
ukierunkowanie kontroli wewnętrznej na te zagadnienia. Przeprowadzone w 1999 r.
przez Wydział Kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości kontrole w zakresie windykacji
należności stwierdziły nieprawidłowości w 80% badanych sądów, w tym nieterminowe
przypisywanie należności, brak działań w celu zwiększenia skuteczności windykacji,
opóźnienia w wysyłaniu poleceń egzekucyjnych do komorników, opóźnienia w
podejmowaniu czynności egzekucyjnych przez komorników.
Dochody w dziale 94 – Finanse zrealizowano w kwocie 1.051.130 tys. zł, tj. 155,2% przyjętego planu
(677.143 tys. zł). W porównaniu do roku 1998 dochody te wzrosły o 11,2% (w 1998 r. – 945.335 tys. zł) w
ujęciu nominalnym, a realnie o 3,6%. Udział dochodów działu 94 w dochodach ogółem jednostek budżetowych
wynosił w 1999 r. – 19,5%.
Na poziom realizacji dochodów miały wpływ głównie dochody z tytułu:

- sprzedaży obligacji skarbowych – 459.897 tys. zł (w 1998 r. - 519.521 tys. zł),
-

spłat wykupionych odsetek od kredytów mieszkaniowych – 207.069 tys. zł (w 1998 r. –
76.618 tys. zł), stanowiących dochody części 18 – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

odsetek od lokat na rachunkach bankowych – 225.886 tys. zł (w 1998 r. – 207.154 tys. zł).
Dochody z odsetek od lokat na rachunkach bankowych planowane były w części 08 – Ministerstwo
Finansów w kwocie 152.700 tys. zł, w części 19 – Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 127
tys. zł, części 33 – Ministerstwo Edukacji Narodowej – 200 tys. zł i w części 44 – Obsługa długu krajowego w
kwocie 290.568 tys. zł.
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Planując dochody w tym dziale nie uwzględniono dochodów z tytułu:
-

wpłat Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie w kwocie 100,0 tys. zł, wynikających z umowy
zawartej w dniu 16 grudnia 1994 r. pomiędzy Ministrem Finansów a Bankiem Wschodnio-Europejskim S.A.
w sprawie połączenia specjalnych linii kredytowych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w dziedzinie
turystyki oraz zasad udzielania kredytów ze środków pochodzących ze spłat należności pozostałych po
zniesionym Centralnym Funduszu Turystyki i Wypoczynku29,

-

wpłat w kwocie 9.202,9 tys. zł z tytułu opłat – za udzielone zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier
losowych i zakładów wzajemnych oraz za złożone egzaminy i wydawane świadectwa zawodowe –
pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych30,

oraz nie doszacowano dochodów z tytułu:

-

odsetek od lokat terminowych w NBP dokonanych na podstawie art. 108 ustawy o finansach
publicznych. W części 08 – Ministerstwo Finansów prognozowano dochody z tego tytułu w
kwocie 150.000 tys. zł, zrealizowano w wysokości 222.135,4 tys. zł, tj. 148,1%. Minister
Finansów w 1999 r. dokonał 133 oprocentowanych lokat terminowych od 3 do 38 dni z
nadwyżki środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,

-

odsetek od 3 lokat terminowych złożonych przez Ministra Finansów w Narodowym Banku Polskim ze
środków otrzymanych od Federacji Rosyjskiej na wypłaty rent odszkodowawczych dla osób poszkodowanych
przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej czasowo stacjonujących na terenie Polski. Zrealizowane w 1999 r.
dochody z tego tytułu wyniosły 440,8 tys. zł.

29

Dz.Urz. Min. Fin. Nr 29, poz. 94.

30

Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.
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1.2.5. Wpłaty gmin
Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin31, gminy, w których
wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był większy niż 150%
analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin, zostały zobowiązane do dokonywania wpłat
na rachunek Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej.
Ustawą budżetową na 1999 r. zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu wpłat gmin w kwocie
142.158 tys. zł i w porównaniu do wykonania roku 1998 (108.013 tys. zł) były one wyższe o 34.145 tys. zł, tj. o
31,6%.
W 1999 r. zrealizowano dochody w kwocie 133.697 tys. zł, co stanowiło 94,0% kwoty zaplanowanej w
ustawie budżetowej, dochody te obejmowały wpływy z wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej
subwencji ogólnej.

Kwota wpłat dokonanych przez gminy za rok 1999 była zgodna z decyzjami
Ministra Finansów zobowiązującymi 69 gmin do dokonywania wpłat na zwiększenie
części podstawowej subwencji ogólnej. Oznacza to, że wszystkie gminy wywiązały się
z obowiązku dokonania tych wpłat w 1999 r.
Ujęta w ustawie budżetowej kwota wpłat gmin w wysokości 142.158,0 tys. zł została przez Ministra
Finansów wyliczona w oparciu o projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999
i 2000 i wstępne dane wykazane w sprawozdaniach gmin z wykonania budżetu za dwa kwartały 1998 r.
Ostateczna kwota wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej została wyliczona przez
Ministra Finansów w marcu 1999 r. w oparciu o ponownie skorygowane dane, a także z uwzględnieniem
indywidualnych przypadków pięciu gmin górniczych zwolnionych z obowiązku wnoszenia wpłat.

31

Dz.U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164 ze zm., obecnie art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
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Większość gmin dokonywała wpłat w terminie określonym w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 200032. Gminy, które nie przestrzegały
ustawowego terminu wpłat w 1999 r. zapłaciły odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych,
w kwocie 42,8 tys. zł. Minister Finansów wyegzekwował od gmin wpłaty zaległe za lata 1997 i 1998 wraz
z odsetkami w kwocie 945,9 tys. zł, z wyjątkiem wpłat od dwóch gmin, których zaległości (należność główna i
odsetki) na koniec 1999 r. stanowiły kwotę 1.821,0 tys. zł.

1.2.6. Pozostałe dochody niepodatkowe
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano pozostałe dochody
niepodatkowe w kwocie 945.477 tys. zł, które stanowiły 95,5% wykonania roku 1998
(989.954 tys. zł).
Zrealizowano dochody w kwocie 887 676 tys. zł, tj. 93,9% planowanej kwoty dochodów. Wykonane
dochody były niższe o 57 801 tys. zł, tj. o 10,3% od wykonania 1998 r. w ujęciu nominalnym, a realnie o 16,4 %.
Pozostałe dochody niepodatkowe to wpływy uzyskane przez izby skarbowe z tytułu różnego rodzaju
wpłat, np.: różne rozliczenia (§ 19), różne opłaty (§ 64), grzywny i kary (§ 76), różne dochody (§ 77), darowizny
i spadki Skarbu Państwa (§ 78), odsetki od zaległych zobowiązań (§ 81), wpływy do wyjaśnienia (§ 98)
pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe (§ 83).
Na podstawie sprawozdania o dochodach izb skarbowych za 1999 r. ustalono, że wpływy z pozostałych
dochodów niepodatkowych wyniosły 1.208.160 tys. zł
(w 1998 r. – 1.334.876 tys. zł), w tym w dziale:

32

Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.
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-

Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1 207 212
tys. zł (w 1998 r. – 1.334.424 tys. zł);
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-

Finanse – 6 tys. zł;

97 - Różne rozliczenia – -942 tys. zł.
W 1999 r. wpływy (1.208.160 tys. zł) zostały zmniejszone o 320.338 tys. zł, z tytułu odsetek płaconych
przez urzędy skarbowe (dział 90, § 83) – -92.646 tys. zł (w 1998 r. – 98.186 tys. zł) oraz przekazania środków
na środek specjalny „fundusz premiowy MF” (dział 97) – 227.692 tys. zł (w 1998 r. – 246.736 tys. zł).
Najwyższe wpływy z tytułu odsetek od zaległych zobowiązań (§ 81) urzędy skarbowe pozyskały w
rozdziałach: 9023 – Wpływy z podatku od towarów i usług (433.944 tys. zł), 9019 – Podatki i opłaty od osób
fizycznych (302.209 tys. zł),
9018 – Wpływy z podatku dochodowego od spółek i fundacji (185.192 tys. zł),
9001 – Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu Przemysł (106.716 tys. zł), 9014 – Wpływy z różnych
rozliczeń (25.946 tys. zł).
Urzędy skarbowe zapłaciły w 1999 r. odsetki w łącznej kwocie 92.492 tys. zł, pomniejszając tym
samym wpływy w następujących rozdziałach: 9023 - Wpływy z podatku od towarów i usług (33.703 tys. zł),
9019 - Podatki i opłaty od osób fizycznych (10.054 tys. zł), 9018 - Wpływy z podatku dochodowego od spółek
i fundacji (19.533 tys. zł), 9014 - Wpływy z różnych rozliczeń (5.144 tys. zł),
9064 – Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu 64 – Handel zagraniczny (3.097 tys. zł).
Zaległości w pozostałych dochodach niepodatkowych na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 99.214 tys. zł.
(w 1998 r. – 111.530 tys. zł), w tym z tytułu: odsetek od zaległych zobowiązań (§ 81) - 50 084 tys. zł, różnych
rozliczeń (§ 19) – 25.955 tys. zł, grzywien i kar (§ 76) – 19.303 tys. zł, różnych dochodów (§ 77) – 3.872 tys. zł.
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1.3. Dochody zagraniczne
W ustawie budżetowej na 1999 r. przyjęto, że w 1999 r. pozyskane będą dochody zagraniczne z tytułu
odsetek od udzielonych pożyczek zagranicznych i z tytułu prowizji gwarantowania kredytów zagranicznych w
łącznej kwocie 48.400 tys. zł, tj. 631,7% wykonania roku 1998 (7.662 tys. zł).
Zrealizowane w 1999 r. dochody zagraniczne wyniosły 65.404 tys. zł i stanowiły 135,1%
zaplanowanych w ustawie budżetowej.
W 1999 r. uzyskane dochody były wyższe od wykonania roku 1998 o 753,6% w ujęciu nominalnym, a
realnie były wyższe o 695,6%.
Dochody te obejmowały:
-

odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych zaplanowane na kwotę 3.781 tys. zł, a
zrealizowane w 148,8% (5.625 tys. zł). Dochody te pochodziły głównie z dwóch źródeł:
a) odsetek od rachunków specjalnych, na których przejściowo lokowano zaciągnięte, lecz jeszcze nie
wykorzystane, środki z pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych (3.722 tys. zł),
b) spłaty odsetek od udzielonych kredytów zagranicznych przez Algierię i Jemen (1.885 tys. zł),

-

wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów
zagranicznych zaplanowane na kwotę 25.713 tys. zł, a zrealizowane w 164,4%
(42.275 tys. zł);

-

prowizje z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych zaplanowane na kwotę
18.906 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 17.504 tys. zł, tj. 92,6% przyjętego planu.
Nie osiągnięto pełnej realizacji planu m.in. z powodu odstąpienia od wniosku
o udzielenie gwarancji przez Telekomunikację Polską S.A.

2. Wydatki budżetu państwa
W ustawie budżetowej na rok 1999 ustalono wydatki ogółem budżetu
państwa w kwocie 142.099.762 tys. zł. Zgodnie z ustawą budżetową 91,0%
wydatków miało być sfinansowane wpływami z dochodów budżetowych (w 1998 r.
– 90,0%). Zaplanowane wydatki stanowiły 101,7% wykonania roku 1998.
W 1999 r. dysponenci części budżetowych dysponowali dodatkowo środkami,
które nie wygasły z upływem roku 1998 i zostały przekazane na rachunki sum
depozytowych, na rachunki środków inwestycyjnych, bądź pozostały na rachunkach
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jednostek na finansowanie ich działalności (np. izby rolnicze). Łączna kwota tych
środków na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniosła 697.324 tys. zł.
Wydatki budżetu państwa w 1999 r. zostały zrealizowane w wysokości
138.401.200 tys. zł, co stanowiło 97,4% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej
(łącznie z wydatkami przeniesionymi do wykorzystania w roku 2000, zgodnie
z art. 102 ustawy o finansach publicznych). Wydatki zostały sfinansowane dochodami
budżetu państwa w 91,0% (w 1998 r. – 90,6%). Zrealizowane wydatki były nominalnie
o 1,0% niższe niż wykonanie roku 1998, a realnie niższe o 7,7%.
W 1999 r. budżet państwa realizowało 3.140 dysponentów środków
budżetowych, z tego:
a) 125 dysponentów głównych (w 1998 r. – 158),
w tym:
- 16 wojewodów,
- 49 samorządowych kolegiów odwoławczych,
b) 124 dysponentów drugiego stopnia (w 1998 r. – 517),
c) 952 dysponentów trzeciego stopnia, podległych bezpośrednio dysponentom
głównym (w 1998 r. – 1.650),
d)

2.064 dysponentów trzeciego stopnia, podległych dysponentom drugiego stopnia (w 1998 r.
– 7.360).

97
W porównaniu do roku 1998 liczba dysponentów uległa zmniejszeniu o 6.545
(w 1998 r. – 9.685 dysponentów), co spowodowane zostało wprowadzonymi od
1999 r. reformami systemowymi (samorząd terytorialny, ochrona zdrowia).
Minister Finansów w 1999 r. przekazał dysponentom głównym – z planowanej
w ustawie budżetowej na rok 1999 kwoty wydatków budżetowych w wysokości
142.099.762 tys. zł – środki w kwocie 138.595.006 tys. zł, tj. 97,5%.
Ponadto Minister Finansów – zgodnie z art. 102 ust. 6 ustawy o finansach publicznych
zgromadził na wyodrębnionym subkoncie centralnego rachunku bieżącego budżetu
państwa środki w kwocie 1.329.749 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie w 2000 r.
wydatków, które nie wygasły z upływem 1999 roku. Środki te przekazane zostały na
wymieniony rachunek w dniu 30 grudnia 1999 r. Plan finansowy tych wydatków został
ustalony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w
sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego33.
Realizację wydatków budżetu państwa w 1999 r., według grup ekonomicznych,
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych
- wydatki bieżące
jednostek budżetowych
- wydatki majątkowe
- rozliczenia z bankami
- obsługa długu
publicznego
Ogółem

Wykonanie
1998 r.

1999 r.

Struktura

2
50.927.992

Wg ustawy
budżetowej
3
72.488.137

12.657.833

11.987.566

12.165.481

11.861.138

13.581.855

93,7

98,9

97,5

87,3

9,0

8,6

46.216.914

27.801.027

26.355.983

25.809.548

49.590.749

55,8

92,8

97,9

52,0

33,1

18,6

9.436.140
2.601.557

7.468.885
1.679.589

8.247.141
1.685.640

7.388.659
1.685.545

10.124.978
2.791.471

78,3 98,9 89,6
64,8 100,4 100,0

73,0
60,4

6,8
1,9

5,3
1,2

17.911.066

20.674.558

20.038.458

18.777.820

139.751.501

Budżet po Wykonanie*
zmianach
4
5
73.607.059 72.878.491

%
Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
5:2
5:3
5:4
5:6
1999 r.
6
7
8
9
10
54.645.735 143,1 100,5 99,0 133,4

19.218.574 104,8

142.099.762 142.099.762 138.401.200 149.953.361

99,0

1998 r.

1999 r.

11
36,4

12
52,7

90,8

93,7

97,7

12,8

13,6

97,4

97,4

92,3

100,0

100,0

* Wydatki obliczone łącznie z wydatkami przeniesionymi na rok 2000.

Najwyższy wzrost wydatków, zarówno w odniesieniu do wykonania roku 1998,
jak i ustawy budżetowej, wystąpił w zakresie wydatków na dotacje i subwencje, co
spowodowane było wzrostem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego (powiaty,
województwa). Wydatki te nominalnie wzrosły o 43,1%, a realnie o 33,4%
w porównaniu do wykonania roku 1998.
33
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W poszczególnych grupach ekonomicznych plan wydatków, ujęty w ustawie
budżetowej, został zmieniony w sposób następujący:
-

zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o 2,9% (636.100 tys. zł) i wydatki
bieżące jednostek budżetowych o 5,2% (1.445.044 tys. zł);

- zwiększono wydatki majątkowe o 10,4% (778.256 tys. zł), dotacje i subwencje
(1.118.922 tys. zł) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1,5%
(177.915 tys. zł), rozliczenia z bankami o 0,4% (6.051 tys. zł).
Niskie wskaźniki realizacji wydatków, w odniesieniu do planu ujętego
w ustawie budżetowej, stwierdzono w przypadku wydatków bieżących jednostek
budżetowych – 92,8% i obsługi długu publicznego – 90,8%. Natomiast analiza
wskaźników wykonania planu po zmianach wykazała, że najniższy wskaźnik realizacji
przypada na wydatki majątkowe (89,6%) i wydatki na obsługę długu publicznego
(93,7%).
Brak pełnej realizacji planu wydatków bieżących jednostek budżetowych
wynikał z niższej od proponowanej realizacji dochodów oraz zgłoszenia przez
dysponentów części kwoty 416.123 tys. zł – jako oszczędności w realizacji
wydatków – w odpowiedzi na wniosek Ministra Finansów z listopada 1999 r.
Podkreślić należy, że przesunięcia spowodowane zmianami zakresu zadań
finansowanych z budżetu państwa spowodowały w porównaniu z rokiem 1998,
zmiany w strukturze zrealizowanych wydatków. Znaczący, bo ponad 50%, udział
w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, to wydatki na dotacje i subwencje, co
w porównaniu do roku 1998 stanowi wzrost o 16,3 punkta procentowego. Natomiast
udział wydatków bieżących jednostek budżetowych zmniejszył się o 14,5 punkta
procentowego w porównaniu z rokiem 1998.
Przyczyną tego było powstanie w 1999 r. nowych jednostek samorządowych
(wojewodztw i powiatów) oraz przekazanie im do realizacji zadań z zakresu oświaty
i wychowania.
W trakcie realizacji budżetu, Minister Finansów w 1999 r., na podstawie
art. 100 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonał
blokad planowanych wydatków na łączną kwotę 736.100 tys. zł, w trzech częściach
budżetu państwa, tj. w części:
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41 - Obsługa zadłużenia zagranicznego

353.700 tys. zł

44 - Obsługa długu krajowego

282.400 tys. zł

55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

100.000 tys. zł

Środki te, zgodnie z art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, zostały
przeniesione do rezerw celowych i przeznaczone w kwocie 636.100 tys. zł na
dofinansowanie zadań wskazanych w art. 44 ustawy budżetowej na rok 1999, tj. na:
dotację dla Agencji Rynku Rolnego (317.500 tys. zł), zwiększenie wydatków na
realizację Programu budowy autostrad (106.200 tys. zł), dotację na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych realizowanych od roku 1998 z budżetów wojewodów oraz przez
poszczególne ministerstwa w zakresie kultury i ochrony zdrowia (106.200 tys. zł) oraz
kwotę 100.000 tys. zł na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.
W 1999 r. Minister Finansów korzystał z upoważnień zawartych w ustawie
budżetowej na rok 1999 i na podstawie:
-

art. 26 ust. 5 dokonał przeniesień wydatków, przeznaczonych na uposażenie żołnierzy i
funkcjonariuszy, pomiędzy 5 częściami budżetu państwa w łącznej kwocie 23.052,6 tys. zł;

- art. 47 przeniósł w obrębie działu między częściami, rozdziałami i paragrafami,
wydatki w kwocie 900.287,8 tys. zł na finansowanie zadań administracji rządowej
i samorządowej w zakresie objętym zmianami kompetencji.
W 1999 r. Minister Finansów, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, wyraził zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych
21 dysponentom części budżetu państwa, w tym 10 wojewodom (Dolnośląskiemu,
Lubelskiemu, Lubuskiemu, Małopolskiemu, Mazowieckiemu, Podkarpackiemu,
Podlaskiemu, Śląskiemu, Warmińsko-Mazurskiemu, Wielkopolskiemu).
Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi zastrzeżeń do celowości zmian
wprowadzonych w 1999 r., w planie wydatków budżetowych na podstawie
upoważnień zawartych w ustawie budżetowej na rok 1999 i art. 96 ustawy
o finansach publicznych. Zmiany te spowodowały, że w 45 częściach budżetu
państwa zmniejszono planowane wydatki o 8.525.300 tys. zł, w tym w 16 budżetach
wojewodów o 196.480 tys. zł, w części 81 – Rezerwy ogólne o 71.791 tys. zł
i w części 83 – Rezerwy celowe o 6.780.112 tys. zł.
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Zwiększenia planowanych wydatków dokonano w 110 częściach budżetu
państwa na łączną kwotę 8.525.300 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły m.in. 16
budżetów wojewodów – 3.629.544 tys. zł, 49 samorządowych kolegiów
odwoławczych – 13.022 tys. zł, cz. 83 – Rezerwy celowe – 736.100 tys. zł.
Analiza dokonanych w 1999 r. zmian planu wydatków budżetowych
w poszczególnych częściach budżetu państwa wykazała, że największy wzrost planu
wydatków, przyjętego w ustawie budżetowej na 1999 r., wystąpił w następujących
częściach budżetu państwa:
17

– Ministerstwo Skarbu Państwa

28

– Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

o

117.274 tys. zł, tj. o 211,2%

o

369.690 tys. zł, tj. o 92,5%

25

– Generalny Inspektorat Celny

o

8.596 tys. zł, tj. o 49,3%

27

– Komitet Integracji Europejskiej

o

10.660 tys. zł, tj. o 40,6%

86

– Samorządowe Kolegia Odwoławcze

o

13.022 tys. zł, tj. o 38,6%

80

– Regionalne Izby Obrachunkowe

o

12.283 tys. zł, tj. o 26,7%

o

3.433.064 tys. zł, tj. o 24,9%

85/02-32 – Budżety wojewodów
09

– Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej o

27.744 tys. zł, tj. o 21,6%

05

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17.395 tys. zł, tj. o 21,5%

o

W budżetach wojewodów największy wzrost wydatków, w stosunku do kwot
przyjętych w ustawie budżetowej na 1999 r., przypadał na następujące części:
85/08 – województwo lubuskie

o

170.216 tys. zł, tj. o 37,6%

85/16 – wojewodztwo opolskie

o

124.545 tys. zł, tj. o 35,8%

85/02 – wojewodztwo dolnośląskie

o

424.776 tys. zł, tj. o 35,5%

85/12 – wojewodztwo małopolskie

o

282.135 tys. zł, tj. o 28,0%

85/28 – wojewodztwo warmińsko-mazurskie

o

151.884 tys. zł, tj. o

27,7%.
W

ustawie

o

finansach

publicznych

ograniczona

została

możliwość

dokonywania przeniesień wydatków. Dysponenci części budżetowych upoważnieni
zostali do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu państwa, z wyjątkiem
wydatków na wynagrodzenia (art. 96 ust. 1).
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Dodatkowym ograniczeniem wprowadzonym ustawą o finansach publicznych
był przepis art. 96 ust. 2, który stanowił, że „nie są dozwolone przeniesienia
wydatków, które powodują zwiększenie wydatków w jakiejkolwiek podziałce
klasyfikacji wydatków ujętej w budżecie o więcej niż 5%”. Został on sformułowany
w sposób nieprecyzyjny, skutkiem czego było, że określenie „zwiększenie wydatków
w jakiejkolwiek podziałce klasyfikacji wydatków ujętej w budżecie państwa”
powodowało rozbieżności interpretacyjne. Niektórzy dysponenci stosowali się do
tego ograniczenia i nie dokonywali zmian powodujących zwiększenie o więcej niż
5% wydatków w jakimkolwiek rozdziale i paragrafie klasyfikacji wydatków.
Natomiast inni, opierając się na opiniach prawnych, odnosili to ograniczenie jedynie
do przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji wydatków.
Stwierdzono również przypadki dokonywania zmian, w których stosowano zasadę,
że nie są dozwolone przeniesienia planowanych wydatków, przekraczające
pięcioprocentowy limit w rozdziałach oraz grupach paragrafów klasyfikacji
wydatków.
Najwyższa

Izba

Kontroli

stwierdziła,

że

zarówno

ministrowie

jak

i wojewodowie przekroczyli w niektórych paragrafach planowane wydatki, nie
dokonując wcześniej stosownych przeniesień w budżetach, aby nie przekroczyć
uprawnień do dokonywania zmian. Po opinii Przewodniczącego Rady Legislacyjnej
przy Prezesie Rady Ministrów oraz stanowisku Głównego Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych, z których wynikało, że 5% ograniczenie nie dotyczy
przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami, podjęte zostały przez
wojewodów decyzje w sprawie przeniesień wydatków, które pozwoliły na
dostosowanie

planów

finansowych

jednostek

budżetowych

do

wcześniej

zrealizowanych wydatków przez co przekroczyli zakres upoważnienia do dokonywania
wydatków ze środków publicznych.
Ministerstwo Finansów w pismach kierowanych do dysponentów części
informowało, że 5% ograniczenie dotyczy działu, rozdziału, a także paragrafu
klasyfikacji wydatków.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli ograniczenia, wynikające z art. 96 ust. 2
ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym kontrolą, odnosiły się do
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przeniesień wydatków o więcej niż 5% nie tylko między rozdziałami klasyfikacji
budżetowej, ale również między paragrafami. Z ustaleń kontroli wynika, że
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27 dysponentów części budżetu państwa dokonało w 1999 r. przeniesień wydatków
powodujących zwiększenie wydatku w paragrafie klasyfikacji budżetowej o ponad 5%,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednak osobom
odpowiedzialnym za naruszenie przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
nie można przypisać odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, bowiem zgodnie z art. 142 ustawy o finansach publicznych, w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosuje się odpowiednio przepis art. 2
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń34, który stanowi, że jeżeli w czasie
orzekania obowiązuje ustawa inna, niż w czasie wykroczenia, stosuje się ustawę nową.
Z dniem 23 lutego 2000 r. przepis art. 96 ust. 2 został znowelizowany i obecnie nie są
dozwolone tylko takie przeniesienia wydatków, które powodują zwiększenia
wydatków w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji wydatków ujętych w budżecie
państwa o więcej niż 5%. Nadal jednak pozostał problem dokonywania zmian
w sytuacji konieczności utworzenia nowej podziałki klasyfikacji budżetowej
(rozdziału) i przeniesienia do niego planowanych wydatków. Wątpliwości budzi
bowiem, czy utworzenie w toku realizacji budżetu nowego rozdziału i przeniesienie
planowych wydatków do nowo utworzonego rozdziału nie stanowi przekroczenia
uprawnień do dokonywania zmian w budżecie. Z ustaleń kontroli wynika, że przepis
ten był różnie interpretowany. Na przykład w Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie
realizacji budżetu, został utworzony rozdział 9100 Integracja z Unią Europejską,
a w Kancelarii Sejmu, pomimo wydatkowania środków na integrację, nie utworzono
odrębnego rozdziału w 1999 r.
Negatywnie również należy ocenić występujące w 1999 r. przypadki
nieterminowego opracowania i przedłożenia Ministrowi Finansów szczegółowego
planu dochodów i wydatków przez dysponentów części budżetu państwa oraz
przekazywania jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków. Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponenci części budżetowych
przedstawiają Ministrowi Finansów szczegółowy plan dochodów i wydatków oraz
przekazują jednostkom podległym informacje o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków.
34
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Zasady te zostały naruszone między innymi przez następujących dysponentów
części budżetu:
-

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – cz. 28, który zatwierdził
i przekazał Ministrowi Finansów szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 1999 z 23dniowym opóźnieniem,

- Ministra Edukacji Narodowej – cz. 33, który przekazał Ministrowi Finansów
szczegółowy plan dochodów i wydatków z 3-dniowym opóźnieniem, natomiast
informacje o kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom z opóźnieniem
do 20 dni,
- Ministra Sprawiedliwości – cz. 36, który przekazał Ministrowi Finansów
szczegółowy plan dochodów i wydatków z 2-dniowym opóźnieniem, a informację
o kwotach dochodów i wydatków dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej
z 16 dniowym oraz pozostałych dysponentów z 30 dniowym opóźnieniem,
- Wojewodę Śląskiego – cz. 85/24, który dopiero w lipcu 1999 r. poinformował
4 podległe jednostki (Parki Krajobrazowe) o ostatecznych kwotach wydatków
(dokonał rozdysponowania kwoty 1.508 tys. zł),
- Wojewodę Małopolskiego – cz. 85/12, który z opóźnieniem od 8 do 16 dni
poinformował podległe jednostki o kwotach dochodów i wydatków,
- Prezesa Polskiej Akademii Nauk – cz. 38, który z 27 dniowym opóźnieniem
przekazał podległym jednostkom informacje o kwotach dochodów i wydatków
bieżących, natomiast o podziale wydatków majątkowych w kwocie 3.227 tys. zł
poinformował po 58 dniach od ogłoszenia ustawy budżetowej,
W Ministerstwie Finansów układ wykonawczy dla części 08 na 1999 rok został
opracowany w obowiązującym terminie oraz w granicach kwot określonych w ustawie
budżetowej. Minister Finansów nie rozdysponował jednak na podległe jednostki
wydatków w wysokości 93.711,7 tys. zł. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty
wydatkow, w trakcie roku budżetowego, podzielono między jednostki podległe, środki
w wysokości 93.229,3 tys. zł, natomiast kwota 482,9 tys. zł do końca 1999 r. nie
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została podzielona. Nie zostały także, podzielone dochody budżetowe w wysokości
119.218.261 tys. zł, obejmujące przede wszystkim wpływy podatkowe. Zdaniem
Najwyższej Izby Kontroli uzasadnione są wątpliwości, czy dokonywanie takiego
podziału na 355 urzędów skarbowych jest celowe. Natomiast, jeśli obowiązek podziału
dochodów między podlegle jednostki miałby nie dotyczyć Ministerstwa Finansów, ze
względu na specyfikę dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe,
to konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o finansach
publicznych.
Oprócz Ministerstwa Finansów wystąpiły przypadki tworzenia nieformalnych
rezerw w poszczególnych częściach budżetu państwa, co było sprzeczne z art. 89 ust. 3
i 4 ustawy o finansach publicznych.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w:
-

Ministerstwie Sprawiedliwości – cz. 36, gdzie podobnie jak w roku ubiegłym nie
rozdysponowano pomiędzy podległe jednostki organizacyjne środków w kwocie 231.356,5
tys. zł, tj. 6,7% kwoty określonej ustawą budżetową,

-

Głównym Urzędzie Statystycznym – cz. 50, gdzie została utworzona rezerwa środków
budżetowych dla podległych jednostek w kwocie 1.400,8 tys. zł, tj. 0,7% wydatków części
50,

- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – cz. 19, gdzie utworzono
rezerwę w wysokości 1.316 tys. zł na wydatki, których podział – zdaniem MRiGŻ –
na początku roku nie było możliwy,
- Polskiej Akademii Nauk – cz. 38, gdzie nie rozdzielono między jednostki,
prowadzące działalność poza granicami kraju, środków w wysokości 689,8 tys. zł.
Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe rozwiązanie polegające
na opracowywaniu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Do
opracowania takiego harmonogramu zobowiązany został, zgodnie z art. 29 ust. 1
ustawy. Minister Finansów, który w tym celu powinien porozumieć się z
dysponentami części budżetowych. Dysponenci części budżetowych zobligowani
zostali do poinformowania podległych i nadzorowanych jednostek o harmonogramie
dochodów
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i wydatków. Jednocześnie ustawodawca nałożył na wykonawców budżetu
obowiązek realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem. Ustalono również, że
do poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z
harmonogramu, konieczna jest zgoda Ministra Finansów.
Wprowadzając obowiązek opracowywania harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków, w ustawie nie określono stopnia szczegółowości, oraz terminu
opracowania, jak również charakteru prawnego harmonogramu. W ustawie nie
przewidziano także możliwości szczegółowego uregulowania tych zagadnień
w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie

z

zaleceniami

Ministerstwa

Finansów

dysponenci

części

budżetowych zobowiązani zostali do przedstawienia projektu harmonogramu
wydatków w następującym stopniu szczegółowości :
• wydatki budżetowe
a) wydatki bieżące, w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- inne wydatki obligatoryjne
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
• dochody budżetowe.
Minister Finansów przesłał dysponentom harmonogram, określający wysokość
miesięcznych wydatków, dla poszczególnych dysponentów części budżetu państwa
w łącznych kwotach, bez wykorzystania podziału określonego w przedkładanych
projektach. Zaznaczyć przy tym należy, że przekazany przez Ministra Finansów
harmonogram realizacji wydatków obejmował wydatki na drugie półrocze 1999 r.
Ministerstwo Finansów, podobnie jak w latach poprzednich, opracowywało
także miesięczne, dekadowe czy dzienne plany przekazywania środków z centralnego
bieżącego rachunku budżetu państwa na podstawie zgłoszeń dysponentow głównych.
Dokument ten nie znajdował jednak umocowania w przepisach prawa budżetowego
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i był dokumentem o charakterze wewnętrznym, służącym do zarządzania stanem
środków na centralnym bieżącym rachunku budżetu państwa.
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Harmonogramy opracowane w 1999 r. nie pozwalały ustalić jednorazowego
wydatku, poniesionego w wysokości wyższej niż zaplanowano w harmonogramie.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w niektórych miesiącach dysponenci
części budżetowych przekraczali limity wydatków ujęte w harmonogramie
i dokonywali wydatków do wysokości środków przekazanych przez Ministerstwo
Finansów. W poszczególnych miesiącach 1999 r., kwoty wydatków liczone
narastająco nie przekroczyły jednak łącznej kwoty wydatków. Na przykład:
- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – realizując wydatki w lipcu 1999 r.
przekroczył harmonogram o 701,8 tys. zł (o 23,8%), w październiku o 1.132,2 tys.
zł (o 39,1%), natomiast w marcu 1999 r. poniesione wydatki były niższe niż
ustalone w harmonogramie o 711,3 tys. zł (0 12,7%), a w sierpniu 1999 r. niższe o
311,1 tys. zł (o 17,7%). Różnice te nie doprowadziły do powstania zobowiązań
wymagalnych lub przekroczenia łącznego planu wydatków w skali roku,
- Rzecznik Praw Obywatelskich w poszczególnych miesiącach realizował wydatki
w granicach od 73% do 152% w stosunku do kwot określonych w
harmonogramie. W skali roku poniesione wydatki nie przekroczyły łącznej kwoty
określonej w harmonogramie.

2.1. Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup ekonomicznych
Realizację wydatków budżetowych w 1999 r., w układzie grup
ekonomicznych, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Ogółem
1. Dotacje i subwencje
w tym:
- dotacje celowe na
realiz.bież. zadań
włas. sam.wojew.

- dot.cel.
zad. bież.

na

realiz. przez samorz.
woj. (poroz. z org.
adm. rządowej)

Wykonanie
w 1998 r.
2
139.751.501
50.927.992

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
5:2
Wykonanie
1999 r.
4
5
6
7
142.099.762 138.401.200 149.953.361 99,0
73.607.059 72.878.491 54.645.735 143,1
1999 r.

Wg ustawy
budżetowej
3
142.099.762
72.488.137

Budżet po
zmianach

%
5:3

5:4

5:6

8
97,4
100,5

9
97,4
99,0

10
92,3
133,4

-

492.815

481.147

-

-

-

97,6

-

-

94.657

94.151

-

-

-

99,5

-
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- dot. cel. na zad. bież.
realiz. przez powiat
(poroz. z org. adm.
rządowej)

-

75.491

69.065

-

-

-

91,5

-
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1
- dot. cel. na zad. bież.
realiz. przez gminę
(poroz. z org. adm.
rządowej)
- dotacje dla podmiot
gospodarczych
- dotacje dla gospod.
komunalnej, mieszk.
- dotacje dla państw.
jedn. organ., szkół
wyższych
- dotacje dla funduszy
celowych (§ 47)
- dotacje dla KRUS
(§ 48)
- dotacje na finansow.
zadań bieżących
zleconych gminom
(§ 88)
- subwencje ogólne dla
gmin (łącznie z
subw. oświatową)*
- subwencja drogowa
dla gmin
- dot. cel. na zad. bież.
z zakr. adm rząd.
wykon. przez powiat
- dot.cel. na realiz. zad.
bież. własnych powiat.

- dot. cel. na
realiz.
bież. zadań wł. gmin
2.Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
w tym:

2

3

4

5

6

7

8

9

98.488

97.802

-

-

-

99,3

2.394.608

2.502.730

2.419.814

-

96,7

94,2

194.753

8.053

8.053

208.970

4,1

-

100,0

3,9

7.435.538

5.484.709

5.484.265

7.978.332

73,8

-

100,0

68,7

-

2.569.414 101,1

10
-

10.343.760

11.374.999 11.457.944

11.098.854 110,8

-

100,7

103,2

10.670.730

13.288.767 12.917.490

11.449.693 121,1

-

97,2

112,8

2.971.306

3.007.224 106,0

-

95,0

98,8

22.122.988 22.122.323

12.593.993 205,5

-

100,0

175,7

2.802.632

3.128.344

10.764.811
972.368

-

-

-

-

-

-

-

-

4.837.992

4.807.470

-

-

-

99,4

-

-

2.293.600

2.292.783

-

-

-

100,0

-

730.138

727.451

1.197.263

65,2

-

99,6

60,8

12.165.481 11.861.138

13.581.855

93,7

98,9

97,5

87,3

9.557.743 116,6

-

97,5

108,6

1.988.003

-

-

1.115.809

12.657.833

11.987.566

8.907.496

10.648.399 10.381.868

- świadczenia
społecz.
- refundacja za
leki i środki
pomocnicze
- inne świadczenia
(§21 i §25)
3.Wydatki bieżące
jednostek budżet.
w tym:
- wynagrodzenia
osobowe (§ 11)
- uposażenia dla żołnierzy zawod. i funkcjonariuszy (§ 12)
- nagrody (§ 17)
- pochodne od wynagrodzeń (§ 41,42)
- zakupy towarów
i usług
(§ 31,32, 33 36,37)
4.Wydatki majątkowe*
w tym:

1.852.752

-

1.665.064
46.216.914

1.409.020
27.801.027

-

-

-

1.376.425

1.786.614

82,7

-

97,7

77,0

26.355.983 25.809.548

49.590.749

55,8

92,8

97,9

52,0

12.267.985

5.502.660

5.477.684

13.163.548

44,7

-

99,6

41,6

5.761.882

4.486.445

4.479.014

6.182.499

77,7

-

99,8

72,4

1.311.071

623.899

622.575

1.406.779

47,5

-

99,8

44,3

6.060.888

1.728.099

1.671.508

6.503.333

27,6

-

96,7

25,7

11.917.025

8.793.136

8.567.603

12.786.968

71,9

-

97,4

67,0

10.124.978

78,3

98,9

89,6

73,0

9.436.140

7.468.885

8.247.141 7.388.659**
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- wydatki inwestycyjne
jedn. budżetowych
- dotacje na finansow.
inwestycji innych
jednostek organizac.
- dotacje na finansow.
inwestycji podmiot.
gospodarczych

5.858.499

3.092.943

3.044.334

6.286.169

52,0

-

98,4

48,4

1.265.602

1.589.963

1.590.140

1.357.991 125,6

-

100,0

117,1

664.074

554.147

515.922

-

-93,1

72,4

712.551

77,7
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1
- dotacje na finansow.
własnych zadań
inwest. gmin
- wydatki kapitałowe
- dot. cel.- inw. własne
samorz. wojew. (§ 4)
- dotacje celowe – inw.
własne pow. (§ 95)
- dot. cel.-inwest.włas.
sam.woj. (§ 6)
5.Rozliczenia
z bankami
6.Obsługa długu
publicznego
z tego:
- obsługa długu
krajowego
- obsługa długu
zagranicznego

*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.052.119

557.003

554.179

1.128.924

52,7

-

99,5

49,1

88.054

70.000

51.000

94.482

57,9

-

72,9

54,0

-

593.122

586.353

-

-

-

98,9

-

-

708.511

698.558

-

-

-

98,6

-

-

357.295

349.459

-

-

-

97,8

-

1.685.640

1.685.545

64,8

100,4

100,0

60,4

2.601.557

1.679.589

17.911.066

20.674.558

20.038.458 18.777.820

19.218.574 104,8

90,8

93,7

97,7

14.141.200

15.659.558

15.377.158 14.893.830

15.173.508 105,3

95,1

96,9

98,2

3.769.866

5.015.000

4.045.066 103,0

77,4

83,3

96,0

4.661.300

3.883.990

2.791.471

W 1999 r. – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

** Na realizację wydatków majątkowych w 98,9% wpływ miało niewykorzystanie rezerw.

Wydatki na dotacje i subwencje wyniosły 72.878.491 tys. zł i stanowiły 52,7%
wydatków budżetu państwa (w 1998 r. 50.927.992 tys. zł i 36,4%). W porównaniu do
wykonania w 1998 r., wydatki na ten cel w ujęciu nominalnym wzrosły o 43,1%,
a w ujęciu realnym o 33,4%. Obejmowały one głównie: subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego (22.122.323 tys. zł), dotacje dla KRUS
(12.917.490 tys. zł), dotacje dla funduszy celowych (11.457.944 tys. zł), dotacje dla
państwowych jednostek organizacyjnych, szkół wyższych (5.484.265 tys. zł), dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty
(4.807.470 tys. zł), dotacje celowe na zadania bieżące zlecone przez administracje
rządową gminom (2.971.306 tys. zł), dotacje dla podmiotów gospodarczych (2.419.814
tys. zł) oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych samorządów wojewódzkich
(481.147 tys. zł).
Wydatki budżetów wojewodów w zakresie dotacji i subwencji wyniosły
11.660.719 tys. zł, stanowiąc 16,0% wydatków w tej grupie. Głównymi pozycjami
wydatków były: dotacje celowe na zadania bieżące powiatów - 4.807.470 tys. zł, dotacje
celowe na zadania bieżące zlecone gminom - 2.964.488 tys. zł, dotacje celowe na bieżące
zadania własne powiatów - 2.292.783 tys. zł.
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.861.138 tys. zł i stanowiły
8,6% wydatków budżetu państwa (w 1998 r. -12 657 833 tys. zł i 9,1%). Wydatki te
w porównaniu do 1998 r., w ujęciu nominalnym były niższe o 6,3%, a realnie o 12,7%
i obejmowały głównie świadczenia społeczne (10.381.868 tys. zł), tj. 87,5 %, a także
wydatki z tytułu innych świadczeń (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń oraz różne wydatki) – 1.376.424 tys. zł, tj.11,6%.
Wydatki budżetów wojewodów w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych
wyniosły 124.482 tys. zł i stanowiły 1,0% tych wydatków ogółem. Główną pozycją
wydatków były nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –
108.797 tys. zł.
Wydatki

bieżące

jednostek

budżetowych

zrealizowano

w

kwocie

25.809.548 tys. zł, co stanowiło 18,6% wydatków budżetu państwa (w 1998 r.
46.216.914 tys. zł i 33,1%). Przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia osobowe
– od 1999 r. łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne – (5.477.684 tys. zł), tj.
21,2% wydatków w tej grupie oraz zakupy towarów i usług (8.567.602 tys. zł), tj.
33,2%. W porównaniu do 1998 r. uległy nominalnie obniżeniu o 44,2%, a realnie były
niższe o 48,0%.
Wydatki majątkowe w 1999 r. wyniosły 7.388.659 tys. zł i stanowiły 5,3%
wydatków budżetu państwa (w 1998 r. – 9.436.140 tys. zł i 6,8%). W porównaniu do
1998 r. wydatki te nominalnie były niższe o 21,7%, a realnie niższe o 27,0%. Główne
pozycje

wydatków

stanowiły:

wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych

(3.044.334 tys. zł), tj. 41,2% wydatków w tej grupie, dotacje na finansowanie
inwestycji innych jednostek organizacyjnych (1.590.140 tys. zł), tj. 21,5% oraz dotacje
celowe na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów (698.558 tys. zł), tj.
9,5%.
Wydatki majątkowe budżetów wojewodów wyniosły 2.487.359 tys. zł,
stanowiąc 33,7% wydatków. Głównymi pozycjami wydatków były: dotacje celowe na
inwestycje własne gmin, powiatów, samorządu województwa – 1.839.090 tys. zł.

118
Wydatki z tytułu rozliczeń z bankami zrealizowano w kwocie 1.685.545 tys. zł,
co stanowiło 1,2% wydatków budżetu państwa ogółem (w 1998 r. - 2.601.557 tys. zł
i 1,9%). W porównaniu do roku 1998 w ujęciu nominalnym, nastąpił spadek tych
wydatków o 35,2% oraz realny o 39,6%.
Wydatki

na

obsługę

długu

publicznego

wyniosły 18.777.820 tys. zł

i stanowiły 13,6% wydatków budżetu państwa (w 1998 r. – 17.911.066 tys. zł
i 12,8%). Na obsługę długu krajowego przeznaczono kwotę 14.893.830 tys. zł, tj.
79,3%, a obsługę długu zagranicznego 3.883.990 tys. zł, tj. 20,7%. W porównaniu
do 1998 r., w ujęciu nominalnym, nastąpił wzrost wydatków na ten cel o 4,8%, a w
ujęciu realnym spadek o 2,3%.

2.2. Wydatki budżetu państwa według działów
Realizację wydatków budżetowych w 1999 r., w układzie działowym,
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w mln zł)
1999 r.
Wyszczególnienie

1
01 Przemysł
31 Budownictwo
40 Rolnictwo
45 Leśnictwo
50 Transport
59 Łączność
61 Handel
wewnętrzny
64 Handel
zagraniczny
66 Różne usługi
materialne
70 Gospodarka
komunalna
74 Gospodarka
mieszkaniowa
i niematerialne
usługi komunalne
77 Nauka
79 Oświata
i wychowanie
81 Szkolnictwo
wyższe
83 Kultura i sztuka
85 Ochrona zdrowia
86 Opieka społeczna

Wykonanie
w 1998 r.

%

Wykonanie
w 1998r.
w cenach
1999.
6
165,5
114,6
2.534,4
215,4
3.362,0
100,9

5:2

5:3

7
96,6
102,5
100,1
103,7
84,8
87,8

Struktura %

2
154,2
106,8
2.362,0
200,7
3.133,3
94,0

66,9
111,1
1.966,2
143,9
2.128,8
82,9

4
149,2
112,2
2.392,2
212,2
2.695,8
83,2

5
149,0
109,5
2.363,2
208,1
2.657,3
82,5

w tym:
wydatki
nie wygasające
5a
8,3
37,7
8,9
186,1
-

528,2

598,7

1.008,7

1.008,7

-

566,8

191,0

168,5

100,0

178,0

0,38

0,73

39,3

46,7

46,7

46,7

-

42,2

118,8

100,0

100,0

110,7

0,03

0,03

670,0

355,6

663,0

640,3

39,8

718,9

95,6

180,1

96,6

89,1

0,48

0,46

1.798,8

710,0

901,0

762,1

28,0

1.930,1

42,4

107,3

84,6

39,5

1,29

0,55

194,6

70,5

84,3

64,2

208,8

33,0

91,1

76,2

30,7

0,14

0,05

2.405,6

2.742,8

2.743,0

2.709,7

8,3

2.581,2

112,6

98,8

98,8

105,0

1,72

1,96

6.987,5

2.130,0

2.969,0

2.920,2

30,3

7.497,6

41,8

137,1

98,4

38,9

5,00

2,11

4.272,3

4.819,5

5.071,1

5.070,5

-

4.584,2

118,7

105,2

100,0

110,6

3,06

3,66

1.148,2
20.919,5
9.287,6

454,1
5.847,2
9.468,2

623,0
6.386,3
10.531,2

618,3
6.312,6
10.142,8

1.232,0
22.446,6
9.965,6

53,8
30,2
109,2

136,2
108,0
107,1

99,2
98,8
96,3

50,2
28,1
101,8

0,82
14,97
6,65

0,45
4,56
7,33

Budżet wg
ustawy
3

Budżet po
zmianach

Wykonanie

-

15,2
470,9
6,3

5:4

5:6

1998r

1999r

8
222,7
98,6
120,2
144,6
124,8
99,5

9
99,9
97,6
98,8
98,1
98,6
99,2

10
90,0
95,5
93,2
96,6
79,0
81,8

11
0,11
0,08
1,69
0,14
2,24
0,07

12
0,11
0,08
1,71
0,15
1,92
0,06

119
87 Kultura fizyczna
i sport

243,6

184,2

192,7

190,4

1,4

261,4

78,2

103,4

98,8

72,8

0,17

0,14

120

1
88 Turystyka
i wypoczynek
89 Różna działalność
91 Administracja
państwowa
i samorządowa
92 Wymiar
sprawiedliwości
i prokuratura
93 Bezpieczeństwo
publiczne
94 Finanse
95 Ubezpieczenia
społeczne
96 Dotacje na finansowanie zadań
gospodarczych
97 Różne rozliczenia
98 Obrona narodowa
99 Urzędy naczellnych organów
władzy, kontroli
i sądownictwa
Ogółem

2

3

4

5

5a

6

7

8

9

10

11

12

76,0

56,4

58,8

58,5

0,1

81,5

77,0

103,7

99,5

71,8

0,05

0,04

394,6

254,1

316,1

314,2

0,2

423,4

79,6

123,7

99,4

74,2

0,28

0,23

5.851,5

5.617,2

6.059,2

5.972,4

68,5

6.278,7

102,1

106,3

98,6

95,1

4,19

4,32

3.085,4

3.537,8

3.853,1

3.850,2

-

3.310,6

124,8

108,8

99,9

116,3

2,21

2,78

5.575,7

6.395,0

6.489,2

6.473,1

16,2

5.982,7

116,1

101,2

99,8

108,2

3,99

4,68

21.316,5

23.022,8

22.394,3

20.975,2

50,0

22.872,6

98,4

91,1

93,7

91,7

15,25

15,16

25.218,7

29.555,4

29.689,8

29.436,4

-

27.059,7

116,7

99,6

99,1

108,8

18,05

21,27

2.129,2

2.509,8

2.655,9

2.573,0

1,0

2.284,6

120,8

102,5

96,9

112,6

1,52

1,86

12.295,1
8.358,7

29.148,1
9.012,5

23.145,9
9.507,7

22.230,4
9.448,4

67,4
224,4

13.192,6
8.968,9

180,8
113,0

76,3
104,8

96,0
99,4

168,5
105,4

8,80
5,98

16,06
6,83

903,9

1.063,5

1.064,9

1.013,2

49,4

969,9

112,1

95,3

95,1

104,5

0,65

0,73

139751,5

142099,8

142099,8

138401,2

1.318,4

149953,4

99,0

97,4

97,4

92,3

100,0

100,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zmiany udziału w tej strukturze wydatków dotyczyły m.in. działu:
-

95 – Ubezpieczenia społeczne, zwiększenie udziału z 18,1% (1998 r.) do 21,3% (1999 r.) w
wydatkach budżetu państwa, w związku z wdrożeniem reformy systemu emerytalnorentowego zwiększono wydatki na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego
dochody ze składek uległy obniżeniu z powodu utworzenia tzw. II filaru funduszy
emerytalnych;

- 97 – Różne rozliczenia, z 8,8% (1998 r.) do 16,1% (1999 r.) zwiększenie udziału
w wydatkach ogółem spowodowane głównie wydatkami na subwencję oświatową
i drogową, które nie są zaliczane do odpowiednich działów, lecz wykazywane
w tym dziale, podobnie jak środki z rezerw, jako środki nie mające sprecyzowanego
przeznaczenia, stanowiące ogólne zasilenie jednostek budżetowych lub jednostek
samorządu terytorialnego. Udział subwencji dla samorządu terytorialnego zwiększył
się z 8,7% (1998 r.) do 16,1% (1999 r.) w ogólnej kwocie wydatków budżetu
państwa;
- 85 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie udziału z 15% (1998 r.) do 4,6% (1999 r.)
w wydatkach budżetu państwa, z powodu zmiany zasad i źródła finansowania
jednostek ochrony zdrowia;
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- 79 – Oświata i wychowanie, obniżenie udziału z 5% (1998 r.) do 2,1% (1999 r.)
w ogólnej kwocie wydatkow budżetu państwa, spowodowane przekazaniem
szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowgo do jednostek samorządu
terytorialnego i przeniesieniem wydatków działu 79 do subwencji oświatowej.
W 1999 r. wydatki ogółem budżetu państwa wyniosły 138.401.200 tys. zł
i w porównaniu do 1998 r. w ujęciu nominalnym uległy obniżeniu o 1,0%, a realnie
uległy zmniejszeniu o 7,7%.
Według działów klasyfikacji budżetowej w 1999 r. zmniejszenie wydatków
w porównaniu do wykonania 1998 r., w ujęciu nominalnym nastąpiło w 13 działach
klasyfikacji budżetowej, w tym w dziale:
70 - Gospodarka komunalna

o 57,6%

74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

o 67,0%

79 - Oświata i wychowanie

o 58,2%

83 – Kultura i sztuka

o 46,2%

85 – Ochrona zdrowia

o 69,8%

87 – Kultura fizyczna i sport

o 21,8%

88- Turystyka i wypoczynek

o 23,0%

W 1999 r. zmniejszenie wydatków, w porównaniu do wykonania w 1998 r.,
w ujęciu realnym nastąpiło w 17 działach klasyfikacji budżetowej, w tym w dziale:
70 – Gospodarka komunalna

o 60,5%

74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne

o 69,3%

79 - Oświata i wychowanie

o 61,1%

83 - Kultura i sztuka

o 49,8%

85 - Ochrona zdrowia

o 71,9%

87 - Kultura fizyczna i sport

o 27,2%

88 - Turystyka i wypoczynek

o 28,2%
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Realizację wydatków w budżetach wojewodów w 1999 r. według działów
klasyfikacji budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Wyszczególnienie
1
Ogółem
w tym:
01 Przemysł
31 Budownictwo
40 Rolnictwo
45 Leśnictwo
50 Transport
61 Handel wewnętrzny
66 Różne usługi materialne
70 Gospodarka komunalna
74 Gospodarka mieszkaniowa
i niemat. usługi komunalne
79 Oświata i wychowanie
83 Kultura i sztuka
85 Ochrona zdrowia
86 Opieka społeczna
87 Kultura fizyczna i sport
88 Turystyka i wypoczynek
89 Różna działalność
91 Adm. państwowa
i samorządowa
93 Bezpieczeństwo publiczne
96 Dotacje na finansowanie
zadań gospodarczych
97 Różne rozliczenia
98 Obrona narodowa

%
w tym: wydatki
nie wygasające
4a

Wg ustawy
budżetowej
2

Budżet po
zmianach
3

13.813.138

17.246.202

16.983.237

246.234

3.000
48.532
634.511
37.911
27.551
33.557
4.370
708.623

5.560
48.575
1.030.493
39.098
269.247
36.696
5.420
899.620

5.560
47.850
1.020.818
38.446
268.840
36.665
5.405
760.872

108
30.042
225
33.620
27.989

54.302

68.095

62.672

1.617.874
43.015
1.272.726
3.693.365
18.000
9.570
3.928

2.343.864
219.335
1.617.518
4.671.755
26.063
10.572
33.087

1.164.083

Struktura

4:2

4:3

1999r

5

6

7

123,0

98,5

100,0

185,3
98,6
160,9
101,4
977,4
109,3
123,7
107,7

100,0
98,5
99,1
98,3
100,2
99,9
99,7
84,8

0,03
0,28
6,01
0,23
1,59
0,22
0,03
4,49

-

115,4

92,0

0,37

2.302.685
219.104
1.610.880
4.621.926
25.991
10.519
32.982

28.564
8.868
103.011
2.038
1.368
15
-

142,5
509,4
126,6
125,1
144,6
109,9
839,7

98,2
99,9
99,6
98,9
99,9
99,5
99,7

13,57
1,29
9,48
27,20
0,15
0,06
0,19

1.314.328

1.309.561

8.220

112,5

99,6

7,71

4.265.051

4.417.622

4.414.696

2.166

103,5

99,9

25,99

160.613

176.698

176.687

-

110,0

100,0

1,04

4.233
8.323

4.233
8.323

2.852
8.223

-

67,4
98,8

67,4
98,8

0,02
0,05

Wykonanie
4

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1999 r. wydatki budżetów wojewodów ogółem wyniosły 16.983.237 tys.
zł (łącznie z wydatkami nie wygasającymi) i stanowiły 12,3% wydatków budżetu
państwa.
Największy udział w wydatkach ogółem budżetów wojewodów w 1999 r.
przypadał na działy:
86 – Opieka społeczna

4.621.926 tys. zł, tj. 27,2%,

93 – Bezpieczeństwo publiczne

4.414.697 tys. zł, tj. 26,0%,

79 – Oświata i wychowanie

2.302.685 tys. zł, tj. 13,6%,

85 – Ochrona zdrowia

1.610.880 tys. zł, tj. 9,5%,

91 – Administracja państwowa i samorządowa

1.309.561 tys. zł, tj. 7,7%,

40 – Rolnictwo

1.020.818 tys. zł, tj. 6,0%.

124
Najniższy udział w wydatkach ogółem budżetów wojewodów (100%) w 1999 r.
przypadał na następujące działy:
97 – Różne rozliczenia

2.852 tys. zł, tj. 0,02%,

66 – Różne usługi materialne

5.405 tys. zł, tj. 0,03%,

01 – Przemysł

5.560 tys. zł, tj. 0,03%,

98 – Obrona narodowa

8.223 tys. zł, tj. 0,05%.

2.3. Wydatki budżetu państwa według części
Wydatki budżetu państwa w 1999 r. według części klasyfikacji budżetowej
(bez podziałów części 85 i części 86 na poszczególnych dysponentów) prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1998 r.

1999 r.
Budżet
wg
ustawy

Budżet
po
zmianach

w tym:
wydatki
Wykonie wynanie
gasające
5
6
112,6
-

1
01 Kancelaria Prezydenta

2
101,0

3
112,8

4
112,8

02 Najwyższa Izba
Kontroli

154,8

173,2

173,2

159,1

03 Sąd Najwyższy

63,1

125,3

125,3

122,1

04 NSA

51,2

64,8

64,8

59,7

79,7

80,9

98,3

95,3

13,5

16,5

17,8

16,6

14,9

17,1

17,1

17,0

05 Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
06 Rządowe Centrum
Studiów Strategicznych
07 Rzecznik Praw
Obywatelskich
08 Ministerstwo Finansów

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.*

%
5:2

Struktura

5:3

5:4

5:7

1998r. 1999r.

7
108,4

8
111,5

9
99,8

10
99,8

11
103,9

12
0,07

13
0,08

1,8

166,1

102,8

91,9

91,9

95,8

0,11

0,11

46,0

67,7

193,5

97,4

180,4

0,05

0,09

-

54,9

116,6

92,1

92,1

108,7

0,04

0,04

85,5

119,6

117,8

96,9

111,7

0,06

0,07

-

14,5

123,0

100,6

93,3

114,5

0,01

0,01

-

16,0

114,1

99,4

99,4

106,3

0,01

0.01

0,2

97,4

2.123,0

2.052,1

2.155,7

2.027,3

0,2

2.278,0

95,5

98,8

94,0

89,0

1,52

1,46

09 Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej

162,4

128,3

156,0

151,3

1,3

174,3

93,1

117,9

97,0

86,8

0,12

0,11

10 Kancelaria Sejmu

207,6

265,0

265,0

247,7

0,6

222,8

119,3

93,5

93,5

111,2

0,15

0,18

11 Kancelaria Senatu

80,0

101,8

101,8

95,5

-

85,8

119,4

93,8

93,8

111,3

0,06

0,07

8,8

11,3

11,3

10,8

-

9,4

122,7

95,6

95,6

114,9

0,01

0,01

1.481,6

2.068,6

2.269,6

2.187,8

1.589,8

147,7

105,8

96,4

137,6

1,06

1,58

7,7

7,3

7,8

7,6

-

8,3

98,7

104,1

97,4

91,6

0,01

0,01

81,0

24,2

25,6

25,1

-

86,9

31,0

103,7

98,0

28,9

0,06

0,02

264,8

55,5

172,8

163,2

67,4

284,1

61,6

294,1

94,4

57,4

0,19

0,12

2.627,2

1.715,4

1.722,0

1.705,0

0,1

2.819,0

64,9

99,4

99,0

60,5

1,88

1,23

2.612,6

2.207,1

2.656,2

2.586,8

59,9

2.803,3

99,0

117,2

97,4

92,3

1,87

1,87

12 Trybunał Konstytucyjny
13 Ministerstwo
Gospodarki
15 Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd
16 Krajowe Biuro
Wyborcze
17 Ministerstwo Skarbu
Państwa
18 Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
19 Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki
Żywnościowej

5,5
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1
20 Państwowy Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń
21 Ministerstwo
Transportu i Gospodarki
Morskiej

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18,7

25,1

25,1

21,9

6,8

20,1

117,1

87,3

87,3

109,0

0,01

0,02

3.979,4

2.745,1

3.074,2

3.034,5

152,5

4.269,9

76,3

110,5

98,7

71,1

2,85

2,19

105,2

95,3

96,1

95,4

-

112,9

90,7

100,1

99,3

84,5

0,08

0,07

4,1

4,1

4,3

4,2

-

4,4

102,4

102,4

97,7

95,5

0,00

-

19,0

35,1

35,1

29,0

-

20,4

152,6

82,6

82,6

142,2

0,01

0,02

16,9

17,4

26,0

25,0

18,1

147,9

143,7

96,2

138,1

0,01

0,02

26 Urząd Służby Cywilnej

13,6

12,0

12,2

7,9

14,6

58,1

65,8

64,8

54,1

0,01

0,01

27 Komitet Integracji
Europejskiej

29,5

26,2

36,9

35,5

2,0

31,7

120,3

135,5

96,2

112,0

0,02

0,03

28 Min. Ochrony
Środowiska

877,0

399,6

769,3

742,5

49,8

941,0

84,7

185,8

96,5

78,9

0,63

0,54

29 Urząd Ochrony Państwa

284,3

356,3

357,9

357,4

-

305,1

125,7

100,3

99,9

117,1

0,20

0,26

11.686,9

12.086,4

12.600,0

12.466,7

224,4

12.540,0

106,7

103,1

98,9

99,4

8,36

9,01

4.426,1

4.709,2

4.690,0

4.659,5

54,2

4.749,2

105,3

98,9

99,3

98,1

3,17

3,37

32 MSZ

551,0

633,8

666,5

650,4

6,1

591,2

118,0

102,6

97,6

110,0

0,39

0,47

33 MEN

3.668,2

4.133,4

4.411,0

4.398,9

3.936,0

119,9

106,4

99,7

111,8

2,62

3,18

877,8

915,2

939,8

934,3

7,1

941,9

106,4

102,1

99,4

99,2

0,63

0,68

4.609,5

4.546,7

4.780,3

4.748,1

367,9

4.946,0

103,0

104,4

99,3

96,0

3,30

3,43

3.515,5

4.065,2

4.374,5

4.356,5

3.772,1

123,9

107,2

99,6

115,5

2,52

3,15

12,8

13,8

15,4

14,9

13,7

116,4

108,0

96,8

108,8

0,01

0,01

44,1

42,2

43,3

42,9

-

47,3

97,3

101,7

99,1

90,7

0,03

0,03

-

3.995,9

-

-

-

2,66

-

22 Ministerstwo Łączności
23 Urząd Zamówień
Publicznych
24 Urząd Regulacji
Energetyki
25 Generalny Inspektorat
Celny

30 MON
31 Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

34 Min. Kultury i Sztuki
35 Min. Zdrowia i Opieki
Społecznej
36 Ministerstwo
Sprawiedliwości
37 Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów
38 PAN
39 Komenda Główna
Policji
40 Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji
41 Obsługa Zadłużenia
Zagranicznego
42 Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych
43 Państwowa Inspekcja
Pracy
44 Obsługa Długu
Krajowego
45 Urząd Kultury
Fizycznej i Turystyki
46 Krajowy Urząd Pracy
47 Krajowa Rada
Radiofonii i TV
48 Komitet Badań
Naukowych

3.724,0

-

-

-

7,5
-

-

0,2

1,0

0,3

0,3

0,3

-

1,1

30,0

100,0

100,0

27,3

0,00

-

3.769,9

5.015,0

4.661,3

3.884,0

-

4.045,1

103,0

77,4

83,3

96,0

2,70

2,81

127,7

115,7

116,2

112,3

-

137,0

87,9

97,1

96,6

82,0

0,09

0,08

132,3

155,7

155,7

153,3

142,0

115,9

98,5

98,5

108,0

0,09

0,11

14.140,7

15.658,1

15.375,7

14.893,5

15.173,0

105,3

95,1

96,9

98,2

10,12

10,76

339,5

358,7

367,5

364,4

364,3

107,3

101,6

99,2

100,0

0,24

0,26

1.262,0

1.506,4

1.526,6

1.437,8

1.354,1

113,9

95,4

94,2

106,2

0,90

1,04

14,5

17,4

17,4

15,6

0,3

15,6

107,6

89,7

89,7

100,0

0,01

0,01

2.422,8

2.760,7

2.761,5

2.728,0

8,3

2.599,7

112,6

98,8

98,8

105,9

1,73

1,97

218,5

101,3

106,4

99,8

94,4

0,15

0,15

422,3

99,5

107,6

99,0

92,7

0,28

0,28

30,3

161,0

100,0

99,6

149,8

0,02

0,03

0,7
0,1
-

50 GUS

203,6

193,8

206,6

206,2

51 GUC

393,3

363,5

395,4

391,3

28,2

45,4

45,6

45,4

-

52 Państwowa Agencja
Atomistyki
53 Wyższy Urząd Górniczy
54 Urząd Patentowy RP
55 Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego

-

34,5

37,5

37,8

37,4

15,6

20,8

21,5

21,3

10.988,8

13.750,3

13.702,4

13.321,5

0,3

0,5
-

37,0

108,4

99,7

98,9

101,1

0,02

0,03

16,7

136,5

102,4

99,1

127,5

0,01

0,02

11.791,0

121,2

89,6

89,9

104,5

7,86

9,63
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57 Polski Komitet
Normalizacji
58 ZUS

22,3

21,3

22,1

21,9

-

23,9

98,2

102,8

99,1

91,6

0,02

0,02

12.696,4

14.862,5

15.090,7

15.043,4

-

13.623,2

118,5

101,2

99,7

110,4

9,08

10,87
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1
59 Główny Urząd Miar
61 Generalny Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych
62 Urząd Nadzoru nad
Funduszami
Emerytalnymi
63 Urząd Nadzoru
Ubezpieczeń
Zdrowotnych
64 Główny Inspektorat
Kolejnictwa
80 Regionalne Izby
Obrachunkowe
81 Rezerwy ogólne
82 Subwencje ogólne dla
jednostek samorządu
terytorialnego
83 Rezerwy celowe
85 Budżety wojewodów
86 Samorządowe Kolegia
Odwoławcze
Ogółem

*/

2
52,8

3
62,2

3,6

7,4

56,7

8
123,1

9
104,5

10
99,4

11
114,6

12
0,04

-

3,9

147,2

63,9

63,9

135,9

0,00

-

10,2

-

8,3

137,8

91,9

89,5

122,9

0,01

0,01

10,2

8,6

-

8,9

9,4

8,1

47,2

46,0

58,3

58,2

0

74,0

2,2

12.126,5

22.123,0

22.123,0

0

6.946,9

902,9

-

4
65,4

65,0

6
-

8,3

8,3

5,3

11,1

11,4

-

-

5

7

0,1

13
0,05

-

-

-

84,3

-

0,01

-

-

91,0

86,2

-

0,01

123,3

126,5

99,8

115,0

0,03

0,04

-

-

-

-

0,00

-

182,4

100,0

100,0

170,0

8,68

15,98

-

-

-

0,00

-

23,09

12,27

-

50,6

-

-

0

22.123,0

-

13.011,7

-

-

0

**

123,0

49,1

32.273,9

13.813,1

17.246,2

16.983,2

246,2

34.629,9

36,0

33,8

46,8

46,0

0,03

38,6

127,8

136,1

98,3

119,2

0,03

0,03

142.099,8 138.401,2

1.318,4

149.940,8

99,0

97,4

97,4

92,3

100,0

100,0

139.751,5 142.099,
8

-

**

-

Kolumna 7 = kolumna 2 x 1,073 (wskaźnik cen towarów i usług wg GUS)

**/ Wykonanie 1999 r. jest nieporównywalne z wykonaniem 1998 r.
***/ Kwota wynikająca z rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 1999 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr
100, poz. 1171 ze zm.) wynosi 1.329,7 mln zł.

Najwyższy udział w wydatkach budżetu państwa w 1999 r. miały następujące
części:
82 – Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego

22.122.988 tys. zł, tj. 16,0%,

85 – Budżety wojewodów

16.983.237 tys. zł, tj. 12,3%,

58 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15.043.417 tys. zł, tj. 10,9%,

44 – Obsługa długu krajowego

14.893.542 tys. zł,, tj. 10,8%,

55 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

13.321.500 tys. zł, tj.

30 – Ministerstwo Obrony Narodowej

12.466.679 tys. zł., tj. 9,0%.

9,6%,

128

129
Wydatki budżetów wojewodów w 1999 r. w podziale na poszczególne
województwa prezentuje poniższa tabela:
(w tys. zł)
Województwo
1
Ogółem

Budżet
po zmianach

Wydatki (wraz z

W tym:

wydatkami nie

wydatki nie

wygasającymi)

wygasające

3

4

2

%
3:2
5

17.246.202

16.983.237

246.234

98,5

1.621.109

1.583.037

66.657

97,7

04 kujawsko-pomorskie

943.078

917.736

2.991

97,3

06 lubelskie

988.201

974.494

13.795

98,6

08 lubuskie

622.893

615.652

7.027

98,8

10 łódzkie

1.120.813

1.112.198

7.434

99,2

12 małopolskie

1.289.217

1.277.482

32.903

99,1

14 mazowieckie

2.180.818

2.144.786

12.657

98,3

472.271

464.979

3.337

98,5

1.016.292

1.012.510

7.428

99,6

20 podlaskie

591.450

584.148

3.091

98,8

22 pomorskie

971.424

960.324

31.024

98,9

1.907.038

1.872.340

41.842

98,2

645.254

637.918

1.415

98,9

699.574

689.622

1.293.261

1.269.632

7.483

98,2

883.508

866.377

4.700

98,1

02 dolnośląskie

16 opolskie
18 podkarpackie

24 śląskie
26 świętokrzyskie
28

warmińsko-

mazurskie
30 wielkopolskie
32 zachodniopomorskie

2.450

98,6

W 1999 r. występowały przypadki naruszenia przez dysponentów części budżetowych
zasad i trybu wykonywania budżetu określonych w przepisach ustawy o finansach
publicznych. Naruszenia te dotyczyły m.in.:
- nieterminowego przekazywania informacji jednostkom podległym o ostatecznych
kwotach wydatków (art. 89 ust. 3),
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- przekazywania środków budżetowych z dotacji celowych na realizację zadań
zleconych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przed
zawarciem stosownych umów z tymi jednostkami (art. 71 ust. 1),
- braku nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek
(art. 91 ust. 3),
- dokonywania wydatków budżetowych pomimo braku podstaw prawnych takiego
działania (art. 28 ust. 1),
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- zlecania zadań bez zachowania przepisów określonych w ustawie o zamówieniach
publicznych (art. 92 pkt 5),
- niezgodnego z zasadami określonymi w art. 96 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy
o finansach publicznych dokonywania przeniesień wydatków budżetowych,
- niedokonania likwidacji rachunków finansowania inwestycji do dnia 31 grudnia
1999 r. (art. 191)
- niewłaściwego klasyfikowania wydatków budżetowych związanych z Integracją
z Unią Europejską (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych).
Naruszenie wymienionych zasad m.in. wystąpiło w następujących częściach budżetu
państwa:
21 – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – nie przekazało w terminie
jednostkom podległym kwoty 25.736 tys. zł, tj. 0,9% wydatków części 21. Nie
rozdysponowana kwota przeznaczona była dla komórek organizacyjnych
ministerstwa, których nie można traktować jako dysponentów środków
budżetowych,

zwłaszcza,

że

formalnie

obsługę

finansowo-księgową

i sprawozdawczość budżetową w odniesieniu do centrali Ministerstwa prowadziła
wyznaczona do tego komórka organizacyjna (dysponent III stopnia), tj. Biuro
Administracyjno-Budżetowe.

Ponadto

MTiGM

nie

dokonało

rzetelnej

klasyfikacji wydatków, ujmując w rozdziale 5895 – Pozostała działalność kwoty,
które już na etapie projektowania budżetu można było zakwalifikować do
konkretnych rozdziałów wyodrębnionych w działach części 21 budżetu państwa.
Dotyczyło to m.in. środków finansowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
(2.300 tys. zł) oraz środków na koszty zadań tzw. służb państwowych (1.332 tys.
zł).
09 – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – zawarło w dniu 26 listopada 1999 r.
umowę z Caritas Polska na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
polegającego na świadczeniu usług na rzecz osób bezdomnych i bezrobotnych, na
kwotę 1.500 tys. zł. Podpisując tą umowę Minister Pracy i Polityki Społecznej naruszył
uprawnienia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy jako dysponenta Funduszu Pracy (art.
52 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).
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13 – Ministerstwo Gospodarki – od stycznia do końca września 1999 r. przekazało
Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, bez zawarcia pisemnej umowy
środki finansowe w kwocie 2.998 tys. zł., tj. prawie 75% sumy, na którą opiewała
umowa zawarta 30 września 1999 r. (4.000 tys. zł).
32 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – przekazało w grudniu 1999 r. środki na
wydatki inwestycyjne w kwocie 6.373,4 tys. zł do placówek zagranicznych, pomimo że
na kontach tych placówek zgromadzone były znaczne kwoty przeznaczone na
inwestycje. Najwyższa Izba Kontroli oceniła to działanie jako niecelowe, ponieważ nie
było możliwości wykorzystania jej w terminie do końca roku, a środków tych nie
można przenieść na rok następny.
Ponadto pomimo przypisania Ministerstwu zadań w Narodowym Programie
Przygotowań do Członkostwa w ustawie budżetowej na 1999 r., nie zostały
zaplanowane wydatki w rozdziale właściwym do klasyfikacji wydatków na integrację z
Unią Europejską. Wydatki na integrację z Unią Europejską zaewidencjonowane przez
MSZ w dziale 91, rozdziale 9100 wyniosły 3.112 tys. zł i stanowiły 0,5% budżetu
resortu. Kwota 3.112 tys. zł nie obejmowała wszystkich wydatków poniesionych przez
MSZ w 1999 r. w związku z integracją z UE. Stwierdzono, że koszty szkoleń z zakresu
integracji europejskiej organizowane przez MSZ w 1999 r. w ramach programu
szkolenia aplikantów merytorycznych i administracyjno-biurowych w kwocie 17 tys. zł
zostały sklasyfikowane jako wydatki rozdziału 9111.
34 – Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało kwotę 2.284 tys. zł instytucjom kultury, dla których
organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego, mimo braku w budżecie MKiS środków na
finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego i braku podstaw prawnych w 1999 r. takiego
działania.

51 – Główny Urząd Ceł – nie zrealizował dyspozycji art. 191 ustawy o finansach
publicznych i do dnia 31 grudnia 1999 r. nie zlikwidował rachunków finansowania
inwestycji.
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31 – Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji, bez stosownego upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków, podczas gdy zgodnie z art. 96 ust. 1 i 4
uprawnionymi do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej są dysponenci części budżetowych oraz upoważnieni przez nich kierownicy jednostek
podległych.
30 – Ministerstwo Obrony Narodowej – opłaciło wykonanie systemu zabezpieczenia Dowództwa
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w wysokości 3.297,9 tys. zł, pomimo że zamierzenie to nie
było ujęte w planie finansowym na 1999 r. Jednostki Wojskowej 1410 i odbyło się kosztem innych
zadań ujętych w tym planie. Zamierzenie to było realizowane z naruszeniem ustawy o zamówieniach
publicznych. Dotyczyło to w szczególności odbioru wykonanych prac oraz sposobu finansowania
zamierzenia. Zgodnie z treścią umowy nr 173/98 z dnia 18 grudnia 1998 r. odbiór prac objętych
umową oraz ich finansowanie mogło nastąpić po całkowitym wykonaniu prac i pisemnym
przedstawieniu przez wykonawcę gotowości do odbioru, względnie odbiór prac objętych umową mógł
nastąpić na podstawie protokołu ich zaawansowania sporządzonego przez wykonawcę i
zaakceptowanego przez zamawiającego. Tymczasem stwierdzono, że finansowanie zamierzenia
rozpoczęto bez odbioru prac już w dniu 21 grudnia 1998 r. na kwotę 610,0 tys. zł, tj. w dniu, gdy
zgodnie z umową przewidziano rozpoczęcie robót.
Naruszenie warunkow przetargu polegało na dokonanych zmianach cen w stosunku do oferty.
Dotyczyło to m.in. cen urządzeń pod nazwą tripodakołowrotek. Według oferty koszt zainstalowania 5
wyżej wymienionych urządzeń powinien stanowić kwotę 139,6 tys. zł, natomiast zapłacono – 349,3
tys. zł, tj. więcej o 209,8 tys. zł (150,3%). Także cena sześciu parkanów korytarzowych, według
oferty, powinna stanowić kwotę 104,7 tys. zł, a zapłacono – 261,3 tys. zł, tj. więcej o 156,6 tys. zł
(150,9%). Ponadto zmiana ceny ofertowej dotyczyła barierek metalowych. W ofercie zobowiązano się
wykonać jedną barierkę za 1,7 tys. zł, a wykonano za 5,2 tys. zł. Przy zainstalowaniu 16 barierek
metalowych ich koszt wykonania został zwiększony w stosunku do oferty o 55,8 tys. zł.
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W Departamencie Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON stwierdzono pomijanie procedur
przetargowych, brak precyzyjnego sformułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
błędne określanie przedmiotu zamówienia oraz niewłaściwe stosowanie zasad szczególnych
udzielania zamówień publicznych. Minister Obrony Narodowej wyraził „ogólną zgodę” na realizację
zamówień publicznych na zasadach szczególnych w odniesieniu do wszystkich pozycji planu,
pomimo iż konstrukcja tego planu nie pozwalała na określenie, które wyroby (pozycje planu) można
zaliczyć do wyrobów, na które obowiązuje udzielanie zamówień publicznych na zasadach
szczególnych (stwierdzono przypadki kwalifikowania tego samego wyrobu raz według zasad
ogólnych, a raz według zasad szczególnych).
85/08 – województwo lubuskie – na budowie drogowego przejścia granicznego w Gubinku przy
wyborze wykonawcy II etapu, finansowanego wyłącznie ze środków budżetowych, naruszono
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, doprowadzając do wydatkowania środków
budżetowych w wysokości 9.646,8 tys. zł (wg stanu na dzień 22.03.2000 r.) z naruszeniem prawa.
Wybrano bowiem jako wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. z Zielonej
Góry, które nie uzyskało najwyższej ilości punktów i zaoferowało cenę za wykonanie robót 9.821,8
tys. zł, tj. o 1.257,4 tys. zł wyższą o 14,7% niż firma Bögl-Bud ze Szczecina. Również pod względem
technicznym i ekonomicznym firma Bögl-Bud, oceniona została przez komisję przetargową wyżej niż
PBO. Wicewojewoda Zielonogórski nie zaakceptował wyboru przez komisję przetargową firmy BöglBud, lecz zlecił Politechnice Zielonogórskiej opracowanie dodatkowej opinii na temat wszystkich
ofert. Opinia ta wymieniała firmę Bögl-Bud jak również PBO wśród trzech firm najbardziej
predysponowanych do realizacji zadania pod względem wiarygodności poprawnego wykonania
inwestycji, jednak uwzględniając korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu zaproponowała wybór
firmy PBO. Powołując się na ww. opinię komisja przetargowa zmieniła swoje stanowisko, proponując
wybór PBO, który zaakcentowany został w dniu 24.03.1997 r. Uzasadnieniem takiego wyboru
(wg wyjaśnienia Wicewojewody), były wnioski ekspertyzy oraz trudna sytuacja ekonomiczna
zielonogórskich firm budowlanych.
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32 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogłoszeniu o przetargu dwustopniowym na dostawę
stylizowanego umeblowania do pomieszczeń reprezentacyjnych polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych, a także w protokole z postępowania o zamówienie publiczne nie podało ilości
zamówionych przedmiotów. W wyniku tego postępowania zostały zawarte dwie umowy, każda o
wartości 200 tys. EURO, pod warunkiem uzyskania przez MSZ zatwierdzenia przez Prezesa UZP
zastosowanego trybu przetargu dwustopniowego. MSZ nie uzyskało wymaganego zatwierdzenia,
a w okresie do 4 listopada 1999 r. zawarto zamówienie na meble stylowe o wartości 1.063,3 tys. zł
(netto) tj. 244,7 tys. EURO.
85/20 – województwo podlaskie
-

Zarząd Miasta Hajnówka zlecił Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Hajnówce realizację modernizacji sieci ciepłowniczej objętej dotacją budżetową w kwocie
750 tys. zł z całkowitym pominięciem procedur określonych w ustawie o zamówieniach
publicznych. Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Hajnówce
wydatkowała 899 tys. zł na inwestycję dotowaną z budżetu Wojewody Podlaskiego z
naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych, udzielając zamówienia z wolnej ręki, w
sytuacji, gdy należało przeprowadzić procedurę przetargu nieograniczonego, a ponadto nie
wyegzekwowała od dostawców obowiązku przedstawienia dokumentów wymaganych
ustawą,

-

z dotacji na realizację inwestycji wieloletniej „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”
wydatkowano kwotę 962 tys. zł z pominięciem obowiązujących zasad określonych w
ustawie o zamówieniach publicznych, dokonując zakupów na kwotę 436 tys. zł z wolnej
ręki, gdy powinien być przeprowadzony przetarg nieograniczony oraz niekorzystnie zawarto
umowy i finansowano prace nie związane z inwestycją na kwotę 526 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że niektórzy dysponenci części
budżetowych nie sprawowali należytego nadzoru i kontroli nad całością
gospodarki finansowej podległych im jednostek. Np.:
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- Ministerstwo Edukacji Narodowej nie realizowało w odniesieniu do 21
jednostek podległych powinności dysponenta części budżetowej określonych w
art. 91 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. sprawowania nadzoru i
kontroli nad całością ich gospodarki finansowej. Działania te ograniczone
głównie do analiz obligatoryjnej sprawozdawczości budżetowej nie były
wystarczające, o czym świadczył fakt, że w 1999 r. kierowane były do MEN
miesięcznie średnio dwa pisma, informujące o różnorodnych (występujących w
ocenie ich autorów) nadużyciach oraz nieprawidłowościach finansowogospodarczych w jednostkach finansowanych i nadzorowanych przez Ministra
Edukacji Narodowej. W 1999 r. kontrole takich zagadnień podjęto tylko w
Ogólnopolskim Centrum Edukacji Niestacjonarnej, przy czym w kontroli tej
(dotyczącej lat 1997-1998) pominięto wykorzystanie środków budżetowych.
- Główny Urząd Statystyczny – nadzór i kontrolę nad całością gospodarki
finansowej podległych jednostek organizacyjnych ograniczył jedynie do
nadzoru nad przebiegiem wykonania budżetu przez podległe jednostki
organizacyjne statystyki poprzez analizę wykonania budżetu na podstawie
sprawozdawczości budżetowej i informacji jednostek organizacyjnych. GUS
nie przeprowadził w 1999 r. kontroli w zakresie gospodarki finansowej
w podległych jednostkach resortu statystyki.
Ponadto przeprowadzając kontrolę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 1999 r. dokonano zakupu 10 tys.
komputerów o wartości szacunkowej zamówienia 70.000 tys. zł, w trybie z wolnej
ręki za zgodą Prezesa UZP. Prawidłowość tego zakupu zostanie zbadania w
odrębnej kontroli.

2.3.1. Wydatki na integrację z Unią Europejską
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano wydatki na integrację z Unią
Europejską w kwocie 65.550 tys. zł (o 458,7% więcej niż w 1998 r. – 11.732 tys. zł).
Plan wydatków na ten cel w 1999 r. został zwiększony do 181.014,4 tys. zł (o 176%), w
tym z części 83 - Rezerwy celowe przeniesiono środki przeznaczone na sfinansowanie
kosztów integracji z Unią Europejską i współpracą z OECD w kwocie 117.338,4 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki na integrację z Unią Europejską (z uwzględnieniem
wydatków, które nie wygasły z końcem 1999 r. w wysokości 31.919,6 tys. zł) wyniosły
176.096,5 tys. zł, tj. 97,3% kwoty planowanej (po zmianach) i były o 251,1% wyższe
od wydatków zrealizowanych w 1998 r. (50.155 tys. zł).
Wydatki te zostały zrealizowane przez 25 instytucji i urzędów centralnych
w łącznej kwocie 98.330,9 tys. zł, tj. 68,2% wydatków na integrację ogółem oraz
w budżetach 9 wojewodów w łącznej kwocie 45.846,0 tys. zł tj. 31,8% wydatków na
integrację z UE.
Kontrola wykazała, że na 74 skontrolowane jednostki, 48 ponosiło wydatki na
integrację z Unią Europejską. Jednak rozdziały „Integracja z Unią Europejską”
utworzono jedynie u 34 dysponentów. U pozostałych 14 dysponentów wydatki na
zadania związane z integracją z Unią Europejska były finansowane z innych
rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Obowiązek wydzielenia wydatków na zadania związane z integracją europejską
został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów35. Minister Finansów nie określił
natomiast zasad ustalania wydatków, które należy planować i ujmować w toku
wykonania budżetu w utworzonym rozdziale klasyfikacji budżetowej, na co zwracała
uwagę NIK w Analizie wykonania budżetu państwa i polityki pieniężnej w 1998 r.
Wydatki realizowane przez poszczególnych dysponentów były związane
głównie z wykonywaniem zadań zawartych w Narodowym Programie Przygotowań do
Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC), udziałem w negocjacjach akcesyjnych,
utrzymywaniem kontaktów z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz działalnością
szkoleniową.
W 1999 r. najwyższe wydatki (bez wydatków, które nie wygasły z końcem
1999 r.) zrealizowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: § 86
(Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych
gmin) – 29.895,0 tys. zł (tj. 20,7% wydatków na integrację z UE ogółem), § 46

35
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(Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe) – 29.881,1 tys. zł
(20,7%), § 37 (Usługi niematerialne) – 21.991,4 tys. zł (15,3%), § 69 (Składki
do organizacji międzynarodowych) - 20.856,1 tys. zł (14,5%), § 72 (Wydatki
na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych) –
15.397,7 tys. zł (10,7%).
Największy udział w wydatkach na integrację z Unią Europejską miały
następujące jednostki: Ministerstwo Edukacji Narodowej - 23.904,2 tys. zł (16,6%
wydatków na integrację z UE), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - 19.783,9 tys. zł
(13,7%), Ministerstwo Gospodarki - 13.995,4 tys. zł (9,7%), Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji - 9.525,1 tys. zł (6,6%), Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej - 6.796,4 tys. zł, (4,7%), Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – 5.469,9 tys. zł (3,4%) oraz urzędy wojewódzkie: Lubuski 19.094,3 tys. zł (13,2% wydatków na integrację z UE ogółem), Podkarpacki 10.029,0 tys. zł (7,0%), Małopolski - 7.472,7 tys. zł (5,2%), Świętokrzyski 4.114,8 tys. zł (2,9%), Podlaski - 2.399,4 tys. zł (1,7%).
Kontrola wykazała, że ze środków przeznaczonych na integrację z Unią
Europejską finansowano wydatki (85,1 tys. zł) nie związane z integracją, które m.in.
obejmowały:
- wydatki na integrację z NATO, sklasyfikowane w rozdziale „Integracja z Unią
Europejską”, w kwocie 24 tys. zł przeznaczonej przez Główny Urząd Statystyczny
na weryfikację kluczy powiązań z Natowskim Systemem Kodyfikacyjnym. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów
i rozchodów36 wydatki związane z integracją z NATO powinny być klasyfikowane
w rozdziale 9194 – Integracja z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego,
-

wydatki na współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
sfinansowane z rozdziału „Integracja z Unią Europejską”, które dotyczyły: w Ministerstwie
Skarbu Państwa – kosztów usług niematerialnych (tłumaczenia, wydawnictwa, przebudowa
systemu

36

komputerowego)
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w Ministerstwie Finansów - kosztów tłumaczenia dokumentów oraz przygotowania
opracowań na potrzeby OECD w wysokości 5,8 tys. zł, w Ministerstwie Gospodarki –
kosztów publikacji polskiej edycji Przeglądu Gospodarczego Polski opracowanego w
ramach OECD w wysokości 29,6 tys. zł,

- w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ze środków przeznaczonych na integrację
z Unią Europejską pokrywano koszty opracowania norm polskich, a kwota tych
wydatków nie była wyodrębniona w ewidencji księgowej, z powodu braku zasad
kwalifikacji wydatków na integrację europejską oraz trudnościami w wydzieleniu
tych kosztów.
Wydatki na integrację z Unią Europejską były finansowane z innych rozdziałów
budżetu państwa, zarówno przez tych dysponentów, którzy nie utworzyli rozdziałów
„Integracja z Unią Europejską” jak i przez tych, którzy wprawdzie posiadali takie
rozdziały, ale w sposób nieprawidłowy klasyfikowali ponoszone wydatki.
Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły kwoty 55.651,6 tys. zł i wystąpiły
w 19 ministerstwach i urzędach centralnych (na kwotę 55.530,0 tys. zł) oraz
w budżetach 6 wojewodów (na kwotę 121,6 tys. zł).
Rozdziałów klasyfikacji budżetowej „Integracja z Unią Europejską” nie
utworzono w 14 częściach budżetu państwa, tj. Urzędzie Zamówień Publicznych,
Kancelarii Sejmu, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumenta, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędzie Patentowym
RP, Wyższym Urzędzie Górniczym, Głównym Urzędzie Miar, Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz województwach:
Lubelskim, Łódzkim, Pomorskim, Zachodniopomorskim. Przyczyną nieutworzenia
rozdziałów był brak zaplanowania wydatków na integrację, szczególnie u tych
dysponentów którzy wydatkowali na ten cel niewielkie kwoty oraz trudności
z wyodrębnieniem wydatków integracyjnych z pozostałej działalności. W związku
z nieutworzeniem właściwych rozdziałów ww. dysponenci klasyfikowali wydatki na
integrację z Unią Europejską w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z
ustaleń kontroli wynika, że łączna kwota wydatków poniesionych na integrację
europejską przez dysponentów, którzy nie utworzyli właściwych rozdziałów
klasyfikacji budżetowej wyniosła 4.775,2 tys. zł.
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Wyniki kontroli wykazały, że pomimo utworzenia rozdziałów „Integracja
z Unią Europejską”, w niektórych jednostkach część wydatków na integrację z UE
(w kwocie 50.876,4 tys. zł) była finansowana z innych rozdziałów. Taka praktyka
występowała m.in. w:
- Komitecie Badań Naukowych – łączna kwota 48.821,8 tys. zł, sklasyfikowana
w rozdziałach 7711 oraz 7715, przeznaczona na sfinansowanie wkładu strony
polskiej z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju
Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej oraz sfinansowanie kosztów
działań organizacyjno-informacyjnych wspomagających przygotowanie polskich
zespołów naukowych do uczestnictwa w tym programie,
- Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – łącznie 1.485,6 tys. zł,
sklasyfikowane w rozdziale 8695, przeznaczone na wykonanie dwóch zadań
przewidzianych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa:
przygotowanie nowej wizy naklejkowej oraz rozbudowa specjalistycznego systemu
informacyjnego

„POBYT”.
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w rozdziałach 9111 oraz 8695, została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału
pracowników w szkoleniach w zakresie integracji europejskiej,
- Ministerstwie Finansów – kwota 261,1 tys. zł, sklasyfikowana w rozdziałach 9111
i 9195, przeznaczona na szkolenia dotyczące tematyki integracyjnej,
- Ministerstwie Łączności – kwota 125 tys. zł, sklasyfikowana w rozdziale 9122,
przeznaczona na podróże zagraniczne, analizy, ekspertyzy i tłumaczenia, dotyczące
integracji z Unią Europejską,
- Ministerstwie Sprawiedliwości – łączna kwota 81 tys. zł, sklasyfikowana
w rozdziałach 9211, 9212 i 9222, przeznaczona na szkolenie sędziów w zakresie
prawa wspólnotowego,
- budżecie Wojewody Śląskiego – kwota 33,4 tys. zł, sklasyfikowana w rozdziałach
7541, 9142, przeznaczona na wydatki związane z udziałem pracowników
w szkoleniach w zakresie integracji z Unią Europejską oraz na opracowania,
- Głównym Urzędzie Ceł – kwota 23,3 tys. zł, sklasyfikowana w rozdziale 9111,
przeznaczona na szkolenia związane z integracją z Unią Europejską,
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- Ministerstwie Spraw Zagranicznych – 17 tys. zł, sklasyfikowane w rozdziale 9111,
przeznaczone na szkolenia w zakresie integracji europejskiej organizowane
w ramach programu szkolenia aplikantów merytorycznych i administracyjnobiurowych,
- budżecie Wojewody Małopolskiego – kwota 15,0 tys. zł, sklasyfikowana
w rozdziałach 9142, 8995, 9716, przeznaczona na sfinansowanie kosztów spotkań
oraz szkoleń dotyczących integracji.
Przyczynami niewłaściwego klasyfikowania wydatków związanych z integracją
z Unią Europejską było przede wszystkim: nierzetelne opisywanie rachunków pod
względem merytorycznym przez odpowiedzialnych pracowników (Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Główny Urząd Ceł), trudności z wydzieleniem wydatków na
integrację (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), a u pozostałych dysponentów brak
jasnych zasad klasyfikacji wydatków do rozdziału „Integracja z Unią Europejską”.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że łączna wysokość wydatków na integrację
europejską, z uwzględnieniem wydatków na zadania związane z integracją
dokonywanych poza tymi rozdziałami (55.651,6 tys. zł), bez wydatków nieprawidłowo
sfinansowanych z rozdziału „Integracja z Unią Europejską” w wysokości 85,1 tys. zł,
wyniosła 231.662,9 tys. zł. Oznacza to, że wysokość wydatków na integrację z Unią
Europejską była wyższa o 31,6% od kwoty wykazanej w sprawozdawczości
budżetowej.
W 1999 r. wykonanie planu wydatków na integrację z Unią Europejską,
z uwzględnieniem wydatków które nie wygasły z końcem roku 1999, wyniosło
97,3 % w stosunku do planu po zmianach. Najniższe wykonanie wydatków
stwierdzono w następujących instytucjach: Ministerstwo Kultury i Sztuki – 58,9% Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – 69,2 % Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej – 71,2%, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – 75,7%.
Przyczynami niewykonania planu wydatków było ich niewłaściwe planowanie, brak
lub zbyt późne opracowanie planu rzeczowo-finansowego wydatków lub
przesunięcie wykonania zadań na rok 2000.
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Niewłaściwe planowanie wydatków na integrację z Unią Europejską
stwierdzono również w Ministerstwie Finansów, w którym wydatki w rozdziale 9100
najpierw zwiększono o 386,8 tys. zł, tj. o 17%, a następnie zmniejszono o 695,7 tys. zł,
tj. 31,6% w stosunku do wielkości określonej w ustawie budżetowej.
Część wydatków na integrację z Unią Europejską zaplanowanych do wykonania
w roku 1999 została zaliczona do wydatków, które nie wygasły z końcem 1999 r.
Łączna kwota wydatków na integrację, które nie wygasły w roku 1999 wyniosła
31.919,6 tys. zł i dotyczyła 10 ministerstw i urzędów centralnych (29.285,6 tys. zł) oraz
budżetów 3 wojewodów (2.634 tys. zł) uwzględnionych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego37. Środki,
które zostały zaliczone do wydatków, które nie wygasły w 1999 r., dotyczyły
współfinansowania programów PHARE, których realizacja w 1999 r. uległa
opóźnieniu38.
Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie sprawowania
nadzoru przez dysponentów części budżetowych nad sposobem wykorzystania oraz
rozliczenia środków przekazanych jednostkom niepaństwowym na zadania
państwowe dotyczące integracji z Unią Europejską, a w szczególności braku
sprawowania rzetelnej kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych
przeznaczonych na sfinansowanie wdrażania i obsługi programów pomocowych
Unii Europejskiej (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Wojewoda Małopolski)
oraz braku końcowego rozliczenia wykonanych zadań (Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Edukacji Narodowej).
Wydatki na szkolenia wystąpiły w budżetach 18 ministerstw i urzędów
centralnych, 5 urzędach wojewódzkich. Łączna wysokość środków przeznaczonych
w 1999 r. na szkolenia związane z integracją europejską wyniosła 1.749,9 tys. zł
i stanowiła 1% wykonania wydatków na ten cel w 1999 r. (176.095,6 tys. zł).
37
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Przyczyny opóźnienia realizacji programów PHARE były przedmiotem kontroli NIK przeprowadzonej na
przełomie 1999 i 2000 r., dotyczącej kontroli działań administracji rządowej w zakresie pozyskiwania
i wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.
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Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem
Unii Europejskiej, specjalistyczne dotyczące poszczególnych obszarów prawa i polityk
europejskich, staże i wizyty studialne w instytucjach europejskich lub w krajach
członkowskich Unii Europejskiej oraz szkolenia językowe.
Poza niewłaściwym klasyfikowaniem wydatków na szkolenia związane z integracją
z Unią Europejską nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie celowości
i gospodarności wykorzystania tych środków.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 marca 1998 r.39 Rozporządzenie stanowi, że wydatki związane z działalnością
Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej odpowiednio
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komitetu Integracji Europejskiej oraz
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W 1999 r. wydatki poniesione z budżetu państwa na finansowanie
działalności Pełnomocnika wyniosły łącznie 2.701,4 tys. zł, w tym ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 1.390,8 tys. zł, a ze środków Urzędu Komitetu
Integracji

Europejskiej

1.310,6 tys. zł.

W

budżecie

Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych nie wydzielono środków na pokrycie kosztów działalności
Pełnomocnika, a ponoszone wydatki, związane z udzielaniem Pełnomocnikowi
pomocy przez placówki zagraniczne, nie były odrębnie ewidencjonowane.
Wydatki Pełnomocnika Rządu, ponoszone z budżetu Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, sklasyfikowane w rozdziale
9100 wyniosły łącznie 1.223,8 tys. zł. Zostały one przeznaczone na podróże służbowe
zagraniczne (588,9 tys. zł), usługi niematerialne (439,2 tys. zł), usługi materialne
(146,5 tys. zł), materiały i wyposażenie (41,8 tys. zł), oraz podróże służbowe krajowe
(7,4 tys. zł).
W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nie możliwe było ustalenie
pełnych kosztów obsługi Pełnomocnika, ponieważ część wydatków, dotyczących
m.in.: usług telefonicznych, prasy, materiałów i wyposażenia, była klasyfikowana
łącznie z pozostałymi wydatkami Urzędu.
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Spośród 74 jednostek objętych kontrolą w 64 funkcjonowały komórki
organizacyjne realizujące zadania z zakresu integracji z Unią Europejską, z tego
w 51 ministerstwach i urzędach centralnych oraz w 13 urzędach wojewódzkich.
Łączna liczba pracowników zajmujących się sprawami integracji europejskiej
wynosiła 697 osób, w tym w urzędach wojewódzkich 91 osób. Z tej liczby 653 osób, tj.
93,7%, posiadało wyższe wykształcenie, a 160 pracowników (tj. 23%) ukończyło
studia podyplomowe w dziedzinie integracji europejskiej.
Udokumentowaną znajomość języka angielskiego posiadało 278 osób, języka
francuskiego 76, niemieckiego 64 oraz 27 osób innych języków uznawanych za
oficjalne w Unii Europejskiej.
2.3.2.

Wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem
roku budżetowego

2.3.2.1. Wykorzystanie środków budżetowych z lat poprzednich, przeniesionych do
realizacji w 1999 r.
Rok 1999 był kolejnym rokiem, w którym część dysponentów środków
budżetowych, oprócz bieżącego planu finansowego wynikającego z ustawy
budżetowej na rok 1999, realizowała wydatki przeniesione z lat ubiegłych na
podstawie wydanych przez Radę Ministrów rozporządzeń w sprawie wydatków,
które nie wygasły z upływem roku budżetowego 1994, 1996, 1997 i 1998.
Z informacji opracowanych przez dysponentów części budżetu państwa
i przedłożonych Ministrowi Finansów, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 199840 wynikało, że
wg stanu na 1 stycznia 1999 r. przeniesiono wydatki budżetowe w łącznej kwocie
697.324,2 tys. zł41.

40
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Kwota ta została przedstawiona jako wydatki przechodzące na rok 1999 w Sprawozdaniu z wykonania
budżetu państwa w 1998 r. Rady Ministrów i Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej w 1998 r. – NIK.
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W rozliczeniu wydatków przeniesionych na rok 1999 dysponenci części
budżetowych wykazali kwotę 700.621,4 tys. zł, jako kwotę wydatków
budżetowych przeniesionych do realizacji w 1999 r. na podstawie rozporządzeń
wydanych w latach 1994-1998. Różnica w kwocie 3.297,2 tys. zł wynikała z
wprowadzenia przez dysponentów części budżetu państwa korekt dotyczących
kwot wydatków przeniesionych z 1998 r. do realizacji w roku 1999. Dotyczyło to
województw: kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego, które zmniejszyły
wcześniej wykazane kwoty odpowiednio o 63 tys. zł i o 0,5 tys. zł oraz
małopolskiego i podlaskiego, które zwiększyły kwoty wydatków o 2.058 tys. zł i
1.302,7 tys. zł.
Zdaniem NIK dokonywanie zmian w wielkościach kwot wydatków, które
nie zostały zrealizowane w roku 1998 i przeniesione do realizacji w 1999 r.
dopiero w momencie ich rozliczenia, tj. roku 2000, świadczy o nierzetelnym
opracowywaniu przez dysponentów tych części informacji przedkładanych
Ministrowi Finansów.
W wydanych w latach 1994-1998 przez Radę Ministrów rozporządzeniach
w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego, wymieniano jedynie dysponentów
części budżetu państwa oraz tytuły zadań przeniesionych do realizacji na rok
następny, bez określenia wielkości kwotowej przenoszonych wydatków. W
rozporządzeniach tych zobowiązano jedynie dysponentów części do przedłożenia
Ministrowi Finansów informacji o wysokości kwot wydatków przeniesionych na
rok następny oraz informacji z ich wykorzystania.
Z kwoty 700.621,4 tys. zł, przeniesionych środków do wykorzystania w
roku 1999 na zadania określone w rozporządzeniach Rady Ministrów,
wydatkowano 461.718,8 tys. zł, tj. 65,2%. Na dochody budżetu państwa zwrócono
128.955,8 tys. zł; pozostałą kwotę 109.946,8 tys. zł stanowią środki zgromadzone
na rachunku sum depozytowych Ministerstwa Finansów (kredyt MBOiR) –
107.631,4 tys. zł oraz nie rozliczone przez Wojewodę Dolnośląskiego wydatki w
kwocie 2.315,4 tys. zł.
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W poniższym zestawieniu przedstawiono wydatki budżetowe, których nie
zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z dniem 31 grudnia 1998 r. i zostały
przeniesione do realizacji w 1999 r.
(w tys. zł)
Dysponent/część
1
Depozyt budżetu
państwa – 08
Ministerstwo Obrony
Narodowej – 30
Komitet Badań
Naukowych- 48
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej –09
Komitet Badań
Naukowych – 48
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej – 09

Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej – 35
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej – 09
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej – 09

Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej – 09
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej – 09
Ministerstwo Skarbu
Państwa –17

Ministerstwo Skarbu
Państwa –17
Ministerstwo Skarbu
Państwa –17
Generalny Inspektorat
Celny – 25
Ministerstwo Obrony
Narodowej – 30

Wyszczególnienie

Wydatki nie
zrealizowane
w roku

3
2
Wsparcie restrukturyzacji i odsłony likwidacji 1994r.,1996r.
przedsiębiorstw finansowane z pożyczki MBOiR
Finansowanie prac dotyczących strategicznych
1996 r.
programów rządowych na potrzeby obrony
państwa
Finansowanie prac dotyczących strategicznych
1996 r.
programów na potrzeby obrony państwa
Finansowanie udziału strony polskiej w reali1997 r.
zacji Projektu Promocji Zatrudnienia i Rozwoju
Służb Zatrudnienia
Finansowanie prac dotyczących strategicznych
1997 r.
programów na potrzeby obrony państwa
Razem lata :1994, 1996, 1997
Finansowanie zadań rządowych zleconych
organizacjom pozarządowym przeznaczonych na
pomoc dla bezdomnych, bezrobotnych, dla
dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych
w okresie zimowym
Zakup usług świadczonych przez sanatoria
i szpitale uzdrowiskowe
Finansowanie
udziału
strony
polskiej
w realizacji Projektu Promocji Zatrudnienia
i Rozwoju Służb Zatrudnienia
Pokrycie kosztów szkoleń partnerów społecznych w zakresie dialogu społecznego, pracowników administracji samorządowej w zakresie
współpracy z partnerami społecznymi oraz
mediatorów lokalnych
Pokrycie
kosztów
szkolenia
starostów
i pracowników odpowiedzialnych za zorganizowanie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
Pokrycie kosztów działalności informacyjnej
o reformie ubezpieczeń społecznych
Finansowanie kosztów przygotowania i wdrożenia programów społecznych: Narodowych
Funduszy Uwłaszczeniowych, reprywatyzacji
oraz zrekompensowania okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej
Finansowanie kosztów nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom
Finansowanie kosztów rozpoczętych w 1998 r.
procesów prywatyzacyjnych
Finansowanie wydatków funduszu operacyjnego
Finansowanie prac związanych z realizacją
programów modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP

Wydatki
Kwota do
wykorzystania zrealizowane
w 1999
w 1999 r.
4

5

Zwrot na
dochody
budżetu
państwa
6

158.915,4

51.284,0

0

25.940,7

0

25.940,7

4.500,0

0

4.500,0

5.312,1

4.676,8

635,3

540,0

0

540,0

195.208,2

55.960,8

31.616,0

1998 r.

3.876,3

3.876,3

0

1998 r.

4.242,4

4.240,1

2,2

1998 r.

480,0

480,0

0

1998 r.

700,0

141,1

558,9

1998 r.

400,0

387,3

12,7

1998 r.

400,0

400,0

0

1998 r.

81.920,5

11.100,8

70.819,8

1998 r.

3.500,0

320,3

3.179,7

1998 r.

29.000,0

29.000,0

0

1998 r.

500,0

499,3

0,7

1998 r.

65.304,9

64.814,2

490,7
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Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej – 35

Wdrożenie
Zdrowia

reform

systemowych

ochrony

1998 r.

161.584,4

159.359,5

2.225,0
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1
Komitet Badań
Naukowych – 48
Odpowiednie części
budżetu

2
Finansowanie prac dotyczących strategicznych
programów rządowych na potrzeby obronności
państwa
Finansowanie pomocy udzielonej na obszarach
dotkniętych powodzią w 1998 r. oraz usuwanie
skutków powodzi z 1997 i 1998 r.
w tym budżety wojewodów

3

4

5

6

1998 r.

15.764,0

15.764,0

0

1998 r.

105.760,4

97.087,6

8.672,8

1998 r.

63.979,3

61.056,7

2.922,6

część 85/

Wdrożenie Rejestru Usług Medycznych

1998 r.

31.168,6

17.479,6

11.373,7

część 85/

Finansowanie działalności Izb Rolniczych

1998 r.

811,7

808,1

3,6

Razem 1998 r.

505.413,2

405.758,0

97.339,8

Ogółem wydatki z lat: 1994, 1996, 1997, 1998

700.621,4

461.718,8

128.955,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1999 r., ze środków przekazanych do realizacji (z lat 1994, 1996, 1997)
w kwocie 195.208,2 tys. zł, wydatkowano 55.960,8 tys. zł, tj. 26,3%, zwracając na
dochody budżetu państwa kwotę 31.616,0 tys. zł.
Z kwoty 158.915,4 tys. zł, stanowiącej depozyt budżetu państwa i przeznaczonej na
wsparcie

restrukturyzacji

i

osłony

likwidacji

przedsiębiorstw

(pożyczka

Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), wykorzystano 51.284,0 tys. zł,
tj. 32,3%. Na rachunku sum depozytowych Ministerstwa Finansów pozostało
107.631,4 tys. zł.
Nie zrealizowano lub częściowo zrealizowano wydatki przeznaczone na:
- finansowanie prac dotyczących strategicznych programów rządowych na potrzeby
obronne państwa przez MON i KBN– 30.441 tys. zł (z roku 1996) i przez KBN
(z roku 1997), w kwocie 540 tys. zł, tj. łącznie 30.980,7 tys. zł, które zwrócono na
dochody budżetu państwa,
- w 88% zrealizowano wydatki na finansowanie udziału strony polskiej w realizacji
Programu i Rozwoju Służb Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
z kwoty 5.312,1 tys. zł wykorzystało 4.676,8 tys. zł, a pozostałą kwotę (635,3 tys. zł)
zwróciło na dochody budżetu państwa.
Ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 1998 r.,
przekazanych do realizacji w 1999 r., wykorzystano kwotę 405.758,0 tys. zł, tj. 80,3%,
zwracając na dochody budżetu państwa 97.339,8 tys. zł.
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Nie wykorzystano środków w kwocie:
- 70.819,8 tys. zł, przeznaczonych na finansowanie kosztów przygotowania
i wdrożenia programów społecznych: Narodowych Funduszy Uwłaszczeniowych,
reprywatyzacji oraz zrekompensowania okresowego niepodwyższania płac w sferze
budżetowej. Ministerstwo Skarbu Państwa z kwoty 81.920,5 tys. zł wydatkowało
tylko 11.100,8 tys. zł;
- 11.373,7 tys. zł, na wdrożenie Rejestru Usług Medycznych;
- 8.672,8 tys. zł, na finansowanie pomocy udzielonej na obszarach dotkniętych
powodzią w 1998 r. oraz na usuwanie skutków powodzi z 1997 i 1998 r.
w odpowiednich częściach budżetu, z kwoty 105.760,4 tys. zł wydatkowano kwotę
97.087,6 tys. zł;
-

3.179,7 tys. zł, na finansowanie nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom.
Ministerstwo Skarbu Państwa z kwoty 3.500 tys. zł wydatkowało tylko 320,3 tys. zł;

- 2.225 tys. zł, na wdrożenie reform systemowych ochrony zdrowia. Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej z kwoty 161.584,4 tys. zł wydatkowało
159.359,5 tys. zł;
- 558,9 tys. zł, na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów szkoleń
partnerów społecznych w zakresie dialogu społecznego, pracowników administracji
samorządowej w zakresie współpracy z partnerami społecznymi oraz mediatorów
lokalnych, m.in. z powodu przedłużających się dyskusji i prac nad projektem ustawy
o trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych oraz nad nowelizacją
przepisów Działu Jedenastego Kodeksu pracy i nie zrealizowaniem planowanych
szkoleń. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej z kwoty 700 tys. zł wydatkowało
tylko 141,1 tys. zł.
Nie wykorzystane środki zostały zwrócone na dochody budżetu państwa, za
wyjątkiem Wojewody Dolnośląskiego, który nie przekazał kwoty 2.315,4 tys. zł.
Pomimo podjętych w 2000 r. przez Wojewodę działań, dłużnicy nie dokonali jeszcze
zwrotu nie rozliczonych do 20 grudnia 1999 roku dotacji, przekazanych na wdrożenie
Rejestru Usług Medycznych.
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2.3.2.2. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 1999
Ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 1999 r.,
podtrzymała funkcjonującą w latach poprzednich (na podstawie ustawy Prawo
budżetowe) zasadę ustalania przez Radę Ministrów wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia
14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków państwa, które w 1999 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego42, ustaliła wykaz wydatków nie wygasających, ich plany
finansowe oraz ostateczny termin realizacji oraz plan finansowy wydatków nie
wygasających z mocy ustawy, których planowanym źródłem finansowania są
przychody ze źródeł zagranicznych i które są przeznaczone na współfinansowanie
programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków ze źródeł
zagranicznych.
Łączna kwota wydatków, które nie wygasają w 1999 r. z upływem roku budżetowego i
przechodzą do realizacji w roku 2000, dla resortów, wojewodów i Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi, została ustalona w wysokości 1.329.749 tys. zł, z czego 1.170.489 tys. zł
stanowiły wydatki zawarte w wykazie (135 zadań przeniesionych do wykonania w 2000 r.), a 159.260
tys. zł wydatki nie wygasające z mocy ustawy, w tym w budżetach wojewodów 61.014 tys. zł.
Do realizacji w 1999 roku, jako nie wygasające przeniesiono wydatki (z lat:1994, 1996, 1997,
1998) w łącznej kwocie 700.621,4 tys. zł, co stanowiło 0,5% wydatków ogółem budżetu państwa w
1998 r, a na 2000 r. przeniesiono wydatki w wysokości 1.329.749 tys. zł, tj. 0,96% wydatków ogółem
budżetu państwa w 1999 r. Kwota zgłoszonych wydatków nie wygasających w 1999 r. była wyższa o
89,1% w porównaniu do kwoty na 1998 r.
Największe kwoty wydatków nie wygasających zgłosiły do przeniesienia na rok 2000
Ministerstwa: Zdrowia i Opieki Społecznej – 372.123 tys. zł, tj. 28,0% wydatków nie wygasających,
Obrony Narodowej – 224.375 tys. zł, tj. 16,9% wydatków nie wygasających oraz Transportu i
Gospodarki Morskiej – 152.518 tys. zł, tj. 11,5% wydatków nie wygasajacych.

42

Dz. U. Nr 100, poz. 1171 i Nr 109, poz. 1238.
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W dniu 30 grudnia 1999 r. kwota wydatków nie wygasających w wysokości
1.329.749,0 tys. zł została przekazana na wydzielone subkonto w NBP.
Najwyższe kwoty przeniesionych środków dotyczyły następujących zadań:
-

dostawy uzbrojenia i sprzętu (MON) – 147,8 tys. zł,

-

sfinansowanie staży podyplomowych (MZiOS) –115,3 tys. zł,

-

realizacja Programu budowy autostrad (MTiGM) – 106,2 tys. zł,

-

realizacja programów polityki zdrowotnej (MZiOS) – 99,0 tys. zł,

-

realizacja wysokospecjalistycznych procedur medycznych (MZiOS) – 98,0 tys. zł,

-

koszty realizacji projektów prywatyzacyjnych rozpoczętych w roku 1999 oraz koszty
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa po upadłości i likwidacji przedsiębiorstw (MSP)
– 67,4 tys. zł,

-

dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne (MRiGŻ) – 50 tys. zł,

-

zakończenie finansowania inwestycji centralnej „Budowa Kompleksu Urbanistycznego
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie” (Sąd Najwyższy) – 46 tys. zł.
Z roku 1999 przeniesiono do wykorzystania przez wojewodów na rok 2000 środki w

wysokości 191,9 tys. zł na zadania wymienione w wykazie wydatków nie wygasających, z tego na:
-

dotacje dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej na dofinansowanie inwestycji oraz wdrażanie reform w ochronie zdrowia –
kwotę 64,5 tys. zł, tj. 33,6%, w tym najwyższe kwoty dla województw: pomorskiego 9,2 tys.
zł, dolnośląskiego 9,1 tys. zł i małopolskiego 7,8 tys. zł,

-

spłatę zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w jednostkach oświaty i wychowania do
końca 1998 r. - kwotę 29,5 tys. zł, tj. 15,4%, w tym dla województwa dolnośląskiego 12,7
tys. zł, a dla województwa śląskiego 10,5 tys. zł,

-

usuwanie skutków powodzi - kwotę 27,5 tys. zł, tj. 14,3%, z tego: największe kwoty dla
województw: dolnośląskiego (10,7 tys. zł), małopolskiego (7,9 tys. zł), lubuskiego (3,3 tys.
zł) i śląskiego (2,9 tys. zł).
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W sprawozdaniach rocznych o dochodach i wydatkach budżetowych za
rok 1999 dysponenci części budżetowych ujęli wydatki nie wygasające w kwocie
1.318.421 tys. zł, tj. o 11.328 tys. zł niższej od wynikającej z rozporządzenia z dnia
14 grudnia 1999 r. (1.329.749 tys. zł).
Różnice wynikające ze sprawozdań i z rozporządzenia przedstawiono
poniżej:
(w tys. zł)
Lp.
1
1.

Dysponent

3.

2
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej
Woj. opolskie

4.

Woj. pomorskie

2.

Kwota wynikająca
z rozporządzenia
3
372.123

Razem

Kwota wynikająca
ze sprawozdania

Różnica

4
367.907

5
4.216

60.370

59.889

481

3.597

3.337

260

37.395

31.024

6.371

473.485

462.157

11.328

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Sytuacja taka spowodowana została:
-

zgłoszeniem - przez Ministra Zdrowia, Wojewodów: Opolskiego i Pomorskiego - do wykazu
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, wydatków które nie
występowały w planach tych części budżetu na rok 1999,

-

zrealizowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wojewodę
Pomorskiego, jeszcze w 1999 r. wydatków uprzednio zgłoszonych do wykazu wydatków nie
wygasających, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów.

Ministerstwo Finansów przyjęło w sprawozdawczości dane przedstawione
przez dysponentów głównych (tj. wydatki nie wygasające – 1.318.421 tys. zł), a nie
ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r.
Minister Finansów, pismem z dnia 13 marca 2000 r., poinformował dysponentów, że
środki nie wykorzystane w terminach określonych przez Radę Ministrów w
rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1999 r., należy zwrócić na subkonto centralnego
rachunku bieżącego budżetu państwa.
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Z art. 102 ust. 7 ustawy o finansach publicznych wynika, że środki finansowe
nie wykorzystane - w terminie określonym przez Radę Ministrów - podlegają
przekazaniu na dochody budżetu państwa. Przepisy art. 102 u.f.p. nie zobowiązują
dysponentów części budżetowych do rozliczenia środków otrzymanych na
poszczególne zadania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów oraz nie określają terminu, w jakim dysponenci części budżetowych
dokonują tego rozliczenia, a także nie wskazują terminu, w jakim należy dokonać
zwrotu do budżetu nie wykorzystanych środków budżetowych.
Zgodnie z terminami, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów,
w okresie od stycznia do kwietnia 2000 r., powinna być zakończona realizacja
61 zadań o łącznej wartości 252.526 tys. zł. Z kwoty tej dysponenci do 30 kwietnia
2000 r. wykorzystali 238.974 tys. zł, tj. 94,6%.
Nie wszystkie zadania, których termin realizacji przypadał w okresie styczeńkwiecień 2000 r. zostały w pełni wykonane, w związku z tym dysponenci przekazali
nie wykorzystane środki na rachunek Ministra Finansów.
Do dnia 22 maja 2000 r. żadna kwota, ze zwróconych przez dysponentów środków,
dotycząca nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasły w 1999 r., nie została
przez Ministra Finansów przekazana na dochody budżetu państwa.
Niższe, w porównaniu do planów finansowych wykorzystanie środków,
pomimo upływu terminu ich wydatkowania wystąpiło w:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która z kwoty 236 tys. zł przeznaczonej na
likwidację skutków powodzi w terminie do 31 stycznia 2000 r., wykorzystała 85 tys.
zł, tj. 36,0%, przekazując - 151 tys. zł do budżetu państwa;
- Najwyższej Izbie Kontroli, która z kwoty 200 tys. zł przeznaczonej do
wydatkowania na informatyzację w terminie do 29 lutego 2000 r., wykorzystała
30 tys. zł, tj. 15,0%, co było spowodowane nie planowanym wcześniej
rozszerzeniem zakresu prac nad projektem informatyzacji i w efekcie wydłużeniem
czasu potrzebnego do ich zakończenia;
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- Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które z kwoty 1.444 tys. zł przewidzianej
na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w jednostkach oświaty
i wychowania do końca 1998 r., wykorzystało 947 tys. zł, tj. 65,6% (termin
realizacji 31 marca 2000 r.). Miało to związek z brakiem dostatecznego
udokumentowania przez niektóre szkoły realności zobowiązań oraz rezygnacją kilku
szkół z procesu oddłużania. Niewykorzystane środki w wysokości 497 tys. zł
przekazano do budżetu państwa;
- Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ze środków na pokrycie
kosztów przeniesień repatriantów oraz zasiłki na zagospodarowanie (termin do
31 marca 2000 r.), w wysokości 4.300 tys. zł, wykorzystało tylko 163 tys. zł, tj.
3,8%, z powodu niewystępowania przez wszystkich uprawnionych do pomocy
z odpowiednimi wnioskami;
- województwie łódzkim, z kwoty 4.560 tys. zł przewidzianej na realizację obiektu
podstawowego Filharmonii Łódzkiej (termin do 31 marca 2000 r.), wykorzystano
3.230 tys. zł, tj. 70,8%, z powodu wystąpienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych
uwarunkowań, które wymagały wprowadzenia zmian do projektu fundamentów;
- województwie śląskim ze środków na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa
powstałych w jednostkach oświaty i wychowania do końca 1998 r. (termin do
31 marca 200 r.), przewidzianych w kwocie 10.500 tys. zł, wydatkowano 7.725 tys. zł,
tj. 73,6%, gdyż na etapie sporządzania planu na 1999 r. nastąpiło przeszacowanie
wielkości zadłużenia.
W przypadku 19 zadań wykonywanych przez resorty i 28 przez wojewodów, środki
przewidziane do realizacji w okresie styczeń-kwiecień 2000 r., zostały
wykorzystane w 100%.
Wcześniejsze wykorzystanie środków (do 30 kwietnia 2000 r.), na zadania związane z
usuwaniem skutków powodzi (termin realizacji zadania w rozporządzeniu Rady
Ministrów - 20 grudnia 2000 r.) wystąpiło w Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej, w województwie lubuskim i lubelskim. W MZiOS środki na usuwanie
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skutków powodzi zostały całkowicie (803 tys. zł) wydatkowane do 30 kwietnia
2000 r. Również w woj. lubuskim wykorzystano 3.320 tys. zł, tj. 100% środków
przewidzianych na to zadanie, a w woj. lubelskim kwotę 512 tys. zł, tj. 74%.
Wcześniej też wydatkowano – do 30 kwietnia 2000 r. – środki w kwocie 6.461 tys.
zł, na dokończenie I etapu budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie (termin realizacji określony
w rozporządzeniu - 31 maja 2000 r.). W woj. pomorskim wykorzystano wcześniej
na dwa zadania prawie całą kwotę środków (termin realizacji – 20 grudnia 2000 r.),
na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych jako
zadanie własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
wykorzystano do 30 kwietnia 2000 r. 90,9% środków, a na wspieranie lokalnych
programów restrukturyzacyjnych - 81,4%.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła przypadków niecelowego zgłoszenia
wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego, ale zakres przeniesień w sposób istotny został zwiększony
w porównaniu z rokiem 1998, tak w przypadku liczby zadań jak i kwot, co świadczy
o mniejszej skuteczności administracji państwowej w realizacji zamierzeń
planowanych do wykonania. Działania Rady Ministrów, przenoszące jako nie
wygasające wydatki z 1999 r. do wykorzystania w roku 2000, były zgodne z ustawą
o finansach publicznych, jednakże kwota tych wydatków stanowiła prawie 1%
łącznych wydatków budżetu państwa w 1999 r. i 0,2% PKB. Przesunięcia środków
nie sprzyjają przejrzystości finansów publicznych, zasady ujętej w ustawie o
finansach publicznych. Formalnie bowiem do wydatków roku 1999 wliczono
wydatki na planowane do wykonania zadania, których faktyczna realizacja będzie w
roku 2000.

2.3.3

Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych
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REZERWY OGÓLNE
W art. 22 ustawy budżetowej na 1999 rok rezerwa ogólna została
zaplanowana w wysokości 74.000 tys. zł, co stanowiło 0,05% ogólnej kwoty
planowanych wydatków budżetu państwa ( w 1998 r. – 0,06%).
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Dysponentem tej rezerwy jest Rada Ministrów, która ponadto upoważniła do
dysponowania jej środkami (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa43) Prezesa Rady
Ministrów do kwoty 1.000 tys. zł oraz Ministra Finansów do wysokości 750 tys. zł.
Z zaplanowanej w ustawie budżetowej rezerwy w wysokości 74.000 tys. zł,
rozdysponowano, na podstawie 7 uchwał Rady Ministrów, 42 zarządzeń Prezesa Rady
Ministrów (w tym 27 wydanych w grudniu 1999 r.) i 11 decyzji własnych Ministra
Finansów kwotę 73.163,3 tys. zł. Ogólna kwota zmian w budżecie państwa z tego
tytułu była o 1.372,5 tys. zł niższa, gdyż Minister Finansów:
- nie zrealizował postanowień zarządzenia nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 grudnia 1999 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu 100 tys. zł,
na dofinansowanie organizacji Uniwersytetu Ludowego w Chrzęsnem, informując
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty44 brak jest upoważnień dla wojewody do realizowania
i finansowania zadań objętych systemem oświaty. Prezes Rady Ministrów
zarządzeniem nr 5 z dnia 26 stycznia 2000 r. uchylił zarządzenie nr 95,
- nie zrealizował postanowienia uchwały Rady Ministrów nr 55/99 z dnia 29 czerwca
1999 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z użyciem Polskiej Jednostki
Wojskowej w misji pokojowej w siłach międzynarodowych KFOR, w części
dotyczącej kwoty 1.272,5 tys. zł, z powodu braku formalnego wniosku
o uruchomienie środków od dysponenta – Ministra Obrony Narodowej; wniosek ten
wymagany był wg § 2 uchwały Rady Ministrów.
Do dnia 31 grudnia 1999 r. z ogólnej rezerwy przeniesiono do innych części
budżetu państwa kwotę 71.790,8 tys. zł, tj. 97,0% zaplanowanych wydatków.
W porównaniu do 1998 r. kwota ta była w ujęciu nominalnym niższa o 17.790,6 tys. zł,
tj. o 19,9% , a realnie zmniejszyła się o 24.330,0 tys. zł, tj. o 25,3%.
Minister Finansów w grudniu 1999 r. podjął 40 decyzji, co stanowiło 51,3%
ogólnej liczby wydanych decyzji, na podstawie których przeniósł do innych części

43

Dz.U. Nr 140, poz. 770.

44

Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329.

163
budżetu państwa 13.498,5 tys. zł, tj. 18,8% rozdysponowanych w 1999 r. wydatków
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w części 81. Z analizy decyzji Ministra Finansów przenoszących wydatki z części 81
do innych części budżetu państwa wynika, że w dniach od 27 do 31 grudnia 1999 r.
Minister Finansów podjął 30 decyzji na łączną kwotę 5.111,9 tys. zł, w tym 2 decyzje
na kwotę 308,0 tys. zł w dniach 30 i 31 grudnia 1999 r. Wszystkie decyzje Ministra
Finansów z tego okresu podjęte zostały w celu wykonania zarządzeń Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej wydanych
w dniach 24 – 29 grudnia 1999 r. Spowodowane to zostało tym, że Minister Obrony
Narodowej dopiero w ostatniej dekadzie grudnia 1999 r. poinformował Radę
Ministrów o kosztach pobytu PJW – AFOR w Albanii, określając je na kwotę
3.854,1 tys. zł.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rozliczanie przez MON kosztow pobytu
PJW przez kwartał (od października do grudnia 1999 r.) uniemożliwiało Radzie
Ministrów wcześniejsze wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa
w kwocie 4.582,9 tys. zł na inne cele.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zbyt późne rozdysponowanie
wydatków z części 81 przez Prezesa Rady Ministrów i w wyniku tego późne dokonanie
przeniesień wydatków do innych części budżetu państwa spowodowało w jednym
przypadku, że Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na realizację w dniu 7 stycznia
2000 r. przelewu środków z 1999 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej do
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kontrola wykorzystania środków z rezerw budżetu państwa na 1999 r.
dotycząca czterech wybranych tytułów wydatków na łączną kwotę 47.593,3 tys. zł, tj.
60,1% wykazała, że dysponenci środków budżetowych pochodzących z rezerwy
ogólnej budżetu państwa dokonywali wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem
określonym w decyzji Ministra Finansów, w sposób celowy i oszczędny, a nie
wykorzystane kwoty wydatków (256,7 tys. zł) zostały zwrócone na rachunek budżetu
państwa.
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Stwierdzone nieprawidłowości, polegały na:
- niecelowym wystąpieniu (w czerwcu 1999 r.) Ministra Obrony Narodowej do Rady
Ministrów o przyznanie środków z rezerwy ogólnej na finansowanie kosztów
pobytu Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w Albanii, po
wydatkowaniu zaledwie ok. 15% wcześniej przyznanych środków,
- późnym (bo w ostatniej dekadzie grudnia 1999 r.) przekazaniu Radzie Ministrów
rozliczenia kosztów pobytu PJW w Albanii i postawieniu do dyspozycji Rady
Ministrów środków nie wykorzystanych z rezerwy ogólnej w kwocie 4.582,9 tys. zł,
- zaniechaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – prawa
kontrolowania

–

kontroli

sposobu

wykorzystania

przekazanych

środków

publicznych na sprawowanie opieki nad uciekinierami z Kosowa przebywającymi w
Polsce,
- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przez Śląską Wojewódzką
Komendę Policji środków w kwocie 18,8 tys. zł, przekazanych przez Wojewodę
Śląskiego na sfinansowanie kosztów zabezpieczenia pobytu Papieża Jana Pawła II
w Polsce,
- braku wpłaty środków w kwocie 256,7 tys. zł, przez Zakład Budżetowy „Wojskowe
Misje Pokojowe” MON tytułem zwrotu nie wykorzystanych wydatków na
sfinansowanie kosztów związanych z użyciem Polskiej Jednostki Wojskowej
w Kosowie,
- udzieleniu w 1998 r. zamówienia publicznego przez Wojewódzką Kolumnę
Transportu Sanitarnego w Krakowie na remont śmigłowca W 3A „Sokół”
w trybie z wolnej ręki bez zatwierdzenia zastosowanego trybu przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
Rezerwy celowe

W ustawie budżetowej

na rok 1999 zaplanowano wydatki w części 83 –

Rezerwy celowe w wysokości 6.946.862 tys. zł, co stanowiło 4,8% planowanych
wydatków budżetu państwa (w 1998 r. – 5,2%) .
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Na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Minister Finansów zablokował i zgodnie
z ust. 5 wymienionej ustawy, po uzyskaniu pozytywnych opinii Sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, przeniósł do części 83 kwotę 736.100 tys. zł.
W efekcie podjętych decyzji o blokowaniu i przeniesieniu wydatków w kwocie
736.100 tys. zł utworzono trzy nowe tytuły rezerw oraz zwiększono planowane
wydatki do 7.682.962 tys. zł, co stanowiło wzrost o 10,6% w stosunku do przyjętego
planu według ustawy budżetowej oraz 5,4% planowanych wydatków budżetu państwa
(łącznie z wydatkami, których źródłem finansowania są środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych).
W trakcie realizacji budżetu Minister Finansów podjął ok. 2000 decyzji, na
podstawie których dokonał przeniesień wydatków z części 83 – Rezerwy celowe do
innych części budżetu państwa na kwotę 6.780.112 tys. zł. Kwota ta stanowiła 88%
planowanych po zmianach wydatków rezerw celowych.
Rozdysponowane w 1999 r. wydatki rezerw celowych były o 2.316.517 tys. zł
niższe od środków rezerw rozdysponowanych w 1998 r., tj. o 25%. W ujęciu realnym,
rozdysponowane środki były niższe o 31% w porównaniu do roku poprzedniego.
Rozdysponowane środki z rezerw celowych stanowiły w 1999 r. 4,9%
wydatków budżetu państwa ogółem (w 1998 r. - 6,5%).
Minister Finansów dokonał przeniesienia planowanych wydatków z części 83 Rezerwy celowe do 109 części budżetu państwa, w tym do 16 budżetów wojewodów,
i 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
Planowane na 1999 r. wydatki części 83 - Rezerwy celowe przeznaczone były
na finansowanie 66 zadań, z których Minister Finansów nie uruchomił w 1999 r.
dwóch rezerw na łączną kwotę 153.344 tys. zł, ujętych w pozycjach:
- 35 - środki na rozwój miejsc pracy poza rolnictwem na terenach wiejskich oraz
rozwój

infrastruktury

będącej

w

dyspozycji

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa. Uruchomienie tych środków związane było z uzyskaniem
kredytu z Banku Światowego,
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-

48 - środki na utworzenie i funkcjonowanie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
w wysokości 1.800 tys. zł. W 1999 r. Minister Spraw Zagranicznych nie wystąpił z
wnioskiem o uruchomienie rezerwy.

Niewykorzystanie środków w wysokości 749.506 tys. zł rezerw celowych - poza
pozycjami, które nie zostały uruchomione - dotyczyło głównie kredytu na usuwanie
skutków powodzi (nie rozdysponowano 419.548 tys. zł, tj. 43% środków
zaplanowanych na ten cel), wydatków finansowanych z kredytów otrzymanych
z międzynarodowych instytucji finansowych (172.798 tys. zł, tj. 69%) oraz
współfinansowania programów PHARE (44.806 tys. zł, 29%).
Ok. 60% środków rezerw celowych zostało przeznaczone na:
- wydatki na usuwanie skutków powodzi 1.246.338 tys. zł,
- koszty wdrożenia reformy terytorialnej, dotacje na zadania wykonywane przez
powiaty i samorządy województw oraz inne wydatki wynikające ze zmian
kompetencji - 597.559 tys. zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w państwowej sferze budżetowej
i pochodne od podwyżek płac - 571.671 tys. zł,
- wydatki na realizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla żołnierzy
i funkcjonariuszy oraz osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej
476.484 tys. zł,
- dodatki mieszkaniowe - 416.952 tys. zł,
-

zobowiązania

Skarbu

Państwa,

w

tym

odszkodowania

dla

osób

niesłusznie

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego oraz wypłaty z
tytułu orzeczeń wydanych przez Społeczną Komisję Rewindykacyjną 353.009 tys. zł,

- zasiłki z pomocy społecznej - 332.000 tys. zł.
Najwyższa

Izba

Kontroli

ustaliła,

że

Minister

Finansów

wydał

po

31 października 1999 r., tj. od dnia 10 listopada do dnia 30 grudnia 1999 r., 49 decyzji
w sprawie „korekty” planu wydatków w budżetach wojewodów, Ministerstwa Kultury
i Sztuki, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Urzędu Nadzoru

168
Ubezpieczeń Zdrowotnych, który był już wcześniejszymi decyzjami zwiększony ze
środków rezerw celowych. Korekty te dotyczyły głównie decyzji podjętych
w czerwcu i w październiku 1999 r., a ich łączna kwota wyniosła 172.531 tys. zł, co
stanowiło 2,5% ogółu uruchomionych w 1999 r. środków z rezerw celowych.
Minister Finansów, dokonując „korekt” wcześniej wydanych decyzji, po
określonym w ustawie o finansach publicznych terminie 31 października, przyjął, że
termin ten odnosi się do pierwotnego rozdysponowania wydatków części 83,
a dokonywanie korekt decyzji dopuszczalne jest również po jego upływie. Wydane
przez Ministra Finansów decyzje korygujące, nie powodowały wprawdzie zmian
ogólnych kwot określonych we wcześniej wydanych decyzjach, ale zmieniały
pierwotny podział w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.
W konsekwencji zmianie uległ także podział w zakresie grup ekonomicznych
wydatków, tj. wydatków bieżących i majątkowych.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca na ten problem uwagę, gdyż przyjmując nawet,
że przepisy ustawy o finansach publicznych nie regulują kwestii dotyczącej
ewentualnych zmian we wcześniej wydanych decyzjach, to dokonywanie tego typu
korekt w planie wydatków zmienia dziedzinę czy rodzaj wcześniej przyznanych
środków i pozwala dysponentom na dostosowanie planu wydatków do faktycznej ich
realizacji.
Należy jednak podkreślić, że niektórzy dysponenci środkow budżetowych, np.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, dokonali
zmian planu wydatków we własnym zakresie, zachowując przy tym przeznaczenie
rezerwy określone w uzasadnieniu do decyzji. Istniały zatem rozbieżności wśród
dysponentów środków budżetowych w interpretacji tego przepisu. Zdaniem NIK
istnieje potrzeba jednoznacznego określenia uprawnień w tym zakresie w ustawie
o finansach publicznych.
Wykorzystanie środków przekazanych do poszczególnych dysponentów z części
83 – rezerwy celowe było przedmiotem badań przeprowadzonych przez Najwyższą
Izbę Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 1999 r. Oceny i
wnioski

zostały

przedstawione

w poszczególnych częściach.

w

informacjach

o

wykonaniu

budżetu
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia gospodarowanie środkami
z rezerw celowych przez dysponentów części budżetu państwa oraz ich
wykonanie

przez

jednostki

objęte

kontrolą,

mimo

stwierdzonych

nieprawidłowości, które wystąpiły w:
1) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji :
- Państwowa Straż Pożarna z rezerwy celowej na realizację Programu
„Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”
otrzymała środki w kwocie 200 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy poligonu pożarniczego w Bornem Sulinowie. Realizujący, w
imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zadanie
budowy poligonu Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP
przeznaczył kwotę 49,6 tys. zł na realizację zadań szkoleniowych w
uruchamianym na terenie poligonu ośrodku szkolenia pożarniczego.
- Komenda Główna Straży Granicznej ze środków przeznaczonych na
sfinansowanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego funkcjonariuszy
Straży Granicznej, kwotę 2.414 tys. zł przeznaczyła na pokrycie kosztów
związanych z zakupem paliwa, energii, żywności i innych terminowych
płatności – nie dopuszczając w ten sposób do wystąpienia w podległych
jednostkach organizacyjnych zobowiązań wymagalnych na koniec roku
sprawozdawczego.
2) Ministerstwie Zdrowia – na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej
na 1999 rok, w związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach
planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego,
Minister Finansów przeznaczył na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych do 1998 r. przez wojewodów i poszczególne ministerstwa
środki w wysokości 95.200 tys. zł, i w dniu 21 października 1999 r. upoważnił
Ministra Zdrowia między innymi do dokonania podziału wymienionej kwoty
na zadania jednostek służby zdrowia.
Stwierdzono, że Ministerstwo nie ustaliło zasad i trybu rozdysponowania
środków z powyższej rezerwy. Nie dysponowało także wnioskami jednostek
ze sfery ochrony zdrowia – o przyznanie dofinansowania z tej rezerwy,
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ponieważ jednostki te nie zostały poinformowane o możliwości uzyskania
dodatkowych środków na ten cel.
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3) województwie lubuskim
- z

przyznanej

dla

Lubuskiego

Kuratorium

Oświaty

w

Gorzowie

Wielkopolskim dotacji z rezerwy celowej w wysokości 457 tys. zł, z
przeznaczeniem dla dzieci, uczniów i słuchaczy, wobec których placówki,
szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli zobowiązane były do wypełnienia
powinności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne przez powiaty,
kurator

przekazał

–

na

podstawie

porozumień

z

samorządami

powiatowymi – tylko część tej kwoty w wysokości 249 tys. zł. Niższe
zapotrzebowanie na przedmiotową dotację wynikało z zawyżonej liczby
dzieci przyjętej do skalkulowania zapotrzebowania na wielkość dotacji.
Jednak Kurator nie zwrócił nadwyżki dotacji do budżetu państwa,
natomiast kwotę 95 tys. zł, przeznaczył na sfinansowanie wydatków
płacowych i odsetek od przejętych zobowiązań Kuratorium.
- ponadto wymienione wyżej Kuratorium otrzymało dotację z rezerwy
celowej w kwocie 5.628 tys. zł, na sfinansowanie spłaty dokładnie
wyspecyfikowanych zobowiązań Skarbu Państwa powstałych do 31
grudnia 1998 r. w jednostkach oświatowych, które od 1 stycznia 1999 r.
zostały

przejęte

do

obligatoryjnego

prowadzenia

przez

jednostki

samorządu terytorialnego. Kwotę 731 tys. zł Kurator – zmieniając cel
dotacji – przeznaczył na spłatę odsetek wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych od zobowiązań jednostek oświaty, powstałych do 31 grudnia
1998 r. a naliczonych przez ZUS w 1999 r., a także na koszty procesowe i
koszty zajęć rachunku przez komornika.
4) województwie kujawsko – pomorskim
Z przyznanych środków z rezerw celowych przeznaczonych na:
- podwyżki wynagrodzeń wydatkowano 392,3 tys. zł, (51,5%) na wypłaty odpraw
pieniężnych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz
nagrody jubileuszowe,
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- świadczenia dla kobiet w ciąży, 3 ośrodki opieki społecznej, tj. w Chełmnie,
Osiu i Rojewie na inne cele pomocy społecznej przeznaczyły 32,2 tys. zł.
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Ponadto wykazane zostały nieprawidłowości polegające na :
- zaniechaniu i braku skutecznego działania przez Ministra Środowiska, w
zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków z
rezerwy celowej na realizację zadań związanych z rozbudową Białowieskiego
Parku Narodowego oraz Programu rekultywacji terenów zdegradowanych
przez wojska Federacji Rosyjskiej;
- braku spełnienia przez Zarząd Miasta Hajnówka wymogu przeznaczenia
środków z budżetu gminy w wysokości równej kwocie otrzymanej na
rozbudowę Białowieskiego Parku Narodowego dotacji, zgodnie z art. 44 ust. 4
pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- nieprzestrzeganiu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie form
i terminów

przekazywania

dotacji

z

budżetu

państwa,

określonych

w porozumieniach i umowach zawartych z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego
i Miasta Oświęcim - na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego;
- naruszeniu zasad udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z
dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych przez Nadleśnictwo
Świętoszów przy realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu
„Rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”;
- późnym przekazywaniu przez wojewodów środków z rezerwy celowej budżetu
państwa do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
wynikających z ”Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez
wojska Federacji Rosyjskiej” oraz z programu „Zagospodarowanie mienia
przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej” a także na dofinansowanie instytucji
i zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury;
- zawyżaniu przez gminy we wnioskach przedkładanych do wojewodów
wysokości zapotrzebowania na dotacje na dofinansowanie wypłat dodatków
mieszkaniowych;
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- nieprzestrzeganiu przez wojewodów zasad przekazywania gminom środków
finansowych ustalonych w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie
lokali

mieszkalnych

i

dodatkach

mieszkaniowych45,

polegających

na

przekazywaniu środków w ratach miesięcznych;
- niedotrzymywaniu przez organy gminy terminu przekazywania dodatków
mieszkaniowych zarządcom domów, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, tj.
do dnia 10 każdego miesiąca z góry;
- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu środków z rezerw celowych
w łącznej kwocie 8.627,0 tys. zł, tj. 0,1% ogólnej kwoty rozdysponowanych
środków z rezerw (6.780.112 tys. zł);
- rozdysponowaniu przez Ministra Zdrowia rezerwy celowej przeznaczonej na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych do 1998 r. przez
wojewodów i poszczególne ministerstwa w kwocie 95.200 tys. zł, bez
opracowanych zasad i trybu podziału oraz bez wniosków jednostek ochrony
zdrowia ubiegających się o dofinansowanie.

2.4. Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych
Jednym z głównych problemów wykonania budżetu państwa w latach
poprzednich były zobowiązania państwowych jednostek budżetowych, których
wielkość i dynamika zwiększały się z roku na rok. Zobowiązania powstawały
głównie w jednostkach ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzone zostały zmiany systemowe w
zakresie

funkcjonowania

i

finansowania

podstawowych

działów

sfery

budżetowej. Zmienione zostały między innymi zasady finansowania jednostek
ochrony zdrowia, które po usamodzielnieniu mogły zaciągać zobowiązania
wyłącznie

we

własnym

imieniu.

Jednostkom

samorządu

terytorialnego

przekazana została również większość placówek oświaty i wychowania, które do
końca 1998 r. finansowane były ze środków budżetu państwa. Zobowiązania tych
45

Dz.U. Nr 40, poz. 403 ze zm.
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jednostek powstałe w latach ubiegłych pozostały nadal zobowiązaniami Skarbu
Państwa.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli podjęte w 1999 r. działania dla
uregulowania zobowiązań byłych państwowych jednostek budżetowych nie
przyniosły spodziewanych efektów. Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych
zobowiązań tych jednostek powstałe w 1999 r. były wyższe od wartości
zobowiązań wykupionych. Jednocześnie w 1999 r. zaciągnięto nowe zobowiązania
nie mające pokrycia w planach finansowych. Wprawdzie część z nich powstała w
wyniku konieczności wykonania ustaw lub wyroków sądowych, tym niemniej
znaczna kwota nowo powstałych zobowiązań nie miała uzasadnienia i wynikała z
przekroczenia planu wydatków przewidzianych na sfinansowanie kosztów
funkcjonowania urzędów.
Według stanu na 31 grudnia 1999 r. zobowiązania ogółem państwowych
jednostek budżetowych wyniosły 10.459.392 tys. zł, w tym powstałe w 1999 r. 3.185.033 tys. zł (30,5%). Zobowiązania wymagalne państwowych jednostek
budżetowych wg stanu na 31 grudnia 1999 r. wyniosły 9.144.239 tys. zł.
W porównaniu do 1998 r. (6.955.573 tys. zł) nastąpił wzrost zobowiązań
wymagalnych o 31,5%.
W ogólnej kwocie zobowiązań:
- zobowiązania z tytułu nie sfinansowanych wydatków bieżących wyniosły
10.387.556 tys. zł (w 1998 r. – 9.221.397 tys. zł), w tym zobowiązania
wymagalne, które wzrosły z kwoty 6.815.138 tys. zł – w 1998 r. do 9.106.113
tys. zł - w 1999 r., tj. o 33,6%;
- zobowiązania z tytułu inwestycji wyniosły 71.835 tys. zł (w 1998 r. – 287.811 tys.
zł), w tym zobowiązania wymagalne - 38.126 tys. zł (w 1998 r. - 140.435 tys. zł).
Zobowiązania z lat ubiegłych wynosiły 7.274.359 tys. zł (w tym wymagalne
7.272.424 tys. zł), zaś zobowiązania roku 1999 – 3.185.033 tys. zł (w tym wymagalne
1.871.816 tys. zł). Należy jednak podkreślić, że w łącznej kwocie zobowiązań
wymagalnych powstałych w 1999 r. 67,6% stanowiły odsetki z tytułu nieterminowej
płatności

zobowiązań

1.265.324 tys. zł.

państwowych

jednostek

budżetowych,

które

wyniosły
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Najwyższe zobowiązania wymagalne występowały w następujących
działach:
85 – Ochrona zdrowia – 8.400.326 tys. zł, tj. 91,9% zobowiązań wymagalnych ogółem
(w 1998 r. - 6.486.259 tys. zł). W 1999 r. nastąpił wzrost zobowiązań
wymagalnych w porównaniu do 1998 r. o 29,5%. Na 31 grudnia 1999 r.
zobowiązania jednostek służby zdrowia powstałe w 1999 r. wyniosły
1.270.498 tys. zł, a zobowiązania z lat ubiegłych – 7.129.828 tys. zł. W budżetach
wojewodów zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 1999 r. w dziale 85 –
Ochrona zdrowia wyniosły 7.950.859 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31
grudnia 1998 r. (6.132.162 tys. zł) wzrosły o 29,7%. Zobowiązania wymagalne w
budżetach wojewodów z tytułu leków dla uprawnionych (rozdział 8591) w 1999
r. wyniosły 4.278.904 tys. zł i stanowiły 53,8% zobowiązań wymagalnych w
dziale 85 – Ochrona zdrowia budżetów wojewodów (w 1998 r. – 3.044.466 tys.
zł i 50,0%). W 1999 r., w porównaniu do 1998 r., nastąpił wzrost zobowiązań z
tego tytułu o 40,5%. Najwyższe kwotowo zobowiązania wymagalne w rozdziale
8591 „Leki dla uprawnionych” wystąpiły w następujących województwach:
mazowieckim

633.329 tys. zł,

łódzkim

601.401 tys. zł,

pomorskim

513.388 tys. zł,

śląskim

449.003 tys. zł

79 – Oświata i wychowanie – 143.898 tys. zł, tj.1,6% zobowiązań wymagalnych
ogółem (w 1998 r. – 357.704 tys. zł i 5,1%). W 1999 r. stan zobowiązań
wymagalnych uległ zmniejszeniu o 59,8%, ponieważ w budżecie na 1999 r.
z poz. 34 rezerw celowych (na sfinansowanie spłaty zobowiązań Skarbu
Państwa, powstałych do dnia 31 grudnia 1998 r. w państwowych
jednostkach budżetowych, które z dniem 1 stycznia 1999 r. zostały przejęte
do obligatoryjnego prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego)
wykorzystano na ten cel kwotę 308.658 tys. zł. Pomimo tych działań nie
zlikwidowano zadłużenia w dziale 79 ponieważ wg stanu na 31 grudnia 1999
r. zobowiązania powstałe w latach ubiegłych wynosiły 109.084 tys. zł,
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a ponadto

181
w 1999 r. powstały nowe w wysokości 34.814 tys. zł, w tym: z tytułu odsetek
– 31.224 tys. zł. Na przykład w placówkach oświatowych podległych
Ministrowi Kultury i Sztuki zobowiązania wymagalne na koniec 1999 r.
wyniosły 4.309 tys. zł i w porównaniu do 1998 r. wzrosły o 88,5%.
Najwyższa Izba Kontroli w trakcie kontroli stosowania przez urzędy skarbowe
potrąceń zobowiązań wzajemnych46 stwierdziła nagminne naruszanie przez jednostki
budżetowe ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania dyscypliny budżetowej
poprzez zaciąganie zobowiązań, które nie miały pokrycia w ich planach finansowych.
Akcje oddłużeniowe jednostek ochrony zdrowia nie tylko nie doprowadziły do
rozwiązania problemu, tj. do zatrzymania procesu zadłużania się, lecz ugruntowały
przeświadczenie wśród tych jednostek, iż mogą one zaciągać kolejne zobowiązania nie
mające pokrycia w przyznawanych środkach budżetowych. Wyniki kontroli wykazały,
że wszystkie skontrolowane 73 jednostki budżetowe ochrony zdrowia (w tym również
w międzyczasie przekształcone w samodzielne zakłady) oraz 14 jednostek oświaty
i wychowania, w toku wykonywania budżetów w latach 1997-1998, nie przestrzegały
zasady dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w budżecie i zaciągały
zobowiązania nie mające pokrycia w ich planach finansowych. W 2 przypadkach
szczególnie rażące naruszenie zasad racjonalnego gospodarowania środkami
budżetowymi nosiło znamiona przestępstwa. Zobowiązania wymagalne ogółem
w skontrolowanych jednostkach ochrony zdrowia zwiększyły się z 324.427 tys. zł na
koniec 1997 r. do 612.929 tys. zł na koniec 1998 r., tj. o 89%.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 3 przypadkach jednostki budżetowe
naruszały przepis art. 15 ust. 1, obowiązującej do końca 1998 r. ustawy Prawo
budżetowe, i zawierały umowy lub porozumienia z bankami na kredytowanie
i regulowanie ich zobowiązań pomimo, iż państwowe jednostki budżetowe mogą
pokrywać swoje wydatki wyłącznie bezpośrednio z budżetu państwa. Łączna kwota
zobowiązań tych trzech jednostek wobec banków wyniosła na koniec 1998 r. 23.591,1 tys. zł. W ocenie NIK powyższe umowy, ustalające warunki spłaty przyszłych
zobowiązań jednostek ochrony zdrowia przez banki, nie będąc formalnie umowami o

46

Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg
uznaniowych – Warszawa, marzec 2000 r.
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udzielenie

kredytu

bankowego,

w

istocie

spełniały

ich

warunki

i

były
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niezgodne z art. 40 obowiązującej do 31 grudnia 1998 r. ustawy Prawo budżetowe,
który upoważniał tylko Ministra Finansów do zaciągania kredytów w banku,
w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej.
Ponadto wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. w części 85/22 –
województwo pomorskie47 wykazały, że w 1999 r. i w I kwartale 2000 r. pomiędzy
Wojewodą Gdańskim i 21 bankami, które nabyły wierzytelności od kontrahentów
jednostek ochrony zdrowia, zostały zawarte porozumienia i umowy, określające
warunki spłaty przez Skarb Państwa należności banków z tego tytułu. Umowy te
zawarto bez uzgodnienia z Ministrem Finansów już po przejęciu obsługi spłaty
zobowiązań jednostek ochrony zdrowia przez Bank Handlowy S.A. Ponadto podpisane
porozumienia, w sposób niekorzystny dla Skarbu Państwa odraczały m.in. spłatę
wierzytelności o okres do 2 lat od daty zawarcia porozumień, chociaż Ministerstwo
Finansów zakładało skonwertowanie lub wykup przeważającej części wierzytelności
do końca 1999 r. Jednocześnie szereg porozumień zawierało postanowienia (w
zakresie wysokości odsetek), które były niekorzystne dla Skarbu Państwa już w końcu
1999

r.,

ponieważ

wynegocjowana

zmiana

oprocentowania

poszczególnych

wierzytelności, tj. zastąpienie odsetek ustawowych oprocentowaniem opartym na
stopie kredytu lombardowego, wobec wzrostu stopy oprocentowania tego ostatniego
ponad poziom odsetek ustawowych, spowodowała, że oprocentowanie to było wyższe
niż odsetki ustawowe.
Ministerstwo Finansów dla rozwiązania problemu zobowiązań byłych
państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia, w dniu 1 kwietnia 1999 r.
zawarło umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w sprawie powierzenia
Bankowi obsługi wierzytelności wobec Skarbu Państwa, wynikających z nie
uregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia. Umową, która weszła w życie z dniem
podpisania, objęto wierzytelności wynikające ze zobowiązań nie uregulowanych przez:

47

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. w części 85/22 – województwo
pomorskie – Gdańsk, maj 2000 r.
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1) urzędy wojewódzkie z tytułu refundacji dopłat do leków,
2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez organ administracji
rządowej – zaciągniętych do dnia 31 grudnia 1998 r., nie później jednak niż do
chwili przekształcenia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
z wyjątkiem zobowiązań wobec budżetu państwa, zobowiązań z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, zobowiązań wobec budżetu gminy oraz zobowiązań
z tytułu odszkodowań i rent zasądzonych na rzecz osób, które poniosły szkody
w trakcie leczenia w tych zakładach,
3) przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe klasyfikowane w dziale
85 – Ochrona zdrowia i utworzone przez organy administracji rządowej, przejęte
od 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli
zobowiązanie powstało do 31 grudnia 1998 r.
Zgodnie z umową Bank zobowiązany został do:
1) weryfikacji wierzytelności wobec Skarbu Państwa,
2) organizowania w imieniu Ministra przetargów na konwersję wierzytelności wobec
Skarbu Państwa na skarbowe papiery wartościowe,
3) przeprowadzania, na zlecenie i na rachunek Ministra, przetargów na wykup
wierzytelności wobec Skarbu Państwa oraz poddania tak wykupionych
wierzytelności konwersji na skarbowe papiery wartościowe,
4) bezpośredniego wykupu, na zlecenie i na rachunek Ministra, wierzytelności wobec
Skarbu Państwa według ich wartości nominalnej, powiększonej o narosłe odsetki,
oraz poddania tak wykupionych wierzytelności konwersji na skarbowe papiery
wartościowe,
5) dokonywania w imieniu Ministra, spłat zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających
z nieuregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia.
Ponadto na zlecenie Ministra Finansów Bank może organizować konwersję
w trybie nowacji wierzytelności wobec Skarbu Państwa na skarbowe papiery
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wartościowe

bez

z wierzycielami.

przetargu,

po

przeprowadzeniu

bezpośrednich

negocjacji
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Wyniki kontroli wskazały (w 10 jednostkach ochrony zdrowia oraz oświaty
i wychowania spośród 87 objętych kontrolą) na nieprawidłowości polegające na
występowaniu różnic pomiędzy faktycznym stanem zobowiązań, a danymi
zawartymi w sprawozdaniach, przy czym kwota zawyżonych zobowiązań wyniosła
co najmniej 5.144,3 tys. zł, zaś zaniżonych – 2.435,7 tys. zł. W tym stanie rzeczy
Ministerstwo Finansów nie dysponowało ostateczną kwotą zobowiązań ogółem
państwowych jednostek budżetowych, w tym zwłaszcza przekształconych w
jednostki samodzielne lub przekazanych samorządowi terytorialnemu. Powodowało
to

między innymi,

przedstawiali

że

urzędom

wierzyciele
skarbowym

państwowych
do

jednostek

skompensowania

budżetowych
z

własnymi

zobowiązaniami podatkowymi nieistniejące wierzytelności lub wierzytelności już
spłacone. Wyniki kontroli przeprowadzonej w 1999 r. przez Najwyższą Izbę
Kontroli wykazały na przykład, że bezzasadnie obciążono Skarb Państwa –
(Wojewodę Świętokrzyskiego) kwotą 2.005,8 tys. zł, w tym również kwotą 770,3
tys. zł, która została skompensowana przez Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik, z
tytułu kosztów modernizacji kotłowni węglowej w Szpitalu im. Św. Anny w
Miechowie. Zakład Opieki Zdrowotnej Miechów, który rzekomo miał zobowiązania
wymagalne wobec wykonawców, zawarł w lipcu 1998 r. umowę, na mocy której
spółka

zobowiązała się do pokrycia z własnych środków całości kosztów

modernizacji kotłowni, w zamian za późniejszy 15-letni okres eksploatacji kotłowni.
W tej sytuacji ZOZ Miechów nie miał zobowiązań z tytułu tej modernizacji.
Stwierdzono także, że Urząd Skarbowy w Krasnymstawie dokonał w 1997 r.
kompensaty zobowiązań podatkowych Zakładów Drzewnych S.A. w Zawadówce na
kwotę 271,0 tys. zł z rzekomymi wierzytelnościami wobec Wojewody Chełmskiego,
który potwierdził ich istnienie, chociaż zobowiązania takie nie były wykazane na
dzień 31.12.1996 r. w ewidencji Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. W wyniku
ustaleń kontrolnych Delegatura NIK w Lublinie skierowała do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Krasnymstawie wniosek o wznowienie postępowania w sprawie
potrąceń zobowiązań podatkowych Zakładów Drzewnych S.A. w Zawadówce.
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Podkreślić przy tym należy, że Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi
śledztwo w sprawie niegospodarności powstałej w tej jednostce.
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W celu wyeliminowania nieprawidłowości powstałych w procesie weryfikacji,
polegających na braku zgodności roszczeń wierzycieli z danymi zawartymi
w sprawozdaniach państwowych jednostek budżetowych (Rb-Leki i Rb-ZOZ),
Ministerstwo Finansów w czerwcu 1999 r. ustaliło nową procedurę weryfikacji
zobowiązań, według której wojewodowie i właściwi ministrowie zostali zobowiązani
do potwierdzania Bankowi faktycznych roszczeń wierzycieli48. Jednakże proces
ewidencjonowania i weryfikacji zobowiązań prowadzony jest opieszale. Na przykład w
województwie lubelskim dopiero w III i IV kwartale 1999 r. służby urzędu
wojewódzkiego podjęły działania dla zaprowadzenia ewidencji zobowiązań Skarbu
Państwa. Do końca grudnia 1999 r. przejęto protokolarnie zobowiązania od
37 jednostek, ograniczając ich weryfikację do formalnego i rachunkowego
potwierdzenia na podstawie sporządzonych zestawień oraz sprawozdawczości. Tylko
w 3 przypadkach służby rewizyjne dokonały merytorycznej weryfikacji zobowiązań,
stwierdzając szereg istotnych nieprawidłowości mających wpływ na wielkość
i zasadność przejętych przez Skarb Państwa zobowiązań. Z kolei w województwie
małopolskim do końca listopada 1999 r. z 32 byłych państwowych jednostek ochrony
zdrowia, przejęto zobowiązania tylko od 10. W pozostałych przypadkach
potwierdzenia prawidłowości roszczeń wierzycieli dokonywały – wbrew zasadom,
o których mowa wyżej – same zakłady opieki zdrowotnej.
Zebrane wcześniej sprawozdania jednostek służby zdrowia o zaciągniętych
zobowiązaniach, posłużyły Bankowi jedynie do sporządzenia listy 31.158 wierzycieli,
którym przesłano wstępną ofertę wykupienia wierzytelności. Bez odpowiedzi
pozostało 19.824 z rozesłanych przez Bank ofert, co wskazuje, że przyjęty sposób
weryfikacji nie pozwalał na ustalenie, czy wszyscy wierzyciele zgłosili do wykupu
swoje wierzytelności i jaka jest ich ostateczna wysokość, zaś długotrwały proces
potwierdzania wierzytelności jest przyczyną doliczania do długu dodatkowych,
znacznych kwot odsetek. Przeprowadzenie wiarygodnej inwentaryzacji zobowiązań
w oparciu o dane dłużników jest potrzebne także po to, aby zamknąć listę zobowiązań
Skarbu Państwa z omawianego tytułu, a przynajmniej określić skalę różnic między
roszczeniami wierzycieli i zobowiązaniami dłużników.
48

Informacja o wynikach kontroli stosowania przez urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań wzajemnych i ulg
uznaniowych – Warszawa, marzec 2000 r.
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także nieprawidłowości w działaniach
Ministerstwa Finansów w zakresie organizacji i koordynacji procesu obsługi
wierzytelności

objętych

umową.

Przyczyną

tego

–

zdaniem NIK

-

było

niewystarczająco precyzyjne określenie przez Ministra Finansów zadań dla
poszczególnych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, w wyniku czego
jednostki te nie podjęły skutecznych działań w celu rozstrzygnięcia zgłaszanych
problemów. Między innymi pomimo pytań Banku Handlowego w Warszawie S.A. nie
ustalono trybu spłaty zobowiązań zaciągniętych w wolnych dewizach. Ponadto
stwierdzono, że dopiero 8 miesięcy po zawarciu umowy, Bank podpisał z Ministrem
Finansów uzgodnienia zmieniające regulamin oraz wzory dokumentów związanych
z przetargami na konwersję wierzytelności na skarbowe papiery wartościowe.
Postanowiono wówczas m.in., że takie przetargi będą dotyczyły wierzytelności
objętych umowami zawartymi przez wierzycieli z wojewodami lub ministrami, co
w praktyce oznaczało, że ta forma wykupu jest przeznaczona wyłącznie dla banków.
Późne uruchomienie przetargów ma istotne znaczenie dla kosztów obsługi zadłużenia,
ponieważ banki są największymi wierzycielami Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań
zaciągniętych przez jednostki ochrony zdrowia.
Z uwagi na występujące trudności i opóźnienia w procesie wykupu przez Bank
Handlowy nie uregulowanych zobowiązań jednostek ochrony zdrowia umowa
z Bankiem została zmieniona, w wyniku czego m.in.:
a) rozszerzono

listę

„Wierzytelności

Skarbu

Państwa”

wynikających

z

nie

uregulowanych zobowiązań:
-

urzędów wojewódzkich z tytułów umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, które zgodnie z tymi umowami
były zrealizowane do dnia 31 grudnia 1998 r.,

- wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tytułu
uregulowanych przez te zakłady zobowiązań Skarbu Państwa, po ich
przekształceniu w samodzielne publiczne zakłady opieki,
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b)

przedłużono termin zakończenia weryfikacji (§ 2 ust. 22 umowy), przez Bank
Handlowy wierzytelności wobec Skarbu Państwa do dnia 30 listopada 2000 r.
(tj. o 8 miesięcy). Do dnia 31 grudnia 2000 r. Bank ma przedstawić Ministrowi
zestawienie zawartych w wykazach nie zweryfikowanych wierzytelności wobec
Skarbu Państwa wraz z posiadaną dokumentacją.

c)

skorygowano wynagrodzenie Banku za czynności objęte umową (§ 10 ust. 1
umowy) - dotyczące roku 2000 (z 2.690 tys. zł do 4.490 tys. zł),

d)

przedłużono termin obowiązywania umowy o 6 miesięcy, tj. do 31 grudnia
2000 r., jednakże ma ona nadal zastosowanie do zobowiązań stron, powstałych
w wykonaniu umowy, których termin wymagalności przypada po upływie tej
daty.
W 1999 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. otrzymał w celu umorzenia

zobowiązań Skarbu Państwa:
1)

114.540 szt. obligacji skarbowych o wartości nominalnej 114.540 tys. zł –
o stałym oprocentowaniu i terminie wykupu 24 maja 2009 r.,

2)

181.239 szt. obligacji skarbowych zerokuponowych (nieoprocentowane
obligacje skarbowe sprzedawane z dyskontem) o wartości 181.239 tys. zł i
terminie wykupu 21 grudnia 2001 r.
Według stanu na 31 grudnia 1999 r. Minister Finansów, za pośrednictwem

Banku Handlowego w Warszawie S.A., dokonał wykupu zobowiązań Skarbu Państwa
wynikających z nie uregulowanych zobowiązań jednostek ochrony zdrowia od
4.333 wierzycieli na kwotę 223.395 tys. zł, w tym:
1)

w ramach bezpośredniego wykupu na kwotę 137.060,2 tys. zł,

2)

w ramach przetargu na kwotę 86.334,8 tys. zł.
Pomimo podjęcia działań, zmierzających do rozwiązania problemu zobowiązań

Skarbu Państwa z tytułu długów zaciągniętych przez jednostki ochrony zdrowia, wciąż
brak jest pełnego rozpoznania wielkości tego zadłużenia, zaś odsetki za zwłokę od nie
uregulowanych zobowiązań powstałe w 1999 r. w dziale 85 - Ochrona zdrowia
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wyniosły 1.212.120 tys. zł i były o 988.725 tys. zł wyższe od wartości zobowiązań
wykupionych za pośrednictwem Banku Handlowego S.A.
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Zobowiązania wymagalne powstałe w 1999 r.
Zobowiązania wymagalne powstałe w 1999 r. u dysponentów poszczególnych części
budżetu państwa wyniosły łącznie 1.871.816 tys. zł, z tego z tytułu odsetek od
nieterminowej płatności zobowiązań państwowych jednostek budżetowych wyniosły
1.265.324 tys. zł (67,6%), a zobowiązania nie mające pokrycia w planach
finansowych na 1999 r. – 606.492 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 1999 roku, pomimo wyłączenia
z bezpośredniego finansowania z budżetu państwa jednostek ochrony zdrowia oraz
oświaty i wychowania, podobnie jak w latach ubiegłych, państwowe jednostki
budżetowe zaciągały zobowiązania przekraczające ich plany finansowe.
Część z tych zobowiązań powstała w wyniku konieczności wykonania ustaw, wyroków
sądowych, orzeczeń Komisji Rewindykacyjnej oraz umów międzynarodowych, zaś
na etapie opracowywania budżetu na 1999 r. nie przewidziano takich wydatków lub
niedoszacowano skutków ich obowiązywania. Dotyczyło to między innymi
zobowiązań powstałych w następujących częściach budżetu państwa:
1. Krajowy Urząd Pracy (część 46) – zobowiązania wymagalne wyniosły 43.421 tys. zł.
W 1998 r. w KUP nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przyczyną powstania
zobowiązań wymagalnych był fakt, że w ustawie budżetowej na 1999 r. nie zostały
odpowiednio oszacowane środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku;
2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (część 82) –
zobowiązania wymagalne wyniosły 16.071 tys. zł. W porównaniu z 1998 r.
zobowiązania te wzrosły o 9.086 tys. zł, tj. o 130%. Zobowiązania wymagalne
powstałe w trakcie roku 1999 wyniosły 16.071 tys. zł, w tym zobowiązania z tytułu
odsetek – 1.288,3 tys. zł. Zobowiązania powstały z uwagi na niewypłacenie w
1999 r. trzynastu gminom pełnej wysokości subwencji ogólnej, w części
rekompensującej bezpośrednio utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i
zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej. Spowodowane to było
niedoszacowaniem w budżecie wysokości tej subwencji;
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3. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (część 18) – zobowiązania wymagalne
wyniosły 432.671 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 10.247,2 tys. zł). Zobowiązania
te w całości powstały w 1999 r. w związku z niezrefundowaniem bankowi
PKO BP wypłaconych premii gwarancyjnych;
4. Ministerstwo Sprawiedliwości (część 36) – zobowiązania wymagalne wyniosły
66.835 tys. zł, w tym zobowiązania z tytułu odsetek – 3.079,7 tys. zł. Na tę kwotę
zobowiązań wymagalnych złożyły się zobowiązania Skarbu Państwa wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
5. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (część 21) – zobowiązania
wymagalne wyniosły 4.330 tys. zł i w porównaniu z 1998 r. wzrosły o 4.323 tys. zł.
Zobowiązania w kwocie 4.244 tys. zł powstały w Centrali MTiGM i dotyczyły
usług łączności świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. dla celów
bezpieczeństwa życia na morzu. Przekroczenie planu wydatków wynikało
z uczestnictwa Polski w systemie GMDSS (Światowy Morski System Łączności
Alarmowej i Bezpieczeństwa), do wprowadzenia którego Polska zobowiązała się
na mocy konwencji SOLAS (Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie
życia na morzu). Na te wydatki w planie finansowym Ministerstwa nie
przewidziano wystarczających środków;
6. Państwowa Agencja Atomistyki (część 52) – zobowiązania wymagalne wyniosły
8.876 tys. zł. Przyczyną ich powstania był brak środków w budżecie PAA na
opłacanie składek do dwóch organizacji międzynarodowych, które do 1999 r.
opłacane były przez Komitet Badań Naukowych.
W budżetach wojewodów tego typu zobowiązania stwierdzono w następujących
województwach:
- łódzkim (część 85/10) – zobowiązania wymagalne wyniosły 3.576,8 tys. zł, w tym
2.322 tys. zł z tytułu orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej o zwrocie
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majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku
wprowadzenia stanu wojennego;
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-

podkarpackim (cześć 85/18) – zobowiązania wymagalne wynoszące 8.095,4 tys. zł, w
całości powstały po uprawomocnieniu się wyroków sądowych i dotyczyły zobowiązań
jednostek ochrony zdrowia z lat 1997 – 1998;

- śląskim (część 85/24) – zobowiązania wymagalne wyniosły 3.983 tys. zł, w tym
zobowiązania w kwocie 3.789 tys. zł powstały w wyniku upływu terminu do spłaty
raty z tytułu środków otrzymanych w ramach pomocy szwajcarskiej (umowa
z 1999 r.) na realizację programu „Matka i dziecko”.
Występowały także przypadki przekroczenia planu wydatków przewidzianych na
sfinansowanie kosztów funkcjonowania urzędów. Zobowiązania takie powstały
między innymi w następujących częściach budżetu państwa:
1. Ministerstwo Kultury i Sztuki (część 34) – zobowiązania wymagalne na koniec
1999 r. wyniosły 4.559 tys. zł i w porównaniu z 1998 r. wzrosły o 2.175 tys. zł, tj.
o 91,2%. Zobowiązania wymagalne powstałe w trakcie roku 1999 wyniosły
3.784 tys. zł (wzrost o 84% w porównaniu do roku 1998), w tym zobowiązania
z tytułu odsetek – 215,6 tys. zł. W strukturze zobowiązań największy udział,
wynoszący 95%, stanowiły zobowiązania w dziale 79 – Oświata i wychowanie,
które na koniec 1999 r. wyniosły 4.309 tys. zł i wzrosły w porównaniu do stanu na
koniec 1998 r. o 2.023 tys. zł, tj. o 88,5%. Powyższe zobowiązania zostały
zaciągnięte przez placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji
Artystycznej (CEA);
2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (część 35) – zobowiązania wymagalne
powstałe w trakcie roku 1999 wyniosły 788 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 87,4 tys.
zł. Z kwoty tej 725 tys. zł stanowiły zobowiązania wymagalne powstałe w
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (718 tys.
zł) oraz Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzania Powszechnego
Ubezpieczenia Zdrowotnego (7 tys. zł). Kwotę 63 tys. zł stanowiły wymagalne
zobowiązania inwestycyjne;
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3. Polska Akademia Nauk (część 38) – zobowiązania wymagalne wyniosły 85,5 tys. zł
i w porównaniu z 1998 r. wzrosły o 83 tys. zł. Zobowiązania te powstały
w Bibliotece PAN w Krakowie i wynikały z nie opłaconych na rzecz Polskiej
Akademii Umiejętności refaktur za energię, gaz, telefon i wywóz śmieci na kwotę
24,2 tys. zł oraz nie zapłaconego czynszu w wysokości 61,3 tys. zł;
4. województwo lubuskie (część 85/08) – zobowiązania wymagalne wyniosły
14.580,3 tys. zł, w tym 14.568,1 tys. zł stanowiły wymagalne zobowiązania
inwestycyjne z tytułu modernizacji terminalu towarowego w Olszynie;
5. województwo łódzkie (część 85/10) – 1.018 tys. zł stanowiły zobowiązania
wymagalne Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wobec

Zakładu

Obsługi

Administracji przy Urzędzie Wojewódzkim z tytułu dostaw towarów i usług;
6. województwo mazowieckie (część 85/14) – zobowiązania wymagalne wyniosły
1.351,8 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne Urzędu Wojewódzkiego wobec
Zakładu Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dostaw
towarów i usług wyniosły 960 tys. zł, zaś zobowiązania Państwowej Inspekcji
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych z tytułu czynszu - 135 tys. zł;
7. województwo pomorskie (część 85/22) – 1.172,3 tys. zł, w tym 972 tys. zł z tytułu
wydatków rzeczowych, jakie Urząd Wojewódzki poniósł na swoje utrzymanie
i wyposażenie.
Stwierdzono, że nie we wszystkich przypadkach były kierowane wnioski do
właściwych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych – wobec osób odpowiedzialnych za przekroczenie zakresu upoważnienia
do zaciągania zobowiązań obciążających budżet.

*
*

*
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Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w 1999 r. z tytułu nie
sfinansowanych wydatków bieżących w podziale na poszczególnych dysponentów
części budżetowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

Część

1

Zobowiązania bieżące
1998r.
2

1999r.
3

Zobowiązania
wymagalne
1998r.
4

Dynamika
5:4

1999r.
5

Wydatki ogółem
1998r.
7

6

1999r.
8

Udział
zobowiązań
wymagalnych
w wydatkach
ogółem (%)
1998r. 1999r.
9
10

01 Kancelaria Prezydenta

2.084

2.487

0

0

0

101.035

112.570

0,00

0,00

02 Najwyższa Izba Kontroli

9.344

9.872

0

0

0

154.799

159.135

0,00

0,00

03 Sąd Najwyższy

1.145

1.370

0

0

0

63.073

122.093

0,00

0,00

04 NSA

2.306

2.673

0

0

0

51.186

59.736

0,00

0,00

2.881

2.548

45

3

6,7

79.680

95.261

0,06

0,003

545.

802

0

0

0

13.456

16.561

0,00

0,00

734

855

0

0

0

14.865

16.991

0,00

0,00

93.995

91.040

0

0

0

2.123.003

2.027.261

0,00

0,00

09 Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej

5.021

5.983

0

0

0

162.435

151.260

0,00

0,00

10 Kancelaria Sejmu

5.116

6.533

0

0

0

207.640

247.686

0,00

0,00

11 Kancelaria Senatu

898

881

0

0

0

80.049

95.549

0,00

0,00

12 Trybunał Konstytucyjny

383

510

0

0

0

8.798

10.845

0,00

0,00

1.711

252.216

0

0

0

1.481.626

2.187.791

0.00

0,00

15 Komisja Papierów
Wartościowych

395

448

0

0

0

7.735

7.615

0,00

0,00

16 Krajowe Biuro Wyborcze

810

863

0

0

0

80.998

25.070

0,00

0,00

1.905

5.316

0

0

0

264.806

163.204

0,00

0,00

490

628.639

0

432.671

0

2.627.247

1.704.964

0,00

25,4

41.736

3.424

452

0

0

2.612.604

2.586.834

0,02

0,00

284

436

0

0

0

18.730

21.897

0,00

0,00

29.745

19.785

7

4.244

60.628,6

3.979.398

3.034.470

0,00

0,14

730

824

0

0

0

105.194

95.365

0,00

0,00

135

165

0

0

o

4.129

4.231

0,00

0,00

470

1.544

0

0

0

18.995

29.012

0,00

0,00

2.441

1.470

0

0

0

16.886

25.024

0,00

0,00

26 Urząd Służby Cywilnej

270

313

0

0

0

13.610

7.914

0.00

0,00

27 Komitet Integracji
Europejskiej

441

1.206

0

0

0

29.515

35.473

0,00

0,00

05 Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
06 Rządowe Centrum
Studiów Strategicznych
07 Rzecznik Praw
Obywatelskich
08 Ministerstwo Finansów

13 Min. Gospodarki

17 Ministerstwo Skarbu
Państwa
18 Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
19 Min. Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
20 Państwowy Urząd Nadzoru
Ubezpieczeń
21 Min. Transportu i Gosp.
Morskiej
22 Min. Łączności
23 Urząd Zamówień
Publicznych
24 Urząd Regulacji
Energetyki
25 Generalny Inspektorat
Celny
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200

1
28 Min. Ochrony Środowiska,
Zasobów Natur. i Leśnictwa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.249

24.988

0

1.658

0

876.979

742.484

0,00

0,22

1.117

891

0

0

0

284.280

357.421

0,00

0,00

96.465

156.321

2.843

0

0

11.686.945

12.466.679

0,02

0,00

105.203

83.521

44.440

3.647

8,2

4.426.090

4.659.456

1,00

0,08

32 MSZ

2.691

4.297

2

193

9.650,0

550.952

650.428

0,00

1,48

33 MEN

3.823

4.891

0

11

0

3.668.178

4.398.908

0,00

0,00

34 MkiS

19.148

25.395

2.384

4.559

191,23

877.767

934.323

0,27

0,49

35 Min. Zdrowia i Opieki
Społecznej

471.536

407.141

294.041

405.983

138,07

4.609.521

4.748.101

6,38

8,55

36 Min. Sprawiedliwości

143.273.

206.890

22.080

66.835

302,70

3.515.480

4.356.476

0,63

1,53

37 Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

509

763

0

3,9

0

12.772

14.863

0,00

0,03

38 PAN

995

1.202

3

85

2.833,3

44.122

42.924

0,01

0,20

44.204

-

147

0

0

3.724.001

-

0,004

0,00

0

0

0

0

0

0
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0.00

0.00

0

0

0

0

0

3.769.866

3.883.990

0,00

0,00

556

658

0

0

0

127.678

112.296

0,00

0,00

7.477

8.981

0

0

0

132.254

153.346

0,00

0,00

0

0

0

0

0

14.140.700

14.893.542

0,00

0,00

759

1.145

0

0

0

339.498

364.432

0,00

0,00

23.738

105.742

0

43.666

0

1.262.038

1.437.843

0,00

3,04

651

789

0

0

0

14.536

15.593

0,00

0,00

843

1.076

0

0

0

2.422.759

2.727.984

0,00

0,00

50 GUS

10.232

11.431

5

0

0

203.633

206.162

0,002

0,00

51 GUC

23.709

29.042

1.118

3.844

343,82

393.306

391.345

0,28

0,98

217

12.645

0

8.876

0

28.227

45.398

0,00

19,55

2.447

2.701

0

0

0

34.453

37.374

0,00

0,00

779

1.081

0

0

0

15.583

21.282

0,00

0,00

1.277

0

0

0

0

10.988.794

13.321.500

0,00

0,00

583

911

0

0

0

22.346

21.853

0,00

0,00

0

0

0

0

0

12.696.400

15.043.400

0

0

2.625

3.560

0

0

0

52.826

65.042

0,00

0,00

578

0

0

0

0

12.457

0

0,00

0,00

22

235

0

0

0

3.631

5.312

0,00

0,00

29 Urząd Ochrony Państwa
30 MON
31 Ministerstwo Spraw
Wewn. i Administracji

39 Komenda Główna Policji
40 Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji
41 Obsługa Zadłużenia
Zagranicznego.
42 Urząd ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych.
43 Państwowa Inspekcja
Pracy
44 Obsługa Długu Krajowego
45 Urząd Kultury Fizycznej i
Turystyki
46 Krajowy Urząd Pracy
47 Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji
48 Komitet Badań
Naukowych

52 Państwowa Agencja
Atomistyki
53 Wyższy Urząd Górniczy
54 Urząd Patentowy RP
55 Kasa Rolniczego Ubezp.
Społeczn.
57 Polski Komitet Normal.
58 ZUS
59 Główny Urząd Miar
60 Główny Urząd Nadzoru
Budowlan.
61 Generalny Inspekt. Ochr.
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Danych Osob.
62 Urząd Nadz. Nad Fund.
Emerytalnymi

124

434

0

0

0

7.357

10.153

0,00

0,00
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63 Urząd Nadzor. Ubezp.
Zdrowotne
64 Główny Inspektorat
Kolejnictwa
80 Regionalne Izby
Obrachunkowe
82 Subwencje ogólne dla jedn.
samorządu terytorialnego
85 Budżety Wojewodów
86 Samorządowe Kolegia
Odwoławcze
Ogółem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

199

0

0

0

0

8.611

0,00

0,00

0

440

0

0

0

0

8.130

0,00

0,00

2.611

3.148

0

0

0

47.215

58.156

0,00

0,00

6.985

17.359

6.985

17.359

248,52

12.126.481

22.122.988

0,06

0,14

8.022.196

8.224.691

6.440.581

8.112.467

126,55

32.273.900

16.989.608

19,96

47,75

1.760

2787

5

6

120,00

35.946

46.026

0,01

0,01

9.238.612 10.387 556

6.815.138

9.106.113

133,62

139.751.501

138.407.571

4,88

6,58

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.5. Wydatki na inwestycje wieloletnie
W ustawie budżetowej na 1999 r. (załącznik nr 6) przewidziano realizację
118 inwestycji wieloletnich o wartości kosztorysowej 24.346.946 tys. zł oraz
przewidziano dotację budżetową na dofinansowanie tych zadań w kwocie
2.173.178 tys. zł.
Udział

dotacji

budżetowej

na

finansowanie

inwestycji

wieloletnich

w wydatkach ogółem budżetu państwa, wynosił w 1997 r. 2,2%, w 1998 r. 2,0%,
w 1999 r. 1,5%, a w 2000 r. zmniejszył się do 1,1%.
Z ustawy budżetowej na rok 1999 (załącznik nr 6) wynika, że w stosunku do
poprzedniego roku nastąpił spadek liczby inwestycji objętych dotacjami z budżetu
państwa o 45, tj. o 27,6%, natomiast udział dotacji budżetowej w nakładach ogółem
wzrósł z 64,4% w 1998 r. do 68,0% w 1999 r.
Jednocześnie zwiększono udział środków własnych inwestorów i środków
z budżetów gmin w nakładach ogółem z 9,1% w 1998 r. do 9,6% w 1999 r., a udział
środków pochodzących od współinwestorów i z innych źródeł w nakładach ogółem
zmniejszył się z 15,2% w 1998 r. do 14,5% w 1999 r.
W 1999 r., podobnie jak w latach ubiegłych, środki budżetowe przeznaczone na
inwestycje

wieloletnie

skoncentrowane

były

na

realizacji

przedsięwzięć

w 3 podstawowych grupach, a mianowicie: obiektach służby zdrowia, ochrony

203
środowiska i gospodarki wodnej oraz obiektach usprawniających transport drogowy,
kolejowy i morski.
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W trakcie 1999 r. dokonano zwiększenia przyznanych środków na dofinansowanie
inwestycji wieloletnich o 184.553 tys. zł.
W efekcie tych zmian – planowana dotacja budżetowa w 1999 r. do zadań
realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich wynosiła 2.357.731 tys. zł, w tym:
-

dla 42

inwestycji

państwowych

jednostek

i

zakładów

budżetowych,

państwowych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych –
1.314.684 tys. zł (wzrost o 167.742 tys. zł, tj. o 14,6% w stosunku do planu
według ustawy budżetowej),
- dla 76 inwestycji samorządowych województw, powiatów i gmin – 1.043.047 tys. zł
(wzrost o 16.811 tys. zł, tj. o 1,6% w stosunku do planu według ustawy
budżetowej).
Łącznie wydatkowano kwotę 2.306.419 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po
zmianach, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego - 117.827 tys. zł.
Dofinansowano łącznie 118 zadań, z tego 42 zadania realizowane w ramach
inwestycji

wieloletnich

państwowych

jednostek

i zakładów

budżetowych,

państwowych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w kwocie
1.276.576 tys. zł oraz 76 zadań w ramach inwestycji samorządowych województw,
powiatów i gmin w kwocie 1.029.843 tys. zł.
Przebieg finansowania inwestycji centralnych w 1999 r. był następujący:
a) - na rachunki finansowania 42 inwestycji wieloletnich państwowych jednostek
i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i podmiotów
gospodarczych przekazano ogółem 1.918.620 tys. zł, w tym dotacje z budżetu
państwa

1.198.599 tys. zł, tj. 62,5% ogólnej kwoty przekazanych środków

(w 1997 r. przekazano 79,4%, w 1998 r. 77,8%),
- poniesiono wydatki w kwocie 1.906.187 tys. zł, w tym na roboty budowlanomontażowe – 1.417.743 tys. zł,
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- na koniec 1999 r. na rachunkach finansowania inwestycji pozostały środki
w kwocie 57.777 tys. zł,
- stan zobowiązań na koniec 1999 r. wynosił 366.350 tys. zł i w stosunku do stanu
na koniec 1998 r. był wyższy o 232.643 tys. zł, tj. o 174,0%.
b) - na rachunki 76 inwestycji wieloletnich samorządowych województw, powiatów
i gmin przekazano ogółem 1.419.823 tys. zł, w tym środki z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego w kwocie 396.741 tys. zł, tj. 27,9% oraz środki
z budżetu państwa w kwocie 989.993 tys. zł, tj. 69,7% ogólnej kwoty
przekazanych środków (w 1997 r. 35,8%, a w 1998 r. 34,4%),
- poniesiono wydatki w kwocie 1.472.493 tys. zł, w tym na roboty budowlanomontażowe 966.176 tys. zł,
- na koniec 1999 r. na rachunkach finansowania inwestycji pozostały środki
w kwocie 146.146 tys. zł,
- stan zobowiązań na koniec 1999 r. wynosił 139.217 tys. zł i był wyższy od stanu
na koniec 1998 r. o 35.365 tys. zł, tj. o 34,1%.
Na 118 inwestycji wieloletnich, dla których przewidziano dofinansowanie w ustawie
budżetowej na rok 1999, NIK objęła kontrolą 29 inwestycji o wartości
kosztorysowej 3.177.883 tys. zł, tj. 13,0% wartości wszystkich 118 inwestycji, w
tym 19 inwestycji nie objętych kontrolą NIK w ostatnich 3 latach. W liczbie
badanych 29 inwestycji rekontrolą objęto 6 inwestycji o wartości kosztorysowej
586.133 tys zł.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia finansowanie i realizację objętych
kontrolą inwestycji wieloletnich. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały
wprawdzie poprawną realizację 4 inwestycji (mimo stwierdzonych nieprawidłowości
i uchybień),

lecz

stwierdzone

nieprawidłowości

w

realizacji

pozostałych

25 kontrolowanych inwestycji świadczą, że w stosunku do 1997 i 1998 r. nie nastąpiła
poprawa w sposobie realizacji inwestycji wieloletnich.
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Po kontroli w 1998 r. wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do
zdyscyplinowania uczestników procesu inwestycyjnego w celu usprawnienia realizacji
inwestycji wieloletnich w zakresie prawidłowego przygotowania, planowania,
wydatkowania i poprawy terminowości wykonywania inwestycji oraz nadzoru.
Wyniki obecnych kontroli świadczą, że obowiązujące regulacje w zakresie
planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa nadal nie są
w pełni przestrzegane, m.in. z powodu braku określenia w nich zakresu i sposobu
zatwierdzania lub aktualizowania dokumentów związanych z prawidłowym
przygotowaniem

inwestorów

do

realizacji

przedsięwzięć

inwestycyjnych

i prowadzenia właściwej gospodarki finansowej środkami budżetowymi.
Przy realizacji 6 inwestycji poddanych rekontroli stwierdzono, że wykonanie wniosków było
tylko częściowe, albo w toku realizacji inwestycji w 1999 r. stwierdzono występowanie podobnych
jak w 1998 r. nieprawidłowości. Dotyczyło to w szczególności wniosków o podjęcie działań w celu
obniżania kosztów realizacji inwestycji, wyeliminowania przypadków naruszania ustawy o
zamówieniach publicznych, właściwego prowadzenia dziennika budowy, podjęcia działań
zmierzających do przekazania do użytkowania realizowanej inwestycji oraz zagospodarowania
zbędnych maszyn i urządzeń.

Z załącznika nr 6 do ustawy budżetowej wynika, że okres realizacji
kontrolowanych inwestycji wynosi poniżej 5 lat dla 4, od 5 do 10 lat dla 10, od 10 do
15 lat dla 3, a powyżej 15 lat dla 12 inwestycji.
Najdłużej realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:
- rozbudowa Muzeum Narodowego w Poznaniu – 1974-1999, tj. 26 lat,
- Szpital Miejski w Rybniku – 1976-2001, tj. 26 lat,
- budowa stopnia wodnego Smolice na rzece Wiśle w woj. małopolskim –
1976-2001, tj. 26 lat,
- modernizacja Szpitala Miejskiego w Płocku – 23 lata (1977 - 1999),
- budowa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu – 22 lata (1978-1999),
-

Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży – 21 lat (1979-1999).
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Głównymi nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli w
trakcie kontroli 29 inwestycji były:
-

brak właściwego nadzoru ze strony dysponentów środków budżetowych
i inwestorów

bezpośrednich

inwestycji

wieloletnich

nad

prawidłowym

przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz nad właściwym gospodarowaniem
środkami budżetowymi w zakresie przestrzegania ustawy o finansach
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
- częste zmiany zakresu rzeczowego w trakcie procesów inwestycyjnych, co
w konsekwencji podnosiło koszty budowy i wydłużało okresy realizacji tych
inwestycji. Powodowało też niską efektywność inwestycji wieloletnich.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:
1. Na realizację 29 skontrolowanych inwestycji, tj. ¼ ujętych w załączniku nr 6 do
ustawy budżetowej na 1999 r., zaplanowano nakłady w wysokości 655,1 mln zł,
w tym z budżetu państwa w kwocie 566 mln zł, co stanowiło 26% planowanej
dotacji z budżetu państwa. Po wprowadzeniu zmian plan wynosił 763,9 mln zł,
w tym dotacja budżetowa została zwiększona do wysokości 607 mln zł. W toku
realizacji ostatecznie poniesione nakłady na 31 grudnia 1999 r. wynosiły łącznie
761,4 mln zł, co stanowiło 99,6% planowanych nakładów na te inwestycje.
W poszczególnych inwestycjach wykonanie planu nakładów kształtowało się
w granicach od 27,6% do 183%.
2. W 6 przypadkach (tj. 3 inwestycji państwowych i 3 samorządowych) inwestorzy,
w okresie planowania nakładów na 1999 r., nie posiadali kompletnej dokumentacji
inwestycji, która powinna zawierać w szczególności uzasadnienie celowości
inwestycji, dane o koszcie, efektach i planowanym okresie realizacji oraz ocenę
ekonomicznej efektywności inwestycji. Mimo braku dokumentacji, inwestycje te
ujęto w wykazie inwestycji centralnych (obecnie wieloletnich) do finansowania
środkami

budżetowymi,

niekontrolowanych

narażając

wydatków.

Było

Skarb
to

więc

Państwa

na

działaniem

ponoszenie
nierzetelnym

210

211
i niegospodarnym. Wartość kosztorysowa tych 6 inwestycji wynosiła 1.084 mln zł.
Na inwestycje te przyznano w 1999 r., dotacje budżetowe w łącznej kwocie
197,6 mln zł, tj. 32% dotacji przyznanych w tym czasie na kontrolowane
inwestycje.
3. Niewłaściwe przygotowanie inwestorów do prawidłowej realizacji inwestycji
odnotowano w 8 przypadkach (tj. 2 inwestycje państwowe i 6 samorządowych).
W wyniku wprowadzonych zmian do zakresów rzeczowych oraz braku
ostatecznych programów realizacyjnych, dezaktualizacji uległa część dokumentacji
inwestycji. Brak posiadania przez inwestorów dokumentów umożliwiających
prawidłowe określanie nakładów, niezbędnych na realizację inwestycji w
poszczególnych latach, wynikał w większości przypadków z braku docelowych
programów użytkowych. Ujęcie przez dysponentów części budżetowych w
zestawieniu tych inwestycji stanowiło naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i
finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa. Postępowanie to należy
ocenić jako niezgodne z prawem i nierzetelne.
4. Inwestorzy 5 inwestycji nierzetelnie opracowali wnioski o dotacje budżetowe,
zaniżając lub zawyżając wartości kosztorysowe. Wynikało to m.in. z braku
dokumentacji kosztorysowej (3 przypadki), błędnego przeliczenia wartości
kosztorysowych lub założenia zbyt wysokiego kursu dewizowego EURO
w inwestycji współfinansowanej ze środków PHARE. Najdrastyczniej wystąpiło to
na budowie przejścia granicznego w Gubinku, gdzie przyznana dotacja budżetowa
na 2000 r. w wysokości 26.230 tys. zł przekroczyła planowane wydatki o 12.700
tys. zł.
5. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że w 3 przypadkach inwestorzy
samorządowi finansowali ze środków inwestycyjnych nakłady nie związane
z realizacją inwestycji wieloletnich, finansując bieżącą działalność inwestorów.
Łącznie wydatkowano w 1999 r. na cele nie związane z realizacją inwestycji
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kwotę 670 tys. zł. Dotyczyło to m.in. rozbudowy szpitala w Głogowie, gdzie
wydatkowano 442 tys. zł na roboty nie ujęte w zbiorczym zestawieniu kosztów.
Takie działanie było sprzeczne z art. 98 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1
pkt 4 tej ustawy.
6. Stwierdzono przypadki niegospodarnego wydatkowania środków inwestycyjnych.
Zamawiający rozliczali roboty, w których wykonawcom zawyżali wynagrodzenie
w stosunku do wielkości określonych w umowie lub przyjmowali niewłaściwe
wskaźniki

cenotwórcze.

W

9

inwestycjach

wydatkowano

nadmiernie,

z powyższych przyczyn kwotę 13,9 mln zł, która stanowiła 18% dotacji
budżetowych przyznanych na te inwestycje.
7. W 11 skontrolowanych inwestycjach stwierdzono, że przy zlecaniu robót oraz
dostaw maszyn i urządzeń nie przestrzegano postanowień wynikających z ustawy o
zamówieniach publicznych. Między innymi dzielono zamówienia na części
i zlecano roboty dodatkowe wbrew przepisom art. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy oraz bez
zastosowania procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
z naruszeniem przepisów art. 4 i 12a tej ustawy. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Dotyczyło to m.in. budowy przejścia granicznego w Gubinku, gdzie
wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z Zielonej
Góry, które nie uzyskało najwyższej ilości punktów i zaoferowało cenę wyższą
o 1.257 tys. zł za wykonanie robót niż firma Bögl-Bud ze Szczecina. Również pod
względem technicznym i ekonomicznym firma Bögl-Bud oceniona została przez
komisję przetargową wyżej niż PBO Sp. z o.o. W ocenie NIK takie praktyki
stwarzają warunki korupcjogenne. Ogółem wartość przedmiotu umów, które
zawarto z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych wynosiła łącznie
20,4 mln zł i stanowiła 14% udzielonych dotacji budżetowych na te inwestycje
w 1999 r.
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8. Wyniki kontroli wykazały, że z powodu braku prawidłowego planowania lub
koordynowania zamierzeń inwestycyjnych, inwestorzy nie posiadali kompletnej
dokumentacji technicznej w stosunku do postępu robót. Nie opracowywano lub nie
aktualizowano harmonogramów robót i dostaw inwestorskich. Powodowało to
zahamowanie tempa robót, wydłużanie terminów realizacyjnych oraz jednocześnie
podnosiło całkowitą wartość kosztorysową inwestycji. Stwierdzono 5 takich
przypadków. Było to działaniem niegospodarnym i nierzetelnym.
9. Z ustaleń kontroli wynikało, że nadzór inwestorski nad realizacją robót nie był
prowadzony w sposób należyty. Stwierdzono 7 przypadków nierzetelnego
dokonywania przez inspektorów nadzoru wpisów do dziennika budowy co do
prawidłowości prowadzonego procesu inwestycyjnego, a w tym odbiorów robot
ulegających zakryciu lub zanikających. Ponadto stwierdzono 5 przypadków
oddania do użytku zakończonych obiektów i podjęcia ich eksploatacji niezgodnie z
postanowieniami art. 54 i art. 55 ust. 1 Prawa budowlanego, tzn. bez
zawiadomienia właściwego organu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego. Działalność tych służb inwestorskich należy
ocenić jako nierzetelną i nielegalną.
10. Na 29 skontrolowanych inwestycji w 4 przypadkach terminy zakończenia budowy
zmieniano 2 krotnie, w 5 inwestycjach 3 krotnie, w 6 inwestycjach od 4 do
5 krotnie, a w 3 ponad 5 krotnie. W 1 przypadku terminy te zmieniano aż 9 krotnie.
Dotyczyło to budowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W 4 inwestycjach czas
ich realizacji wydłużył się 2 krotnie, w 4 ponad 3 krotnie, a w 1 ponad 5 krotnie.
Przewlekła realizacja inwestycji skutkowała wprowadzeniem zmian do zakresów
rzeczowych inwestycji, a wcześniej zakupione maszyny i urządzenia, stały się
zbędne lub utraciły gwarancje producentów. Ponadto stwierdzono, że inwestorzy
nie egzekwowali kar od wykonawców za nieterminową realizację robót lub
dostawę maszyn i urządzeń, których łączna kwota wynosiła 6.210 tys. zł. Takie
działanie NIK ocenia jako niegospodarne.
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11. Na 29 skontrolowanych inwestycji dla 16 z nich wyznaczono w ustawie
budżetowej termin zakończenia w 1999 r., przy czym faktycznie całkowicie
zakończono realizację tylko 3 inwestycji. Z powodu nieprawidłowego planowania
ostatniego etapu budowy oraz braku wystarczających środków finansowych
pozostałe inwestycje nie zostały zakończone w planowanym terminie.
12. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 2 przypadki niewystarczającego sprawowania
nadzoru i kontroli przez ministrów nad realizowanymi inwestycjami. Nie
prowadzono analizy prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych pod
względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji,
a stopniem realizacji inwestycji. Takie działanie nie zapewniało pełnej realizacji
zadań wynikających z art. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. W 1999 r.
w 3 przypadkach stwierdzono, że wojewodowie nie korzystali z uprawnień
określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.,
które uprawniały do kontrolowania prawidłowości i terminowości realizacji
inwestycji, a także prawidłowości aktualizowania wartości kosztorysowej oraz
przekazywania i wykorzystywania środków budżetowych przeznaczonych na
finansowanie inwestycji.
13. Kontrola wykazała, że na 29 skontrolowanych inwestycji dla 9 inwestycji
wymagane było posiadanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Takich
ocen nie opracowano dla 3 inwestycji, przewidując jedynie w projektach
budowlanych wykonanie prac z zakresu ochrony środowiska. Natomiast
w 4 przypadkach inwestorzy nie w pełni realizowali zalecenia wynikające
z opracowanych ocen, a w tym nie planowali kosztów wykonania tych prac.
14. Z kontroli wynikało, że na 6 inwestycji, które poddano rekontroli w każdym
przypadku stwierdzono niepełną realizację wniosków pokontrolnych. Wykonanie
wniosków było częściowo albo jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli występowały
podobne nieprawidłowości w 1999 r.
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15. Wyniki

przeprowadzonych

29 skontrolowanych

inwestycji

kontroli

wykazały,

wieloletnich

ustalono

że

przy
i

realizacji

udokumentowano

wydatkowanie środków finansowych z naruszeniem prawa i obowiązujących
procedur, uszczupleń w dochodach oraz stwierdzono inne nieprawidłowości
finansowe na łączną kwotę 78,7 mln zł. W czasie kontroli i po jej zakończeniu
NIK podjęła działania w celu odzyskania środków finansowych w łącznej kwocie
27,5 mln zł, z czego dotychczas odzyskano 648 tys. zł.
Na 29 inwestycji, poddanych badaniom kontrolnym, realizację 4 inwestycji,
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniono pozytywnie, ponieważ występowało
prawidłowe przygotowanie inwestorów do realizacji inwestycji, dostateczny nadzór
nad przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz właściwe wydatkowanie przekazanych
środków. Dotyczyło to inwestycji:
- budowa stopnia wodnego Smolice na rzece Wiśle, woj. małopolskie,
-

budowa kolektorów sanitarnych, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakopanem,

- budowa oczyszczalni ścieków Leszno-Henrykowo,
-

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione wyniki kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli po raz kolejny, wskazuje na konieczność poprawy sposobu realizacji
inwestycji wieloletnich w zakresie racjonalnego i gospodarnego wykorzystania
środków budżetowych poprzez podjęcie zdecydowanych działań dyscyplinujących
procesy inwestycyjne, a w tym uregulowanie zasad prawidłowego programowania oraz
opracowania i zatwierdzania dokumentacji inwestycji.
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2.6. Dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom
Stosownie do art. 71 ustawy o finansach publicznych jednostki nie zaliczone
do sektora finansów publicznych mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań
zleconych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d), na podstawie umów zawartych
z dysponentem części budżetowej.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d) ustawy o finansach publicznych dotacjami
są, podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, wydatki budżetu państwa
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
jednostkom oraz fundacjom i stowarzyszeniom.
W art. 14 ustawy budżetowej na 1998 r. dla jednostek niepaństwowych
realizujących zadania państwowe bieżące i inwestycyjne przewidziano dotacje
w wysokości 637.389 tys. zł (wykonano 702.452 tys. zł).
Natomiast w ustawie budżetowej na 1999 r. nie określono w sposób bezpośredni
kwoty dotacji, która mogła być wykorzystana w trybie art. 71 ustawy. W 1999 r.
dysponenci części budżetowych w przedłożonych Ministrowi Finansów układach
wykonawczych zaplanowali w § 46 klasyfikacji budżetowej – dotacje dla jednostek
niepaństwowych na zadania państwowe – kwotę 353.758 tys. zł.
Zmiany w trybie planowania środków na dotację na zadania zlecone wynikały z:
-

wejścia w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy administracyjnej kraju,
co spowodowało, że znaczna część zadań zlecanych w latach poprzednich jednostkom
niepaństwowym przez wojewodów przekazana została w gestię samorządu terytorialnego,

- wejście w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ustawy o finansach publicznych, która
uchyliła ustawę Prawo budżetowe i wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych
jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań49.

49

Dz.U. Nr 94, poz. 573 ze zm.
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Istota zmian systemowych w tym zakresie polega na tym, że do wykonania
przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych może być zlecone obecnie
każde zadanie państwowe, bez ograniczeń wynikających z wykazu określonego
przez Radę Ministrów. Ponadto wszelkie warunki dotyczące sposobu wykonania i
finansowania zadania zleconego są określane w umowach, gdyż regulacje zawarte w
wyżej podanym rozporządzeniu Rady Ministrów utraciły moc.
Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa
w 1999 r. nie stwierdziła, żeby wprowadzenie możliwości zlecenia do wykonania
jednostkom spoza sektora finansów publicznych każdego zadania państwowego
spowodowało szersze niż w latach ubiegłych wykorzystywanie tej formy finansowania.
W ocenie NIK, w stosunku do lat ubiegłych, pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości, odnotować należy nieznaczną poprawę w zakresie zlecania,
przekazywania, wykorzystania i rozliczania środków na zadania państwowe
wykonywane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.
Dysponenci środków budżetowych w umowach zawieranych z jednostkami
spoza sektora finansów publicznych, regulowali na ogół w sposób prawidłowy
przedmiot zadania zleconego do wykonania, jego finansowanie oraz zasady rozliczenia
dotacji.
W prezentowanej analizie, dla porównywalności z rokiem 1998 przyjęto, że
dane dotyczące wykonania 1998 r. odnoszą się tylko do dotacji planowanych
i realizowanych w ramach § 46 klasyfikacji budżetowej – dotacje dla jednostek
niepaństwowych na zadania państwowe. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że
dotychczas obowiązująca treść § 46 klasyfikacji budżetowej nie została dostosowana
do nazewnictwa wynikającego z ustawy o finansach publicznych.
W budżecie po zmianach kwota dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych realizujących zadania zlecone wyniosła 401.857 tys. zł co
stanowiło 113,6% kwoty wg układu wykonawczego. Zrealizowano wydatki w kwocie
398.335 tys. zł, tj. 99,1% planu po zmianach. W porównaniu do wykonania roku 1998
wydatki te były niższe nominalnie o 38,2% a realnie niższe o 42,4%.
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Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań zleconych stanowiły w 1999 r. 0,3% wydatków budżetu państwa
ogółem (w 1998 – 0,5%).
Realizację w 1999 r. wydatków budżetu państwa na dotacje dla jednostek nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone –
w poszczególnych częściach budżetu państwa – prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli:
(w tys. zł)
Część

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem w tym:
Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Kancelaria Senatu

05
08
09
11
13
17
19
27
30
31
33
34
35
37
39
42
45
48
85

Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo Skarbu
Państwa
Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki
Żywnościowej
Komitet Integracji
Europejskiej
Ministerstwo Obrony
Narodowej
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Kultury
i Sztuki
Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej
Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów
Komenda Główna
Policji
Urząd ds. Kombatantów
i Osób
Represjonowanych
Urząd Kultury
Fizycznej i Turystyki
Komitet Badań
Naukowych
Budżety Wojewodów

1999 r.

Wykonanie
1998 r.*

Układ
Budżet
wykonawpo
zmianac
czy
h
3
4
5
644.059
353.758 401.857
-

Wykonanie
6
398.335

Wykonanie
1998 r.
w cenach
1999 r.
7
691.075
-

%
6:3
8
61,8

215

3.515

3.477

-

576

525

604

604

618

104,9

17.672

4.300

7.490

7.480

19.625

18.425

22.830

22.830

22.804

15.400

-

8.414

2.297

1.438

5.671

6:4

6:5

6:7

9
112,6

10
99,1

11
57,6

1.617,2

98,9

-

115 100,0

97,7

42,3

174

99,9

38,1

19.770

123,8

99,9

99,9 115,3

8.407

16.524

54,6

-

99,9

50,9

1.838

1.838

2.465

80,0

127,8 100,0

74,6

3.656

5.763

5.763

6.085

101,6

157,6 100,0

94,7

13.070

12.730

17.106

16.848

14.024

128,9

132,3

9.229

7.163

7.163

7.161

9.903

77,6

12.821

15.611

20.584

20.457

13.757

159,6

131

46.544

34.298

40.582

40.534

49.942

87,1

118,2

38.059

54.487

48.868

46.597

41.449

122,4

85,5

35.629

43.270

43.210

43.201

38.230

121,3

99,8 100,0 113,0

1.842

2.300

2.300

2.265

1.976

123,0

98,5

3.885

-

-

-

-

-

3.735

3.790

3.790

3.372

4.008

90,3

89

90,0

84,1

131.287

138.508

139.329

139.224

140.871

106,0

100,5

99,9

98,8

204

194

93,4

223,0

28.269

28.108

308.841

9,8

87
287.829

8.637

98,5 120,1

100 100,0

-

99,4 148,7
99,9

325,4

81,2

95,4 112,4

98,5 114,6
-

-

72,3

-

99,9 105,2
99,4

9,1
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* W celu doprowadzenia do stanu porównywalności, prezentowane dane dotyczące wykonania
1998 r. odnoszą się tylko do § 46 - dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących
zadania państwowe.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Najwyższe dotacje na wydatki dla jednostek nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych realizujących zadania zlecone wystąpiły w częściach:
45 – Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
(w 1998 r. – 131.287 tys. zł)

139.224 tys. zł

34 – Ministerstwo Kultury i Sztuki
(w 1998 r. – 38.059 tys. zł)

46.597 tys. zł

35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
(w 1998 r. – 35.629 tys. zł)

43.201 tys. zł

33 – Ministerstwo Edukacji Narodowej
(w 1998 r. – 46.544 tys. zł)

40.534 tys. zł

Realizację wydatków na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Dział

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem w tym:
Leśnictwo
Handel wewnętrzny
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
Nauka
Oświata
i
wychowanie
Szkolnictwo wyższe
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna
i sport
Turystyka i
wypoczynek
Różna działalność
Administracja
państwowa
i samorządowa
Bezpieczeństwo
publiczne
Różne rozliczenia
Obrona narodowa
Urzędy naczelnych
organów władzy,
kontroli i
sądownictwa

45
61
74
77
79
81
83
85
86
87
88
89
91
93
97
98
99

Wykonani
e
1998 r.*

Wg
układu
wykonaw
.
3
4
644.059
353.758
19
6
1.842
2.300
43

-

1999 r.
Budżet po
zmianach

Wykonanie

5
401.857
227
2.300

6
398.335
225
2.265

-

-

Wykonani
%
e
1998 r.
6:3
6:4
w cenach
1999r.
7
8
9
691.075
61,8
112,6
20 1.184,2 3.750,0
1.976
123,0
98,5
-

-

87
59.784

31.648

204
50.481

194
50.398

93
64.148

223,0
84,3

535
53.654
42.181
188.907

410
50.864
36.973
12.754

401
49.030
37.022
20.454

401
46.690
37.013
20.314

574
57.571
45.260
202.697

182.658

134.150

134.244

134.162

12.786

4.358

5.542

41.123

21.842

16.357

159,2

6:5

6:7

10
11
99,1
57,6
510,8 1.125,0
98,5
114,6
-

-

0,5
99,8

208,6
78,6

75,0
87,0
87,7
10,8

100,0 100,0
91,8 95,2
100,1 100,0
159,3 99,3

69,9
81,1
81,8
10,0

195.992

73,4

100,0

99,9

68,5

5.520

13.719

43,2

126,7

99,6

40,2

27.021

26.515

44.125

64,5

121,4

98,1

60,1

13.391

29.463

29.197

17.551

178,5

218,0

99,1

166,4

16.049

15.069

15.076

15.076

17.221

93,9

100,0 100,0

87,5

380
9.229

7.163

400
7.163

400
7.161

408
9.903

105,3
77,6

- 100,0
100,0 100,0

98,0
72,3

18.425

22.830

22.830

22.805

19.770

123,8

99,9

99,9

115,4
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* W celu doprowadzenia do stanu porównywalności, prezentowane dane dotyczące wykonania
1998 r. odnoszą się tylko do § 46 - dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących
zadania państwowe.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Najwyższe kwotowo dotacje wystąpiły w dziale:
87 – Kultura fizyczna i sport

134.162 tys. zł, tj. 33,7

%;
79 – Oświata i wychowanie

50.398 tys. zł, tj. 12,7

%;
83 – Kultura i sztuka

46.690 tys. zł, tj. 11,7%;

85 – Ochrona zdrowia

37.013 tys. zł, tj.

9,3

%;
91 – Administracja państwowa i samorządowa

29.197 tys. zł, tj.

7,3%.
W 1999 r. w budżetach wojewodów ogółem na dotacje dla jednostek nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 28.108 tys. zł,
tj. 99,4% planu po zmianach.
Największe kwoty dotacji (§ 46) wystąpiły w województwach:
- mazowieckim

5.560 tys. zł

- pomorskim

2.761 tys. zł

- małopolskim

2.451 tys. zł

- dolnośląskim

2.199 tys. zł

- śląskim

2.173 tys. zł

Realizację wydatków bieżących w budżetach wojewodów na dotacje dla
jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
zleconych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Dział

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem w tym:
Leśnictwo
Gospodarka
mieszkaniowa
oraz
niematerialne
usługi
komunalne
Oświata i wychowanie
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia

45
74

79
83
85

Wykonani
1999 r.
e 1998 r.
Budżet
Wykona- w cenach
5:3
po
nie
1999r.
zmianac
h
3
4
5
6
7
287.829
28.269
28.108
308.841
9,8
19
227
225
20 1.184,2

Wykonani
e
1998 r.*

43
16.679
19.089
14.948

14.340
3.786
109

14.305
3.715
109

48.056
20.482
16.039

85,8
19,5
0,7

%
5:4
8
99,4
99,3
99,8
98,1
100,0

5:6

Stru
ktura
kol.6

9

10
9,1 100,0
1.125,0
0,8
29,8
18,1
0,7

50,9
13,2
0,4
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86
87
88
89
91
93

Opieka społeczna
Kultura fizyczna
Turystyka i wypoczynek
Różna działalność
Administracja
państwowa
i samorządowa
Bezpieczeństwo publiczne

171.235
59.715
4.441
363

9.064
458
58

9.060
458
8

183.735
641
389

1.297

218

218

10

10

-

5,3
0,8
2,2

100,0
100,0
13,8

4,9
71,4
2,1

32,2
1,6
0,1

1.392

16,8

100,0

15,7

0,8

-

-

100,0

-

0,0

-

* W celu doprowadzenia do stanu porównywalności, prezentowane dane dotyczące wykonania
1998 r. odnoszą się tylko do § 46 - dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących
zadania państwowe.
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W budżetach wojewodów najwyższe kwotowo dotacje wystąpiły w dziale:
79 – Oświata i wychowanie

14.305 tys. zł

86 – Opieka społeczna

9.060 tys. zł

83 – Kultura i sztuka

3.715 tys. zł

Dotacje w kwocie 28.107 tys. zł dla jednostek nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych na realizowane przez nie zadania zlecone w budżetach
wojewodów stanowiły 7,1% ogólnej kwoty dotacji (w 1998 r. – 47,7%).
Nieprawidłowości w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych stwierdzono zarówno w toku odrębnej kontroli
przeprowadzonej w Komitecie Integracji Europejskiej w III kwartale 1999 r., jak
również w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. przez dysponentów
części budżetowych.
W 1999 r. uchybienia i nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono
w odniesieniu do 14 dysponentów części budżetowych, w tym w 4 budżetach
wojewodów.
Przede wszystkim polegały one na braku nadzoru nad wykonaniem umów
zawartych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych przejawiającymi się
niewykonywaniem wystarczającej liczby kontroli realizacji poszczególnych umów.
Uchybienia tego rodzaju wystąpiły m.in. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki,
Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, Urzędzie ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Komitecie Integracji Europejskiej.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w 1999 r. kontynuowało zakup
świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych prowadzonych przez kościelne
osoby prawne w ramach umów zawartych w 1993 r. na czas nieokreślony, pomimo
możliwości

ich

rozwiązania

przy

zachowaniu

półrocznego

terminu

ich

wypowiedzenia. Działania takie były nielegalne, gdyż istniała w 1999 r. możliwość
zawierania tych umów i negocjowania warunków z Kasami Chorych. Ponadto
Ministerstwo posiadając informację, że dotacja przyznana Towarzystwu Przyjaciół
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„Dom Ciepła” w wysokości 159 tys. zł jest w 1999 r. wykorzystywana niezgodnie
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z przeznaczeniem, nie podjęło żadnych działań w tej sprawie. Ministerstwo
w 14 umowach zawieranych ze stowarzyszeniami nie określiło szczegółowego opisu
zadania, naruszając w ten sposób art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach
publicznych.
W Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzono, że nie
rozliczono 16 umów na łączną kwotę 116,7 tys. zł, a ponadto w rozliczeniach
z wykorzystania dotacji brak było informacji czy zadania zrealizowano w oparciu
o ustawę o zamówieniach publicznych, i w jakim trybie je zrealizowano.
W Kancelarii Senatu stwierdzono, że np. „Wspólnota Polska” nie zwróciła
mimo upływu terminu (31 stycznia 2000 r.) przewidzianych w umowie środków
w wysokości 1.417 tys. zł, a pismo z żądaniem zwrotu tych środków zostało wysłane
dopiero w dniu 13 marca 2000 r.
W Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej stwierdzono, że podpisano umowę
z Caritas Polska o pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy przed przyznaniem
środków na ten cel przez dysponenta środków Funduszu Pracy. Dodatkowo Minister
zobligował Prezesa Krajowego Urzędu Pracy do dokonania wydatków określonych
w tej umowie w wysokości 1.500 tys. zł, naruszając w ten sposób art. 52 ust. 2 ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, który stanowi że dysponentem Funduszu
jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdzono, że 16 umów objętych
kontrolą na łączną kwotę 124,8 tys. zł, których przedmiotem było udzielanie dotacji
oraz zwrot kosztów realizacji zadań, były przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Rodziny zawierane bez zachowania należytej staranności (np. brak daty zawarcia
umowy, błędne określenie stron, zła podstawa prawna), jak również nie było
określonego w umowach trybu i zakresu kontroli wykonywania zadań.
W Ministerstwie Kultury i Sztuki (obecnie: Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
w Departamencie Promocji Twórczości dofinansowano wydanie 125 tytułów książek,
przekazując na ten cel 78 podmiotom dotacje w łącznej kwocie 1.445,5 tys. zł. Dotacje
te nie miały wpływu na ceny dotowanych książek i służyły głównie poprawie wyników

228
finansowych wydawnictw oraz były pośrednią formą podmiotowego dotowania
jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
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W budżecie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzono nielegalne
wydatkowanie środków, przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków
w Toruniu, w kwocie 38 tys. zł. Dotację w wysokości 10 tys. zł przekazano
z naruszeniem art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakładowi
budżetowemu, tj. Urzędowi Miejskiemu w Żninie oraz ze środków dotacji kwotę
28 tys. zł

przeznaczono

na

opłacenie

kosztów

opracowania

dokumentacji

konserwatorskiej zrealizowanej w ramach zawartej umowy o dzieło, co było
niezgodne z art. 92 pkt 3 ww. ustawy.
W 6 umowach zawartych przez Wojewodę Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi stwierdzono brak

postanowienia

dotyczącego

trybu

kontroli

wykonywanego zadania.
W budżecie województwa wielkopolskiego stwierdzono, że w podpisanych
umowach na łączną kwotę 1.110 tys. zł były zawarte błędne pouczenia dotyczące
skutków wykorzystywania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (informowano,
że w przypadku wykorzystywania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wnioskodawcy
nie mają prawa ubiegania się o dotacje tylko w roku następnym, a nie jak stanowi
art. 93 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych przez kolejne trzy lata).

2.7. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
W budżecie państwa na 1999 r. ustalono dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego w kwocie 11.244.274 tys. zł (bez środków ujętych w rezerwach
celowych). W wyniku przeniesień środków z rezerw celowych, przeniesień
dokonanych na podstawie art. 47 ustawy budżetowej oraz porozumień zawartych
pomiędzy

organami

administracji

rządowej

a

jednostkami

samorządu

terytorialnego, w ciągu roku 1999 kwota dotacji została zwiększona o 2.780.175
tys. zł. (tj. o 24,7%). Łączna kwota dotacji w budżecie po zmianach wynosiła
14.024.449 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 13.786.049 tys. zł., tj. 98,3%
kwoty w budżecie po zmianach.
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Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli :
(tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Dotacje ogółem
I. Dotacje dla gmin ogółem
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
2. Dotacje celowe na zadania własne:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na
podst. poroz. z org. adm. rządowej
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
II. dotacje dla powiatów ogółem
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
2. Dotacje celowe na zadania własne:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
3. Dotacje celowe na zadania real. na podst.
poroz. z org. admin. rządowej
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
III. Dotacje celowe dla województw ogółem
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone województwom:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
2. Dotacje celowe na zadania własne:
z tego:
- zadania bieżące
- zadania inwestycyjne
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na
podst. poroz. z org. adm. rządowej
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne

Plan wg
ustawy
2
11.244.274
2.996.661

1999 r.
Plan po
Wykonanie
zmianach
3
4
14.024.449 13.786.049
4.517.293
4.354.058

%
4:3

4:2
5
122,6
145,4

6
98,3
96,5

2.765.663

3.131.634

2.974.596

107,6

95,0

2.755.986
9.677
230.995

3.128.344
3.290
1.287.141

2.971.306
3.290
1.284.772

107,8
34,0
556,2

95,0
100,0
99,8

22.278
208.717

730.138
557.003

727.683
557.089

3.266,4
266,9

99,7
100,0

3

98.518

97.832 3.261.066,6

99,3

3
7.195.857

98.488
30
7.961.904

97.802 3.260.066,6
30
7.913.808
110,0

99,3
100,0
99,4

4.670.556

4.884.302

4.853.402

103,9

99,4

4.626.529
44.027
2.525.301

4.837.992
46.310
3.002.111

4.807.470
45.932
2.991.341

103,9
104,3
118,5

99,4
99,2
99,6

2.019.522
505.779

2.293.600
708.511

2.292.783
698.558

13,5
138,1

100,0
98,6

75.491

69.065

-

91,5

1.051.756

75.491
1.545.253

69.065
1.518.233

144,4

91,5
98,3

39.094

7.364

7.073

18,1

96,0

38.683
411
896.702

6.953
411
1.085.937

6.662
411
1.067.550

17,2
100,0
119,1

95,8
100,0
98,3

374.036
522.666

492.815
593.122

481.147
586.403

128,6
112,2

97,6
98,9

115.960

451.951

443.610

382,6

98,2

65.381
50.579

94.656
357.295

94.151
349.459

144,0
690,9

99,5
97,8

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Na skutek reformy terytorialnej kraju oraz decentralizacji finansów
publicznych wydatki budżetu państwa na dotacje celowe dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 1999 nie są porównywalne z wydatkami na ten cel w latach
poprzednich. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 9,9%
wydatków budżetu państwa w 1999 r.
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa dotacje
celowe na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na
podstawie odrębnych ustaw,
- zadania własne,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
W ogólnej kwocie wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego dotacje dla gmin stanowiły 31,6%, powiatów 57,4%, województw
samorządowych 11%.
W układzie wykonawczym budżetu państwa na 1999 r. zaplanowano
w budżetach wojewodów dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
11.237.911 tys. zł. W wyniku przeniesień z rezerw celowych i innych części budżetu
państwa dotacje dla jednostek samorządowych zostały zwiększone do kwoty
13.963,437 tys. zł. (tj. o 24,3%). Wykonanie dotacji dla tych jednostek w budżetach
wojewodów wyniosło 13.913.038 tys. zł. (tj. 99,6% planu).
O problemach w podziale środków na dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego może świadczyć skala zmian w kwocie planowanej na dotacje
w ustawie budżetowej w relacji do kwoty przewidzianej na te dotacje w budżecie
po zmianach. W wyniku przeniesień wydatków przede wszystkim z rezerw
celowych zwiększono kwotę dotacji o 24,7% w stosunku do kwoty określonej w
ustawie budżetowej, z tego dla gmin o 50,7%, powiatów o 10,6%, województw
samorządowych o 44,3%. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
pochodziły z 33 rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej (na 66 ogółem)
oraz

jednej

nowo

utworzonej

rezerwy

celowej.

Organy

samorządów
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terytorialnych nie znały ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa często do
ostatnich tygodni roku 1999.
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Kontrolę przeprowadzono w 16 urzędach wojewódzkich, 16 urzędach
marszałkowskich, 38 starostwach powiatowych, 15 urzędach miast na prawach
powiatu, 60 urzędach gmin oraz miast i gmin, a także w Ministerstwie Finansów.
Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek skontrolowanych wyniosły
łącznie 2.795.850 tys. zł., tj. 20,4% łącznej kwoty dotacji celowych przekazanych z
budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem kontroli była
ocena zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacjami z
budżetu państwa oraz ocena wykorzystania tych dotacji przez gminy, powiaty i
województwa samorządowe.
Dotowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach wykonania budżetu
państwa w 1999 r. nie było prawidłowo realizowane w zakresie planowania przez
dysponentów środków na dotacje, podziału dotacji pomiędzy jednostki samorządu
terytorialnego,

terminowości

przekazywania

środków

na

dotacje,

kontroli

wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji.
Kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego ujawniła występowanie
w 17,8% badanych jednostek nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, takie jak
pojedyncze przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji na kwotę
2,6 mln zł, czyli 0,5% ogólnej kwoty dotacji dla tych jednostek lub nieprzestrzeganie
przy wydatkowaniu środków ustawy o zamówieniach publicznych, na kwotę
stanowiącą 0,4% dotacji przydzielonej tym jednostkom i niedokonanie zwrotu nie
wykorzystanej dotacji do budżetu państwa, na kwotę stanowiącą 1,8% dotacji dla tych
jednostek.
Trudności i nieprawidłowości w dysponowaniu środkami na dotacje celowe dla
jednostek samorządu terytorialnego wynikały w znacznej części ze szczególnych
warunków wykonywania budżetu w 1999 r., związanych z reformą terytorialną,
reformami w sferze usług społecznych, reformą finansów publicznych.
Zmiany organizacyjno – funkcjonalne powodowały niestabilność powiązań
i podporządkowania

jednostek,

a

w

ślad

za

tym

konieczność

doraźnego

dostosowywania wysokości dotacji do zadań publicznych i potrzeb w zakresie
finansowania instytucji przejmowanych przez samorząd terytorialny w trakcie roku
budżetowego.
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Niewielka

skala

stwierdzonych

w

jednostkach

samorządu

terytorialnego

nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji wiąże się m.in. z bardzo szczegółowym
określeniem celu, na który mogą być przeznaczone dotacje i z brakiem możliwości
dokonywania przeniesień przez te jednostki planowanych wydatków z dotacji
celowych.
Wskutek długotrwałego, wieloetapowego planowania dotacji i licznych,
dokonywanych przez cały rok budżetowy zmian, organy samorządu terytorialnego
przez większą cześć roku nie znały ostatecznych kwot dotacji przekazywanych
z budżetu państwa, a tym samym wysokości swoich dochodów. Było to szczególnie
dotkliwe dla województw samorządowych i powiatów, gdzie udział dotacji
w dochodach tych jednostek był relatywnie wysoki.
O

podziale

dotacji

pomiędzy

poszczególne

jednostki

samorządu

terytorialnego decydowali, obok wojewodów dysponenci części budżetowych (np.
dotacje na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży dzielone były przez
organy centralne, nadzorujące te służby). Podział dotacji, którymi dysponowali
wojewodowie był utrudniony przez brak odpowiedniej bazy danych, niezbędnych
dla prawidłowego oszacowania zapotrzebowania na dotacje i krótkich terminów
na rozpatrzenie wniosków. Konsekwencją tego były błędy jakie wystąpiły w
podziale dotacji pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, o
czym świadczą zgłaszane przez te jednostki niedobory i nadwyżki dotacji.
Kontrole przeprowadzone w urzędach wojewódzkich wykazały, że w 15
województwach jednostki samorządu terytorialnego zgłaszały niedoszacowanie
kwot dotacji, a zwroty niewykorzystanych dotacji wystąpiły we wszystkich
województwach. Zwroty dotacji dotyczyły także tych zadań na finansowanie
których w innych jednostkach brakowało środków.
Środki przewidziane w 1999 r. na dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego były w wielu dziedzinach niewystarczające na pokrycie potrzeb.
Dotyczyło to przede wszystkim dotacji celowych w dziale opieka społeczna, które
stanowiły 33,5% dotacji celowych ogółem przekazanych jednostkom samorządu
terytorialnego.

Niewystarczające

były

środki

na

wypłatę

dodatków
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mieszkaniowych. Zapotrzebowanie gmin na te środki było wyższe od dotacji
przekazanej o 16,7%.
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Zaniżoną w stosunku do potrzeb wysokość dotacji w tym dziale
potwierdzają również wyniki kontroli realizacji zadań w 1999 r. z zakresu
pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie
na poszczególne formy pomocy realizowane przez powiatowe centra pomocy
rodzinie oraz terenowe ośrodki pomocy społecznej było zaspokojone przeciętnie
w 62%.
Również dotacje otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami nie w pełni pokrywały poniesione
koszty. W tych przypadkach jednostki zmuszone były pokrywać poniesione
wydatki środkami, które były przeznaczone na finansowanie zadań własnych.
Stwierdzono pięć przypadków dochodzenia przez jednostki samorządu
terytorialnego należnego świadczenia w postępowaniu sądowym.
Przy ogólnym niedoborze środków, zwłaszcza na świadczenia opieki
społecznej w budżecie państwa przyjęto zawyżone (w stosunku do możliwości
zgodnego z prawem wydatkowania) kwoty niektórych dotacji, np.:
- dla gmin na oświetlenie dróg, które wykorzystano w 69,6%,
- dla powiatów na zasiłki i pomoc w naturze, które wykorzystano w 48,4%, na
internaty i stypendia dla uczniów, które wykorzystano w 59,7%, na składki na
ubezpieczenia zdrowotne, które wykorzystano w 56,9%,
- dla województw samorządowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
które wykorzystano w 74,5%, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne
świadczenia, które wykorzystano w 51,2%, dotacja dla ośrodków medycyny
pracy, którą wykorzystano w 72,9%.
Dotacja dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej na dofinansowanie inwestycji kontynuowanych, zakup
aparatury medycznej, remonty i adaptacje wynosząca 82 mln zł została
wykorzystana zaledwie w 21,3% (m.in. wskutek opóźnień w przejmowaniu
inwestycji i późnego wydania rozporządzenia wykonawczego).
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Z ogólnej kwoty 184,2 mln zł dotacji na własne zadania inwestycyjne
jednostek samorządu terytorialnego część zaliczono do wydatków, które nie
wygasają z upływem roku. Dotyczyło to przede wszystkim środków na inwestycje
wieloletnie przejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na
pomoc i usuwanie skutków powodzi.
Środki na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego nie były
przekazywane w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. Z
ustaleń kontroli wynika, że w 12 urzędach wojewódzkich środki te wpływały na
rachunki tych urzędów nieregularnie. Najwyższe kwoty wpłynęły na rachunki
urzędów wojewódzkich w IV kwartale. Również wojewodowie z opóźnieniem
przekazywali środki na rachunki jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczyło
to głównie zwrotu wydatków na oświetlenie dróg publicznych i wypłat dodatków
mieszkaniowych.
Skumulowanie środków na dotacje w ostatnim kwartale negatywnie
wpłynęło,

jak

wspomniano,

przede

wszystkim

na

realizację

zadań

inwestycyjnych.
W toku kontroli 129 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa stwierdzono następujące
nieprawidłowości :
- w 23 jednostkach (2 województwa samorządowe, 14 powiatów i miast na
prawach powiatu, 7 gmin), które stanowiły 17,8 % ogółu jednostek
kontrolowanych, wystąpiły pojedyncze przypadki wykorzystania dotacji
udzielonej z budżetu państwa niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacje
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w 23 jednostkach stanowiły łącznie
2.640,7 tys. zł. czyli 0,5% ogólnej kwoty dotacji przydzielonej tym jednostkom,
- w 13 jednostkach (6 powiatów i miast na prawach powiatu i 7 gmin), które
stanowiły 10,1 % ogółu kontrolowanych, stwierdzono wydatkowanie środków
publicznych z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Dotacje
wydatkowane z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych w 13
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jednostkach wyniosły łącznie 629,3 tys. zł. co stanowiło 0,4% ogólnej kwoty
dotacji przydzielonej tym jednostkom,
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- 9 jednostek: 2 województwa samorządowe, 4 powiaty i miasta na prawach
powiatu, 3 gminy (7,0 % kontrolowanych) nie wykonało obowiązku,
wynikającego z art. 44 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, złożenia informacji dotyczących

przebiegu

realizacji

i

finansowania dotowanych zadań inwestycyjnych,
- pięć gmin nie dokonało zwrotu nie wykorzystanej dotacji do budżetu państwa.
W łącznej kwocie 131,6 tys. zł. co stanowiło 1,8% łącznej kwoty dotacji
uzyskanych przez te gminy.
Stwierdzono także pojedyncze przypadki innych nieprawidłowości takich
jak np.: zwrot do budżetu nadmiernie pobranych dotacji bez należnych odsetek,
wykorzystanie dotacji niezgodnie z warunkami wynikającymi z porozumienia
z organem administracji rządowej. Kwota nadmiernie pobranej dotacji wyniosła
20,9 tys. zł, co stanowiło 0,1% dotacji uzyskanej przez gminę. Wykorzystana
dotacja niezgodnie z warunkami wynikającymi z porozumienia wyniosła 39,2 tys.
zł., co stanowiło 1,7% kwoty dotacji ogółem uzyskanej przez gminę.
Niewłaściwie była wykonywana przez wojewodów kontrola wykorzystania
dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. W 12 urzędach wojewódzkich
kontrola nad wykorzystaniem dotacji ograniczała się tylko do formalnej oceny
otrzymywanych sprawozdań i informacji. Nie dokonywano ocen prawidłowości
wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodności wykorzystania
dotacji ze stopniem realizacji zadań.
Nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad
wykorzystaniem dotacji stwierdzono również w 6 powiatach i 1 urzędzie
marszałkowskim.
Dotacje na realizację zadań służb, inspekcji i straży ujęte były w budżetach
powiatów, natomiast układ wykonawczy budżetów powiatowych komend
i inspektoratów ustalany był bez udziału organów powiatu i tylko formalnie
stanowił element uchwały budżetowej powiatu. W świetle kontroli wykorzystania
środków budżetowych przez policję, również Komendant Główny i Wojewódzki
Komend Policji, nadzorujący komendy powiatowe, nie mają możliwości
kontrolowania sposobu wydatkowania środków, ponieważ sprawozdawczość z
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wykonywania

planów

finansowych

integralnie

sprawozdawczością z wykonania budżetu powiatu.

związana

jest

ze
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Dotacje celowe są przekazywane na ściśle określony cel, podlegają rozliczeniu,
a część nie wykorzystana podlega zwrotowi do budżetu państwa. Subwencjonowanie
jednostek samorządu terytorialnego odbywa się na podstawie zobiektywizowanych
kryteriów, podczas gdy dotowanie na ogół ma charakter uznaniowy. W roku 1999 przy
podziale dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zastosowano metodę
„kolejnych przybliżeń”, co było możliwe dzięki pozostawieniu, nie rozdzielonych
środków w rezerwach celowych oraz przenoszeniu środków z innych części budżetu
państwa na podstawie art. 47 ustawy budżetowej. Brak metodologii określania
zapotrzebowania

finansowego

utrudniał

prawidłowy

podział

środków

dla

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Stosowanie „ręcznych” metod
zarządzania ponad stu strumieniami dotacji, o wysokości których decydowali różni
dysponenci, powodowało negatywne konsekwencje zarówno dla budżetu państwa jak
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Niewydanie rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczegółowych zasad
finansowania inwestycji z budżetu państwa (na podstawie upoważnienia z art. 79
ustawy o finansach publicznych), spóźnione wydanie rozporządzeń wynikających
z ustawy budżetowej utrudniały gospodarowanie tą znaczącą częścią środków
publicznych.
Nieprawidłowości w planowaniu dotacji, w przydzielaniu im właściwym
podmiotom w proporcji do wykonywanych zadań, niewielka skala kontroli i jej
formalny charakter powodowały negatywne skutki takie jak:
• nadmierne angażowanie środków na dotacje, bez możliwości ich wykorzystania
przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zwracane są na ogół dopiero po
zakończeniu roku budżetowego,
• nietrafny podział środków, przydzielanie im podmiotom, nie wykonującym
dotowanych zadań lub nieprzyznanie podmiotom zobowiązanym do realizacji
zadań,
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• nierytmiczne, uniemożliwiające właściwe planowanie wydatków przekazywanie
dotacji skutkujące opóźnianiem bądź zaniechaniem wykonywania zadań,
• zasilanie dotacjami niewystarczającymi na realizację zadań (np. dotacje na dodatki
mieszkaniowe),
• przydzielanie dotacji bez weryfikowania potrzeb zgłoszonych przez jednostki
samorządu terytorialnego, co prowadziło do powstawania nadwyżek bez
możliwości wykorzystania ich na inne, niedofinansowane cele,
• usztywnienie budżetów jednostek samorządu terytorialnego poprzez ścisłe
określenie przeznaczenia znaczącej części środków, ograniczające samodzielność
w działaniu samorządu terytorialnego (w szczególności powiatowego),
• niska efektywność dofinansowania zadań inwestycyjnych, wynikająca m.in.
z niepewności co do możliwości uzyskania dotacji i uruchomienia znaczącej części
dotacji na inwestycje w ostatnich tygodniach roku, kiedy nie ma już warunków na
ich wykorzystanie oszczędne i zgodne z procedurami zamówień publicznych przy
równoczesnym

powstawaniu

w

ciągu

roku

wymagalnych

zobowiązań

i konieczności płacenia odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań,
• niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie części dotacji celowych.
Udzielanie znacznej części dotacji celowych na podstawie indywidualnych decyzji
dysponentów, fakt, że wysokość kwot dotacji jest niewystarczająca w stosunku do
potrzeb i brak należytej kontroli, tworzą warunki sprzyjające zachowaniom
korupcyjnym. System dotowania jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r. i 2000
r. jest rozwiązaniem tymczasowym. Warunkiem poprawy gospodarowania środkami
z budżetu państwa na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego jest m.in.:

• precyzyjne planowanie środków na dotacje w nawiązaniu do rodzajów i zakresu
wykonywanych zadań,

• zapewnienie rytmicznego, terminowego przekazywania dotacji ujętych w budżecie
i możliwie wczesnego podziału rezerw celowych,
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• właściwe sprawowanie nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji przez wojewodę
i organy samorządu terytorialnego.
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę:

• rozważenia ograniczenia zakresu dotowania z budżetu państwa zadań jednostek
samorządu terytorialnego, w szczególności zadań własnych, przy jednoczesnym
zwiększeniu możliwości finansowania tych zadań z dochodów własnych,

• pilnego wydania aktów wykonawczych wynikających z upoważnienia zawartego
w art. 79 ustawy o finansach publicznych i z art. 43 ust. 2 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, bez których planowanie wieloletnich zadań
inwestycyjnych i pozyskiwanie środków na wieloletnie programy regionalne jest
niemożliwe,

• rozważenia zmiany systemu finansowania dotacją z budżetu państwa zadań
powiatowych służ, inspekcji i straży, a w szczególności jednoznacznego określenia
ich statusu i ustanowienia jasnych zasad zasilania finansowego, kontroli
i sprawozdawczości.

2.8. Dotacje przedmiotowe
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono ogólną kwotę dotacji
przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 601.656 tys. zł. W trakcie 1999 r.
dokonano zwiększenia kwoty dotacji o 895 tys. zł, ustalając plan po zmianach
w wysokości 602.551 tys. zł. Wykonanie dotacji przedmiotowych wyniosło
595.641 tys. zł, co stanowiło 98,9% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r.
wydatki na dotacje przedmiotowe były w ujęciu nominalnym niższe o 24,8%, a realnie
niższe o 29,9%.
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Realizację wydatków na dotacje przedmiotowe prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie

Wykonanie
1998 r.

2

3

Dotacje przedmiotowe
z tego:
1

Dopłaty do kolejowych
przewozów pasażerskich
(od 1999 r. do ulg
ustawowych)

2

Dopłaty do autobusowych
przewozów pasażerskich
w komunikacji
międzymiastowej*

3

Dopłaty do produkcji
specjalistycznych
podręczników szkolnych
i akademickich

4

Wg ustawy
budżetowej

Budżet
po zmianach

Wykonanie

4

5

6

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.
7

%
6:3

6:4

6:5

6:7

8

9

10

11

792.138

601.656

602.551

595.641

849.964

75,2

99,0

98,9

70,1

560.000

537.750

537.750

537.750

600.880

96,0

100,0

100,0

89,5

164.024

-

-

-

-

-

11.600

10.800

10.800

10.800

12.447

93,1

100,0

100,0

86,8

Dopłaty do samochodów
osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat

35.000

26.500

26.120

20.590

37.555

58,8

77,7

78,8

54,8

5

Dopłaty do posiłków
sprzedawanych w barach
mlecznych

17.006

18.000

18.380

18.290

18.247

107,6

101,6

99,5

100,2

6

Dopłaty do utrzymywania
zapasów obowiązkowych
paliw ciekłych

2.083

8.606

8.606

7.327

2.235

351,8

85,1

85,1

327,8

7

Dotacje dla niektórych
sprzedawców ciepła

2.425

895

884

2.602

36,5

-

98,8

34,0

-

-

-

-

* dotacja ta od 1999 r. zmieniła swój charakter, ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa50 w art. 16
wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,51

samorządy

województw z budżetu państwa przekazują przewoźnikom dopłaty do przewozów z tytułu
stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, w ustawie
budżetowej na 1999 r. została zaplanowana w cz. 85-Budżety Wojewodów dotacja celowa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 03) w wysokości 148 800
tys. zł. Dotacja została opisana w punkcie „Dotacje podmiotowe i inne do zadań
gospodarczych”
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

50

Dz. U. Nr 162, poz.1126 ze zm.

51

Dz. U. Nr 54, poz.254 ze zm.
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a) Dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano kwotę 537.750 tys. zł na dotacje
przedmiotowe do krajowych przewozów pasażerskich na wyrównanie przewoźnikom
kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego52. W porównaniu do wykonania w 1998 r. kwota planowanych
dotacji budżetowych do pasażerskich przewozów kolejowych zmniejszyła się o 4,0%,
a realnie o 10,5%. W ogólnej kwocie dotacji przedmiotowych omawiana dotacja
stanowiła 89,4% (w 1998 r. 70,9%); została zaplanowana jako wydatki części 21Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej i przekazana Polskim Kolejom
Państwowym w pełnej wysokości (537.750 tys. zł).
W związku z nowelizacją art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie
kolejowym53 od stycznia 1999 r. uległ zmianie zakres dotowania kolejowych
przewozów pasażerskich, który podobnie jak zakres wyłączeń z dotowania oraz stawki
dotacji przedmiotowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych
przewozów pasażerskich54. W 1999 r. dotowaniem objęte były przewozy osób
uprawnionych do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów pociągami osobowymi,
pospiesznymi i ekspresowymi w komunikacji krajowej (z wyłączeniami wymienionymi
w § 4 rozporządzenia). Podstawę obliczenia należnych dotacji do przewozów stanowi
udokumentowana i zaewidencjonowana:
- wartość zrealizowanej sprzedaży biletów jednorazowych, ze zniżką 50%,
pomniejszona o wartość podatku VAT oraz skorygowana o zwroty nie
wykorzystanych, anulowanych biletów – stawka w wysokości 100% wartości
sprzedaży,

52

Dz.U. Nr 54, poz.254 ze zm.

53

Dz.U. z 1997 r. Nr 96, poz.591 ze zm.

54

Dz. U. Nr 69, poz. 764 ze zm.
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- wartość zrealizowanej sprzedaży biletów miesięcznych imiennych szkolnych na
przejazd tam i z powrotem w pociągach osobowych wg taryfy ulgowej 50%,
pomniejszona o wartość podatku VAT i skorygowana o zwroty nie wykorzystanych,
anulowanych biletów - stawka w wysokości 100% wartości sprzedaży,
- wartość zrealizowanych bezpłatnych przejazdów ze 100% zniżką w stosunku do
ceny biletu jednorazowego normalnego, obliczoną na podstawie średniej odległości
przewozu, klasy i rodzaju pociągu (...) - stawka w wysokości 103,99 zł za 1000
jednostek przewozu.
Dotacje przedmiotowe Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej do końca
sierpnia 1999 r. wypłacało przedsiębiorstwu PKP zaliczkowo. Do września 1999 r.
przedsiębiorstwo PKP nie mogło udokumentować i przedstawić MTiGM pełnego
rozliczenia utraconych przychodów z przewozów z zastosowaniem ulg ustawowych na
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i dokumentacji źródłowej.
Ze względu na trudności techniczne, stosowne zmiany w programach informatycznych
sprzedaży biletów, zostały dokonane przez PKP w sierpniu 1999 r. W związku z tym
Minister Finansów, na wniosek MTiGM (podjęty w uzgodnieniu z Dyrekcją Generalną
PKP), zmienił w dniu 9 listopada 1999 r.55 rozporządzenie w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich, w którym określił, że
uzupełniające rozliczenie z budżetem należnych dotacji przedmiotowych, za okres od 1
stycznia do 31 lipca 1999 r., następuje według danych szacunkowych opartych na
wynikach okresowych pomiarów bezpośrednich we wszystkich grupach pociągów,
a za okres od 1 sierpnia 1999 r. na podstawie danych wynikających z ewidencji
księgowej i dokumentacji źródłowej.
Zgodnie z wymienionymi zasadami PKP dokonało rozliczenia otrzymanej
dotacji, należna dotacja wyniosła 536.657 tys. zł i stanowiła 99,8% kwoty określonej
ustawą budżetową. Nie wykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.093 tys. zł zostały
zwrócone 15 lutego 2000 r. na rachunek dochodów budżetowych właściwego
terytorialnie urzędu skarbowego.
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W 1999 r. PKP przewiozło 152.226,6 tys. osób uprawnionych do bezpłatnych lub
ulgowych przejazdów, z tego:

• za biletami jednorazowymi ze zniżką 50%

76.009,8 tys. osób

• za biletami miesięcznymi szkolnymi ze zniżką 50%

68.583,5 tys. osób

• bezpłatnie

7.632,3 tys. osób.

b) Dopłaty do produkcji specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano, w części 33 – Ministerstwo
Edukacji Narodowej, dotację w kwocie 10.800 tys. zł na dopłaty do specjalistycznych
podręczników szkolnych i akademickich. W 1999 r. dotacja ta została wykorzystana
w kwocie 10.800 tys. zł, tj. 100% planu.
W porównaniu do 1998 r. (11.600 tys. zł) dotacja ta była niższa o 800 tys. zł,
tj. o 6,9%, a realnie uległa obniżeniu o 13,2%.
Dotacje do podręczników w 1999 r. były przyznawane i rozliczane na podstawie:
- w okresie do dnia 19 lipca 1999 r. brak było unormowań określających stawki
dotacji do podręczników szkolnych i akademickich, w tej sytuacji udzielając
dofinansowania do produkcji podręczników stosowano stawki dotacji obowiązujące
do końca 1998 r. tj. na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dotacji
przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich56;
- następnie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca
1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich57, w którym
ustalono na 1999 r. stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego dla
podręczników szkolnych i podręczników akademickich w wysokości: przy
pierwszym wydaniu - do 1.200 zł, przy wydaniach następnych – do 850 zł.
W 1999 r. z dotacji skorzystało 6 wydawców podręczników szkolnych
i 52 wydawców i oficyn wydawniczych podręczników akademickich.
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W zakresie produkcji podręczników akademickich zrealizowano dotację
w kwocie 9.800 tys. zł na wydanie 326 pozycji wydawniczych o łącznym nakładzie
ponad 736 tys. egzemplarzy. W grupie podręczników szkolnych dla szkół zawodowych
zrealizowano dotację w kwocie 1.000 tys. zł, przeznaczając ją na dofinansowanie
produkcji 54 podręczników wydanych w łącznym nakładzie 258 tys. egzemplarzy.
c) Dopłaty do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych
W ustawie budżetowej na 1999 r. w części 13 – Ministerstwo Gospodarki
zaplanowano dotację w kwocie 8.606 tys. zł na dopłaty do utrzymywania zapasów
obowiązkowych paliw ciekłych, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw58.
W 1999 r. dotacja ta została wykorzystana w kwocie 7.327 tys. zł, tj. w 85,1%
planu. Z dotacji skorzystało 7 rafinerii (w 1998 r. 5 rafinerii). W porównaniu do
1998 r. (2.083 tys. zł) dotacja ta wzrosła o 5.244 tys. zł, tj. nominalnie o 251,8 %,
a realnie o 227,8%.
Zdaniem NIK, późne wydanie zmian do obowiązujących aktów prawnych
w zakresie sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów
obowiązkowych, a także ustalenia stawek dotacji przedmiotowej, było przyczyną
niewykorzystania zaplanowanych w ustawie budżetowej na 1999 r. wydatków.
Od dnia 7 maja 1999 r. wprowadzone zostały zmiany do:
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie
określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów
obowiązkowych (...)59 – przedsiębiorcy sektora paliwowego zobowiązani zostali do
systematycznego tworzenia zapasów w każdym miesiącu, w ilości 1/12
wymaganego stanu zapasów obowiązkowych na dany rok;
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie
szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy
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obowiązkowe60 - rozszerzony został wykaz paliw ciekłych, których zapasy są
dotowane, o ropę naftową.
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Natomiast dopiero z dniem 30 czerwca 1999 r. weszło w życie rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych61, w którym
ustalono stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:
- 27,77 zł w skali roku do jednej tony zapasów obowiązkowych paliw ciekłych
w postaci benzyn i olejów napędowych (utrzymywanych od dnia 1 stycznia 1999 r.
do dnia 31 grudnia 1999 r.);
- 11,11 zł w skali roku do jednej tony zapasów obowiązkowych paliw ciekłych
w postaci ropy naftowej (utrzymywanych od dnia 7 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia
1999 r.).
d) Dotacje dla niektórych sprzedawców ciepła
Środki na dotacje dla niektórych sprzedawców ciepła dostarczających je
gestorom zasobów mieszkaniowych bądź indywidualnym odbiorcom do lokali
mieszkalnych, jak również dla niektórych gestorów zasobów mieszkaniowych,
produkujących ciepło we własnych kotłowniach, pochodzą z części 83 – Rezerwy
celowe ustawy budżetowej na 1999 r. (poz. 57 – zobowiązania skarbu państwa)
w kwocie 895 tys. zł.
Rozdysponowano dotację w wysokości 884 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach,
wydatki przeniesiono do części 85/02-32 – Budżety wojewodów.
Dotacje do ciepła przyznawane były producentom, dystrybutorom oraz gestorom
zasobów mieszkaniowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31
marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikowania kosztów i taryf dla
ciepła, jakie mogą stanowić podstawę naliczania dotacji oraz trybu jej przyznawania62,
które obowiązywało w 1998 r. Decyzje o rozdysponowaniu środków na dotacje do
ciepła w 1999 r. dotyczyły spraw wszczętych w 1998 r., a zakończonych ostatecznymi
decyzjami w 1999 r.
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Ministerstwo Finansów w 1999 r. rozpatrywało sprawy o dotację w trybie
odwoławczym, natomiast do oceny i weryfikacji wniosku (złożonego przez
sprzedawcę ciepła) oraz do ustalania dotacji upoważnione były właściwe terytorialnie
izby skarbowe.
e) Dopłaty do samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat
W ustawie budżetowej na 1999 r. dotacje na wypłatę rekompensat w wypadku
rezygnacji z zakupu samochodu w ramach przedpłat, określono w wysokości
26.500 tys. zł. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 26.120 tys. zł i zostały
zrealizowane w kwocie 20.590 tys. zł, tj. 78,8% budżetu po zmianach. Dotacja ta
zaplanowana została jako wydatki części 08 - Ministerstwo Finansów, w wysokości
pozwalającej na sfinansowanie ok. 3 tysięcy przedpłat.
W 1999 r. zrealizowano 2.308 przedpłat, z tego 1.817 na samochody Fiat 126p
oraz 491 na samochody FSO 1500. Wg stanu na 31 grudnia 1999 r. pozostało
niezrealizowanych 507 przedpłat, w tym 449 na samochody Fiat 126p i 58 na
samochody FSO 1500. Nie zrealizowano zaplanowanych przedpłat, z przyczyn
niezależnych, takich jak: toczące się postępowanie spadkowe, brak spadkobiercy
uprawnionego, zwroty korespondencji.
f) Dopłaty do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
W ustawie budżetowej na 1999 r. dotacje do posiłków sprzedawanych w barach
mlecznych określono w wysokości 18.000 tys. zł. Planowane wydatki po zmianach
wyniosły 18.380 tys. zł i zostały zrealizowane w kwocie 18.290 tys. zł, tj. 99,5%
budżetu po zmianach. Dotacja ta zaplanowana została jako wydatki części 08 –
Ministerstwo Finansów. W porównaniu do wykonania w 1998 r. kwota dotacji
budżetowych była wyższa o 7,6%, a realnie 0,2%.
Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych udzielane były
w 1999 r. jednostkom, które spełniały kryteria określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu
udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych63:
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-

prowadzą bary mleczne, przez które rozumie się samoobsługowe, bezalkoholowe,
ogólnodostępne zakłady masowego żywienia, prowadzące produkcję i sprzedaż potraw
mleczno-nabiałowo-jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych,

- wymienione wyżej bary stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż
do 25 % wartości surowców,
-

prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową surowców zużytych do sporządzania posiłków
w barach mlecznych.

Z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w 1999 r. korzystało
średnio 130 barów, tj. o 2 mniej niż w roku 1998.

2.9. Dotacje podmiotowe i inne dotacje do zadań gospodarczych
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki na dotacje podmiotowe
i inne dotacje do zadań gospodarczych w wysokości 1.759.973 tys. zł, tj. o 46,1%
wyższe niż wykonanie 1998 r. W trakcie 1999 r. dotacja ta została zwiększona do
kwoty 2.053.373 tys. zł.
Realizację wydatków budżetowych na dotacje podmiotowe i inne dotacje do
zadań gospodarczych według tytułu dotacji prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Lp.
1

1

2

3

3
4

Wyszczególnienie
2
Dotacje podmiotowe
i inne dotacje ogółem
z tego:
Dotacje na
restrukturyzację
przemysłu
Dotacje na utrzymanie
mocy produkcyjnych
przemysłu obronnego
Dotacje do przejazdów
pasażerskich
autobusowych
Dotacje do gospodarki
komunalnej
Pozostałe dotacje

Wykonanie
1998 r.
3

Plan wg
ustawy
budżetowej
4

Plan
po zmianach

Wykonanie

5

6

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.
7

%
6:3

6:4

6:5

6:7

8

9

10

11

1.204.792

1.759.973

2.053.373

1.977.367

1.292.742

164,1

112,4

96,3

153,0

895.894

1.693.440

1.693.440

1.617.434

961.294

180,5

95,5

95,5

168,3

-

144.700

144.700

208.535

74,5

-

100,0

69,4

-

148.180

148.180

-

-

-

100,0

-

194.348
62.350

7.533

8.053

8.053

66.902

12,9

106,9

100,0

12,0

52.200

59.000

59.000

59.000

56.011

113,0

100,0

100,0

105,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Wykonanie dotacji podmiotowych i innych dotacji do zadań gospodarczych
w 1999 r. wyniosło 1.977.367 tys. zł (w 1998 r. - 1.204.792 tys. zł). W strukturze
wykonania wydatków na dotacje podmiotowe i inne największy udział przypadał na
dotacje na restrukturyzację przemysłu 88,1 % (w 1998 r. - 74,4%).
Z ogólnej kwoty wydatków, na dotacje podmiotowe i inne, w 1999 r. przypadało
dla jednostek nadzorowanych przez:
Ministra Gospodarki
Ministra Skarbu Państwa

1.764.274 tys. zł
7.790 tys. zł

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

16.000 tys. zł

Ministra Obrony Narodowej

13.500 tys. zł

Wojewodów

175.803 tys. zł

2.9.1. Dotacje na restrukturyzację przemysłu
Ustawą budżetową na 1999 r. ustalono dotację na restrukturyzację przemysłu
w kwocie 1.693.440 tys. zł, tj. o 89,0% wyższą od wykonania 1998 r. (895.894 tys. zł).
Wykonanie wydatków na dotacje do restrukturyzacji przemysłu wyniosło
1.617.434 tys. zł, co stanowiło 95,5% planu i 180,5% wykonania 1998 r. W 1999 r.
dotacje na restrukturyzację przemysłu stanowiły wydatki następujących części
budżetowych:
13 – Ministerstwo Gospodarki

1.604.744 tys. zł

17 – Ministerstwo Skarbu Państwa

7.790 tys. zł

85/02-32 – Budżety wojewodów

4.900 tys. zł

Dotacje na restrukturyzację przemysłu przeznaczone zostały na następujące cele:
1) na dotacje dla górnictwa i hutnictwa, zrealizowane poprzez część 13 –
Ministerstwo Gospodarki, wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.597.994 tys.
zł, tj. 95,5% budżetu po zmianach (1.674.000 tys. zł), z tego wydatkowano dla:
a) kopalń węgla kamiennego 1.451.003 tys. zł, z przeznaczeniem środków na:
- likwidację fizyczną kopalń węgla kamiennego

337.999 tys. zł;
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- restrukturyzację zatrudnienia

949.245 tys. zł;

- ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla wypłacane przez ZUS
(z kosztami obsługi)

70.000 tys. zł;

- likwidację szkód górniczych

30.000 tys. zł;

- deputaty węglowe dla emerytów i rencistów

29.077 tys. zł;

- renty wyrównawcze

22.381 tys. zł;

- utrzymanie biur pomocy zawodowej
Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.

2.500 tys. zł;

- monitorowanie przebiegu postępowania
oddłużeniowego, zmian stanu zatrudnienia
oraz nadzorowanie i kontrolę wydatkowania
środków budżetowych

9.800 tys. zł

Niższe uruchomienie dotacji dla górnictwa węgla kamiennego, w porównaniu do
kwot określonych w ustawie budżetowej, wynika przede wszystkim z:
- nieuruchomienia dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych –
40.000 tys. zł – z uwagi na mało preferencyjne warunki, w ocenie gmin, dotyczące
kredytu na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,
- niższego – o 26.000 tys. zł– niż zakładano w ustawie budżetowej zapotrzebowania
na środki w zakresie sfinansowania ekwiwalentu pieniężnego, za deputaty węglowe
dla emerytów i rencistów górnictwa, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg finansowanych z budżetu
prac restrukturyzacyjnych w górnictwie była ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.
o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych64,
która weszła w życie 14 stycznia 1999 r.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, pomimo wielokrotnych wniosków NIK, akty
wykonawcze regulujące szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji, wydane zostały
przez Ministra Gospodarki ze znacznym opóźnieniem w stosunku do daty wejścia
w życie ustawy. Dotyczyło to w szczególności:
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu
przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych65, które weszło
w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 kwietnia 1999 r. z mocą od dnia 14 stycznia
1999 r., a więc z opóźnieniem ok. 3,5 miesiąca,
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów
deputatu węglowego i rent wyrównawczych66, które weszło w życie z dniem
ogłoszenia – 13 maja 1999 r. z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r., tj. z opóźnieniem
około 4 miesięcy.
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji
z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji
starych zrobów oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub
czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej67, które weszło
w życie z dniem ogłoszenia – 27 maja 1999 r. z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r., tj.
z opóźnieniem około 4,5 miesiąca,
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji
przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad
i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień
osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków
socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe
wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej68, które weszło w życie z dniem
ogłoszenia – 15 czerwca 1999 r. z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r.,
tj. z opóźnieniem około 5 miesięcy.
Jeszcze większe opóźnienia stwierdzono w zakresie zawierania umów
pomiędzy Ministrem

Gospodarki

i

podmiotami

górnictwa

i

instytucjami

zajmującymi się realizacją dotacji dla górnictwa odnośnie finansowania procesów
restrukturyzacyjnych. I tak:
- wszystkie 26 umów z podmiotami górnictwa węgla kamiennego dotyczących
finansowania realizacji programu likwidacji kopalń ze środków budżetowych,
zawarto 15 lipca 1999 r. lub w terminach późniejszych, mimo iż rozporządzenie
Ministra Gospodarki w tej sprawie weszło w życie z dniem 27 maja 1999 r.,
a finansowanie rozpoczęto w styczniu 1999 r.,
- wszystkie 49 umów z podmiotami górnictwa węgla kamiennego o finansowanie ze
środków budżetowych restrukturyzacji zatrudnienia, zawarto w dniu 26 października
1999 r., mimo iż rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie weszło w życie
15 czerwca 1999 r., a finansowanie rozpoczęto w styczniu 1999 r.,
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-

wszystkie 7 umów ze Spółkami Węglowymi o finansowanie ze środków budżetowych zadań
w zakresie usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku
reaktywacji starych zrobów, zawarte zostały 1 września 1999 r., mimo iż rozporządzenie
Ministra Gospodarki w tej sprawie weszło w życie w dniu 27 maja 1999 r., a finansowanie
rozpoczęto w marcu 1999 r.,

-

umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotycząca wypłaty ekwiwalentów, z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla na rzecz emerytów i rencistów górniczych, przyznawanych na
wniosek przedsiębiorstwa górniczego, zawarta została 1 grudnia 1999 r., mimo iż
rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie weszło w życie z dniem 13 maja 1999 r.
a ZUS wypłacał ekwiwalenty od lipca 1999 r.,

- wszystkie 22 umowy z podmiotami górnictwa węgla kamiennego o finansowanie
z dotacji budżetowej deputatów węglowych przysługujących emerytom i rencistom
górniczym

kopalń

całkowicie

likwidowanych

i

rent

wyrównawczych

przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych, zawarte zostały w dniu
15 listopada 1999 r., mimo iż rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie
weszło w życie z dniem 13 maja 1999 r., a finansowanie rozpoczęto w styczniu
1999 r.
W 1999 r. dotacje na fizyczną likwidację kopalń wyniosły ogółem
338.000,0 tys. zł. Dane dotyczące wykonania planów rzeczowych i finansowych
likwidacji 26 podmiotów górnictwa węgla kamiennego (20 kopalń całkowicie
likwidowanych i 6 częściowo likwidowanych) zawarte zostały w poniższej tabeli.
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Realizacja planów rzeczowych i finansowych likwidacji 26 podmiotów górnictwa
węgla kamiennego w 1999 r.*
Zakres rzeczowy
Niezwery- Zweryfiko- Wykonanie
zadań
wany plan
fikowany
rzeczowych
zadań
plan zadań
rzeczowych rzeczowych

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki
miary

1

2

3

4

5

6

% wykona- % wykonania niezwe- nia zweryryfikowa- fikowanego
nego planu planu zadań
rzeczowych
zadań
(6 : 5)
rzeczowych
(6 : 4)
7
8

Niezweryfikowany
plan
kosztów

Zakres finansowy (w tys. zł)
Zweryfiko- Poniesione % wykonakoszty
nia niezwewany
ryfikowaplan
nego planu
kosztów
kosztów
(11 : 9)

9

10

11

12

% wykonania zweryfikowanego
planu
kosztów
(11 : 10)
13

1.

Wyrobiska korytarzowe

m.

376.740.00

381.010.00

385.831,00

102,41

101,07

80.008,10

55.969,20

60.172,90

75,21

107,51

2.
3.

Szyby i szybiki
Likwidacja zbędnych
budynków, instalacji
oraz demontaż maszyn
i urządzeń
Prace zabezpieczające
i zapobiegające
zagrożeniom związanym
z likwidacją
Utrzymanie obiektów
przeznaczonych
do likwidacji
Szkody wywołane
eksploatacją górniczą
Rekultywacja terenów
pogórniczych
Projekty, dokumentacje,
analizy związane
z likwidacją

m.

19.724,40

17.398,40

15.952,70

80,88

91.86

25.166,80

16.122,10

18.943,60

75,27

117,50

sztuki

565,00

463,00

415,00

73,45

90,93

75.441,60

36.074,10

39.190,30

51,95

108,64

zadania

174,00

133,00

133,00

76,44

100,00

161.392,20

103.562,30

118.502,40

73,43

114,43

sztuki

420,00

396,00

382,00

90,95

99,24

45.574,30

29.013,10

32.104,60

70,44

110,66

1.151,00

721,00

712,00

61,86

99,72

55.488,30

20.839,00

21.295,40

38,38

102,19

ha

306,12

137,00

113,88

37,20

91,88

28.611,20

7.311,10

7.552,30

26,40

103,30

sztuki

385,00

283,00

282,00

73,25

99,65

17.466,90

10.361,80

10.525,00

60,26

101,58

4.

5.
6.
7.
8.

obiekty
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1
9.

*)

2
Zobowiązania wynikające z prawomocnych
postanowień sądu

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

tys. zł

x

x

x

x

x

4.751,00

0,00

0,00

x

x

10. Koszty wspólne

tys. zł

x

x

x

x

x

1.521,80

0,00

0,00

x

x

11. Koszty ogólnego zarządu

tys. zł

x

x

x

x

x

103.660,50

72.231,40

88.765,90

85,63

122,89

12. Inne zadania
13. Razem koszty likwidacji
kopalń

tys. zł

x

x

x

x

x

47,00

0,00

0,00

x

x

tys. zł

x

x

x

x

x

599.129,70

351.484,10

397.052,40

66,27

112,96

14. Przychody z likwidacji
15. Saldo kosztów
i przychodów
z likwidacji (13-14)

tys. zł

x

x

x

x

x

12.987,50

12.184,10

13.909,00

107,10

114,16

tys. zł

x

x

x

x

x

586.142,20

339.300,00

383.143,40

65,37

112,92

Dane dotyczące wykonania zakresów rzeczowego i finansowego likwidacji zaczerpnięte zostały z zestawienia zbiorczego, sporządzonego przez PARGWK S.A. na
podstawie nie zweryfikowanych sprawozdań 26 kopalń, korzystających w 1999 r. z dotacji na fizyczną likwidację.
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Zadania rzeczowe ujęte w nie zweryfikowanym planie obejmują zakres prac
przewidzianych do wykonania w 1999 r., wynikający z zatwierdzonych przez
Ministra Gospodarki wieloletnich programów likwidacji kopalń. Powyższy nie
zweryfikowany plan poddany został korekcie przez PARGWK S.A., która
dokonała istotnej redukcji zakresu zadań rzeczowych i finansowych w związku
z ustaloną w ustawie budżetowej na 1999 r. wielkością dotacji budżetowej na ten
cel. Dotacje faktycznie wydatkowane w 1999 r. na likwidację 26 kopalń
(338.000 tys. zł) stanowiły 57,7% kosztów likwidacji zaplanowanych pierwotnie
do poniesienia przez likwidowane kopalnie w łącznej wysokości 586.142,2 tys. zł
oraz 88,2% rzeczywiście poniesionych kosztów w wysokości 383.143,4 tys. zł.
Kopalnie z własnych środków sfinansowały prace likwidacyjne o wartości
45.143,4 tys. zł, co stanowiło 11,8% poniesionych kosztów likwidacji.
Na podstawie ustaleń kontroli w Ministerstwie Gospodarki, PARGWK S.A.,
ARP S.A. i w 8 likwidowanych kopalniach węgla kamiennego, Najwyższa Izba
Kontroli krytycznie ocenia przebieg finansowania procesów restrukturyzacyjnych
górnictwa węgla kamiennego. Kontrola wykazała bowiem, że w trakcie
przyznawania i wykorzystywania dotacji dla podmiotów górnictwa węgla
kamiennego dopuszczono do naruszenia obowiązujących przepisów, niecelowego
i niegospodarnego wydatkowania środków budżetowych oraz nierzetelnego
dokumentowania podejmowanych czynności.
Szczególnie krytyczna ocena NIK dotyczy przebiegu restrukturyzacji
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, który to proces w ocenie NIK nie
został należycie przygotowany i zorganizowany, a jego przebieg faktycznie
odbywał się poza kontrolą podmiotu (PARGWK S.A.), który za środki pochodzące
z dotacji budżetowych miał monitorować przebieg tego procesu. Stosowne,
cytowane już rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r.
zostało opublikowane 15 czerwca 1999 r., a weszło w życie z mocą wsteczną od
dnia 14 stycznia 1999 r. W dniu 27 grudnia 1999 r. Minister Gospodarki zmienił to
rozporządzenie. Rozporządzenie zmieniające opublikowane zostało 31 grudnia
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1999 r.,

przy

czym

niektóre

przepisy

weszły

w

życie

z

datą

19
wsteczną od 14 stycznia 1999 r. a pozostałe z dniem opublikowania. Do czasu
opublikowania

rozporządzenia

z

dnia

30

kwietnia

1999 r.

dotacje

na

restrukturyzację zatrudnienia przyznawane były w oparciu o 2 dokumenty, tj.
„Tymczasowe zasady załatwiania spraw związanych z przyznaniem świadczeń
osłonowych i niektórych aktywizujących dla pracowników, wynikających z ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. ...” oraz „Kryteria podziału dotacji budżetowej
przeznaczonej w 1999 r. na sfinansowanie kosztów restrukturyzacji zatrudnienia”.
Obydwa

dokumenty

zatwierdzone

zostały

przez

Podsekretarza

Stanu

w Ministerstwie Gospodarki. W ocenie NIK był to powrót do praktyki stosowania
prawa powielaczowego.
W toku kontroli w PARGWK S.A. (zwanej dalej Agencją) stwierdzono, że do
dnia 31 marca 2000 r. (tj. do czasu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK)
Agencja nie dysponowała pełnym rzetelnym rozliczeniem kwot dotacji
wydatkowanych na cele restrukturyzacji zatrudnienia. Zdaniem NIK działań
Agencji - nie można uznać za realizację ustawowego obowiązku prowadzenia
monitoringu m.in. w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorców górniczych
poszczególnych form osłonowych i aktywizujących w procesie restrukturyzacji
zatrudnienia (art. 34 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa
węgla kamiennego ...). Tym samym NIK ocenia, że nie zostało przez PARGWK
S.A. wykonane, określone w umowie nr 1/DR/99/G zawartej z Ministrem
Gospodarki, zadanie dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu
wykorzystania form osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego
(o wartości 645 tys. zł).
Jednakże w ocenie NIK przyczyny powyższego stanu rzeczy nie leżały
wyłącznie po stronie Agencji. Zaliczyć do nich należy niestabilność przepisów
prawa regulujących w 1999 r. materię, o której mowa powyżej, niską jakość tych
przepisów oraz niezorganizowanie przez Ministra Gospodarki właściwego obiegu
dokumentacji, w tym sprawozdawczej. Przykładowo, dotacje na świadczenie
wymienione w § 1 pkt 6 cyt. rozporządzenia, tj. nagrody z okazji „Dnia Górnika”,
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dodatkowe nagrody roczne, nagrody jubileuszowe (wraz ze składkami) i deputaty
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węglowe, w okresie przed opublikowaniem rozporządzenia, tj. przed 15 czerwca
1999 r., przyznawane były podmiotom górnictwa zarówno tym, które prowadziły
wydobycie węgla jak i nie prowadzącym wydobycia. Dokładne kwoty
miesięcznych dotacji przyznawanych i wykorzystanych w tym okresie przez
poszczególne podmioty nie były Agencji znane, gdyż w I kw. 1999 r. nie istniał
obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie.
W § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia Minister Gospodarki ustalił, iż
świadczenia, o których mowa powyżej (wymienione w § 1 pkt 6), przysługują
tylko podmiotom w których nie prowadzi się wydobycia węgla. Konsekwencją
tego zapisu, który wszedł w życie z mocą wsteczną od 14 stycznia 1999 r., była
konieczność zwrotu otrzymanej dotacji przez podmioty nieuprawnione.
W ocenie NIK, Minister Gospodarki wadliwie zorganizował obieg
dokumentów finansowych (przelewów) związanych z dotacjami. Kopie tych
dokumentów nie trafiały bowiem do Agencji, która dysponując jedynie
sprawozdaniami przedsiębiorców (wypełnianymi bez zachowania jakiegokolwiek
standardu porównywalności) systematycznie dezinformowana była, co do skali
przepływów finansowych. Powodowało to utratę zdolności do sprawowania
monitoringu przebiegu procesów restrukturyzacyjnych.
Przebieg

monitoringu

dodatkowo

komplikowany

był

niską

jakością

uregulowań prawnych dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia. Ilustrację
i uzasadnienie tej krytycznej oceny stanowi fakt uiszczania przez dotowane
podmioty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych

od

wypłaconych

deputatów

węglowych (przy świadczeniu socjalnym) oraz dodatkowej nagrody rocznej, tzw.
14-tej pensji. W 1999 r. składki te uiszczono na podstawie zasad obowiązujących
w 1998 r. (do czasu opublikowania cyt. rozporządzenia z 30 kwietnia 1999 r.)
a następnie zgodnie z dyspozycją § 1 pkt 6 rozporządzenia, w którym była mowa
o pokrywaniu z dotacji powyższych wypłat „wraz z należnymi składkami”. W dniu
29 kwietnia 1999 r. w sprawie odprowadzania składek stanowisko zajął Zakład
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Ubezpieczeń Społecznych stwierdzając, iż wypłaty ze wskazanych tytułów
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nie stanowią podstawy wymiaru składek, ze względu na treść art. 6 ust.1 pkt 20
w zw. z art.18 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych69. Z danych będących w posiadaniu Agencji wynika, że
bezpodstawnie uiszczona kwota składek wynosi łącznie 3.462,9 tys. zł W świetle
przedstawionych ustaleń sumy tej nie można jednak uznać za ostateczną.
Przepis cyt. rozporządzenia z 30 kwietnia 1999 r., dotyczący finansowania
składek z dotacji został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 27 grudnia 1999 r., przy czym zmiana polegająca na wykreśleniu treści
„wraz z należnymi składkami” weszła w życie od 31 grudnia 1999 r.
Odmienna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do wypłat, na podstawie § 5
rozporządzenia, tzw. świadczeń socjalnych. W przepisie tym Minister Gospodarki
nie wskazał, iż podstawę obliczenia „świadczenia” należy pomniejszyć o 18,71%.
Już w lutym 1999 r. a więc prawie 2 miesiące przed ukazaniem się rozporządzenia,
PARGWK S.A. uzyskała z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej interpretację
wskazująca na konieczność pomniejszania podstawy obliczenia świadczenia
o 18,71%. Pomimo tego, § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, znowelizowany
został dopiero w grudniu 1999 r.
W ocenie NIK wydane w dniu 27 grudnia 1999 r. rozporządzenie Ministra
Gospodarki zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1999 r. zawiera bardzo
poważną w konsekwencjach regulację prawną. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem
§ 7 ust.1 rozporządzenia, dotacja na cele określone w § 1 pkt 6 rozporządzenia
przyznawana była na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, w którym nie
prowadzi się wydobycia węgla lub przedsiębiorstw robót górniczych całkowicie
likwidowanych.
W ocenie NIK, po dokonanej w grudniu 1999 r. nowelizacji, przedsiębiorstwa
górnicze nie eksploatujące węgla, z wyjątkiem KWK „Nowa Ruda”, utraciły
prawo do otrzymywania w 1999 r. dotacji na cele określone w § 1 pkt 6
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rozporządzenia. Na podstawie przepisów, które z datą wsteczną utraciły moc
obowiązującą wypłacono przedsiębiorstwom górniczym łącznie 31.609,9 tys. zł.
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Niezależnie od powyższego dokonana w grudniu 1999 r. nowelizacja treści § 6
ust. 1 (pkt 4 rozporządzenia zmieniającego) zdelegalizowała – w ocenie NIK –
wypłaty zasiłków socjalnych dla wszystkich przedsiębiorstw górniczych, oprócz
KWK „Nowa Ruda”. Kwota wypłaconych zasiłków wyniosła łącznie 3.290,7 tys. zł.
W trakcie kontroli 8 kopalń stwierdzono, że w jednej spośród nich (KWK
„Grodziec” Sp. z o.o. w likwidacji) występujące w 3 miesiącach 1999 r.
opóźnienia w przekazywaniu miesięcznych dotacji z tytułu Górniczego Pakietu
Socjalnego

spowodowały

konieczność

przesunięcia

terminu

zwolnienia

80 pracowników od 13 do 28 dni w stosunku do wnioskowanego. Wzrost kosztów
likwidacji kopalni z tego powodu wyniósł 350,5 tys. zł (wynagrodzenia
miesięczne, nagrody roczne, składki na ZUS, świadczenia pracownicze). Ponadto
wzrost kosztów osobowych wywołany został zwiększoną absencją, zwłaszcza
chorobową, która wynosiła 42,5% i dotyczyła głównie pracowników oczekujących
na uzyskanie świadczeń z Górniczego Pakietu Socjalnego.
b) kopalń

–

zakładów

górniczych

poza

górnictwem

węgla

kamiennego

107.000 tys. zł, co w porównaniu do wykonania w 1998 r. stanowiło 96,8%
(110.573 tys. zł), z tego na likwidację:
- Kopalni Siarki „Machów”

– 63.150 tys. zł

- Kopalni Soli „Bochnia”
(w tym świadczenia socjalne 81 tys. zł)

– 11.300 tys. zł

- Kopalni Siarki „Grzybów”

– 7.050 tys. zł

- Kopalni Siarki PRTG „Jeziórko”

– 8.100 tys. zł

- Kopalni cynku i ołowiu w ZGH Bolesław
(w tym nakłady po likwidacji 3 387 tys. zł,
świadczenia socjalne – 2.850 tys. zł)

– 14.850 tys. zł

- Kopalni Barytu „Boguszów”
(w tym świadczenia socjalne – 138 tys. zł)

– 1.549 tys. zł

- Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa”
- 1.000 tys. zł
(w tym nakłady po likwidacji 572 tys. zł, świadczenia socjalne – 428 tys. zł).
W art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na 1999 r. przeznaczono dla górnictwa
siarki, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego metodą głębinową kwotę
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150.000 tys. zł (w tym 43.000 tys. zł dla Kopalni Soli „Wieliczka” na
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zabezpieczenie zabytkowej części kopalni – dotację opisano w punkcie
„Pozostałe dotacje na finansowanie zadań gospodarczych”). W 1999 r. minister
właściwy do spraw gospodarki, realizując upoważnienie zawarte w:
- art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na 1999 r., w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów, wydał rozporządzenie z dnia 6 października
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu
wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku
i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową70;
- art. 37 ust. 2 ustawy budżetowej na 1999 r., w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym
do spraw finansów, wydał rozporządzenia z dnia 6 października 1999 r.
w sprawie

warunków

uzyskania

uprawnień,

sposobu

obliczania,

szczegółowych zasad i trybu wypłacania osłon socjalnych z tytułu urlopów
górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników
górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego
metodą głębinową71.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia terminy akceptacji przez Ministra
Gospodarki rocznych planów likwidacji, składanych przez beneficjentów dotacji
budżetowej, jak również terminy zawieranych z tymi podmiotami umów na
realizację prac objętych rocznymi planami. Wszystkie plany roczne zostały
zaakceptowane i wszystkie umowy lub aneksy do uprzednio zawartych umów
dotyczące dotacji na likwidację i świadczenia socjalne dla podmiotów górnictwa
„niewęglowego” zostały zawarte w dniu 24 listopada 1999 r., mimo iż
rozporządzenia w tej sprawie weszły w życie 14 i 21 października 1999 r.
a finansowanie rozpoczęto w styczniu 1999 r.

70

Dz. U.82, poz. 923.

71

Dz. U.82, poz. 924.
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c) przemysłu hutnictwa żelaza i stali – 39.990 tys. zł (restrukturyzacja zatrudnienia)
W ustawie budżetowej na 1999 r. na realizację programu restrukturyzacji
przemysłu hutnictwa żelaza i stali w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia
przeznaczono kwotę 40.000 tys. zł. W 1999 r. minister właściwy do spraw
gospodarki, realizując upoważnienie zawarte w art. 36 ust. 3 ustawy budżetowej na
1999 r., w porozumieniu z właściwym ministrem do spraw finansów oraz
ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego, wydał rozporządzenie z dnia
7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu
wykorzystania

dotacji

przeznaczonych

na

finansowanie

restrukturyzacji

zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania
uprawnień, zasadach i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon
socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie
Ministerstwa Gospodarki72;
Zrealizowane wydatki wyniosły 39.990 tys. zł (w tym 1.000 tys. zł wydatki nie
wygasające z upływem roku budżetowego).
W 1999 r. huty objęte programem restrukturyzacji zwolniły około 4,0 tys.
pracowników bez zastosowania Hutniczego Pakietu Socjalnego (HPS) oraz
przeniosły do spółek około 11,7 tys. osób. Około 1,5 tys. pracowników przeszło na
emerytury i renty. Łącznie w 1999 r. huty zwolniły około 24,5 tys. osób, spośród
78,3 tys. zatrudnionych. Jednocześnie w hutach znalazło pracę około 1,4 tys.
nowych pracowników. Stan zatrudnienia w 24 hutach objętych programem
restrukturyzacji na koniec 1999 r. wyniósł około 55,2 tys. osób.
Najwyższa

Izba

Kontroli

pozytywnie

ocenia

działania

Ministerstwa

Gospodarki związane z realizacją dotacji budżetowej na restrukturyzację
zatrudnienia w przemyśle hutnictwa, żelaza i stali, pomimo opóźnień w wydaniu
rozporządzenia dotyczącego zasad i trybu udzielania dotacji oraz w zawieraniu
umów z podmiotami będącymi beneficjentami dotacji.

72

Dz. U. 47, poz. 466.
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2) na dotacje dla Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu,
z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Centralnej Pompowni „Bolko”,
likwidację

szkód

górniczych

oraz

rekultywację

terenów,

wykorzystano

w wysokości 7.790 tys. zł, tj. 100,0% budżetu po zmianach i 75% wykonania
roku 1998.
3) na dotacje dla Agencji Techniki i Technologii w wysokości 6.750 tys. zł, tj.
100,0% budżetu po zmianach i 75,0% wykonania 1998 r., z przeznaczeniem kwoty
4.851 tys. zł na udzielenie pożyczek dla podmiotów na wsparcie działań mających
na celu wdrożenie nowych technik i technologii, na dofinansowanie kosztów
funkcjonowania Agencji - 1.765 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne - 134 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez Agencję
dotacji budżetowych, krytycznie ocenia natomiast fakt, że Minister Gospodarki
zatwierdził plan finansowy Agencji Techniki i Technologii na 1999 r. dopiero
w dniu 19 sierpnia 1999 r. Wskutek powyższego Agencja otrzymała jedną transzę
dotacji na kwotę 2.000,0 tys. zł jeszcze przed zatwierdzeniem planu finansowego.
4) na dotację dla Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
w wysokości 4 900 tys. zł, z przeznaczeniem na kompleksowe unieszkodliwienie
odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych zakładów chemicznych
będących w likwidacji. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

2.9.2. Dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych przemysłu obronnego
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano wydatki na dotacje na
utrzymanie mocy produkcyjnych dla potrzeb obrony państwa w wysokości 144.700 tys.
zł. Dotacje te stanowiły wydatki następujących części budżetowych:
13 – Ministerstwo Gospodarki

- 116.530 tys. zł

30 – Ministerstwo Obrony Narodowej

- 13.500 tys. zł

85/02-32 – Budżety Wojewodów

- 14.670 tys. zł

W 1999 r. wydatkowano łącznie środki w kwocie 144.700 tys. zł, tj. 100,0%
planu po zmianach. Wykonanie 1999 r. było o 25,5% niższe od wykonania roku 1998
(194.348 tys. zł). Dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych dla
potrzeb

obrony państwa

przeznaczone

były dla

podmiotów

gospodarczych
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realizujących zadania nałożone na te podmioty 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
realizacji.73
Ministerstwo Gospodarki dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych
i remontowych dla potrzeb obrony państwa w wysokości 116.530 tys. zł (tj. 100,0%
planu po zmianach) przekazało 30 przedsiębiorcom, z którymi zawarło umowy
o utrzymanie potencjału produkcyjnego i remontowego, 9 przedsiębiorcami, z którymi
zawarto umowy na przemieszczenie potencjału produkcyjnego i remontowego oraz
5 przedsiębiorcom na podstawie umów dotyczących zwrotu kosztów związanych
z utrzymaniem potencjału obronnego.
Środki w kwocie 13.500 tys. zł (tj. 100,0% planu po zmianach) Ministerstwo
Obrony Narodowej przeznaczyło na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych
i remontowych w 14 wojskowych przedsiębiorstwach remontowo-produkcyjnych oraz
w jednym gospodarstwie pomocniczym.
Na pokrycie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych dla
potrzeb obrony państwa, udzielone dla podmiotów gospodarczych nadzorowanych
przez wojewodów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, podkarpackiego,
śląskiego i pomorskiego, przeznaczono wydatki w kwocie 14.670 tys. zł, tj. 100,0%
budżetu po zmianach.
2.9.3. Dotacje do gospodarki komunalnej
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano w części 85/24 – woj. śląskie
wydatki na dotacje do gospodarki komunalnej w kwocie 7.533 tys. zł
z przeznaczeniem

na

częściowe

dofinansowanie

działalności

gospodarczej

Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W trakcie roku
budżetowego 1999 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 520 tys. zł, (z części
81 - Rezerwy ogólne) W planie po zmianach kwota dotacji do gospodarki
komunalnej wyniosła 8.053 tys. zł i została wykorzystana w 100,0%. W porównaniu
73

Dz. U. nr 69, poz.331.
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do roku 1998 wydatki były niższe o 87,1% (w 1998 r. w ramach dotacji do
gospodarki

komunalnej
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wydatkowano 62.350 tys. zł, w tym 11.235 tys. zł na dotacje dla Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, natomiast 51.115 tys. zł były to dotacje
udzielone dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach).

2.9.4. Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych na dopłaty do ulg
ustawowych
Do 31 grudnia 1998 r. z budżetu państwa były udzielane dotacje przedmiotowe
do autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji międzymiastowej. Dotacje
te były planowane w części 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
i w części 85/27 województwo katowickie.
W związku z reformą ustrojową państwa organami założycielskimi dla
Państwowych

Przedsiębiorstw

Komunikacji

Samochodowej

/PKS/

stali

się

wojewodowie. Ponadto w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa74 w art. 16 zostały
wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego75,
poprzez dodanie art. 8a, który stanowi, iż koszty związane z finansowaniem
ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są
z budżetu państwa i że wysokość dopłaty określana jest na podstawie ewidencji
prowadzonej przez przewoźników za pomocą kas rejestrujących.
W związku ze zmianą zasad dotowania pasażerskich przewozów autobusowych
od 1 stycznia 1999 r., w ustawie budżetowej na 1999 r. w części 85-Budżety
Wojewodów z podziałem na poszczególne województwa została zaplanowana dotacja
do przejazdów pasażerskich autobusowych na dopłaty do ulg ustawowych
w wysokości 148.180 tys. zł (§ 03- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

74

Dz.U. Nr 162, poz. 1126.

75

Dz.U. Nr 54, poz. 254 ze zm.
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realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa). Dotacje te zostały
wykonane w wysokości 148.180 tys. zł, tj. w 100,0 %.
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2.9.5. Pozostałe dotacje na finansowanie zadań gospodarczych
Łączna kwota zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 1999 pozostałych
dotacji wyniosła 59.000 tys. zł i została zrealizowana w tej samej wysokości, tj.
w 100,0%.
Z kwoty wydatkowanych w 1999 r. środków przypadało na:
-

dotację dla Kopalni Soli „Wieliczka” – 43.000 tys. zł, która przeznaczona została na prace
związane z utrzymaniem, zabezpieczeniem i ratowaniem zabytkowej części kopalni; dotację
na sfinansowanie wymienionych zadań wydatkowano z części 13 – Ministerstwo
Gospodarki;

-

dotację na dopłaty do przewozów realizowanych w systemie transportu kombinowanego
(przewożenie koleją kontenerów, naczep i całych zestawów samochodowych) – 10.000 tys.
zł, która zrealizowana została przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (część
21);

- dofinansowanie kosztów zakupu licencji połowowych przez przedsiębiorstwa
połowów dalekomorskich „Odra” w Świnoujściu, „Gryf” w Szczecinie i „Dalmor”
w Gdyni – 6.000 tys. zł., (zrealizowana poprzez część 21 - MTiGM) i przeznaczona
została dla:
- PPDiUR „Odra” w Świnoujściu

2.160.000 zł,

- PPDiUR „Gryf” w Szczecinie

1.602.000 zł,

- PPPH „Dalmor” w Gdyni

2.238.000 zł

2.10. Wydatki na ubezpieczenia społeczne
Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych76, która określiła m.in.: zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz podstawy ich wymiaru, zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(FUS),

organizację,

zasady działania

Społecznych.

76

Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.

i

finansowania

Zakładu

Ubezpieczeń
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Art. 51 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w
celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W ustawie budżetowej na 1999 r. przewidziano wydatki na ubezpieczenia
społeczne obejmujące:
- dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- dotację dla Funduszu Alimentacyjnego,
-

dotację dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dla Funduszu EmerytalnoRentowego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji),

- wydatki na zaopatrzenie

emerytalno-rentowe

tzw.

służb

mundurowych,

finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich rodzin,
finansowane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości77, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego,
- wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych dla osób poszkodowanych przez wojska b. ZSRR, stacjonujące
w Polsce.
W 1999 r. wydatki, w dziale 95 - Ubezpieczenia społeczne, zaplanowano
w wysokości 29.555.379 tys. zł, co stanowiło 117,2 % wykonania 1998 r.
(25.218.722 tys. zł).
W trakcie 1999 r. zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne
o 134.458 tys. zł do kwoty 29.689.837 tys. zł.
Zwiększenie wydatków nastąpiło z rezerw celowych, z przeznaczeniem na:
- podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w państwowej sferze budżetowej
i pochodne od podwyżek wynagrodzeń (poz. 4) o kwotę 945 tys. zł (zwiększenie
w cz. 30 – Ministerstwo Obrony Narodowej o kwotę 571 tys. zł i w cz. 31 –
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – o kwotę 374 tys. zł);
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Dz.U. z 1997 r. Nr 124, poz. 782.
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-

waloryzację 12-miesięcznych uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy zwalnianych ze służby (
poz. 42) o kwotę 3.677 tys. zł (zwiększenie w cz. 31 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji);

- sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń pracowników cywilnych
państwowej i samorządowej sfery budżetowej (poz. 52) o kwotę 137 tys. zł
(zwiększenie w cz. 30 – Ministerstwo Obrony Narodowej o kwotę 83 tys. zł i w cz. 31 –
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – o kwotę 54 tys. zł);
- ubezpieczenia społeczne dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz osób odbywających
zastępcze formy służby wojskowej (poz. 65 ) o kwotę 67.500 tys. zł (zwiększenie
w cz. 31 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
- zwiększenie wydatków w cz. 58 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwotę
162.200 tys. zł (z poz. 68 – 106.200 tys. zł i z poz. 69 – 56.000 tys. zł).
Zmniejszenia wydatków dokonano w

cz.

55

–

Kasa

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 100.000 tys. zł. Minister Finansów – po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia
nowej rezerwy celowej utworzył nową rezerwę celową w części 83 – Rezerwy
celowe, oznaczonej jako poz. 69 – Rezerwa na sfinansowanie zobowiązań Skarbu
Państwa w wysokości 100.000 tys. zł. Środki te pochodziły z zablokowanych
wydatków w części 55 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
planowanych na dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego, w związku z
niższymi niż planowano wydatkami Funduszu na składki na ubezpieczenie
zdrowotne rolników, finansowane dotacją z budżetu państwa.
Zrealizowane wydatki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 29.436.367 tys. zł i
stanowiły 99,1% planu po zmianach. W porównaniu do wykonania 1998 r. (25.218.722
tys. zł) wydatki te wzrosły o 16,7% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosły o 8,8%.
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Realizację wydatków z budżetu państwa w 1999 r. na ubezpieczenia
społeczne, wg poszczególnych tytułów dopłat, prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1999 r.

Wykonanie

Plan

Plan po

1998 r.

wg ustawy

zmianach

Wykonanie
1998 r.

2

3

4

Wykonanie

%
5:2

5:4

5:6

6

7

8

9

27.059.689

116,7

99,1

108,8

9.434.631

113,2

102,1

105,5

w cenach 1999
r.

1
Ubezpieczenia społeczne
ogółem
1. Fundusz Ubezpieczeń

5

25.218.722

29.555.37
9

29.689.837

29.436.367

8.792.760

9.643.470

9.749.670

558.000

680.549

736.549

736.549

598.734

132,0

100,0

123,0

13.282.620

12.911.343

11.449.693

121,0

97,2

112,8

20.000

20.000

19.754

108,6

100,0

101,2

13.262.620

12.891.343

11.429.939

121,0

97,2

112,8

9.951.732*

Społecznych
2. Fundusz Alimentacyjny
3. Kasa Rolniczego

10.670.730

Ubezpieczenia

13.382.62
0

Społecznego
- Fundusz Prewencji

18.410

20.000

i Rehabilitacji
- Fundusz Emerytalno-

10.652.320

Rentowy

13.362.62
0

4. Wypłata świadczeń
2.498.676

2.805.252

2.805.905

2.740.307

2.681.079

109,7

97,7

102,2

2.248.397

2.504.583

2.576.188

2.575.743

2.412.530

114,6

100,0

106,8

359.578

410.750

410.750

407.550

385.827

113,3

99,2

105,6

90.054

127.582

127.582

112.600

96.628

125,0

88,3

116,5

- Sąd Najwyższy

6.594

8.250

8.250

7.052

7.075

106,9

85,5

99,7

- Naczelny Sąd Administr.

1.809

4.200

4.200

2.960

1.941

163,7

70,5

152,6

- Trybunał Konstytucyjny

513

883

883

668

947

130,2

75,7

70,5

81.138

114.249

114.249

101.920

87.061

125,6

89,2

117,1

528

573

573

543

567

102,8

94,8

95,8

emerytalno rentowych
przez
MON
5. Wypłata świadczeń
emerytalno rentowych
przez
MSWiA
6. Wypłata świadczeń
emerytalno rentowych
przez
Ministra Sprawiedliwości
7. Uposażenia sędziów
i prokuratorów
wypłata świadczeń przez:

- Min. Sprawiedliwości
8. Pozostałe renty
odszkodowawcze
wypłacane
przez ZUS osobom
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poszkodowanym przez
żołnierzy b. ZSRR

* Dotacja dla FUS została przekroczona o 202.062 tys. zł i kwota ta powiększyła stan
zobowiązań FUS na koniec 1999 r. W dniu 17 maja 2000 r. ZUS zwrócił nadmiernie pobraną
dotację na rachunek dochodów budżetu państwa 2000 r.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.10.1. Dotacja dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Z budżetu państwa dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano
w ustawie budżetowej na 1999 r. dotacje na wydatki ubezpieczeniowe w kwocie
10.324.592 tys. zł, z przeznaczeniem na:
- dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 9.643.470 tys. zł,
- dotację dla Funduszu Alimentacyjnego – 680.549 tys. zł
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- wydatki

na

renty

odszkodowawcze

wypłacane

przez

ZUS

osobom

poszkodowanym przez żołnierzy b. ZSRR – 573 tys. zł.
W ciągu 1999 r. dotacja ta została zwiększona do kwoty 10.486.792 tys. zł,
tj. o 162.200 tys. zł.
Dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 9.643.470 tys. zł
przeznaczona była na sfinansowanie wypłat świadczeń zleconych Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych do realizacji oraz dotację uzupełniającą, wynikającą
z ustawowo zapisanej gwarancji wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
przez państwo. Zgodnie z art. 28 ustawy budżetowej na 1999 r. udzielono FUS
dotacji na sfinansowanie ubytku składek, związanego z reformą systemu
ubezpieczeń społecznych w wysokości 4.000.000 tys. zł. Kwota ta wchodziła w
skład ogólnej dotacji dla FUS i pochodziła z wpływów z prywatyzacji części
mienia Skarbu Państwa, a jej przeznaczenie określały przepisy ustawy z dnia 25
czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu
Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych78. W roku
1999 zwiększono plan wydatków FUS o 106.200 tys. zł, do kwoty dotacji równej
9.749.670 tys. zł.
Realizację wydatków budżetu państwa w części 58 – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w 1999 r., w tym dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie
1998 r.

celowa
- refundująca wydatki nie mające
charakteru ubezpieczeniowego
- uzupełniająca składki
za zatrudnionych bezpośrednio
w produkcji rolnej
- uzupełniająca składki za
zatrudnione osoby
niepełnosprawne

Wykonanie
1998 r.
w cenach
1999 r.
6

5:2
7

8

9

10

13.623.270

118,5

101,2

99,7

110,4

%

Plan
wg ustawy
3

Plan po
zmianach
4

12.696.431

14.862.500

15.090.700

8.792.760

9.643.470

9.749.670

9.951.732*

9.434.631

113,2

103,2

102,1

105,5

3.171.495

3.164.310

3.164.310

3.251.243

3.403.014

102,5

102,8

102,8

95,5

2.714.327

3.120.480

3.120.480

3.203.030

2.912.473

118,0

102,7

102,7

110,0

86.493

8.530

8.530

7.470

92.807

8,6

87,6

87,7

8,1

370.675

35.300

35.300

40.743

397.734

11,0

115,4

115,4

10,2

1
Wydatki budżetu w cz. 58 – ZUS
ogółem, w tym:
Dotacja dla FUS, w tym:

1999 r.

2

Wykonanie
5
15.043.418

5:3

5:4

* Dotacja dla FUS została przekroczona o 202.062 tys. zł i kwota ta powiększyła stan
zobowiązań FUS na koniec 1999 r.
78

Dz.U. Nr 106, poz. 673 ze zm.

5:6
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Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Na podstawie art. 55 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 1999 r. zostały wyodrębnione
fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy oraz wypadkowy. Dla każdego z tych
funduszy Zakład otworzył rachunki bankowe oraz wyodrębnił konta w
zakładowym planie kont. Wpływy środków finansowych na poszczególne
fundusze były w trakcie roku rozdysponowywane według aktualnych potrzeb
funduszy, a nie według rzeczywistych wpływów składek. W efekcie wpływy
środków ze składek na Fundusz Rentowy i Fundusz Chorobowy przewyższały
przypis, a na koniec 1999 r. wystąpiły wysokie stany należności i zobowiązań
pomiędzy poszczególnymi funduszami. Zaistniała sytuacja, spowodowana była
brakiem danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS, w tym
m.in. z zakresu ewidencji kont i funduszy, co świadczy o nieprzygotowaniu
Zakładu do realizacji zadań, wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Zgodnie z art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie
budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową. W art.
31 ustawy budżetowej na 1999 r. została ustalona kwota wydatków na prewencję
rentową w wysokości 59.500 tys. zł. Według sprawozdania z wykonania Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych za 1999 r., przedłożonego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych do Ministerstwa Finansów, wydatki na prewencję rentową w 1999 r.
zostały zrealizowane w kwocie 51 494 tys. zł, tj. w 86,5%.
W art. 32 ustawy budżetowej na 1999 r., Minister Finansów został
upoważniony do dokonania Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych dopłaty kwoty
odpowiadającej różnicy między składką na ubezpieczenie społeczne w wysokości
powszechnie

obowiązującej,

a składką

na

ubezpieczenie

społeczne

osób

zatrudnionych bezpośrednio w produkcji rolnej w charakterze pracowników lub
członków spółdzielni.
W 1999 r. na refundację składki za zatrudnionych bezpośrednio w
produkcji rolnej Minister Finansów przekazał środki w kwocie 7.470 tys. zł, tj.

45
87,6% przyjętych w planie. Refundacja w 1999 r. Funduszowi Ubezpieczeń
Społecznych z budżetu państwa części składek na ubezpieczenie społeczne
opłaconych za pracowników i członków spółdzielni zatrudnionych bezpośrednio
w

produkcji

rolnej

wynika

jedynie
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z rozliczeń finansowych za 1998 r. Zgodnie bowiem z przepisami o systemie
ubezpieczeń społecznych od stycznia 1999 r. za tę grupę ubezpieczonych opłacana
jest przez zakłady pracy składka w pełnej wysokości.
Wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób
poszkodowanych przez żołnierzy wojsk b. ZSRR, które czasowo stacjonowały
w Polsce, wyniosły 542,7 tys. zł, tj. 94,7% założeń planistycznych. Renty
odszkodowawcze wypłacane są z budżetu państwa od października 1993 r. W
1993 r. w ramach rozliczeń, związanych z wycofywaniem wojsk rosyjskich,
Federacja Rosyjska przekazała jednorazowo kwotę 2.130 tys. zł na wypłaty rent
odszkodowawczych dla osób poszkodowanych. Od 1995 r. środki te ulokowane są
w Narodowym Banku Polskim. Odsetki od tej lokaty w wysokości wypłacanych
rent

odszkodowawczych

stanowią

dochody

budżetu

państwa.

Środki

przekazywane na ten cel do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie obciążają
budżetu państwa. W 1999 r. przekazano na dochody kwotę 440,8 tys. zł,
wypłacono renty w kwocie 542,7 tys. zł.
W 1999 r. ZUS przekazał do otwartych funduszy emerytalnych łącznie
2.285.535 tys. zł, w tym: 2.262.553 tys. zł składek za 23,3 mln ubezpieczonych
i 22.863 tys. zł odsetek za nieterminowe przekazania środków oraz 119 tys. zł z
tytułu składek za 1.786 ubezpieczonych, którzy nie dokonali w terminie wyboru
funduszu, a byli zobowiązani do zawarcia umowy z otwartym funduszem
emerytalnym. ZUS nie dysponował informacją, jaka kwota była należna
otwartym funduszom emerytalnym. Według szacunku przeprowadzonego przez
Zakład, kwota przekazanych do OFE środków stanowi 69,7% należności. Z
ustaleń kontroli wynika, iż do 9 otwartych funduszy emerytalnych przekazano
poniżej połowy należnych składek, do 8 otwartych funduszy emerytalnych
przekazano w granicach od ½ do ¾ należnych składek, a do pozostałych 4
przekazano powyżej ¾ należnych składek. Pomimo nieprzekazywania całości
środków należnych OFE, środki niezidentyfikowane nie były gromadzone na
wyodrębnionym rachunku bankowym, lecz wykorzystywane do wypłat świadczeń
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Zrealizowane w 1999 r. przez część 58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dotacje na wydatki ubezpieczeniowe wyniosły 10.688.824 tys. zł, i stanowiły
101,9% planu po zmianach. Z tego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał
przyznane
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mu dotacje w kwocie 9.951.732 tys. zł, tj. w 102,1 % planu po zmianach. Dotacja
dla FUS została przekroczona o 202.062 tys. zł, ponieważ Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w 1999 r. z dotacji na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
i wychowawczych, kwotę 202.062 tys. zł przeniósł do FUS na wypłaty świadczeń
emerytalno-rentowych. W dniu 17 maja 2000 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dokonał przelewu środków finansowych w wysokości 202.062 tys. zł na rachunek
dochodów budżetu państwa.
Fundusz Alimentacyjny wykorzystał w 1999 r. dotację w kwocie 736.549 tys. zł,
tj. w 100% w stosunku do planu po zmianach, a w stosunku do 1998 r. (558.000 tys. zł)
zrealizowana dotacja w ujęciu nominalnym była wyższa o 178.549 tys. zł, tj. o 32%,
a realnie była wyższa o 23%.
Zdaniem NIK, ze względu na niesprawność systemu informatycznego w ZUS
nie można wiarygodnie ustalić podstawowych danych w zakresie ubezpieczeń
społecznych. Sytuację finansową FUS, i wyodrębnionych w jego ramach funduszy,
można będzie ocenić dopiero po uzupełnieniu ewidencji kont ubezpieczonych
i płatników oraz po dokonaniu stosownych przeksięgowań.
2.10.2 Dotacja dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ustalona w ustawie budżetowej na 1999 r. dotacja w łącznej kwocie
13.382.620 tys. zł obejmowała:
- dotację dla Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w wysokości 20.000 tys. zł
(w 1998 r. – 18.410 tys. zł);
- dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego w kwocie 13.362.620 tys. zł, (w 1998
r. – 10.652.320 tys. zł)
W trakcie wykonania budżetu dotacja dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego została zmniejszona o kwotę 100.000 tys. zł, tj. do wysokości
13.262.620 tys. zł (dla Funduszu Emerytalno-Rentowego). Dotację wykorzystano
w kwocie 12.911.343 tys. zł, z czego Fundusz Emerytalno-Rentowy wykorzystał
kwotę 12.891.343 tys. zł. W porównaniu do wykonania 1998 r., wydatki z budżetu
państwa na dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego w 1999 r., były
nominalnie wyższe o 21,0%, a realnie o 12,8%.
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W art. 33 ustawy budżetowej na 1999 r. zapisano, że odpis od funduszu
emerytalno-rentowego

na

Fundusz

Administracyjny

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego wynosi 313.300 tys. zł. Z rozliczenia dochodów i
wydatków Funduszu Administracyjnego KRUS wynika, że odpis w kwocie
313.000

tys.

zł

stanowił

72,2%

wykonanych

dochodów

Funduszu

Administracyjnego (434.078 tys. zł).
Realizację dochodów i wydatków Funduszu Administracyjnego KRUS
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli :
(w tys. zł)
Wykonanie

1999 r.
Wyszczególnienie

Wykonanie
1998 r.

Plan

Plan po

wg

zmianach

Wykonanie

Stan funduszu na początek roku:

2

3

4

w cenach

5:2

5:4

5:6

7

8

9

1999 r.

ustawy
1

%

1998 r.

5

6

18.284

9.137

9.137

13.374

19.619

73,1

146,4

68,2

- Dochody w tym odpisy z:

371.539

409.174

409.174

434.078

398.661

116,8

106,1

108,9

a) funduszu emerytalno–

288.500

313.300

313.300

313.300

309.561

108,6

100,0

101,2

13.094

14.379

14.379

14.379

14.050

109,8

100,0

102,3

376.449

411.442

411.442

420.439

403.930

111,7

102,2

104,1

13.374

10.961

6.869

27.013

14.350

202,0

393,3

188,2

rentowego
b) funduszu składkowego
- Wydatki
- Stan środków na koniec roku

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.10.3 Świadczenia emerytalno-rentowe tzw. służb mundurowych
Wydatki w dziale 95 – Ubezpieczenia społeczne na świadczenia pieniężne
z zaopatrzenia emerytalno-rentowego tzw. służb mundurowych, wypłacane z
budżetu, realizowane są na podstawie następujących przepisów:
- ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych i ich rodzin79,

79

Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.
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- ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin80.

80

Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.
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W dziale 95 – Ubezpieczenia społeczne na świadczenia pieniężne
z zaopatrzenia

emerytalno-rentowego

zaplanowano

wydatki

w

wysokości

5.720.585 tys. zł, co w stosunku do wykonania 1998 r. (5.106.651 tys. zł) stanowiło
wzrost o 12,0%.
W trakcie roku wydatki zwiększono do kwoty 5.792.843 tys. zł, tj. o 1,3%.
Zrealizowano wydatki w wysokości 5.723.600 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach.
Wypłaty

świadczeń

emerytalno-rentowych

przez

poszczególnych

dysponentów części w 1999 r. wynosiły:
30 – Ministerstwo Obrony Narodowej

- 2.740.307 tys.

zł,
31 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- 2.575.743 tys.

zł,
36 – Ministerstwo Sprawiedliwości

-

407.550 tys.

zł.
Wydatki w dziale 95 przeznaczone są

przede wszystkim na

wypłatę

świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy i stanowią
ok. 97% wydatków tego działu.
Pozostałe wydatki realizowane w dziale 95 przeznaczone są na utrzymanie
biur emerytalno-rentowych i

obejmują

m.in. wydatki na uposażenia i

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

żołnierzy i funkcjonariuszy oraz

pracowników biur emerytalno-rentowych, fundusz świadczeń socjalnych, zakupy
towarów i usług.

2.11. Wydatki na modernizację sił zbrojnych
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki budżetowe na realizację
programów modernizacji technicznej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie
1.390.319 tys. zł81. Wykaz programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP i
81

art. 36 ust. 1 ustawy budżetowej na 1999 r.

53
planowane wydatki na poszczególne programy określał załącznik nr 10 do ustawy
budżetowej.

Określone

ustawą

budżetową

środki

na

realizację

programów

modernizacji technicznej sił zbrojnych nie mogły być wykorzystane na inne cele.
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Według ustaleń kontroli, na realizację programów modernizacji sił zbrojnych
w 1999 r. przeznaczono z budżetu części 30 – Ministerstwo Obrony Narodowej
kwotę 1.390.319 tys. zł.
Z ustalonej w ustawie budżetowej (planie po zmianach) kwoty wydatków
w wysokości 1.390.319 tys. zł:
- wydatkowano

-

1.165.319 tys. zł (83,8%),

- przeniesiono na rachunek wydatków nie
wygasających

-

224.375 tys. zł (16,2%),

Nie wykorzystane w 1999 r. środki budżetowe w kwocie 224.375,0 tys. zł
zostały przekazane na rachunek wydatków nie wygasających na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego82. Środki
te były przeznaczone na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w wysokości 147.812
tys. zł (72,4%), prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe – 56.298 tys. zł (27,6%),
dostawy części zamiennych do uzbrojenia sprzętu – 12.860 tys. zł oraz usługi
remontowe i budowlane – 7.405 tys. zł.
Z wydatkowanej w 1999 r. kwoty (1.165.319 tys. zł) przeznaczono na:
-

zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego – 970.877,1 tys. zł, tj. 83,3%, z tego zrealizowane
jako zakupy „centralne” w wysokości 813.502,3 tys. zł oraz realizowane „decentralnie”
przez dowództwa rodzajów sił zbrojnych i pozostałych jednostek w wysokości 157.374,8
tys. zł;

- prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe (B+R+W) – 194.441,9 tys. zł (16,7%)
realizowane „centralnie” przez DRiW MON.

82

Dz.U. Nr 100, poz. 1171.
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Realizację wydatków w zakresie programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Numer i nazwa programu
1
Wojska Lądowe
1 Sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej
2 Sprzęt łączności i dowodzenia
3 Indywidualne wyposażenie żołnierza
4 Sprzęt i środki bojowe obrony przeciwlotniczej
5 Sprzęt i środki obrony przeciwpancernej
6 Śmigłowce wielozadaniowe i uderzeniowe
8 Sprzęt i środki artylerii naziemnej
9 Sprzęt pancerny i bojowe wozy opancerzone
11 Pozostały sprzęt
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej
1 Sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej
2 Sprzęt łączności i dowodzenia
3 Indywidualne wyposażenie żołnierza
4 Sprzęt i środki bojowe obrony przeciwlotniczej
7 Sprzęt lotniczy
11 Pozostały sprzęt
Marynarka Wojenna
1 Sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej
2 Sprzęt łączności i dowodzenia
6 Śmigłowce wielozadaniowe i uderzeniowe
10 Okręty i sprzęt morski
11 Pozostały sprzęt
Pozostałe jednostki
1 Sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej
2 Sprzęt łączności i dowodzenia
11 Pozostały sprzęt
Wojskowe Służby Informacyjne
11 Pozostały sprzęt
Ogółem

Plan wg
ustawy
2
824.106
110.976
154.593
34.974
80.475
6.500
112.345
52.667
128.617
142.959
355.173
77.233
81.700
1.363
10.939
109.882
75.056
157.351
32.325
22.238
5.000
79.072
18.716
51.962
4.367
42.073
5.522
1.727
1.727
1.390.319

Plan po
zmianach
3
824.106
110.976
154.593
34.974
80.475
6.500
112.345
52.667
128.617
142.959
355.173
77.233
81.700
1.363
10.939
108.882
75.056
157.351
32.325
22.238
5.000
79.072
18.716
51.962
4.367
42.073
5.522
1.727
1.727
1.390.319

Wykonanie
4
641.752
97.890
111.956
29.614
63.946
6.365
73.913
12.475
113.415
132.177
330.089
5.160
78.699
1.350
10.878
93.347
70.655
148.217
32.325
22.238
4.486
73.623
15.545
43.536
3.567
34.448
5.521
1.726
1.726
1.165.319

4:2
%

4:3
%

5
77,9
88,2
72,4
84,7
79,5
97,9
65,8
23,7
88,2
92,5
92,9
97,3
96,3
99,0
99,4
85,7
94,1
94,2
100,0
100,0
89,7
93,1
83,1
83,8
81,7
81,9
100,0
99,9
99,9
83,8

6
77,9
88,2
72,4
84,7
79,5
97,9
65,8
23,7
88,2
92,5
92,9
97,3
96,3
99,0
99,4
85,7
94,1
94,2
100,0
100,0
89,7
93,1
83,1
83,8
81,7
81,9
100,0
99,9
99,9
83,8

W ramach realizacji programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych
RP wydatki w rozdziale 9814 – Wojska Lądowe stanowiły 641.752,0 tys. zł, tj.
55,1%, w rozdziale 9815 – Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej – 330.089,0 tys.
zł (28,3%), w rozdziale 9816 – Marynarka Wojenna – 148.217,0 tys. zł (12,7%),
w rozdziale 9817 – pozostałe jednostki – 43.536,0 tys. zł (3,7%) oraz rozdziale
9818 – Wojskowe Służby Informacyjne – 1.726,0 tys. zł (0,2%).
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Stopień

realizacji

wydatków

w

zakresie

programów

technicznej

modernizacji:

• Wojsk Lądowych – wahał się w odniesieniu do poszczególnych programów od
23,7% (program 8 – sprzęt i środki artylerii naziemnej) do 97,9% (program 5
– sprzęt i środki obrony przeciwpancernej),

• Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – wahał się od 85,7% (program 7 –
sprzęt lotniczy) do 99,4% (program 4 – sprzęt i środki bojowe obrony
przeciwlotniczej),

• Marynarki Wojennej – wahał się od 83,1% (program 11 – pozostały sprzęt) do
100,0% (program 1 – sprzęt rozpoznania i walki radioelektrycznej),

• Pozostałe jednostki – wahał się od 81,7% (program 1 – sprzęt rozpoznania i
walki radioelektrycznej) do 100,0% (program 11 – pozostały sprzęt),

• Wojskowe Służby Informacyjne – realizowano jeden program (program 11 –
pozostały sprzęt), a stopień realizacji wyniósł 99,9%.
Najniższy stopień realizacji indywidualnego programu nr 8 wystąpił
w rozdziale 9814 i wyniósł 23,7%, a dotyczył sprzętu i środków artylerii
naziemnej, gdzie zrealizowano wydatki w wysokości 12.475,0 tys. zł (wg ustawy
budżetowej - 52.667,0 tys. zł).
W toku kontroli ustalono, iż zróżnicowany poziom realizacji programów
wynikał z częstych zmian planu zakupów. W 1999 r. zmieniono łącznie 739
pozycji planu oraz wprowadzono 115 nowych pozycji. Natomiast spośród 132
tematów ujętych w zatwierdzonym planie prac B+R+W na

1999 r., w 63

tematach dokonano zmian zakresu rzeczowego i finansowego tych prac.
Odnośnie dyscypliny realizacyjnej programów modernizacji technicznej sił
zbrojnych RP w zakresie dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego ustalono, iż
programy te realizowane były w ramach zatwierdzonego przez Ministra Obrony
Narodowej „Planu dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usług remontowych
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dla sił zbrojnych RP na 1999 r.”. Plan ten jednak był realizowany z następującymi
uchybieniami:
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-

brak było uregulowań odnośnie planowania rzeczowego, tj. określających kryteria podziału
zakupów na centralne i decentralne, dotyczących budowy planu dostaw w zakresie
szczegółowości planu, regulujących kwestię planowania dostaw ujmowanych w tzw.
pozycjach zagregowanych (nie wyeliminowano tzw. pozycji zagregowanych, a tym samym
dokonywano uszczegółowiania i korekt tych pozycji bez zgody Ministra Obrony Narodowej
lub upoważnionego Sekretarza Stanu – I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej);

- nie ograniczono ilości i czasu dokonywania korekt planu dostaw;
- nie uchylono, sprzecznego z ustawą o zamówieniach publicznych, „Regulaminu
udzielania zamówień publicznych na zasadach szczególnych przez jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej;
- nie dokonano rozdziału, pomiędzy planowaniem rzeczowym a realizacją zamówień
publicznych.
Stwierdzono ponadto, iż z lat ubiegłych nie zostały rozliczone dwie zaliczki.
Pierwsza, z dnia 12 listopada 1990 r., wypłacona została Przemysłowemu
Centrum Optyki na dostawę systemów kierowania ogniem armaty czołgowej z
terminem rozliczenia (po kolejnych aneksach) do 31 grudnia 2000 r., na kwotę
9.437,7 tys. zł. Podczas kontroli dokonano oszacowania utraconych korzyści przez
MON z powodu ujmowania tej zaliczki w nominalnej wartości. Szacunku
dokonano poprzez wyliczenie odsetek ustawowych bez kapitalizacji od kwoty
bazowej (9.437,7 tys. zł) w okresie od 12 listopada 1990 r. do 28 marca 2000 r. (tj.
zakończenia kontroli NIK). Kwota ta wynosi 35.335,9 tys. zł i stanowi 374,4%
kwoty bazowej. Drugą zaliczkę, wypłacono PZL-Mielec w dniu 4 lutego 1997 r. na
realizację programu I-22 IRYDA z terminem rozliczenia do 31 lipca 1999 r., na
kwotę 36.746,4 tys. zł. Podczas kontroli również dokonano oszacowania
utraconych korzyści dla tej zaliczki w sposób przedstawiony powyżej. W tym
przypadku utracone zostały korzyści w wysokości 34.042,2 tys. zł, tj. 92,6%
kwoty bazowej. Zatem łącznie z powodu zamrożenia środków budżetowych przez
MON

w

wysokości

46.184,1

tys.

zł

utracono

korzyści
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w wysokości 69.378,1 tys. zł, tj. 150,2% wartości udzielonych zaliczek. Na
nieprawidłowości w zakresie braku rozliczenia powyższych zaliczek NIK
zwracała uwagę również w kontroli za 1998 r.83
Ponadto ustalono nieprawidłowości dotyczące m.in. pomijania procedur
przetargowych, braku precyzyjnego sformułowania specyfikacji

istotnych

warunków zamówienia, błędnego określenia przedmiotu zamówienia oraz
niewłaściwego stosowania zasad szczególnych udzielania zamówień publicznych.
Minister Obrony Narodowej wyraził „ogólną zgodę” na realizację zamówień
publicznych na zasadach szczególnych w odniesieniu do wszystkich pozycji planu,
pomimo iż konstrukcja tego planu nie pozwalała na określenie, które wyroby
(pozycje planu) można zaliczyć do wyrobów, na które obowiązuje udzielanie
zamówień publicznych na zasadach szczególnych (stwierdzono przypadki
kwalifikowania tego samego wyrobu raz według zasad ogólnych, a raz według
zasad szczególnych – procedury nr 105/VII/SZ/PD/99, nr 102/VIII/SZ/WR/99 i nr
124/VIII/ZO/WR/99);
Nieprzestrzeganie przepisów, powołanej wyżej ustawy o zamówieniach
publicznych,

spowodowało

naruszenie

dyscypliny

finansów

publicznych,

określone w art. 138 ust.1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych. NIK skieruje
wnioski do Przewodniczącego resortowej komisji orzekającej w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej.
Odnośnie dyscypliny realizacyjnej programów modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP w zakresie prac B+R+W ustalono, że liczba tematów prac B+R+W,
ujętych w planie na 1999 r., dotyczyła 10 programów i była kilkakrotnie
zmniejszana, a środki na ich realizację obniżono o 37,5% w stosunku do ustawy.
Stwierdzono, że przyczyną niewykorzystania kwoty 116.447,1 tys. zł, było
nieprzygotowanie do realizacji

znacznej części planowanej tematyki, w tym

tematów o największych nakładach, a w szczególności w odniesieniu do:
- prac badawczo-rozwojowych, tj. HUZAR, ZUZANA, LOARA, ORLA, REN,
SUHAK-2, PUMA-1, BLUSZCZ, PRZELOT, PODBIAŁ, na których realizację

83

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1998 r., str. 268.
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w 1999 r., w decyzji Nr Pf-3/MON przewidziano łącznie 106.049,4 tys. zł, z czego
na prace te wykorzystano 14.641,2 tys. zł, tj. 13,8%;

62
-

prac wdrożeniowych, tj. PROCJON-3, GROM, LOBIA-S, STORCZYK-R, RAD-2, RAD-3,
OBUWIK, RODON, GAWRON M-II, na których realizację w 1999 r., w decyzji Nr Pf3/MON przewidziano łącznie 47.779,5 tys. zł, z czego wykorzystano 12.230,0 tys. zł, tj.
25,6%.

W odniesieniu do 18 tematów prac B+R+W nie naliczono kar umownych z tytułu
opóźnienia realizacji tych prac przez wykonawców, a także że nie przekazano
dowódcy Wojsk Lądowych sprawozdania za 1999 r. z realizacji prac B+R+W.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w wykonaniu zadań w zakresie zakupów
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
nie zapewniono pełnego wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 1999
r. na realizację programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP. W 1999 r. nie
wydatkowano środków budżetowych w kwocie 224.375,0 tys. zł, tj. 16,2% ogółu
wydatków przeznaczonych na programy modernizacji technicznej sił zbrojnych RP.
Ponadto nie wykorzystano środków z rachunku sum depozytowych w kwocie 26.430,7
tys. zł, tj. 29,0%, (w tym z tytułu SPR HUZAR -–25.940,7 tys. zł) i zwrócono je na
dochody budżetowe.
Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki kontroli
w zakresie

realizacji

przez

Ministerstwo

Obrony

Narodowej

programów

modernizacji technicznej sił zbrojnych RP, uznaje za konieczne – stosownie do art.
80 ustawy o finansach publicznych – ustanowienie wieloletniego programu
modernizacji technicznej sił zbrojnych.

2.12. Dotacje dla rolnictwa
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano dotacje dla rolnictwa w
kwocie 1.979.779 tys. zł, tj. 97,3% wykonania 1998 r. W trakcie roku dotacje te
zostały zwiększone o 403.245tys. zł, tj. o 20,4%.
W 1999 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.295.036 tys. zł, tj. o 2,8%
niższej w porównaniu do 1998 r. (w ujęciu realnym niższe o 9,4%).
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Realizację dotacji dla rolnictwa w 1999 r. prezentują dane zawarte w
poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1999 r.
Wykonanie
Wyszczególnienie

1998 r.

1

2

Dotacje ogółem
1. Dotacje na zadania budżetowe

Plan wg

Plan po

ustawy

zmianach

3

4

%

Wykonanie
1998 r.
Wykonanie

w cenach

5:2

5:4

5:6

7

8

9

1999 r.
5

6

2.360.365

1.979.779

2.383.024

2.295.036

2.532.671

97,3

96,3

90,6

636.252

492.514

505.924

486.652

682.698

76,5

96,2

71,3

98.155

75.000

75.000

64.241

105.320

65,5

85,7

61,0

315.573

249.056

249.047

241.135

338.610

76,4

96,8

71,2

222.524

168.458

181.877

181.276

238.768

81,5

99,7

75,9

522.784

423.200

423.200

362.643

560.947

69,4

85,7

64,6

244

200

200

33

262

13,5

16,5

12,6

522.540

423.000

423.000

362.610

560.685

69,4

85,7

64,7

800

500

500

500

858

62,5

100,0

58,3

800

500

500

500

858

62,5

100,0

58,3

583.903

963.000

963.000

963.000

626.528

164,9

100.0

153,7

583.903

963.000

963.000

963.000

626.528

164,9

100.0

153,7

247.647

100.565

123.832

123.831

265.726

50,0

100,0

46,6

247.647

100.565

123.832

123.831

265.726

50,0

100,0

46,6

129.598

22.957

46.419

46.418*

139.059

35,8

100,0

33,4

118.049

77.608

77.413

77.413

126.667

65,6

100,0

61,1

366.568

358.410

395.914

97,2

97,8

90,5

rolnictwa
z tego:
cz. 08- Ministerstwo Finansów
cz. 19 – Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
cz. 85/02-32 Budżety
Wojewodów
1. Dopłaty do kredytów rolnych
(dział 94)
cz. 08 – Ministerstwo Finansów
cz. 19 – Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
2. Dopłaty do wykupu nieruchomości od
rolników
cz. 17 – Ministerstwo Skarbu Państwa
3. Dotacje na wspieranie przemian
w rolnictwie
cz. 19 – Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
4. Dotacje na dofinansowanie nakładów
inwestycyjnych
cz. 85/02-32 Budżety Wojewodów
w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i sanitacji
wsi,
- melioracji wodnych podstawowych
i szczegółowych
5. Pozostałe dotacje (powódź)

368.979

-

* Dane dotyczące wykonania dotacji na dofinansowanie nakładów 1999 r. zostały skorygowane
(zmniejszenie wydatków nie wygasających z upływem roku 1999 o kwotę 207 tys. zł w
związku ze zmianą dokonaną przez województwo pomorskie).
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Dotacje do bieżących zadań w rolnictwie
W art. 17 ustawy budżetowej na rok 1999 zaplanowano dotacje do zadań
bieżących w rolnictwie w wysokości 492.514 tys. zł. Środki te przeznaczono na
dofinansowanie kosztów niektórych zadań w zakresie postępu biologicznego
w rolnictwie, upowszechniania doradztwa rolniczego, zwalczania zakaźnych
chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, monitoringu jakości gleb, roślin,
produktów rolniczych i spożywczych, prac geodezyjno-urządzeniowych na
potrzeby rolnictwa, nawozów wapniowych, chemizacji rolnictwa i ochrony roślin
uprawnych,

produkcji
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rolnej metodami ekologicznymi, utrzymania urządzeń melioracji wodnych na
koszt

państwa,

realizacji

zadań

melioracyjnych

przez

spółki

wodne,

monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków
zagranicznych i wielkości importu.
Art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu
państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek
jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz
rolnictwa. Stawki dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania
na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania oraz rozliczania
w 1999 r. zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz
szczegółowe zasady i tryb ich udzielania oraz rozliczania w 1999 r.84
W roku 1999 kwota dotacji do zadań bieżących w rolnictwie została
zwiększona o 13.410 tys. zł , tj. do kwoty 505.924 tys. zł (o 2,7%).
Wykonanie wydatków na dotacje do zadań bieżących w rolnictwie
wyniosło 486.652 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach i 76,5% wykonania 1998 r.
w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 28,7%.
Realizację wydatków 1999 r. na dotacje do zadań bieżących w rolnictwie
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1999 r.

Wykonanie
1998 r.

Wykonanie

Wg ustawy

Budżet po

1998 r.

budżetowej

zmianach

Wykonanie

w cenach

%

5:2

5:3

5:4

5:6

6

7

8

9

10

1999 r.
1
Ogółem dotacje do zadań

2

3

4

5

636.252

492.514

505.924

486.652

682.698

76,5

98,8

96,2

71,3

98.155

75.000

75.000

64.241

105.320

65,5

85,7

85,7

61,0

bieżących rolnictwa
z tego:
Cz. 08 – Ministerstwo
Finansów

84

Dz. U. Nr 33, poz. 318 ze zm.
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- nawozy wapniowe
Cz. 19 – Ministerstwo

315.573

249.056

249.047

241.135

338.610

76,4

96,8

96,8

71,2

120.804

95.934

96.274

96.274,0

129.623

79,7

100,4

100,0

74,3

Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej
- postęp biologiczny
w produkcji roślinności
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1
- postęp biologiczny

2

3

4

5

6

7

8

9

10

166.401

133.308

133.085

125.318

178.675

75,3

94,0

94,2

70,1

2.444

2.170

2.161

2.146

2.623

87,8

98,9

99,3

81,8

-

-

-

-

w produkcji zwierzęcej
- upowszechnianie
doradztwa rolniczego
- zwalczanie chorób

-

-

-

-

-

15.815

12.936

12.819

12.689

16.970

80,2

98,1

99,0

74,8

5.635

4.227

4.227

4.226

6.046

75,0

100,0

100,0

69,9

4.191

-

zakaźnych zwierząt
- chemizacja rolnictwa i
ochrona roślin
uprawnych
- monitoring jakości gleb,
roślin, produktów
rolniczych i
spożywczych
- ogrzewanie warsztatów

3.906

-

-

-

-

-

-

szkolnych gospodarstw
pomocniczych szkół
rolniczych
- monitorowanie dostępu
polskich artykułów do

568

481

481

481,0

609

84,7

100,0

100,0

79,0

222.524

168.458

181.876

181.276

238.768

81,5

107,6

99,7

75,9

4.781

4 261

3.804

3.776

5.130

79,0

88,6

92,2

73,6

43.767

22.524

36.265

36.171

46.962

82,6

160,6

99,7

77,0

108.035

86.860

87.237

87.230

115.922

80,7

100,0

100,0

75,2

58.451

48.960

48.960

48.703

62.718

83,3

99,5

99,5

77,7

7.615

5.853

5.610

5.396

8.171

70,9

92,2

96,2

66,0

rynków zagranicznych
Cz. 85/02-32 Budżety
Wojewodów
- upowszechnianie
doradztwa rolniczego
- zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt
- utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych
- usługi geodezyjne
- spółki wodne

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W kwocie 486.652 tys. zł dotacji do zadań bieżących w rolnictwie
realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wydatki
na postęp biologiczny w produkcji rolniczej stanowiły 45,5% (221.592 tys. zł).
W wydatkach tych dotacja do postępu biologicznego w produkcji rolniczej wynosiła
96.274 tys. zł, co w porównaniu do roku 1998 w ujęciu nominalnym było niższe
o 20,3%, a realnie o 25,7%, a dotacje do postępu biologicznego w produkcji
zwierzęcej – 125.318 tys. zł była nominalnie niższa o 24,7%, a realnie o 29,9 %.
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Dotacja w kwocie 96.274 tys. zł na postęp biologiczny w produkcji roślinnej
została zrealizowana

przez Ministerstwo w wysokości zaplanowanej w budżecie.

Z kwoty tej na bonifikaty udzielane rolnikom w cenie sprzedaży kwalifikowanego
materiału do siewu i sadzenia wydatkowano 37.170 tys. zł (38,6%), na realizację
programów hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych 37.599 tys. zł (39,1%),
na badania i oceny odmian roślin 16.750 tys. zł (17,4%), na ochronę zasobów
genowych roślin użytkowych 2.544 tys. zł (2,6%) oraz
zraźnikowych i plantacji elitarnych - 648 tys. zł (0,7%).

na dofinansowanie sadów
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Zrealizowane wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej wyniosły
125.318 tys. zł, tj. o 7.766 tys. zł (5,8%) mniej niż przewidywano w budżecie po
zmianach.
Przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
kontrola wykorzystania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu postępu
biologicznego wykazała niedostateczny nadzór nad wydatkowaniem środków
szczególnie w zakresie produkcji zwierzęcej.
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano jako dotację do zadań
bieżących w rolnictwie wydatki na usługi geodezyjne realizowane w ramach budżetów
wojewodów. Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 48.960 tys. zł, co stanowiło
83,8% wykonania 1998 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnourządzeniowych dla potrzeb rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów.
Zrealizowano wydatki w kwocie 48.702 tys. zł, tj. 99,5% kwoty planowanej.
Wyniki przeprowadzonej przez NIK kontroli wskazują na brak krajowego
programu prac scaleniowych i wymiennych gruntów, koordynacji działań na rzecz
przyspieszenia procesu przemian w zakresie struktury agrarnej, zwłaszcza poprzez
scalanie i wymianę gruntów oraz brak ewidencji i sprawozdawczości umożliwiającej
nadzór nad przemianami struktury agrarnej rolnictwa i jego dotowania.
W 46% skontrolowanych urzędach wojewódzkich i 30% skontrolowanych
wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych udzielano dotacji na sfinansowanie
prac geodezyjno-urządzeniowych z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie wysokości stawek dotacji dla
rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania.
Dotacji udzielano bez uprzedniego sprawdzenia prawidłowości rozliczenia
wcześniej wykorzystanych dotacji, stosując przy naliczaniu nieodpowiednie stawki
i współczynniki, zawyżając podstawę naliczania.
W ramach realizowanych zadań scalania i wymiany gruntów prace
prowadzono nieskutecznie i opieszale, a ich wykonanie odbiegało do założeń
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planowych. Aktualizując lub zmieniając w różnym zakresie plany finansowe bądź
dokumentację
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środki dotacji przekazywano na realizację innych zadań, wydłużając tym samym
zakładane terminy zakończenia prac, w skrajnym przypadku do kilkunastu lat.
Nieprawidłowości te stwierdzono w toku kontroli sześciu urzędów wojewódzkich.
W 38% skontrolowanych gmin nieprawidłowości dotyczyły wszczynania
postępowania

scaleniowego

gruntów,

zatwierdzania

projektów

scaleń

oraz

wprowadzania uczestników postępowania w posiadanie wydzielonych im gruntów.
I tak, m.in. postanowienia o wszczęciu postępowania oraz decyzje
o zatwierdzeniu projektów scaleń podejmował wójt gminy pomimo, że kompetencje,
zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, należały do zarządu gminy,
a z decyzją o zatwierdzeniu projektu scalania nie zapoznawano wszystkich
uczestników postępowania.
We wszystkich skontrolowanych gminach nie dotrzymano planowanych
terminów zakończenia prac scaleniowych lub związanych z wymianą gruntów.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła pobranie zawyżonych dotacji o 366,3 tys. zł.
Dotyczyło to: nadpłaconej dotacji do prac scaleniowych i wymiennych gruntow
(8,1 tys. zł), poświadczenia nieprawidłowych danych z wykonania prac (67,7 tys. zł)
oraz ustalenia stawki dotacji na wykonanie robót wyższej od przewidzianej w przepisach
(290,6 tys. zł).
Dotacje na dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne
W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano dotacje na dopłaty do
oprocentowania kredytów dla rolnictwa w łącznej kwocie 423.200 tys. zł.
Dopłaty do oprocentowania kredytów zaplanowane zostały w budżetach:
- Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w kwocie 423.000 tys. zł
i zrealizowane w wysokości 362.610 tys. zł, tj. 85,7% dotacji przekazanej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Ministerstwa Finansów – 200 tys. zł i wykorzystane w wysokości 33 tys. zł,
tj.16,5%.
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W

porównaniu

do

wykonania

1998

r.

planowane

dopłaty

do

oprocentowania kredytów dla rolnictwa w 1999 r. były niższe o 30,6% w ujęciu
nominalnym, a realnie - o 35,4%.
W 1999 r. dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze zostały
wykonane w wysokości 362.643 tys. zł, tj. 85,7%.
Wykorzystywanie przez banki limitów dopłat, otrzymywanych z Agencji,
w granicach od 28,5% do 77,4% spowodowane było:
- brakiem zdolności kredytowej wielu cukrowni i możliwości uzyskania poręczenia
spłaty kredytu,
- zawyżaniem przez banki limitów dopłat,
Niewykorzystane środki, w kwocie 1.669 tys. zł banki zwróciły Agencji,
z czego do końca 1999 r. Agencja przekazała na rachunek MRiGŻ - 982 tys. zł,
a w I kwartale 2000 r. pozostałe - 687 tys. zł.
Na niewykorzystanie w 1999 r. planowych dopłat do oprocentowania kredytów
na cele rolnicze miały wpływ m.in. następujące czynniki: nierealne planowanie kwot
tych dopłat przez Agencję, zmniejszenie zapotrzebowania na kredyty wynikające
z sytuacji ekonomicznej rolników, zmniejszenie zapotrzebowania z banków na dopłaty
do oprocentowania tych kredytów w związku z obniżeniem stóp redyskonta weksli
z dniem 21 stycznia 1999 r. z 18,25% do 15,5%.
Z ustaleń kontroli wynika, że MRiGŻ w sposób niedostateczny prowadziło
nadzór nad realizacją wydatków na dopłaty do odsetek od kredytu na cele rolne.
Składane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowania
kwartalne na środki budżetowe, z przeznaczeniem na ww. dopłaty, nie były poddawane
szczegółowej analizie.
Opóźnione i niedostateczne działania MRiGŻ, dotyczące realizacji zadań na
dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne, były powodem m.in. tego, że Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła w lutym 2000 r. - na realizację
dopłat należnych za grudzień 1999 r. - środki w kwocie 16.663 tys. zł, pochodzące
z dotacji na 2000 r.
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Dotacje na wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa
W 1999 r. w części 17 – Ministerstwo Skarbu Państwa zaplanowano
wydatki w kwocie 500 tys. zł, tj. o 37,5% niższe od wykonania 1998 r., z
przeznaczeniem na dotacje dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na
wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa od rolników przechodzących na
emeryturę lub rentę.
W 1999 r. zrealizowano wydatki w kwocie 500 tys. zł, tj. w 100%. Środki te
przekazano do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na
odpłatne przejmowanie nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa od
rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty na mocy ustawy z
dnia 20 grudnia 1991 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników85.
Dotacje na wspieranie przemian w rolnictwie
W 1999 r., w części 19 – Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej zaplanowano wydatki w kwocie 963.000 tys. zł, tj. o 64,9% wyższe
niż

wykonanie

1998

r.,

na

wspieranie,

za

pośrednictwem

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przemian w rolnictwie i jego
otoczeniu. Środki te były przeznaczone na wspieranie inwestycji w rolnictwie
i przetwórstwie rolno-spożywczym, poprawę struktury agrarnej, przedsięwzięć
w zakresie oświaty, doradztwa oraz informacji, dopłaty do oprocentowania
kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne przez podmioty gospodarcze,
prowadzące działalność w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Dotacja budżetowa na działalność podstawową w kwocie 963.000 tys. zł
została przekazana Agencji przez Ministerstwo w wysokości 962.990,0 tys. zł.
Otrzymana w 1999 r. dotacja była wyższa od dotacji 1998 r. nominalnie o 64,9%,
a realnie – o 53,7%.
Dotacje do zadań inwestycyjnych w rolnictwie

85

Dz. U. Nr 19, poz. 92 ze zm.
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Dofinansowanie inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitację wsi
oraz melioracji wodnych realizowano w 1999 r. z budżetu wojewodów.
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Zaplanowane w art. 17 pkt 2 ustawy budżetowej na 1999 r. wydatki w
kwocie 100.565 tys. zł zostały w 1999 r. zwiększone do kwoty 123.832 tys. zł, tj. o
23,1%.
Wykonanie w 1999 r. wydatków na dofinansowanie inwestycji w zakresie
zaopatrzenia w wodę i sanitację wsi wyniosło 46.418 tys. zł, tj. 100% planu po
zmianach i 35,8% wykonania roku 1998 w ujęciu nominalnym, a realnie było
niższe o 66,6%.
W 1999 r. zrealizowano wydatki na dofinansowanie inwestycji w zakresie
melioracji wodnych w kwocie 77.413 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach i
65,6% wykonania roku 1998 w ujęciu nominalnym, a realnie 61,1%.

2.13. Wydatki na finansowanie zadań priorytetowych
W „Uzasadnieniu” do ustawy budżetowej na 1999 r., wymieniono zadania
uznawane za priorytetowe dla umacniania prorozwojowych zdolności gospodarki.
Zaliczono do tych zadań: infrastrukturę transportową (drogi, linie kolejowe i przejścia
graniczne), oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe.
Prognozowano, że wydatki na infrastrukturę transportową wzrosną w 1999 r.
realnie o ponad 7,5%. Łączne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe miały wzrosnąć
realnie o ponad 8%, a wzrost nakładów na oświatę i wychowanie realnie miał
wynieść 6%.
Realizację wydatków budżetowych w 1999 r. na zadania prorozwojowe prezentują
dane w poniższej tabeli:
(w mln zł)
1999 r.

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.

5
2.709,7

w tym
wydatki
niewygasające
6
8,3

7
2.581,2

19.520,1*

19.475,3*

30,3

4.819,5

5.071,1

5.070,5

4.036,8**

4.206,5**

4.179,5**

Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1998 r.

Budżet
wg ustawy

Budżet po
zmianach

Wykonanie

1
Nauka

2
2.405,6

3
2.742,8

4
2.743,0

Oświata i wychowanie

16.485,4*

18.681,1*

Szkolnictwo wyższe
Infrastruktura transportowa (drogi, linie
kolejowe, przejścia
graniczne)
Łącznie

4.272,3
3.552,9**
26.716,2

30.280,2

31.540,7

31.435,0

%
5:7

Struktura
%
kol. 5

5:3

5:4

8
112,6

9
98,8

10
11
98,8 105,0

17.688,8

118,1

104,2

99,8 110,1

62,0

-

4.584,2

118,7

105,2 100,0 110,6

16,1

106,2

3.812,3

117,6

103,5

99,3 109,6

13,3

114,8

28.666,5

117,7

103,8

99,7 109,7

100,0

∗ z uwzględnieniem części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

5:2

12
8,6
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∗∗ z uwzględnieniem części drogowej subwencji ogólnej dla j.s.t.
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Zrealizowane w 1999 r. wydatki, na określone w uzasadnieniu do projektu
ustawy budżetowej na 1999 r. zadania prorozwojowe, wyniosły 31.435,0 mln zł.
Zadania te były finansowane z budżetu państwa (12.802,6 mln zł) i budżetów
samorządu – część oświatowa i drogowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego (18.632,4 mln zł), a ich udział w PKB wynosił 5,1% (w
1998 r. udział tych wydatków w PKB wynosił 4,9%). W 1999 r. łączna kwota
wydatków na zadania prorozwojowe w porównaniu do 1998 r. była wyższa
nominalnie o 17,7%, a realnie o 9,7%.
Poniesione w 1999 r. nakłady na zadania prorozwojowe wskazują, że został
zrealizowany prognozowany wzrost tej grupy wydatków, a realny wzrost w
porównaniu z 1998 r. wyniósł:
- nauka i szkolnictwo wyższe

-

8,6%

- infrastruktura transportowa

-

9,6%

- oświata i wychowanie

-

10,1%

1) Nauka
Wydatki budżetu państwa w roku 1999 na naukę wyniosły 2.709,7 mln zł, a
ich udział w PKB stanowił 0,44% (w 1998 r. wydatkowano 2.405,6 mln zł, udział
w PKB - 0,44%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 12,6%,
a realnie były wyższe o 5,0%. Należy przy tym dodać, że wydatki na naukę w planie po
zmianach ustalono na poziomie 2.743,0 mln zł, natomiast niepełne wykonanie
wydatków (98,8%) było głównie wynikiem niższego o 32,6 mln zł przekazania przez
Ministerstwo Finansów środków budżetowych.
W strukturze wydatków na naukę dominujące pozycje obejmowały:
- finansowanie i dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych
i badawczo-rozwojowych oraz badań własnych szkół wyższych w kwocie
1.695,5 mln zł, co stanowiło 62,6% wydatków na naukę, w tym:
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a) dotacją

statutową

(1.332

mln

zł)

objęto

562

jednostki

podstawowe

w 104 szkołach wyższych, 82 placówki naukowe PAN, Polską Akademię
Umiejętności oraz 217 jednostek badawczo-rozwojowych,
b) na badania własne szkół wyższych poniesiono wydatki w kwocie 248 mln zł,
c) wydatkowano na specjalne programy i urządzenia badawcze kwotę 115,5 mln zł,
finansując m.in. opłaty za udział Polski jako kraju stowarzyszonego w Piątym
Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii
Europejskiej (SPR) – 47,1 mln zł;
- projekty badawcze (własne i zamawiane oraz części badawcze Strategicznych
Programów Rządowych) w kwocie 406,7 mln zł, tj. 15% wydatków na naukę;
- inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.
Ze środków przekazanych na wydatki majątkowe w kwocie 317,0 mln zł, która
stanowiła ok. 11,6% środków przeznaczonych na naukę, sfinansowano:
- inwestycje budowlane

148,0 mln zł,

- inwestycje aparaturowe

132,9 mln zł,

-

36,1 mln zł.

infrastrukturę informatyczną nauki

Wyniki przeprowadzanej przez NIK kontroli86 wykazały, że zmniejszył się
zakres rzeczywistego nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi, które
z budżetu

państwa

otrzymywały dotację.

Kontrolowane

ministerstwa

niemal

całkowicie zrezygnowały z oceny prac badawczych oraz stanu wykorzystania wyników
tych prac i równocześnie (mimo nikłych związków z działalnością badawczą
nadzorowanych jbr) udzielały tym jednostkom bezkrytycznie pełnego poparcia
w staraniach o uzyskanie w KBN dotacji i innych form budżetowego dofinansowania.
Kontrolowane jednostki badawczo-rozwojowe – poza nielicznymi przypadkami
– w bardzo ograniczonym stopniu realizowały swoje podstawowe zadania statutowe.
Stwierdzono nawet przypadki całkowitego zaprzestania działalności badawczej
i wdrożeniowej.

86

Informacja NIK (kwiecień 2000 r.) o wynikach kontroli funkcjonowania resortowych jednostek badawczoresortowych.
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Znaczącym źródłem przychodów były dzierżawy i sprzedaż majątku.
Przychody z tego tytułu w niektórych przypadkach przekraczały 30% przychodów
ogółem.
W ocenie NIK działalność badawczo-rozwojowa jbr, która winna być
prowadzona głównie na rzecz i ze środków podmiotów gospodarczych, finansowana
była przede wszystkim z budżetu państwa – głównie z dotacji przyznawanych przez
KBN na dofinansowanie działalności statutowej. Wyniki kontroli wskazują na
potrzebę podjęcia m.in. następujących działań:
- rozważenia przez Komitet Badań Naukowych celowości dalszego dofinansowywania
działalności statutowej oraz inwestycji w jednostkach badawczo-rozwojowych nie
prowadzących badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz nie
realizujących zadań ważnych z punktu widzenia potrzeb państwa;
- zaprzestania

zlecania

jednostkom

badawczo-rozwojowym,

przez

organy

nadzorujące, w ramach zadań z zakresu służb państwowych – zadań własnych
komórek

organizacyjnych,

wynikających

z

regulaminu

organizacyjnego

ministerstwa – urzędu centralnego;
- zapewnienia przez Przewodniczącego KBN przestrzegania obowiązujących
kryteriów oceny wnioskowanych projektów celowych, a zwłaszcza wnikliwej oceny
możliwości i realności wdrożenia lub innego wykorzystania realizowanych
w ramach tych projektów i dofinansowywanych przez KBN prac badawczorozwojowych.
2) Szkolnictwo wyższe
W 1999 r. zrealizowano wydatki na szkolnictwo wyższe w kwocie 5.070,5 tys. zł,
których udział w PKB wynosił 0,8% (w 1998 r. – wydatki 4.272,3 mln zł, udział
w PKB – 0,78%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były nominalnie wyższe o 18,7%, a realnie
o 10,6%.
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Wydatki inwestycyjne w 1999 r. wyniosły 338,6 mln zł i w porównaniu do 1998
r. wzrosły o 132,7% (145,5 mln zł).
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W ogólnych wydatkach poniesionych w 1999 r. na szkolnictwo wyższe,
wydatki zrealizowane przez Ministra Edukacji Narodowej stanowiły 79,5%
(4.032 mln zł).
Podstawową kwotę wydatków Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten cel
(3.858,8 mln zł) przeznaczono na dotacje do działalności dydaktycznej i pomocy
materialnej

dla

studentów

68

państwowych

szkół

wyższych,

Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dotacje te
zrealizowane były w sytuacji zwiększenia liczby uczelni, a także zadań dydaktycznych
wykonywanych w szkołach wyższych. Liczba państwowych wyższych szkół
zawodowych wzrosła w latach 1998-1999 z 9 do 14. Zwiększeniu uległa również
ogólna liczba studiujących we wszystkich dotowanych szkołach wyższych (z 873,6 tys.
osób w 1998 r. do 937 tys. osób w 1999 r., tj. o 7,3%)87. W wyższych szkołach
zawodowych tworzono nowe kierunki i specjalności kształcenia.
W 1999 r. rozszerzono działalność dydaktyczną państwowych wyższych szkół
zawodowych o kształcenie w nowych specjalnościach zawodowych, co dotyczyło
Wyższych Szkół Zawodowych w Elblągu, Gorzowie, Jarosławiu, Krośnie, Nowym
Sączu, Tarnowie, Wałbrzychu, Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.
Szkoły wyższe – podobnie jak w latach ubiegłych – zwiększały liczbę
studiujących w większym zakresie na odpłatnych formach studiów (zaocznych
i wieczorowych), a odsetek takich osób w ogólnej liczbie studiujących wzrósł w latach
1998-1999 z 46,3% do 46,7%.
Liczba studentów studiów dziennych w dotowanych uczelniach wzrosła
z 469,3 tys. osób w 1998 r. do 499,5 tys. osób w 1999 r., zaś studentów studiów
wieczorowych i zaocznych odpowiednio z 404,3 tys. osób do 438,1 tys. osób.
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Studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.
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Rok 1999 był drugim rokiem funkcjonowania Funduszu Pożyczek i Kredytów
Studenckich, na zasilenie którego Minister Edukacji Narodowej przeznaczył 139,4 mln
zł, co łącznie z dotacją przekazaną na ten cel w 1998 r. (31.540 tys. zł umożliwiło
zawarcie w roku akademickim 1998/1999 umów kredytowych przez 98,6 tys.
studentów88.
Działalność szkolnictwa wyższego wspierana była w 1999 r. również w ramach
środków MEN przekazanych w formie dotacji na finansowanie zadań gospodarczych,
np. dofinansowania produkcji 326 podręczników akademickich (w 1998 r. – 383)
w kwocie 9,8 mln zł (w 1998 r. – 10,5 mln zł), w łącznym nakładzie 736.176 egz.
(w 1998 r. -–583.920 egz.). Dotacjami objęto 52 wydawców (w 1998 r. – 68).
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wzrost dotacji udzielonych
w 1999 r. przez Ministra Edukacji Narodowej na inwestycje związane z dzialanością
dydaktyczną szkół wyższych w kwocie 271,1 mln zł (w 1998 r. – 94,7 mln zł) oraz na
inwestycje szkół wyższych związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla
studentów, głównie w zakresie domów, bufetów i stołówek studenckich w kwocie
24,4 mln zł (w 1998 r. – 8,9 mln zł).
3) Transport
W 1999 r. wydatki na infrastrukturę transportową (drogi, linie kolejowe,
przejścia graniczne) stanowiły kwotę 4.179,5 mln zł, a ich udział w PKB wynosił
0,68% (w 1998 r. wydatkowano 3.552,9 mln zł, udział w PKB – 0,65%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe nominalnie o 17,6%, a realnie
o 9,6%. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 1999 r. prognozowano wzrost
wydatkow na infrastrukturę transportową o 15,6%.
Wydatki na infrastrukturę transportową w 1999 r. były finansowane subwencją
drogową

przekazywaną

powiatom,

miastom

na

prawach

powiatów

oraz

województwom (w łącznej kwocie 2.077,3 mln zł) i z budżetu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej, a także z budżetów wojewodów (drogowe przejścia graniczne).
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Resort transportu w uzasadnieniu do projektu budżetu na 1999 r. jako zadania
strategiczne wskazał m.in.:
- modernizację infrastruktury kolejowej (w tym 3 linii kolejowych, tj. E-20, E-65
i E-59),
- przystosowywanie transportu drogowego do zasad obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej, w tym realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy
6 odcinków autostrad (A-2 i A-4) przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,
- zmodernizowanie układów komunikacyjnych do granicznych przejść drogowych
w Olszynie, Gubinku, Kostrzyniu, Zwardoniu i Bobrownikach.
W 1999 r. resort transportu realizował 7 zadań inwestycyjnych objętych
wykazem inwestycji wieloletnich, na które przewidziano środki w łącznej wysokości
1.315,8 mln zł, w tym środki budżetowe w kwocie 537,3 mln zł. Poniesiono nakłady
w kwocie 1.212,2 mln zł, tj. 92,1% w tym z budżetu państwa w wysokości 509,5 mln
zł. W 1998 r. na inwestycje wieloletnie poniesiono wydatki w kwocie 1.108,7 mln zł,
w tym ze środków budżetowych 518,3 mln zł.
Na realizację 4 zadań drogowych, przekazano z budżetu państwa w 1999 r.
środki w kwocie 146,1 mln zł, które wykorzystano w 100%. W ramach tych środków
dofinansowano, oddane do użytku w 1999 r., zadanie „Budowa mostu w Wyszogrodzie
wraz z dojazdami”.
W 1999 r. dofinansowano środkami budżetowymi zadania kolejowe w kwocie
363,4 mln zł. Środki przekazane z budżetu państwa wykorzystano w pełnej wysokości
tylko na jednej inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E-20 Warszawa - Kunowice”.
Na pozostałych inwestycjach wykorzystanie środków wynosiło:
- 61,1% - modernizacja linii kolejowej E-20 Warszawa – Terespol odc. Warszawa –
Mińsk Mazowiecki,
- 82,7% - modernizacja linii kolejowej Nr 1 Warszawa – Katowice.
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Poza tym w 1999 r. odnotowano bardzo niskie wykorzystanie zaplanowanych
środków kredytowych i pomocowych (EBI, EBOR, PHARE) na dofinansowanie
zadań linii E-20: Warszawa – Kunowice (53,5%), Warszawa – Terespol odc.
Warszawa – Mińsk Mazowiecki (49,3%).
Z ustaleń kontroli wynika, że Polskie Koleje Państwowe nie były przygotowane
do procedur, organizacji i samego przebiegu przetargów międzynarodowych oraz
obiegu dokumentów finansowych. Brak zachowania terminów rozliczenia transz II i III
kredytu EBI przeznaczonego na finansowanie zadania „Linia kolejowa E-20
Warszawa – Terespol odc. Warszawa – Mińsk Maz.” uniemożliwił uruchomienie przez
kredytodawcę kolejnych transz na dalsze finansowanie prac inwestycyjnych. W tej
sytuacji, planowane do zakończenia w 1999 r., wymienione zadania inwestycyjne nie
zostały w pełni zrealizowane.
W ocenie NIK, porównując działalność inwestycyjną resortu transportu w roku
1999 z realizacją analogicznych zadań w 1998 r., do zjawisk pozytywnych zaliczyć
należy wzrost o 9,3% nakładów ogółem na realizację inwestycji wieloletnich.
4) Oświata i wychowanie
W 1999 r. wydatki na oświatę i wychowanie (wraz z częścią oświatową
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 16.555,1 mln zł) wynosiły
19.475,3 mln zł, a ich udział w PKB wynosił 3,2% (w 1998 r. wydatki – 16.485,4 mln zł,
udział w PKB – 3,0%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 18,1%,
a realnie były wyższe o 10,1%. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 1999 r.
prognozowano wzrost wydatków na oświatę i wychowanie o 16,6%.
W związku z reformą administracyjną kraju, zadania z zakresu oświaty
i wychowania, realizowane do końca 1998 r. przez ministrów i wojewodów,
przekazane zostały od 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia i finansowania jednostkom
samorządu terytorialnego. Część zadań oświatowych tj. szkoły ponadpodstawowe,
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szkolnictwo specjalne, internaty i bursy, przeniesione zostały do finansowania
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
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NIK zwraca uwagę, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego na
zadania oświatowe wyniosły w 1999 r. 25.185,2 mln zł, a kwota subwencji
oświatowej wraz z dotacjami celowymi na finansowanie i dofinansowanie zadań
oświatowych jaką j.s.t. otrzymały z budżetu państwa wyniosła 18.532,0 mln zł.
Wydatki na podstawowe zadania państwowe

W „Uzasadnieniu” ustawy budżetowej na 1999 r. zaliczono do podstawowych
zadań państwa: bezpieczeństwo publiczne, wymiar sprawiedliwości i modernizację
armii.
Prognozowano, że łączny wzrost wydatków, wynikających z podstawowych
funkcji państwa, osiągnie w 1999 r. wysokość 18,8% w ujęciu nominalnym.
Najbardziej miały wzrosnąć wydatki na wymiar sprawiedliwości – w ujęciu
nominalnym o 29%.
Realizację wydatków budżetu państwa na podstawowe funkcje państwa
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(mln zł)
Wyszczególnienie
1
Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie
w 1998 r.
2
3.085,4

1999 r.
Budżet
wg
ustawy
3
3.537,8

Budżet
po
zmianach
4
3.853,1

Wykonanie
5
3.850,2

w tym
wydatki
niewygasające
6
-

Bezpieczeństwo publiczne

5.575,7

6.395,0

6.489,2

6.473,1

16,2

Modernizacja armiii

1.404,1

1.390,3

1.390,3

1.390,3

224,4

10.065,2

11.323,1

11.732,6

11.713,6

240,6

Łącznie

Wykonanie
w 1998 r.
w cenach
1999 r.

%
5:2

5:3

5:4

5:7

7
8
9
3.310,6 124,8 108,8

10
11
99,9 116,3

5.982,7 116,1 101,2

99,8 108,2

1.506,6

99,0 100,0 100,0

10.799,9 116,4 103,4

99,8 108,5

Zrealizowane w 1999 r. wydatki na określone w założeniach do projektu
budżetu państwa na 1999 r., podstawowe zadania państwa wyniosły 11.713,6 mln zł,
a ich udział w PKB - 1,92% (w 1998 r. - 1,83%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki te były wyższe nominalnie o 16,2%, a realnie
o 8,3%. Zrealizowane w 1999 r. wydatki na omawiane zadania były wyższe o 212,8
mln zł, tj. o 1,8% od przyjętych w „Uzasadnieniu” do ustawy budżetowej.

92,3
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że przyjęte w „Uzasadnieniu” do ustawy
budżetowej na 1999 r., założenie dotyczące wykonania w 1998 r. wydatków na
podstawowe zadania państwa w łącznej kwocie 9.684,8 mln zł było niższe o 3,8%
od faktycznie poniesionych. W efekcie przyjęcia takiego założenia rzeczywisty
wzrost wydatków tych zadań był niższy o 2,4 punktu procentowego od
prognozowanego wzrostu.
1) Wymiar sprawiedliwości
W 1999 r. wydatki na wymiar sprawiedliwości wyniosły 3.850,2 mln zł, a ich
udział w PKB wynosił 0,63% (w 1998 r. wydatki – 3.085 mln zł, udział w PKB –
0,56%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 24,8%,
a realnie o 16,3%.
Wzrost wydatków wynikał ze wzrostu wynagrodzeń sędziów i prokuratorów
oraz wdrażania I etapu reformy sądownictwa powszechnego. W 1999 r. wydatki na
wynagrodzenia wyniosły 2.027,1 mln zł i w porównaniu do 1998 r. były wyższe
o 28,1%.
W łącznych wydatkach poniesionych w 1999 r. na wymiar sprawiedliwości
zrealizowane przez Ministra Sprawiedliwości wydatki wyniosły 93,9% (3.816,6 mln zł).
Wprowadzenie

zmian

w

strukturze

sądownictwa

powszechnego,

spowodowało utworzenie z dniem 1 stycznia 2000 r. 201 nowych wydziałów
cywilno-karnych w sądach rejonowych. Na ten cel Minister Sprawiedliwości
przekazał w 1999 r. sądom okręgowym środki budżetowe w wysokości 50,1 mln zł i
środki pochodzące ze środków specjalnych „Wydawanie Monitora Sądowego i
Gospodarczego” w wysokości 7,2 mln zł.
W części 36 – Ministerstwo Sprawiedliwości przeciętne zatrudnienie w dziale
92 – Wymiar sprawiedliwości i prokuratura wyniosło 76.985 osób (95,3% planu).
W porównaniu do wykonanego przeciętnego zatrudnienia w 1998 r., było wyższe
o 909 osób, tj. o 1,2%. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie

91
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 2.209 zł. W 1999 r. średnie
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wynagrodzenie sędziów wyniosło 3.975 tys. zł i było wyższe od średniego
wynagrodzenia w 1998 r. o 13,9%. W 1999 r. średnie wynagrodzenie prokuratorów
wyniosło 4.023 zł i w porównaniu do 1998 r. było wyższe o 16,0%. W 1999 r.
nastąpił znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników administracji w sądach i
prokuraturach. Pracownicy administracji sądowej otrzymywali w 1998 r. średnie
wynagrodzenie w wysokości 1.006 zł. W 1999 r. średnie wynagrodzenie wzrosło do
wysokości 1.687 zł, tj. o 67,7%. Pracownicy administracji prokuratorskiej
otrzymywali w 1998 r. średnie wynagrodzenie w wysokości 976 zł. W 1999 r.
średnie wynagrodzenie wzrosło do wysokości 1.615 zł, tj. o 65,5%.
Wydatki majątkowe wyniosły 265,9 mln zł, i w porównaniu do 1998 r. wzrosły
o 21,8%. W wyniku realizacji budownictwa inwestycyjnego (205,7 mln zł) uzyskano
51,4 tys. m2 przyrostu bazy lokalowej, w tym 12,8 tys. m2 w kompleksie obiektów
wymiaru sprawiedliwości w Warszawie, przy Pl. Krasińskich oraz 698 nowych miejsc
dla osadzonych.
NIK zwraca uwagę, że pomimo poniesienia w 1999 r. wydatków na wymiar
sprawiedliwości w kwocie 3.850,2 mln zł, tj. o 4,4% większej niż prognozowano
w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, wzrost tych wydatków wyniósł 24,8%,
tj. o 4,2 punktu procentowego mniej od zakładanego.
Wskaźnik wzrostu tych wydatków został obniżony poprzez przyjęcie wykonania
wydatków na wymiar sprawiedliwości w 1998 r. w kwocie 2.858,5 mln zł, tj. o 7,4%
niższego niż faktyczne wykonanie.
2) Bezpieczeństwo publiczne
W 1999 r. wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 6.473,2 mln zł, a ich
udział w PKB wynosił 1,06% (w 1998 r. udział w PKB - 1,01%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe w ujęciu nominalnym o 16,1%,
a realnie o 8,2%. Wydatki na finansowanie Policji wzrosły o 15,7%, Państwowej
Straży Pożarnej o 18,2%, Straży Granicznej o 20,2% oraz Urzędu Ochrony Państwa
o 18,7%.
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Dotacje

na

finansowanie

zadań

z

zakresu

administracji

rządowej

realizowanych przez powiaty (komendy powiatowe Policji i Państwowej Straży
Pożarnej) stanowiły 50,5% wydatków tego działu.
W 1999 r. przeciętne zatrudnienie w Policji wyniosło 98.262 osoby
(w przeliczeniu na etaty), co stanowiło 95,6% etatów ustalonych w ustawie
budżetowej. W porównaniu z 1998 r. przeciętne zatrudnienie w Policji było niższe
o 860 osób, tj. o 0,9%.
Komenda Główna Policji wraz z podległymi dysponentami (w ramach części 31
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) w 1999 r. zrealizowała wydatki
w kwocie 748,7 mln zł, tj. o 7,5% mniej niż kwota ustalona w ustawie budżetowej.
Wydatki na zadania priorytetowe wyniosły 122,6 mln zł, z tego:
- modernizacja technicznych systemów łączności i informatyki w kwocie 97,5 mln zł,
- zabezpieczenie Oddziałów Prewencji Policji w sprzęt ochrony w kwocie 12,9 mln zł,
-

przemundurowanie Policji w nowe wzory umundurowania służbowego i ćwiczebnego w
kwocie 12,2 mln zł. W 1999 r. zakończono przemundurowanie policjantów w nowego
wzoru umundurowanie służbowe. W umundurowanie ćwiczebne wyposażono jedynie 70%
stanu osobowego, w związku z czym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
dokonał zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie umundurowania
policjantów, ustalając końcowy termin wyposażenia całego stanu osobowego Policji w nowe
umundurowanie ćwiczebne na dzień 31 grudnia 2001 r.

Komenda

Główna

Państwowej

Straży

Pożarnej

wraz

z

podległymi

dysponentami (część 31) zrealizowała wydatki w kwocie 122,5 mln zł, tj. o 18,4%
mniej niż kwota ustalona w ustawie budżetowej.
W Komendzie Głównej PSP w 1999 r. uznano za zadanie priorytetowe
dostosowanie systemów łączności i informatyki użytkowanych przez jednostki
organizacyjne PSP do zmian wynikających z reformy administracyjnej kraju.
Zasadniczą część zadania w tym zakresie wykonano w 1998 r., przeznaczając na ten
cel kwotę 5,7 mln zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. W 1999 r.
w Komendzie Głównej PSP kontynuowano te działania realizując wydatki w kwocie
0,7 mln zł.
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NIK zwraca uwagę, że pomimo poniesienia w 1999 r. wydatków na
bezpieczeństwo publiczne w kwocie 6.473,1 mln zł, tj. o 0,8% większej niż
prognozowano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, to wzrost tych wydatków
wyniósł 16,1% i był o 1 punkt procentowy niższy od zakładanego.
Wskaźnik wzrostu tych wydatków został obniżony poprzez przyjęcie przewidywanego
wykonania wydatków na bezpieczeństwo publiczne w 1998 r. w kwocie 5.483,7 mln
zł tj. o 1,7% niższej od faktycznego wykonania wydatków.
3) Modernizacja armii
W 1999 r. wydatki na obronę narodową wyniosły 9.448,4 mln zł, a ich udział
w PKB wynosił 1,54% (w 1998 r. udział w PKB - 1,52%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe nominalnie o 13,0%, a realnie
o 5,4%.
Zasadniczym zadaniem priorytetowym w zakresie obrony narodowej była
realizacja (od 1998 r.) „Programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”,
zwanych dalej „programami modernizacji technicznej”.
W 1999 r. wydatki na programy modernizacji technicznej wyniosły 1.390,3 mln zł,
a ich udział w PKB wynosił 0,23% (w 1998 r. udział w PKB - 0,26%).
W porównaniu do 1998 r. wydatki te były nominalnie niższe o 1,0%, a realnie
o 7,7%. Stopień realizacji wydatkow w zakresie programów modernizacji technicznej
wahał się w odniesieniu do poszczególnych programów od 23,7% do 100%
(szczegółowe omówienie w pkt 2.11. niniejszej Analizy).
NIK zwraca uwagę, że pomimo poniesienia w 1999 r. wydatków na programy
modernizacji technicznej w prognozowanej wysokości (1.390,3 mln zł) nie
zrealizowano zakładanego wzrostu tych wydatków o 3,6%. Było to efektem przyjęcia
w „Uzasadnieniu” do ustawy budżetowej na 1999 r. założenia dotyczącego wykonania
w 1998 r. wydatków na omawiane programy w kwocie 1.342,6 mln zł, tj. o 4,4%
niższego niż faktycznie wykonane.
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3. Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania
Przepisy art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1999 określiły deficyt
budżetu państwa na dzień 31 grudnia 1999 r. na kwotę nie większą niż
12.812.000,0 tys. zł. Deficyt ten był wynikiem dochodów budżetu państwa,
prognozowanych na kwotę 129.287.762 tys. zł i wydatków na kwotę nie większą
niż 142.099.762 tys. zł.
Faktyczne wykonanie budżetu państwa, na 31 grudnia 1999 r.,
ukształtowało się następująco:
- deficyt budżetu państwa był niższy od planowanego o 333.037 tys. zł i wyniósł
12.478.963 tys. zł, co stanowiło 97,4% kwoty określonej w ustawie budżetowej;
- dochody budżetu państwa wyniosły 125.922.237 tys. zł, tj. 97,4% dochodów
ustalonych w ustawie budżetowej,
- wydatki budżetu państwa wyniosły 138.401.200 tys. zł, tj. 97,4% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej.
Wykonany w 1999 r. deficyt budżetowy był w ujęciu nominalnym niższy od
deficytu w 1998 r., o 712.609 tys. zł, tj. o 5,4%, a w ujęciu realnym był niższy
o 11,8%. Relacja deficytu budżetu państwa do PKB89 wyniosła w 1999 r. 2,04%,
przy 2,40% w 1998 r. Nie oznacza to jednak, iż Polska spełniała kryterium
dopuszczalnego deficytu, według zasad Traktatu z Maastricht. Ustalone w
Traktacie kryteria konwergencji odnoszą się do całego sektora finansów
publicznych, a ponadto zawarta w ustawie o finansach publicznych definicja
deficytu budżetowego, różni się od definicji deficytu budżetowego, zawartej w
Traktacie.
W 1999 r. 9,02% wydatków zrealizowanych z budżetu państwa nie miało
pokrycia w dochodach budżetu państwa (relacja deficytu do wydatków). W 1998
r. relacja ta była wyższa i wyniosła 9,44%.
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89

Przyjęto PKB w kwocie 611,6 mld zł (Biuletyn Statystyczny GUS Nr 4/2000, Warszawa, maj 2000 r.).
W obwieszczeniu z 12 maja 2000 r. (M.P. Nr 14, poz. 307 opublikowany 22 maja 2000 r.) Prezes GUS
ogłosił, iż PKB w 1999 r. według wstępnego szacunku wyniósł 617,0 mld. zł.
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Deficyt budżetu państwa już od pierwszych miesięcy 1999 r. (po I kwartale
8.719.176 tys. zł, po I półroczu 11.319.974 tys. zł) był wyższy niż w analogicznych
okresach 1998 r. Powodowało to konieczność jego finansowania emisją papierów
wartościowych i skutkować będzie wyższymi obciążeniami z tytułu obsługi długu
publicznego. Od lipca 1999 r. nastąpiło zatrzymanie tendencji wzrostowych
deficytu budżetowego, co było wynikiem wzrostu dochodów budżetu państwa, a
w sierpniu i wrześniu 1999 r. dochody budżetu państwa były nawet wyższe
o 1.273.853 tys. zł od zrealizowanych w tym czasie wydatków budżetu państwa.
Na zwiększenie rozmiarów deficytu budżetu państwa w 1999 r. nie
wpłynęły, mimo ich istotnego znaczenia dla stanu finansów publicznych,
następujące operacje finansowe:
- pożyczka w kwocie 4.000,0 mln zł udzielona z budżetu państwa Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych. Pożyczka nie obciążyła wydatków budżetu państwa
w 1999 r. Źródłem jej finansowania były przychody z prywatyzacji. Pożyczka
ulokowana została w tej części budżetu państwa, która jest planem
przychodów i rozchodów, a nie w części obejmującej plan dochodów i
wydatków budżetu państwa. O rozmiarach deficytu budżetu państwa, zgodnie
z art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, decyduje różnica między
wydatkami a dochodami budżetu państwa, a nie rozmiary strumieni
finansowych w zakresie przychodów i rozchodów budżetu państwa,
- przyrost zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych w kwocie 2.188,7
mln zł, w tym 1.265,3 mln zł z tytułu odsetek. W ewidencji długu krajowego
ujęto wartość nominalną zobowiązań, jak i nie spłacone odsetki od tych
zobowiązań. Zobowiązania te powiększyły dług krajowy Skarbu Państwa,
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- umorzona, a udzielona uprzednio ze środków budżetu państwa, pożyczka
Kasom Chorych w kwocie 847,4 mln zł. Cała kwota powiększyła dług krajowy
Skarbu Państwa, a nie wydatki budżetu państwa,
- pożyczka zaciągnięta w Funduszu Pracy, w kwocie 250 mln zł, przeznaczona
na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie. Kwota pożyczki powiększyła
strumień środków na reformy górnictwa węglowego, ale nie obciążyła
wydatków budżetu państwa w 1999 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem pożyczkowych
potrzeb budżetu, w tym z finansowaniem deficytu budżetu państwa
Finansowanie deficytu budżetowego

Podobnie jak w 1998 r., również w 1999 r., finansowanie deficytu budżetu
państwa przebiegało odmiennie niż założono w ustawie budżetowej. Prezentują to
dane w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
1998 r.

1999 r.

Wyszczególnienie

Ustawa
budżetowa

Wykonanie

Ustawa
budżetowa

Wykonanie

1

2

3

4

5

Finansowanie deficytu
budżetu państwa ogółem

14.400.000

13.191.572

12.812.000

12.478.963

1. Finansowanie krajowe

15.047.833

16.488.160

12.806.786

13.663.337

-647.833

-3.296.588

5.214

-1.148.335

2. Finansowanie zagraniczne

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy budżetowej na 1999 rok,
określającym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu
państwa, planowane saldo finansowania ze źródeł krajowych miało wynieść
12.806.786 tys. zł, a saldo finansowania ze źródeł zagranicznych (saldo pożyczek i
kredytów zagranicznych) miało wynosić 5.214 tys. zł.
Faktyczne wykonanie na 31 grudnia 1999 r. w omawianych powyżej
wielkościach przedstawiało się następująco:
- saldo finansowania ze źródeł krajowych wyniosło 13.663.337 tys. zł, co stanowiło
109,5% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej,
- saldo finansowania ze źródeł zagranicznych było ujemne i wyniosło - 1.148.335 tys. zł,
Zakładane w ustawie budżetowej na rok 1999 saldo finansowania deficytu
budżetowego ze źródeł krajowych - w kwocie 12.806.786 tys. zł miało być
wynikiem:
- przychodów planowanych w kwocie

74.088.342 tys. zł,

-

61.281.556 tys. zł.

rozchodów planowanych w kwocie

Faktycznie zrealizowane w 1999 r. saldo finansowania ze źródeł krajowych
w wysokości 13.663.337 tys. zł było wynikiem:
- przychodów krajowych w kwocie 79.997.149 tys. zł (108% planowanych
przychodów),
- rozchodów w kwocie 66.330.812 tys. zł (108,2% planowanych rozchodów).
Przepisy ustawy budżetowej na rok 1999 ustalały:
- dodatnie

saldo

finansowania

zagranicznego

(saldo

pożyczek

i

kredytów

zagranicznych) w kwocie 5.214 tys. zł,
- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 12.806.786 tys. zł, przy
planowanym deficycie budżetu państwa w kwocie nie większej niż 12.812.000 tys. zł.
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-

wysokość potrzeb pożyczkowych na kwotę 33.377.873 tys. zł.
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Faktyczne saldo finansowania zagranicznego okazało się ujemne i wyniosło
1.148.335 tys. zł. Całość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 1999 r. została
więc sfinansowana środkami uzyskanymi ze źródeł krajowych, w tym
przychodami z prywatyzacji.
Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa okazały się dużo wyższe od
zapisanych w ustawie budżetowej i wyniosły 37.345.884 tys. zł, przy zbliżonym
poziomie deficytu (plan – 12,81 mld zł, wykonanie 12,48 mld zł).
Tak duża rozbieżność w potrzebach pożyczkowych, wynosząca 3.968.011 tys.
zł, była głównie wynikiem:
- udzielonych z budżetu państwa pożyczek w wysokości 4.847.367 tys. zł, podczas
gdy w planie zakładano udzielenie pożyczek na kwotę 907.367 tys. zł. Ujemne saldo
pożyczek (po przewidywanej spłacie pożyczki przez Kasy Chorych, która nie
nastąpiła) miało wynieść 53.725 tys. zł, a wyniosło 4.841.092 tys. zł, tj. było wyższe
o 4.787.367 tys. zł,
- ujemnego salda finansowania zagranicznego w kwocie 1.148.335 tys. zł,
- ukształtowania się stanu środków pozostających na centralnym rachunku budżetu
państwa w kwocie 4.400.710 tys. zł, podczas gdy w planie przyjęto kwotę środków
w wysokości 2.750.000 tys. zł, tj. o 10,8% mniejszą, niż wykonanie w 1998 r.
Jednocześnie środki na spłatę zobowiązań długoterminowych (wykup
skarbowych papierów wartościowych) zostały zaplanowane w kwocie 16.908.506 tys. zł.
Wykonanie w tym zakresie wyniosło 14.252.409 tys. zł i było niższe o 2.656.097 tys. zł
w stosunku do planowanego (głównym powodem tej rozbieżności była planowana
przedterminowa odsprzedaż dwuletnich obligacji oszczędnościowych przez osoby
indywidualne w kwocie 3.000 mln zł, która faktycznie wyniosła 34,5 mln zł).
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Realizację przychodów i rozchodów prezentują dane w poniższe tabeli:
(w tys. zł)
1999 r. ustawa budżetowa

Wykonanie 1999 r.

Wyszczególnienie

1998 r.
Wykonanie

Saldo

Przychody

Rozchody

Saldo

Przychody

Rozchody

1

2

3

4

5

6

7

8

Finansowanie deficytu budżetowego

13.191.572

12812.000

77.939.124

65.127.124

12.478.963

81.423.079

68.909.354

I. Finansowanie ze źródeł krajowych

16.488.160

12.806.786

74.088.342

61.281.556

13.663.337

79.997.149

66.330.812

1.Stan środków na początku roku

2.122.755

2.500.000

2.500.000

-

3.083.015

3.083.015

0

2. Skarbowe papiery wartościowe

11.379 699

6.210.511

63.634.700

57.424.189

6.438.590

63.225.471

56.786.881

2.1. Bony skarbowe

-2.697.926

719.017

41.234.700

40.515.683

-218.100

42.316.372

42.534.472

2.2.Obligacje

5.491.494

22.400.000

16.908.506

6.656.690

20.909.099

14.252.409

a/ pożyczek państwowych tzw. aktywne

8.030.115

22.400.000

14.369.885

9.529.879

20.909.099

11.379.220

- o zmiennym oprocentowaniu

1.981.250

7.400.000

5.418.750

1.343.024

6.750.607

5.407.583

- o stałym oprocentowaniu

6.048.865

15.000.000

8.951.135

8.186.854

14.158.492

5.971.638

-2.538.621

0

2.538.621

-2.873.189

-

2.873.189

-841.534

0

841.534

-1.102.135

-

1.102.135

-1.697.087

0

1.697.087

-1.771.054

-

1.771.054

6.900.000

6.900.000

-

13.347.495

13.347.495

-

b pożyczek państwowych tzw. pasywne
- nominowane w złotych
- nominowane w dolarach
3.przychody z prywatyzacji
4. Kredyt w NBP
5.Pozostałe zobowiązania długoterminowe
-kredyty na inwest. infrastrukturalne

7.068.720
-1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-53.725
-60.000
6.275
-

853.642
0
6.275
847.367
-

907.367
60.000
0
847.367
-

-4.841.092
0
6.275
-847.367
-4.000.000

6.275
0
6.275
0
-

4.847.367
0
0
847.367
4.000.000

0

0

200.000

200.000

0

334.893

334.893

-3.083.015

-2.750.000

2.750.000

-4.400.710

-

4.400.710

600.000

-

600.000

6. Pożyczki krajowe
- dla KUKE
- dla Orbis S.A.
- dla Kas Chorych
- pożyczka dla ZUS
7. Zmiana stanu depozytów
8. Stan środków w końcu roku

-

- w tym: lokata
II. Finansowanie ze źródeł zagranicznych

-3.296.588

5.214

3.850.782

3.845.568

-1.148.335

1.430.207

2.578.542

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

FINANSOWANIE KRAJOWE
Finansowanie deficytu za pomocą skarbowych papierów wartościowych
odbywało się w 1999 r. poprzez pozyskiwanie środków ze sprzedaży bonów
i aktywnych (rynkowych) obligacji.
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Wpływy ze sprzedaży tych s.p.w. miały finansować ok. 69,2% potrzeb
pożyczkowych budżetu państwa, faktycznie zaś finansowały ok. 56% tych
potrzeb.
Przychody ze sprzedaży w 1999 r. skarbowych papierów wartościowych
i rozchody na wykup skarbowych papierów wartościowych przedstawia poniższa
tabela:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1

1999 r. - Ustawa budżetowa
Saldo

Przychody Rozchody

Wykonanie 1999 r.
Saldo

Przychody Rozchody

2

3

4

5

6

7

6.210, 5

63.634, 7

57.424,2

6.438,6

63.225,5

56.786,9

719,0

41.234, 7

40.515,7

-218,1

42.316,4

42.534,5

II. obligacje , w tym:

5. 491,5

22.400,0

16.908,5

6.656,7

20.909,1

14.252,4

1.Obligacje rynkowe/aktywne

8.030,1

22.400,0

14.369,9

9.529,9

20.909,1

11.379,2

800,0

3.800,0

3.000,0

-1.316,8

1.669,3

2.986,0

-748,5

1.600,0

2.348,5

-1.867,9

470,8

2.338,6

1.3. 2-letnia oszczędnościowa

0,0

3.000,0

3.000,0

474,9

509,3

34,5

1.4. 4-letnia oszczędnościowa

0,0

0,0

0,0

23,0

23,0

0,0

-868,9

2.200,0

3.068,9

-1.175,2

1.893,6

3.068,9

1.6. trzyletnia przetargowa

2.000,0

2.000,0

1.770,0

1.770,0

1.7. dwuletnia stałoprocentowa

3.648,9

6.600,0

153,2

2.790,2

2.636,9

4.850,8

5.165,0

314,2

SPW razem, w tym:
I. bony skarbowe

1.1. roczna stałokuponowa
1.2. roczna indeksowana

1.5. trzyletnia detaliczna

2.951,1

1.8. pięcioletnia stałoprocentowa
1.9. asymilacyjne

1.000,0

1.000,0

0,0

1.901,4

1.901,4

0,0

600,0

600,0

0,0

1.002,2

1002,2

0,0

1.600,0

1.600,0

0,0

2.593,1

2 593,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.121,2

1 121,2

0,0

-1,4

0,0

1,4

-0,083

0,0

0,083

-2.538,6

0

2.538,6

-2.873,2

0

2.873,2

2.1.obligacja konwersyjna

-122,0

0

122,0

-91,5

0

91,5

2.2.obligacje restrukturyzacyjne

-645,9

0

645,9

-939,3

0

939,3

1.10. 10-letnia stałoprocentowa
1.11. 10-letnia zmiennoprocentowa
1.12. zerokuponowe hurtowe
1.13. zamienna i 60%
2. Obligacje nierynkowe/pasywne
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Wyszczególnienie
1
2.3.obligacja dla BGŻ S.A.
2.4.obligacja nominowana w USD

1999 r. - Ustawa budżetowa
Saldo
2

Przychody Rozchody
3

Wykonanie 1999 r.
Saldo

4

5

Przychody Rozchody
6

7

-73,6

0

73,6

-71,3

0

71,3

-1.697,1

0

1.697,1

-1.771,1

0

1.771,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Struktura finansowania deficytu aktywnymi (rynkowymi) instrumentami
finansowymi, tj. bonami skarbowymi i obligacjami aktywnymi, nie odbiegała
zasadniczo od struktury planowanej. Nastąpiły tu jedynie zmiany udziału
poszczególnych instrumentów w tym finansowaniu, polegające głównie na:
- spadku udziału bonów skarbowych,
-

wzroście salda finansowania obligacjami rynkowymi.

Ustawa budżetowa na rok 1999 określiła saldo sprzedaży i wykupu bonów
skarbowych w wysokości 719.017 tys. zł. Saldo zrealizowane w tym zakresie było
ujemne i wyniosło 218.100 tys. zł. Oznacza to zmniejszenie udziału bonów
skarbowych w finansowaniu deficytu budżetowego, poprzez zastąpienie ich
obligacjami skarbowymi. Na potrzebę zmniejszenia udziału bonów skarbowych
w finansowaniu deficytu budżetowego, Najwyższa Izba Kontroli wskazywała już
w wystąpieniu skierowanym po kontroli wykonania budżetu państwa w 1997 r.
Zmniejszanie udziału bonów jest także zgodne z priorytetami określonymi w ustalonej
przez Ministra Finansów strategii zarządzania długiem, z której wynika dążenie do
wydłużenia okresu zapadalności długu.
W 1999 r. uzyskano wpływy tylko z obligacji aktywnych (rynkowych).
Planowane przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych w kwocie 22.400 mln zł
zostały zrealizowane w wysokości 20.909 mln, tj. 93,3%. Poniżej wielkości
zaplanowanych zrealizowano wpływy w obligacjach rocznych, w obligacjach dwuletnich
detalicznych oraz w obligacjach trzyletnich. Powyżej wielkości zaplanowanych
zrealizowano wpływy

szczególnie

w

odniesieniu

do

obligacji

dwuletnich

i pięcioletnich stało-procentowych, dziesięcioletnich (zmienno- i stało- procentowych)
i dwuletnich zero-kuponowych.
W załączniku nr 3 do ustawy budżetowej na rok 1999 zaplanowano wykup
obligacji na kwotę 16.908,5 mln zł. Wykup ten zrealizowano w kwocie 14.252,4 mln zł,
stanowiącej 84,3% planu.
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W stosunku do planu wykonanie w tym zakresie wyniosło: dla obligacji
aktywnych 79,1% planowanych rozchodów, a dla obligacji pasywnych – 113,2%
planowanych rozchodów.
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Zostało to spowodowane głównie tym, że:
-

w przypadku obligacji aktywnych zaplanowano przedterminowy wykup obligacji dwuletnich
oszczędnościowych w kwocie 3.000 mln zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło zaledwie
34,5 mln zł;

- w przypadku obligacji pasywnych dokonano przedterminowego wykupu części
zobowiązań dotyczących serii A obligacji restrukturyzacyjnych w kwocie
313.731,0 tys. zł. Środki na ten cel w wysokości 313.730,4 tys. zł pochodziły
z rachunku odsetek od środków zamkniętego Funduszu Prywatyzacji Banków
Polskich.
Według załącznika nr 3 do ustawy budżetowej na rok 1999 założone saldo
przychodów i rozchodów z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji pożyczek
państwowych miało wynieść 5.491,5 mln zł. Na kwotę powyższą składało się dodatnie
saldo z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji aktywnych w wysokości 8.030,1 mln zł
i ujemne saldo z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji pasywnych w kwocie –
2.538,6 mln zł. Faktyczne saldo z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji pożyczek
państwowych wyniosło 6.656,7 mln zł i było wyższe od kwoty założonej w ustawie
budżetowej o 1.165,2 mln zł, tj. o 21,2%. Na taką kwotę zrealizowanego salda składa
się dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji aktywnych w wysokości
9.529,9 mln zł oraz ujemne saldo z tytułu sprzedaży i wykupu obligacji pasywnych w
kwocie 2.873,2 mln zł.
Pozostałe

przychody

i

rozchody

związane

z

finansowaniem

potrzeb

pożyczkowych ze źródeł krajowych
Podstawową przyczyną wystąpienia zasadniczych różnic w sposobie
finansowania deficytu budżetowego, w stosunku do planu przyjętego w ustawie
budżetowej, były wyższe od planowanych o 93% wpływy z prywatyzacji majątku
państwowego. Wpływy te jednak nie zmniejszyły zapotrzebowania na środki
pozyskiwane poprzez sprzedaż s.p.w. Było to skutkiem finansowania nie ujętych
w ustawie budżetowej rozchodów spowodowanych:
1) umorzeniem spłat pożyczek, zaciągniętych przez Kasy Chorych,
2) udzieleniem pożyczki Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
3)

zwiększeniem na koniec roku stanu środków na rachunkach budżetu państwa.
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Znaczącym źródłem zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia były środki
budżetowe w kwocie 847,4 mln zł przekazane Kasom Chorych w lutym 1999 r.
w formie pożyczek, które następnie – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 1999 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym90 - uległy całkowitemu
umorzeniu. Cała kwota 847,4 mln zł powiększyła dług krajowy Skarbu Państwa.
Z ustaleń kontroli wynika także, że Kasy Chorych, po dokonaniu
przewidzianych ustawą rozliczeń i wyrównań, przekazały zasadniczą część
przychodów z umorzonych pożyczek (719,3 mln zł) samodzielnym publicznym
zakładom opieki zdrowotnej (SPZOZ), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r., zaś pozostałą resztę
(128,1 mln zł) zatrzymały, z przeznaczeniem na zakup świadczeń zdrowotnych.
Z uzasadnienia do projektu ustawy, o zmianie ustawy z dnia 6 lutego 1997
r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz „oświadczenia Rządu” z dnia
10 lipca 1999 r., na które powołano się w tym uzasadnieniu wynikało, że głównym
motywem

umorzenia

pożyczki

dla

Kas

Chorych

było

umożliwienie

usamodzielnionym
zakładom opieki zdrowotnej dokonania podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia
w 1999 r. Podwyżka ta stanowiła jeden z głównych postulatów wysuwanych w
czasie

prowadzonych

w

I

półroczu

1999

r.

działań

protestacyjnych

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Wyniki kontroli wykazały, że jedną z przyczyn narosłych kontrowersji
i przeciągających się negocjacji w sprawie rozwiązania problemu sfinansowania
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
zakładów opieki zdrowotnej za 1998 r., było niespójne i w części niezgodne
z obowiązującymi przepisami, postępowanie w tej sprawie. Znajduje to
potwierdzenie w następujących ustaleniach kontroli:
1)

w projekcie ustawy budżetowej na rok 1999 nie przewidziano środków na spłatę zobowiązań
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 1998 dla pracowników zakładów opieki
zdrowotnej

90

usamodzielnionych

Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.

przed

1999

rokiem.
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Przyjęto przy tym założenie, iż nakłady na ten cel zostały już ujęte w planowanych
wydatkach Kas Chorych, finansowanych ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Nie
zadbano przy tym, aby przyjęty sposób finansowania dodatkowych wynagrodzeń rocznych za
1998 r. nie naruszał obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności by był zgodny z przepisami art.
128 ust. 1 tej ustawy, które wśród celów, na jakie są przeznaczone przychody Kas Chorych,
nie wymieniają spłat takich zobowiązań;

2) w celu formalnego uregulowania sposobu sfinansowania wydatków na dodatkowe
wynagrodzenia roczne za 1998 r., Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia
15 grudnia 1998 r.91, zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 października

1998 r.92

świadczeniodawcy

usług

ustaliła,

iż

zdrowotnych,

suma
w

należności
przypadku

przekazywanych
zawarcia

umowy

z samodzielnym publicznym ZOZ, powinna obejmować między innymi koszty
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 1998, wypłacanego w 1999 r.
W świetle wyników kontroli zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 października 1998 r. nie mogła zapewnić osiągnięcia założonych przez jej
projektodawców celów, przede wszystkim ze względu na wadliwość prawną, a
także z powodu niewłaściwego wdrażania tego aktu. W szczególności bowiem:
- w znacznej części zawartych przez Kasy Chorych umów o udzielenie świadczeń
zdrowotnych w 1999 r. nie wymieniano poszczególnych elementów składowych
wynegocjowanego

kosztu

świadczenia.

Ponadto

w

niektórych

umowach

(zawieranych przeważnie w grudniu 1998 r.) powoływano się na przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. – (w brzmieniu
sprzed jego nowelizacji w dniu 15 grudnia 1998 r.), nie przewidujące ujmowania
w sumie należności za świadczone usługi zdrowotne, kosztów dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 1998 r.;

91

Dz. U. Nr 160, poz. 1069.

92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim
powinni odpowiadać świadczeniodawcy oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na
pierwszy rok działania Kas Chorych (Dz. U. Nr 134, poz. 873).
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-

niejednolite były również wytyczne w tej sprawie wydawane przez Pełnomocnika Rządu ds.
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego;

- ze względu na kwestionowanie przez stronę związkową prawidłowości ustalenia
środków na finansowanie samodzielnych ZOZ, Rada Ministrów – kierując się
ustaleniami zawartymi pomiędzy stroną rządową i związkową - wydała w dniu
13 lipca 1999 r. rozporządzenie93, które uchyliło przepisy dotyczące ujmowania
w sumie

należności

za

świadczenia

zdrowotne

kosztów

dodatkowego

wynagrodzenia za rok 1998;
- Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosków trzech ogólnopolskich
organizacji związkowych, wyrokiem z dnia 5 października 1999 r. (sygn. akt
U. 4/99) orzekł, iż § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.,
zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 października w sprawie wymagań
i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy oraz zasad i trybu
zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas
Chorych, jest niezgodny z ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a przez to
z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy także zauważyć, że stosownie do ustawy z dnia 23 lipca 1999 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, pożyczka udzielona
Kasom Chorych podlegała całkowitemu umorzeniu, w przypadku bezzwrotnego
przekazania przez Kasę samodzielnym publicznym ZOZ, środków na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998 r., przysługującego pracownikom
jednostek państwowej sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

93

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań
i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy oraz zasad i trybu zawierania umów ze
świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych (Dz. U. Nr 134, poz. 873 i Nr 160,
poz. 1069).
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Wyniki kontroli umorzenia pożyczek udzielonych dwóm wyrywkowo
wybranym Kasom Chorych wykazały, że w kwotach – ujętych przez te Kasy
w potwierdzeniach dokonania wypłaty, przedstawionych Ministrowi Finansów i
stanowiących jednocześnie bazę dla dokonywanych przez Pełnomocnika Rządu
„wyrównań”, uwzględniono między innymi wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
za 1998 r. dla pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, które
zostały usamodzielnione przed dniem 1 stycznia 1998 r. lub nie były, przed ich
przekształceniem w samodzielne zakłady, jednostkami państwowej sfery
budżetowej, o których mowa w art. 169 c ust. 1a-1f ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym. Dotyczyło to:
1) Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych, której dyrektor potwierdził wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia za 1998 r. w kwocie 2,1 mln zł dla pracowników
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przekształconego w samodzielny ZOZ
w dniu 2 września 1996 r. Ponadto w ogólnej kwocie wypłat (42,4 mln zł) zostało
ujęte przez tę Kasę dodatkowe wynagrodzenie za 1998 r. w kwocie 4,7 mln zł,
wypłacone w pełnej wysokości rocznej pracownikom 5 innych zakładów opieki
zdrowotnej, które zostały wpisane do rejestru samodzielnych publicznych zakładów
w dniu 6 stycznia 1998 r.;
2) Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, której dyrektor potwierdził
dokonanie wypłat w kwocie 59,3 mln zł, obejmującej m.in. dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 1998 r. w kwocie około 28 mln zł dla pracowników
jednostek ochrony zdrowia funkcjonujących w 1998 r. – przed ich przekształceniem
w samodzielne ZOZ - w ramach przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”. Pracownicy tych zakładów nie byli objęci przepisami ustawy z dnia 12
grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, określonymi w art. 169 ust.
1a-1f ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
W ocenie NIK, przekazanie samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej
środków na spłatę zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
1998 r. – z naruszeniem przepisów ustawowych, spowodowało nieuzasadnione
uszczuplenie tej części środków z umorzonych pożyczek, która powinna być
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przeznaczona na zakup świadczeń zdrowotnych. W przypadku dwóch ww. Kas
Chorych uszczuplenie to wyniosło ok. 35 mln zł.
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Ustawa budżetowa na rok 1999 nie upoważniała Ministra Finansów do
udzielenia ze środków budżetu państwa pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (FUS). Pożyczek dla tego Funduszu nie ujęto również w
planowanych rozchodach wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy
budżetowej.
Jednakże, wobec możliwości zagrożenia płynności finansowej FUS, Rada
Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 września 1999 r. (protokół ustaleń Nr 37/99),
po zapoznaniu się z informacją o sytuacji finansowej ZUS, zaakceptowała, na
wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, projekt ustawy o zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawą z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych94 postanowiono, że w 1999 r. FUS mogą być udzielane pożyczki z budżetu
państwa, w łącznej kwocie nie większej niż 4.000.000. tys. zł i do tych pożyczek, nie
stosuje się ograniczeń wynikających z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.
Minister Finansów, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września
1999 r., zawarł w okresie od 1 października do 23 grudnia 1999 r. z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, będącym dysponentem FUS, 7 umów, których przedmiotem
było udzielenie pożyczek pieniężnych ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie
4.000.000. tys. zł. Zgodnie z tymi umowami:
-

omawiane pożyczki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w terminie do 28 czerwca 2001 r.,

-

wysokość odsetek od tych pożyczek jest wyliczana wg zmiennej stopy oprocentowania dla
kolejnych okresów sześciomiesięcznych. Zmienna stopa oprocentowania jest w tym
przypadku równa średniej ważonej rentowności bonów skarbowych sprzedawanych na
przetargach w miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy. Odsetki będą spłacane
jednorazowo wraz z kredytem.

94

Dz. U. Nr 78, poz. 875.
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Stan środków na rachunku centralnym budżetu państwa na koniec 1999 r.
wzrósł:
- w porównaniu z 1998 r. o 1.317.696 tys. zł, tj. o 42,7 %,
-

w stosunku do ustaleń ustawy budżetowej o 1.650.710 tys. zł, tj. o 60,0 %.

W związku z tym, w ocenie NIK, dla racjonalnego zarządzania bieżącą
płynnością budżetu państwa, konieczne jest określenie limitów środków, które
można gromadzić na rachunkach budżetu państwa.
Nadwyżki posiadanych środków lokowane były na oprocentowanym
rachunku w NBP na podstawie art. 108 ustawy o finansach publicznych.
W 1999 r. Minister Finansów zawarł 131 umów o ulokowanie w NBP kwoty
ogółem – 50,9 mld zł. Odsetki od tych lokat wyniosły 222,1 mln zł i były wyższe
w stosunku do 1998 r. o 42,4 mln zł, tj. o 23,6%. Z ogólnej liczby umów – 85
(na kwotę 33,5 mld zł) zawarto w II półroczu 1999 r.
Z ustaleń kontroli wynika, że w Ministerstwie Finansów opracowano
w kwietniu 2000 r. raport, który przewiduje wdrożenie – po akceptacji przez Ministra,
systemu optymalizacji zarządzania płynnością budżetu państwa.
Depozyty

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych w ciągu 1999 roku były
również depozyty, znajdujące się na rachunku w Ministerstwie Finansów. Z
nadwyżki środków, znajdujących się na tym rachunku, dokonywane są lokaty w
banku centralnym. Wpływy odsetkowe z powyższych lokat zasilają dochody
budżetu państwa.
Stan depozytów na koniec 1999 roku w wysokości 297.335 tys. zł
obejmował:
- środki na wsparcie restrukturyzacji i osłonę likwidacji przedsiębiorstw (EFSAL
I i II) w wysokości 107.631 tys. zł,
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- depozyt Ministerstwa Skarbu Państwa w wysokości 108.920 tys. zł,
- środki Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w Likwidacji,
w wysokości 48.000 tys. zł,
- depozyt Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w wysokości 14.784 tys. zł.
Depozyt w kwocie 108.920 tys. zł, pochodzi z wpływów z prywatyzacji
Banku Handlowego S.A. Po kontroli prywatyzacji tego Banku NIK wskazała na
nieuzasadnione przetrzymywanie środków w wysokości 108.920 tys. zł,
pochodzących ze zbycia 5.446.000 obligacji zamiennych na akcje Banku,
ulokowanych w dniu 30 grudnia 1997 r. w Ministerstwie Finansów na specjalnym
rachunku bankowym jako depozyt budżetu państwa. Kwota ta winna być
wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na wspomożenie reformy emerytalnej,
której wdrażanie rozpoczęło się z dniem 1 stycznia 1999 r.
Do wniosku Prezesa NIK o wypracowanie i przedstawienie Radzie
Ministrów projektu decyzji o wydatkowaniu kwoty 108.900 tys. zł na cele
związane z finansowaniem wdrażania reformy systemu ubezpieczeń społecznych,
Minister Skarbu Państwa wniósł zastrzeżenia do Kolegium NIK, które oddaliło
zastrzeżenia 15 marca 2000 r. Realizując wniosek NIK, Minister Skarbu Państwa
15 maja 2000 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie przez Radę
Ministrów decyzji o sposobie wydatkowania przedmiotowej kwoty.
Zastrzeżenia nasuwa również celowość utrzymywania jako depozytu środków
Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w Likwidacji. Zgodnie z art. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy95 Fundusz ten przeszedł w stan likwidacji z dniem 24 grudnia 1990 r. i dotychczas,
mimo upływu prawie 10 lat, nie został zamknięty.

95

Dz. U. nr 89, poz. 517 i z 1995 r. nr 133, poz. 654.
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Wykorzystanie przychodów budżetu państwa z prywatyzacji majątku Skarbu
Państwa

Ustawa budżetowa na rok 1999 przewidywała przychody z prywatyzacji
w kwocie 6.900.000 tys. zł. Przychody te miały być przeznaczone w całości na
sfinansowanie deficytu budżetowego, w tym – stosownie do art. 28 ustawy,
4.000.000 tys. zł miało być przeznaczone na cele związane z reformą systemu
ubezpieczeń społecznych.
Art. 3 ust. 3 ustawy budżetowej upoważniał Ministra Finansów do
zwiększenia środków na finansowanie deficytu budżetowego do kwoty 8.000.000
tys. zł, w przypadku gdy wartość sprywatyzowanego majątku przekroczy
11.400.000 tys. zł. Faktyczne przychody z prywatyzacji wyniosły w 1999 r.
13.347.495 tys. zł.
Z kwoty 13.347.495 tys. zł przeznaczono:
-

8.000.000 tys. zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, w tym kwota 4.000.000 tys. zł
wynika z udzielonej FUS dotacji na sfinansowanie ubytku składek związanego z reformą
systemu ubezpieczeń społecznych (art. 28 ustawy budżetowej),

- 4.000.000 tys. zł na sfinansowanie pożyczki udzielonej FUS,
- 1.347.495 tys. zł na zwiększenie stanu na koniec 1999 r. środków na centralnym
rachunku budżetu państwa.
Finansowanie zagraniczne

W 1999 r. saldo finansowania zagranicznego było ujemne i osiągnęło wartość
1.148.335,0 tys. zł, pomimo ustalenia w ustawie budżetowej dodatniego stanu tego salda
w wysokości 5.214 tys. zł.
Pogorszenie planowanego salda zagranicznego wynikało z wykonania
planowanych przychodów zaledwie w 37,1%, przy realizacji rozchodów na poziomie
67,1% wielkości planowanej.
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W ustawie budżetowej na 1999 r. określono przychody zagraniczne w części 98
w wysokości 3.850.782,0 tys. zł. Zrealizowane przychody ogółem wyniosły
1.430.206,7 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 2.420.575,3 tys. zł, tj. o 62,9%.
Przychody te w układzie rodzajowym kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie
1
PRZYCHODY
I. Przychody z tyt. zaciągniętych
kredytów zagranicznych:
1. Bank Światowy
z tego:
- likwidacja skutków powodzi
- niewykorzyst. środki z 1998 r.
na likwid. skutków powodzi
- restrukturyzacja sektora węglowego
- tworzenie miejsc pracy na wsi
- reforma ubezp. społecznych
2. EBI
z tego:
- likwidacja skutków powodzi
- niewykorzyst. środki z 1998 r. na
likwid. skutków powodzi
- obw. Poznania (autostr. A-2)
- Sośnica-Murckowska (A-4)
- DTŚ (Katowice-Gliwice)
3. Fund. Rozw. Społ. Rady Europy
(likwid. skutków powodzi)
4. Inne infrastrukt. (EBI, IBRD, EBOiR,
NIB)
II. Rozliczenia sald kliring.
III. Przychody z tytułu spłat od udzielonych
kredytów zagranicznych
IV. Emisja obligacji skarb. na międzynarodowym rynku finansowym

Ustawa budżetowa

mln USD
4

% wykonania
planu

mln USD
2

tys. zł
3

1.013,4

3.850.782,0

352,3

1.430.206,7

37,1

500.0

1.905.721,0

224,9

925.137,5

48,6

235,0

894.068,0

104,6

433.720,0

48,5

100,0

378.113,0

39,0

156.796,8

41,5

0.02

55,3

tys. zł
5

6

70,0
40,0
25,0
159,0

268.513,0
151.544,0
95.898,0
603.463,0

65,6
80,8

276.878,0
328.466,7

103,1
0,0
0,0
54,4

109,0

411.668,0

59,2

240.656,4

58,5

3,1

10.642,5

20,0
10,0
20,0

76.718,0
38.359,0
76.718,0

18,5

77.167,8

0,0
0,0
100,6

50,0

193.380,0

39,5

162.940,8

84,3

56,0

214.810,0

-

-

0,0

-

-

-

6,3

23.996,0

500,0

1.894.300,0

V. Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich
VI. Wpływy od podm. gosp. na spłatę
odpożyczonych kredytów zagranicznych
VII. Inne,
z tego:
- zwrot kwoty wynikający z różnic kursowych dot. Ekofunduszu (Szwecja)

1999 r.
Wykonanie

10,3
-

37.201,3
-

155,0
0,0

79,8

313.730,4

-

6,0

22.765,0

37,3

154.134,7

677,1

1,1

4.000,0

0,0

2,7

0,1

0,0

2,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Na strukturę zrealizowanych przychodów zagranicznych w 1999 r.
składały się:
• wpływy z kredytów zagranicznych (925.137,5 tys. zł), które stanowiły 64,7%
przychodów zagranicznych. W stosunku do wielkości określonych w ustawie
budżetowej (1.905.721,0 tys. zł) przychody z zaciągniętych kredytów zagranicznych
wykonano w 48,6%.
Z ustaleń kontroli wynika, że wykazywana w sprawozdaniach budżetowych wartość
zrealizowanych

przychodów

zagranicznych

z

tytułu

kredytów

zaciągniętych

w

międzynarodowych instytucjach finansowych nie odzwierciedlała rzeczywistego poziomu
wykorzystania kredytów z tych instytucji, gdyż w przychodach części 98 budżetu
uwzględniane były tylko kredyty zagraniczne rejestrowane w ujęciu kasowym. Z tego
względu w wykonanych przychodach części 98 budżetu nie ujęto kredytów wykorzystanych w
1999 r. w formie rzeczowej o wartości ok. 145,0 mln USD. Drugą przyczyną niższych, niż
zakładał to plan, przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych było nie
wykorzystanie części kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych. Dotyczyło to m.
in.:

- podpisanych i dotychczas nie zrealizowanych umów na kredyty z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na budowę odcinków autostrady A-2 i A-4, w łącznej
wysokości 30,0 mln USD,
-

planowanych nowych kredytów infrastrukturalnych z przeznaczeniem m. in. na infrastrukturę
portową, restrukturyzację PKP, obwodnicę Trójmiasta,

- opóźnień w zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Światowym na tworzenie
miejsc pracy na wsi oraz rezygnacji z zaciągnięcia w tej instytucji kredytu na
reformę ubezpieczeń społecznych;
• wpływy z rachunku odsetek od Funduszu Prywatyzacji Banków Polskich (313.730,4
tys. zł), które stanowiły 21,9% przychodów zagranicznych. Przychody z tego
nieplanowanego

w

ustawie

budżetowej

źródła

-

zostały

w

całości
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wykorzystane na przedterminowy wykup obligacji restrukturyzacyjnych, dokonany
w dniu 2 sierpnia 1999 r.
W 1999 r. nie doszło natomiast do uruchomienia środków z odsetek od
Polskiego Funduszu Stabilizacyjnego, przechowywanych w NBP na rachunku
dochodów PFS. Stan tych środków na dzień 31 grudnia 1999 r. wynosił
62.562.124,09 USD. Na potrzebę przedstawienia Rządowi propozycji w sprawie
wykorzystania tych środków NIK wskazywała już w 1999 r.96 Wyniki kontroli
wykazały, że Ministerstwo Finansów podjęło w I kwartale 2000 r. prace zmierzające
do przygotowania takich propozycji.
• wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę odpożyczonych kredytów
zagranicznych. Planowane spłaty w wysokości 22.765,0 tys. zł zostały wykonane
w wysokości 154.134,7 tys. zł, w związku z przedterminową spłatą części kredytów
przez niektóre podmioty gospodarcze (w ramach pożyczki nr 3342 - Prywatyzacja
i restrukturyzacja – NFI).
• wpływy z tytułu spłat od udzielonych przez Polskę kredytów zagranicznych
w kwocie 37.201,3 tys. zł. Wpływy te stanowiły 2,6% przychodów zagranicznych
ogółem. Ustalone w ustawie budżetowej przychody z tytułu spłat udzielonych
kredytów zagranicznych zostały wykonane w 155,0%.
Nadal występują wysokie, niezrealizowane należności zagraniczne Skarbu
Państwa. Według stanu na koniec 1999 r. należności Skarbu Państwa (w zakresie
objętym kontrolą) wynosiły 9.299,2 mln zł i wzrosły w porównaniu do roku 1998
o 767,4 mln zł, tj. o 8,8%. W ramach tego należności z tytułu udzielonych kredytów
zagranicznych w walutach wymienialnych wynosiły 4.184,4 mln zł i wzrosły
w 1999 r. o 634,5 mln zł, tj. o 17,9%. W wyrażeniu dolarowym należności te
zmalały w ciągu 1999 r. z poziomu 1.013,1 mln USD do poziomu 1.008,7 mln USD, tj.
o 4,4 mln USD (0,4%).

96

Informacja o wynikach kontroli zarządzania krajowym długiem Skarbu Państwa – Warszawa, lipiec 1999 r. –
nr ewid. 191/99/P98/204/DFB.
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Z ogólnej kwoty zagranicznych należności kredytowych wynoszącej 1.008,7 mln
USD, kwota 775,0 mln USD, tj. 76,8% stanowiła zadłużenie w kapitale, pozostałą część w
kwocie 233,7 mln USD, tj. 23,2%, stanowiły zaległe odsetki.

Zmniejszająco na przyrost w 1999 r. należności ogółem (w zakresie
objętym kontrolą) wpływały przede wszystkim: spłaty długów przez dłużników
zagranicznych (Indonezja – 6,3 mln USD, Algieria – 4,0 mln USD), rozliczenie
należności z Rosją (20 mln USD), spłaty kredytów udostępnionych podmiotom
gospodarczym ze środków Banku Światowego (37,3 mln USD) oraz spadek
rynkowej

wartości

tzw.

collateralu

(obligacji

skarbowych

Stanów

Zjednoczonych), zakupionego na zabezpieczenie części zadłużenia wobec Klubu
Londyńskiego. Stan należności z tytułu collateralu zmniejszył się w 1999 r. z 781,0
mln

USD

do

596,5

mln

USD,

na

skutek

spadku wartości rynkowej obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych.
Należności z tego tytułu obejmują m. in. nie sprzedany w 1999 r. collateral o
wartości 145,8 mln USD, który stanowił zabezpieczenie wykupionych w grudniu
1998 r. obligacji Brady`ego. Jak wynika z ustaleń kontroli, w 1999 r. nie
dokonano wycofania i sprzedaży zwolnionego collateralu, gdyż warunki panujące
na rynku amerykańskich obligacji zero-kuponowych, jakie stanowią collateral, a
także pełne pokrycie potrzeb pożyczkowych środkami krajowymi, nie sprzyjały
przeprowadzeniu tej transakcji. Oznaczało to jednocześnie proporcjonalne
zmniejszenie potencjalnego przyrostu dochodów i przychodów zagranicznych.
W 1999 r. nie udało się Ministerstwu Finansów osiągnąć poprawy skuteczności
prowadzonych działań windykacyjnych należności zagranicznych, pomimo podjęcia
prób uregulowania tych spraw w przypadku takich krajów, jak: Angola (próby
sprzedaży wierzytelności), Etiopia (zamiana zadłużenia na nieruchomość pod polską
placówkę dyplomatyczną), Nikaragua, Argentyna (umorzenie części zadłużenia).
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Kolejną przyczyną niższych, niż zakładał plan, przychodów zagranicznych,
była rezygnacja z emisji obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach
finansowych. W ustawie budżetowej przewidziano uzyskanie w 1999 r. przychodu
z tego źródła w kwocie 1.894.300,0 tys. zł (500,0 mln USD). Przychodów tych nie
osiągnięto, gdyż – jak wykazały wyniki kontroli – Ministerstwo Finansów
zrezygnowało z emisji tych obligacji w związku ze zwiększonymi, w stosunku do
planu, przychodami z prywatyzacji. W ocenie NIK, rezygnacja Ministerstwa z
emisji tych obligacji była zasadna.
Rozchody zagraniczne w części 98 budżetu państwa w układzie
rodzajowym kształtowały się następująco:
1999 r.
Wyszczególnienie
1

Ustawa budżetowa
mln USD
tys. zł

Wykonanie
mln USD
tys. zł

2

3

4

1.012,7

3.845.568,0

639,7

2.578.541,6

67,1

I. Spłaty kredytów zaciągniętych
z tego:
- Klub Paryski
- gwarantowane poza KP
- Bank Światowy
- obl. Brady’ego (Klub Londyn)
- inne kredyty
II. Refundacje i cesje
z tego:
- Polimex-Cekop - Maroko

672,7

2.548.464,0

598,4

2.411.009,0

94,6

420,0
29,0
150,0

1.590.234,0
111.699,0
566.700,0

73,7

279.831,0

392,1
26,6
135,6
44,0

1.591.098,1
113.835,0
534.956,9
171.119,0

100,1
101,9
94,4
61,2

1,1

4.151,0

1,1

4.383,3

105,6

1,1

4.151,0

1,1

4.383,3

105,6

III. Konwersja długu zagr. na zł

100,0

386.760,0

-

-

7,5

28.148,0

8,4

34.063,1

121,0

2,0

7.609,4
10.886,2
6.652,8
3.000,0

31,4
1,7
1,8
24,2
0,7
1,9
1,0

118.670,0

8.664,1
1.902,7
9.754,7
6.104,8
9.539,4
2.539,4
123.964,4
7.177,3
7.394,0
98.016,0
0,0
7.421,6
3.955,5

113,9

2,9
1,8
0,8

2,2
0,5
2,4
1,5
2,3
0,6
30,6
1,8
1,8
24,2
0,0
1,8
1,0

200,0

759.375,0

1,2

4.917,6

0,6

0,05

204,2

-

ROZCHODY

IV. Udział w międzynar. organ. finansowych
z tego:
- IDA
w tym: zwrot do NBP
- EBOiR
- Fund. Rozw. Społ. Rady Europy
- MBOiR
w tym: zwrot do NBP
V. Ekokonwersja/Ekofundusz
- Szwajcaria
- Francja
- USA
- Finlandia
- Szwecja
- Włochy
VI. Rozchody z tyt. udzielenia kredytów zagranicznych
VII. Przeksięgowanie na 2000 r. nie wykorzystanych
środków z tyt. kredytów BŚ i FRSRE (BRRE)

5

% wykonania
planu
6

-

89,6
91,8
318,0
104,5

123

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

124
W ustawie budżetowej na rok 1999 ustalono rozchody zagraniczne w części
98 w wysokości 3.845.568,4 tys. zł. Zrealizowane rozchody wyniosły 2.578.541,6
tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na rok 1999 były niższe o 1.267.026,8
tys. zł, tj. o 32,9%. W strukturze rodzajowej wykonanych rozchodów największą
pozycję stanowiła spłata kredytów zaciągniętych (93,5% ogólnej wartości
rozchodów zagranicznych) oraz rozchody dokonane na tzw. ekokonwersję
(4,8%).
Wyniki kontroli wykazały, że podstawowymi przyczynami niższych niż
zakładano w ustawie budżetowej rozchodów zagranicznych było:
1) niewykorzystanie przez Ministra Finansów, zawartych w ustawie budżetowej,
limitów na konwersję długu zagranicznego na złote oraz na udzielenie przez Polskę
kredytów zagranicznych,
2) osiągnięcie oszczędności w środkach przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych od
zaciągniętych kredytów zagranicznych.
Z ustaleń kontroli w zakresie wykorzystania limitów na konwersję długu
zagranicznego oraz na udzielenie kredytów zagranicznych wynika, że z planowanej
kwoty 759.375,0 tys. zł na kredyty i pożyczki dla rządów innych krajów na
sfinansowanie importu z Polski towarów i usług, wykorzystano kwotę 4.917,6 tys. zł,
co stanowiło zaledwie 0,6% planu.
W

zakresie

poprawy

rozdysponowania

środków

finansowych

przeznaczanych na kredyty rządowe, Ministerstwo Finansów kontynuowało w
1999 r. prace zmierzające do określenia systemowej polityki udzielania takich
kredytów. Efektem tych prac było opracowanie materiału w sprawie stworzenia
w Polsce systemu pomocy rozwojowej, w tym finansowania pomocy w formie
kredytów rządowych.
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Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 1999 kwota w wysokości
386.760,0 tys. zł, z przeznaczeniem na konwersję długu zagranicznego Polski, nie
została wykorzystana. Do zasadniczych przyczyn nie zrealizowania upoważnienia
dotyczącego konwersji tego długu na inwestycje zagraniczne, należały:
-

brak nowych, dostatecznie atrakcyjnych propozycji konwersji długu na inwestycje
zagraniczne,

-

zdecydowane

preferowanie

przez

Polskę

zagranicznych

inwestycji

bezpośrednich

realizowanych z zaangażowaniem środków gotówkowych.

Na potrzebę zwiększenia starań o wykorzystanie limitów ustalonych w zakresie
konwersji długu zagranicznego na złote i udzielenia kredytów zagranicznych dla
rządów innych krajów na sfinansowanie importu z Polski towarów i usług, Najwyższa
Izba Kontroli zwracała już uwagę w wystąpieniach pokontrolnych dotyczących
wykonania budżetu państwa w latach poprzednich.
Planowane

spłaty

rat

kapitałowych

od

zaciągniętych

kredytów

zagranicznych w wysokości 2.548.464,0 tys. zł, wykonane zostały w kwocie
2.411.009,0 tys. zł, tj. w 94,6%. Niższe od planowanych były rozchody związane ze
spłatami kredytów wobec Banku Światowego (94,4% planu) oraz ze spłatą tzw.
innych kredytów (61,2% planu). Jednocześnie przekroczono planowane rozchody
z tytułu spłat kredytów wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim oraz
gwarantowanych poza Klubem, odpowiednio o 0,1% i 1,9%, co wynikało z innego
niż zakładano ukształtowania się kursów między walutami narodowymi
wierzycieli a dolarem amerykańskim, a także ze spadku wartości złotego w
stosunku do dolara amerykańskiego. Wykonane rozchody na spłatę powyższych
kredytów, mimo niepełnego wykorzystania środków planowanych, zapewniły
pełną i terminową obsługę zobowiązań.

126

4. Dług Skarbu Państwa, zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń
oraz wydatki związane z obsługą długu
Zobowiązania Skarbu Państwa97 wyniosły na koniec 1999 r. 282.935,3 mln
zł i w porównaniu do stanu na koniec 1998 r. uległy zwiększeniu o 25.812,2 mln zł,
tj. nominalnie o 10,0%, a realnie wzrosły o 0,2%.
W relacji do PKB zobowiązania SP stanowiły na koniec 1999 r. 46,3%, przy
46,8% na koniec 1998 r. Nieznaczna obniżka relacji zobowiązań SP do PKB (o 0,5 pkt
procentowego) wynika z wyższego wzrostu PKB liczonego w cenach stałych (o 4,1%)
od realnego wzrostu zobowiązań (o 0,2%).
Dane dotyczące poziomu zobowiązań SP prezentują dane w poniższej tabeli:
(w mln zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1.

Zobowiązania ogółem, z tego:

Stan w dniu:
31.12.1998 31.12.1999
3
4

Przyrost
w 1999 r.
5

%
4:3
6

realnie1/
% 4:3
7

257.123,1

282.935,3

25.812,2

110,0

100,2

131.858,6

144.165,4

12.306,8

109,3

99,6

- zadłużenie krajowe

121.182,22/

134.676,2

13.494,0

111,1

101,2

- poręczenia krajowe

10.676,4

9.489,2

-1.187,2

88,9

80,9

125.264,5

138.769,9

13.505,4

110,8

100,9

116.217,7

129.694,1

13.476,4

111,6

101,6

9.046,8

9.075,8

29,0

100,3

91,7

237.399,9

264.370,3

26.970,4

111,4

101,4

19.723,2

18.565,0

-1.158,2

94,1

91,1

1.1. Krajowe

1.2. Zagraniczne:
- zadłużenie zagraniczne3/
- gwarancje zagraniczne
2.

Razem zadłużenie

3.

Razem gwarancje i poręczenia

1/

Zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,098
(grudzień 1999 r./ grudzień 1998 r.).

2/

Nastąpiła zmiana w stosunku do danych prezentowanych w I półroczu 1999 r. (121.184,3 mln zł).

3/

Kurs walutowy zastosowany do obliczeń: 1998 r. = 3,5040 zł/USD; 1999 r. = 4,1484 zł/USD.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

97

W skład zobowiązań SP wchodzą: dług krajowy, dług zagraniczny oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu
poręczeń krajowych i gwarancji zagranicznych.

127
W ogólnej kwocie zobowiązań SP na koniec 1999 r. na zobowiązania
krajowe przypadało 51,0%, a na zagraniczne 49,0%. W stosunku do stanu z
końca 1998 r. nastąpiło zwiększenie 0,3 pkt procentowego udziału w strukturze
zobowiązań zagranicznych (w 1998 r. zobowiązania krajowe stanowiły 51,3%, a
zagraniczne 48,7%).
Wzrost zobowiązań zagranicznych w wyrażeniu złotowym o 13.505,4 mln
zł, tj. o 10,8%, spowodowany został znacznym wzrostem w 1999 r. kursu złotego
do dolara amerykańskiego (o 18,4%).

4.1.

Zobowiązania krajowe Skarbu Państwa oraz wydatki związane
z obsługą długu krajowego
Zobowiązania krajowe Skarbu Państwa, na które składa się dług krajowy

oraz niewymagalne zobowiązania, wynikające z udzielonych poręczeń spłaty
kredytów bankowych, wyniosły w końcu 1999 r. 144.165,4 mln zł, i w porównaniu
z rokiem 1998 wzrosły o 12.306,8 mln zł, tj. nominalnie o 9,3%, a realnie uległy
obniżeniu o 0,4%.
Poprawie uległa relacja tych zobowiązań do wartości produktu krajowego brutto
z 24,0% w 1998 r. do 23,6% w 1999 r.
Wydatki budżetu państwa związane z obsługą zobowiązań krajowych,
tj. z tytułu spłaty odsetek (i z tytułu dyskonta) od skarbowych papierów wartościowych
(spw) oraz z tytułu gwarancji i poręczeń wyniosły w 1999 r. 14.893,5 mln zł. W
stosunku do roku 1998 wydatki te były nominalnie wyższe o 5,3%, zaś realnie były
niższe o 1,8%, jednak ich udział w całkowitych wydatkach budżetu państwa wzrósł z
10,1% do 10,8%.
Dług krajowy Skarbu Państwa

Dług krajowy Skarbu Państwa (wg nominału) wynosił na koniec 1999 r.
134.676,2 mln zł i uległ zwiększeniu w porównaniu z 1998 r. o 13.494,0 mln zł,
tj. o 11,1%.
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Podstawową przyczyną przyrostu w 1999 r. krajowego długu Skarbu
Państwa były potrzeby pożyczkowe związane z finansowaniem deficytu
budżetowego i ujemnego salda finansowanie zagranicznego. Przypadało na te cele
około 41% całkowitego przyrostu długu. Kolejnymi znaczącymi powodami
narastania krajowego zadłużenia były:
1)

zmiany kursu złotego do dolara amerykańskiego, co w 1999 r. skutkowało wzrostem
zadłużenia o 2.760 mln zł,

2) wzrost zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych o 2.189 mln zł, z
tego 1.914 mln zł w dziale 85 – Ochrona zdrowia. Według ewidencji Ministerstwa
Finansów, zobowiązania wymagalne państwowych jednostek budżetowych w dziale
Ochrona zdrowia na koniec 1999 r. wyniosły 8.400,3 mln zł. W świetle wyników
kontroli wielkość tych zobowiązań może ulec zmianie, gdyż: nie został dotychczas
zakończony proces ich weryfikacji, wykazywany dług nie obejmuje niektórych
zobowiązań wymagalnych wobec zakładów opieki zdrowotnej usamodzielnionych
przed końcem 1998 r., zobowiązania te są nadal powiększane o naliczane odsetki,
pomimo że odsetki od nich nie podlegają kapitalizacji. W ocenie NIK brak było
pełnego rozpoznania wielkości zadłużenia z powyższego tytułu, pomimo wpływu
roku od podpisania z Bankiem Handlowym umowy w sprawie weryfikacji
i konwersji tych wierzytelności,
3) wzrost zadłużenia z tytułu nie podwyższenia płac w sferze budżetowej o 988,2 mln zł,
4) skapitalizowanie części odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych i obligacji
przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A. w łącznej wysokości
820,3 mln zł. W rezultacie tego, pomimo spłaty w 1999 r. rat kapitałowych od tych
obligacji w łącznej kwocie 696,9 mln zł oraz dokonania przedterminowego wykupu
z rachunku odsetek od środków Funduszu Prywatyzacji Banków Polskich obligacji
restrukturyzacyjnych o wartości 313,7 mln zł, zadłużenie z tytułu obligacji
restrukturyzacyjnych i obligacji przeznaczonych dla BGŻ S.A. uległo obniżeniu
jedynie o 190,2 mln zł,
5) sfinansowanie umorzonej pożyczki dla Kas Chorych w kwocie 847,4 mln zł,
6)

przyrost zobowiązań z tytułu bieżących rozliczeń z bankami w wysokości 364 mln zł.

129
Dług krajowy na dzień 31 grudnia 1999 r. obejmował:
•

zadłużenie z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych (spw), w kwocie 113.275,2
mln zł, co stanowiło 84,1% długu krajowego,

• tzw. zadłużenie pozostałe w kwocie 21.401,0 mln zł, co stanowiło 15,9% długu.
W skład długu z tytułu emisji spw wchodziło zadłużenie obejmujące:
• rynkowe skarbowe papiery wartościowe (zwane także aktywnymi spw), które
stanowiły 86,6% długu z tytułu skarbowych papierów wartościowych,
• nierynkowe skarbowe papiery wartościowe (zwane także pasywnymi spw), które
stanowiły 13,4% długu z tytułu skarbowych papierów wartościowych.
Kształtowanie się zadłużenia krajowego w latach 1998-1999 w układzie
rodzajowym zostało przedstawione w poniższej tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1
Zadłużenie krajowe
ogółem, z tego:
1. Skarbowe papiery
wartościowe
1.1. rynkowe SPW

31.12.1998 r.
Struktura
mln zł
%
2
3

31.12.1999 r.
Struktura
mln zł
%
4
5

Zmiana
mln zł

%

6

7

121.182,2

100,0

134.676,2

100,0

13.494,0

11,1

101.564,6

83,8

113.275,2

84,1

11.710,6

11,5

73.427,1

60,6

98.051,1

72,8

24.624,0

33,5

1.2. nierynkowe SPW

28.137,6

23,2

15,224,1

11,3

-12.913,5

-45,9

2. Pozostałe zadłużenie
krajowe

19.617,6

16,2

21,401,0

15,9

1.783,4

9,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1999 r. w porównaniu do roku 1998:
-

dług w rynkowych/aktywnych spw wzrósł o 24.624,0 mln zł, a jego udział w długu krajowym
zwiększył się z 60,6% w 1998 r. do 72,8% w 1999 r.;

- dług w nierynkowych/pasywnych spw uległ zmniejszeniu o 12.913,5 mln zł, a jego
udział w długu krajowym spadł z 23,2% do 11,3%;
-

pozostały dług krajowy wzrósł o 1.783,4 mln zł, a jego udział w długu krajowym spadł z
16,2% do 15,9%.
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Zadłużenie w aktywnych/rynkowych skarbowych papierach wartościowych

W 1999 r. zmieniła się struktura zadłużenia w aktywnych skarbowych
papierach wartościowych:
- spadł udział bonów skarbowych z 39,4% na koniec 1998 r. do 27,5% na koniec
1999 r. (w 1997 r. wynosił 53,6%),
- wzrósł udział obligacji o stałym oprocentowaniu z 37,8% na koniec 1998 r. do
54,2% na koniec 1999 r. (w 1997 r. wynosił 27,4%),
-

spadł udział obligacji o zmiennym oprocentowaniu z 22,8% do 18,3%.

W ocenie NIK kierunek tych zmian był zgodny z priorytetami określonymi
w ustalonej przez Ministra Finansów strategii zarządzania długiem.
Zadłużenie w pasywnych/nierynkowych spw

Zadłużenie w pasywnych skarbowych papierach wartościowych spadło o 12.913,5 mln zł,
tj. o 45,9%. Podstawową przyczyną spadku (o 44,3%) była konwersja zadłużenia
w NBP (zamiana instrumentów pasywnych na aktywne).
Pozostałe zadłużenie
Dane ilustrujące tzw. pozostałe zadłużenie zestawiono w poniższej tabeli:
(w mln zł)
Pozostały dług
1
1. Długoterminowe rozliczenia z NBP
2. Bieżące rozliczenia z bankami
3. Przedpłaty na samochody osobowe
4. Zobowiązania wymagalne jednostek
budżetowych
5. Zobowiązania. z tyt. niepodwyższania
płac w sferze budżetowej
Razem

Stan na:

2
1.738,0

Struktura
1998 r.
3
8,9

218,0

1,1

582,1

2,7

22,9

0,1

4,2

0,01

6.955,4

35,5

9.144,2

42,7

10.682,2

54,5

11.670,4

54,5

19.617,6

100,0

21.401,0

100,0

31.12.1998 r.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

31.12.1999 r.
4
-

Struktura
1999 r.
5
-
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Podstawowe zmiany, jakie zaszły w pozostałym zadłużeniu na przestrzeni
1999 r., polegały na:
•

konwersji długoterminowych rozliczeń z NBP na obligacje rynkowe, w kwocie 1.738,9 mln
zł,

• przyroście zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych o 2.188,8 mln zł
(do kwoty 9.144,2 mln zł), w tym z tytułu odsetek o 1.265,3 mln zł,
• przyroście zobowiązań z tytułu niepodwyższania płac w sferze budżetowej
o 988,2 mln zł.
W kwocie zadłużenia Skarbu Państwa, z tytułu zobowiązań wymagalnych
państwowych jednostek budżetowych, Ministerstwo Finansów ujmuje zarówno
wartość nominalną zobowiązań wymagalnych, jak i odsetki od tych zobowiązań. Nie
znajduje to uzasadnienia w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu
poręczeń i gwarancji98, stosownie do którego, do państwowego długu publicznego
i długu Skarbu Państwa zalicza się kwotę zobowiązań, których termin płatności minął,
z wyłączeniem odsetek nie podlegających kapitalizacji.
Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczenia kredytów krajowych

Niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń
według stanu na koniec 1999 r. wyniosły 9.489,2 mln zł i uległy zmniejszeniu
w porównaniu z 1998 r. o 1.187,2 mln zł, tj. o 11,1%. Spadek ten był głównie
wynikiem spłaty poręczonych kredytów przez kredytobiorców.
Wydatki z tytułu obsługi długu krajowego

Ustawa budżetowa na rok 1999 ustaliła wydatki w części 44 – Obsługa
długu krajowego w wysokości 15.658.058 tys. zł. Na mocy decyzji Ministra
Finansów z 9 czerwca i 19 października 1999 r., planowane wydatki w części 44
zostały
98

Dz.U. Nr 109, poz. 1244.
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zmniejszone o kwotę 282.400 tys. zł – do kwoty 15.375.658 tys. zł; o tę samą kwotę
zwiększone zostały rezerwy celowe (część 83 budżetu państwa). Zrealizowane
wydatki w części 44 wyniosły 14.893.542 tys. zł, tj. o 764.517 tys. zł mniej
w stosunku do ustawy budżetowej, a o 482.117 tys. zł mniej do planu po
zmianach. Prawie 60% uzyskanych oszczędności, w porównaniu do ustawy
budżetowej, powstało w związku z niewykonaniem wydatków w pozycji
„rozliczenia z tytułu poręczeń”.
W 1999 r. dominującą pozycję (98,0% wydatków części 44 budżetu
państwa) stanowiły wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych,
pozostałe 2% wydatków przypadało na rozliczenia z tytułu poręczeń.
Na wydatki poniesione na obsługę skarbowych papierów wartościowych
(spw) składały się:
-

wydatki z tytułu dyskonta od bonów skarbowych (4.854.155 tys. zł, tj. 33,2% wydatków na
obsługę spw),

- wydatki na odsetki i dyskonto od obligacji aktywnych (7.526.423 tys. zł, tj. 51,6%
wydatków na obsługę spw),
- wydatki na odsetki od obligacji pasywnych (2.216.309 tys. zł, tj. 15,2% wydatków
na obsługę spw).
Płatności

z

tytułu

obsługi

skarbowych

papierów

wartościowych

realizowane były przez budżet państwa terminowo.
Wydatki poniesione na rozliczenia z tytułu poręczeń wyniosły 296.654 tys.
zł i wynikały ze spłat dokonanych za 12 podmiotów.
W IV kwartale 1999 r. Ministerstwo Finansów wyemitowało po raz pierwszy
bony 2-, 3- i 6-tygodniowe. Konieczność emisji bonów o najkrótszych terminach
wykupu była podyktowana potrzebą zgromadzenia środków na pożyczkę dla ZUS.
Wyemitowane bony 2 i 3-tygodniowe, łącznie na kwotę 4,4 mld zł, zostały wykupione
jeszcze w tym samym roku. Ich emisja nie wpłynęła więc na poziom
zadłużenia wykazywanego na koniec 1999 r., miała jednak wpływ na wzrost
wydatków w 1999 r..
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W 1999 r. zaniżono bieżące wydatki na obsługę długu, poprzez
kapitalizację części odsetek od niektórych obligacji, na łączną kwotę 820.338 tys.
zł.
W związku z konstrukcją obligacji restrukturyzacyjnych, zakładającą jedynie
wypłatę części naliczonych odsetek i kapitalizację pozostałych naliczonych, a nie
wypłaconych odsetek, wydatki związane z obsługą tej obligacji w 1999 roku nie
zostały obciążone kwotą 741.791 tys. zł.
Podobnie, stosownie do konstrukcji obligacji dla BGŻ S.A. (na zwiększenie
funduszy własnych), która zakłada wypłatę 50% naliczonych odsetek i
kapitalizację pozostałych nie wypłaconych odsetek, wydatki związane z obsługą
tej obligacji w 1999 roku nie zostały obciążone kwotą 78.547 tys. zł.
Zdaniem NIK kapitalizowanie części odsetek, od wyżej wymienionych
obligacji, powoduje obciążanie długu, którego wykup jest finansowany bezpośrednio
z rozchodów budżetowych – z pominięciem rachunku wydatków i deficytu
budżetowego.
Również narosłe w 1999 r. odsetki od zobowiązań wymagalnych jednostek
budżetowych w kwocie 1.265,3 mln zł nie zostały sfinansowane, a zatem nie
obciążyły wydatków na obsługę długu krajowego. Koszty naliczonych, lecz nie
spłaconych odsetek zostały dodane do zadłużenia krajowego w pozycji
„zadłużenie wymagalne jednostek budżetowych”. Podstawowa część kwoty nie
spłaconych odsetek w wysokości 1.212,1 mln zł dotyczyła zobowiązań powstałych
w dziale 85 – Ochrona zdrowia. W związku z rozpoczętą w 1999 r. przez Ministra
Finansów (za pośrednictwem Banku Handlowego) konwersją przejętego przez
Skarb Państwa

zadłużenia

instytucji

ochrony

zdrowia,

koszty

odsetek

naliczonych do dnia konwersji, będą zwiększać skonwertowany dług, zaś w
przypadku zastosowania wykupu bezpośredniego – część zobowiązań ochrony
zdrowia będzie bezpośrednio obciążać rozchody w części 98 budżetu państwa.
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W sposób niejednolity, a w niektórych przypadkach z naruszeniem
obowiązujących przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia
18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz
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innych przychodów i rozchodów99 i z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego
długu publicznego100, ewidencjonowane były nakłady na wykup zobowiązań
wymagalnych i naliczonych od nich odsetek w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast, Ministerstwie Kultury i Sztuki, Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Głównym Urzędzie Ceł, a także u wojewodów (w dziale
Oświata).
Wydatki

na

emisję

skarbowych

papierów

wartościowych

i

na

wynagrodzenie Banku Handlowego z tytułu obsługi wierzytelności wobec Skarbu
Państwa, wynikających z nieuregulowania zobowiązań instytucji ochrony
zdrowia, w łącznej kwocie prawie 130 mln zł, były ewidencjonowane nie w części
44, lecz w części 08 budżetu państwa.

4.2.

Zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa oraz wydatki związane
z obsługą zadłużenia zagranicznego
Według stanu na 31 grudnia 1999 r. na zobowiązania zagraniczne Skarbu

Państwa w kwocie 138.769,9 mln zł składały się:
- zadłużenie zagraniczne w kwocie 129.694,1 mln zł (93,5%),
- niewymagalne zobowiązania z tytułu gwarancji spłaty kredytów zagranicznych na
kwotę 9.075,8 mln zł (6,5%).
Zadłużenie zagraniczne

Dług zagraniczny obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych
w walutach wymienialnych oraz z tytułu emisji obligacji skarbowych na rynkach
zagranicznych.
99

Dz.U. Nr 39, poz. 169 ze zm.

100

Dz.U. Nr 109, poz. 1244.
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Główne składniki zadłużenia zagranicznego w złotych przedstawiono
w poniższej tabeli.
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1
Zadłużenie zagraniczne:

Struktura Zmiana Wskaźnik
kol. 3
w 1999 r.
%
31.12.1999 r.
%
(3-2)
(3:2)
3
4
5
6
129.694,1
100,0
13.476,4
111,6

Stan w dniu
31.12.1998 r.
2
116.217,7

1. Obligacje skarbowe wyemitowane
na rynki zagraniczne, z tego:
- zagraniczne obligacje skarbowe
- obligacje Brady`ego
2. Kredyty, z tego:
- kredyty w walutach wymienialn.

21.391,6

25.239,1

19,5

3.847,5

118,0

2.800,5

3.229,5

2,5

429,0

115,3

18.591,1

22.009,6

17,0

3.418,5

118,4

94.826,1

104.455,0

80,5

9.628,9

110,2

94.826,1

104.455,0

80,5

9.628,9

110,2

Przeliczono po kursie: 1998 r. - 3,5040 zł/USD, 1999 r. - 4,1483 zł/USD.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W stosunku do stanu na koniec 1998 r. zadłużenie zagraniczne wyrażone
w walucie krajowej wzrosło o 13.476,4 mln zł, tj. o 11,6%, co wynikało ze wzrostu
kursu złotego do dolara amerykańskiego (o 18,4%). Po uwzględnieniu skutków
wzrostu kursu, zadłużenie zagraniczne w 1999 r. w porównaniu do 1998 r.
zmalało o 5,7%. Zadłużenie Skarbu Państwa w walutach wymienialnych,
wyrażone w dolarach amerykańskich wynosiło w końcu 1999 r. 31.264,4 mln USD
i zmalało w stosunku do 1998 r. o 1.902,7 mln USD, tj. o 5,7%.
Dane dotyczące wartości zadłużenia zagranicznego wyrażonego w dolarach
amerykańskich przedstawiono w poniższej tabeli:
(w mln USD)
Wyszczególnienie
1
RAZEM
1. Klub Paryski
2. Klub Londyński (obligacje
Brady`ego)
3. Gwarantowane poza KP
4. Bank Światowy
5. Zagraniczne obligacje skarbowe

Stan zadłużenia w dniu:
31.12.1998 r.
31.12.1999 r.
kwota
%
kwota
%
2
3
4
5
100,0 31.264,4 100,0
33.167,1
72,9
74,8 22.799,6
24.808,2
5.305,7
29,8
1.632,4
799,2

16,0
0,1
4,9
2,4

5.305,7
0,0
1.655,5
778,5

17,0
0,0
5,3
2,5

Zmiana zadłużenia
Kwota
%
kol. 4 - 2 kol. 4:2
6
7
94,3
- 1.902,7
91,9
- 2.008,6
0,0
- 29,8
23,1
- 20,7

100,0
0,0
101,4
97,4
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Wyszczególnienie
1
6. Pozostali wierzyciele

Stan zadłużenia w dniu:
31.12.1998 r.
31.12.1999 r.
kwota
%
kwota
%
2
3
4
5
591,8
1,8
725,1
2,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zmiana zadłużenia
Kwota
%
kol. 4 - 2 kol. 4:2
6
7
133,3
122,5
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Głównymi pozycjami zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w
walutach wymienialnych było zadłużenie wobec:
- Klubu Paryskiego, zrzeszającego wierzycieli rządowych (72,9%),
- Klubu Londyńskiego, zrzeszającego wierzycieli komercyjnych (17,0%),
- Banku Światowego (5,3%).
Na

spadek

zadłużenia

zagranicznego

wyrażonego

w

dolarach

amerykańskich na koniec 1999 r. w największym stopniu wpłynęły następujące
działania i okoliczności:
• spadek zadłużenia wobec Klubu Paryskiego o 2.008,6 mln USD, tj. o 8,1%, który
wynikał ze spadku kursów walut narodowych do dolara amerykańskiego
(tzw. kursów krzyżowych) w kwocie 1.590,3 mln USD oraz spłaty rat kapitałowych
i redukcji zadłużenia poprzez tzw. ekokonwersję o równowartości 418,3 mln USD;
• spadek zadłużenia z tytułu kredytów gwarantowanych poza Klubem Paryskim
o 29,8 mln USD, w związku z całkowitą spłatą tzw. kredytu “Jumbo”;
• spadek zadłużenia z tytułu wyemitowanych na rynki zagraniczne obligacji
skarbowych o 20,7 mln USD, tj. o 2,6%, spowodowany w całości spadkiem kursu
marki niemieckiej w stosunku do dolara amerykańskiego (część wyemitowanych
w latach poprzednich obligacji nominowanych było w DEM).
Jednocześnie wystąpiły następujące działania i okoliczności, które
wpływały hamująco na spadek zadłużenia:
•

wzrost zadłużenia w pozycji “pozostali wierzyciele” o 133,3 mln USD - do poziomu 725,1
mln USD (tj. o 22,5%), spowodowany: zaciągnięciem nowych lub wykorzystaniem wcześniej
przyznanych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy w łącznej wysokości 190,8 mln
USD. Malejąco na zadłużenie w tej pozycji wpłynęły natomiast korzystne różnice kursowe
oraz spłaty kredytów w kwocie 44,0 mln USD.

•

wzrost zadłużenia wobec Banku Światowego o 23,1 mln USD (tj. o 1,4%), wynikający z:

- wykorzystania w 1999 r. zaciągniętych kredytów w kwocie 174,9 mln USD,
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- spłaty rat kapitałowych w kwocie 135,6 mln USD,
- skutków zmiany koszyka walut (tzw. pool-u), co spowodowało spadek stanu
zadłużenia o 16,2 mln USD.
W ciągu 1999 r. nie dokonywano wykupu obligacji Brady`ego, wobec czego
stan zadłużenia z tytułu ww. obligacji nie zmienił się i wynosi 5.305,7 mln USD.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie kolejna umowa z Bankiem
Handlowym, w której Minister Finansów, działający w imieniu Skarbu Państwa,
powierzył Bankowi prowadzenie ewidencji księgowej i obsługi bankowej zadłużenia
zagranicznego i należności budżetu państwa od zagranicy. Wydatkowana przez budżet
w 1999 r. prowizja dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu ww. umowy
w kwocie 3.880,8 tys. zł, wykazywana jest w części 08, a nie w części 41 budżetu
państwa. Umowa z Bankiem Handlowym obowiązuje do końca 2000 r.
Gwarancje spłaty kredytów zagranicznych

Oprócz zadłużenia zagranicznego Skarb Państwa posiadał na koniec 1999
r. niewymagalne zobowiązania wynikające z udzielonych gwarancji spłaty
kredytów zagranicznych w wysokości 9.075,8 mln zł. Stan tych zobowiązań
zwiększył się w stosunku do stanu na koniec 1998 r. o 29,0 mln zł, tj. o 0,3%.
Stanowiło to wynik udzielonych w 1999 r. nowych gwarancji zagranicznych (na
kwotę 1.570,0 mln zł), zmiany kursów walut (na sumę 717,8 mln zł) oraz
zmniejszeń spowodowanych dokonanymi w ciągu roku spłatami zobowiązań
zarówno przez kredytobiorców, jak i Ministra Finansów (na łączną kwotę 2.258,8
mln zł).
Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego pokrywane z części 41
obejmują spłaty odsetek od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych
oraz odsetek od obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki zagraniczne, a
także wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych.
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W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 41 - Obsługa
zadłużenia zagranicznego w wysokości 5.015.000 tys. zł.
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Minister Finansów, działając na podstawie upoważnienia, zawartego w art. 100
ust. 2 pkt 1 i ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz
upoważnienia, zawartego w art. 44 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1999, zmniejszył
w ciągu 1999 r. ustalone wydatki w części 41 o 353.700 tys. zł.
Zrealizowane wydatki w części 41 budżetu państwa wyniosły 3.883.990 tys. zł,
tj. 77,4% wydatków założonych w ustawie budżetowej i 83,3% wydatków w planie po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki w tej części były w ujęciu nominalnym
wyższe o 114.124 tys. zł, tj. o 3,0%, a w ujęciu realnym były niższe o 161.076 tys. zł,
tj. o 4,0%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków w dziale 94, rozdział
9435 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, dominujący udział miały wydatki
ewidencjonowane w paragrafie 63 - Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów
zagranicznych oraz obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki zagraniczne.
Zrealizowane wydatki w tym paragrafie wyniosły 3.883.345 tys. zł, tj. 99,98%
wydatków w części 41 budżetu. W stosunku do planu ustalonego w ustawie
budżetowej (4.898.660 tys. zł) wydatki te wykonano w 79,3%, a do planu po
zmianach (4.544.960 tys. zł) w 85,4%. W porównaniu do 1998 r. wydatki te były
w ujęciu nominalnym wyższe o 3,0%, a realnie były niższe o 4,0%. Główne
pozycje, w zrealizowanych wydatkach na spłatę odsetek od otrzymanych
kredytów zagranicznych oraz obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki
zagraniczne, stanowiły spłaty odsetek wobec:
- Klubu Paryskiego - 55,5%,
- Klubu Londyńskiego (obligacje Brady’ego) - 26,9%,
- Banku Światowego - 9,9%,
- obligacji wyemitowanych na rynki zagraniczne - 5,7%.
Płatności z tytułu obsługi długu zagranicznego realizowane były przez budżet
państwa terminowo.

143
Niższe, od założonego w ustawie budżetowej, wykonanie omawianych
wydatków nastąpiło w szczególności, na skutek:
1)

mniejszych wydatków z tytułu obsługi zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, które zostały
wykonane w stosunku do ustawy budżetowej w 78,9%, a do planu po zmianach w 88,9%.
Wynikało to głównie z korzystniejszego niż zakładano ukształtowania się tzw. kursów
krzyżowych między walutami, w jakich spłacane są odsetki od zadłużenia wobec Klubu
Paryskiego, a także niższych niż zakładano stóp procentowych LIBOR, według których
naliczane były odsetki. Istotny wpływ na poziom planowanych i wykonanych wydatków z
tytułu odsetek od zadłużenia zagranicznego mają ustalone stopy procentowe. Stwierdzono, że
w niektórych przypadkach oprocentowanie ustalone w umowach dwustronnych z państwami
zrzeszonymi w Klubie Paryskim jest znacząco wyższe od stóp procentowych obowiązujących
obecnie na międzynarodowych rynkach finansowych. Na przykład stałe oprocentowanie
długu

wynosi:

wobec

USA

-

8,0-8,7%,

wobec

Holandii

8,7-9,3%, a wobec Wielkiej Brytanii - 6,5-6,6%, przy obowiązującej w 1999 r. stopie LIBOR
(dla USD) od 5,00% do 6,06%.

Z ustaleń kontroli wynika, że działalność Ministerstwa Finansów, zmierzająca
do ewentualnej konwersji zobowiązań w zakresie zadłużenia zagranicznego na
zobowiązania o oprocentowaniu dostosowanym do aktualnych warunków
rynkowych, nadal ogranicza się do prowadzenia prac rozpoznawczych w tym
zakresie.
Na uwagę zasługuje przy tym niewykorzystanie przez Ministra Finansów, zawartych
w ustawie budżetowej na 1999 r., uprawnień do przedterminowego wykupu lub zamiany
zobowiązań Skarbu Państwa wobec wierzycieli zagranicznych.
2)

niższych płatności wobec Banku Światowego, które wykonano, w stosunku do ustawy
budżetowej i planu po zmianach, w 75,8%. Obniżenie płatności, w porównaniu do planu o
122.242 tys. zł, wynikało w tym przypadku przede wszystkim z niższego, niż zakładano na
etapie planowania, wykorzystania kredytów, a także z korzystnej relacji walutowej (stosunek
walut narodowych do dolara amerykańskiego) w odniesieniu do tzw. kredytów poolowych.
Należy zauważyć, że na tle niepełnego wykorzystania kwot planowanych, w 1999 r.
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z wydatków w części 41 budżetu państwa, poniesionych na obsługę kredytów zaciągniętych
w Banku Światowym w kwocie 383.744,4 tys. zł, około 6.600 tys. zł, tj. 1,7%, stanowiły
opłaty za tzw. gotowość wierzyciela (commitment),

3) niższych wydatków na spłatę odsetek od obligacji Brady’ego. Planowane w ustawie
budżetowej na 1999 r. wydatki na ten cel zostały wykonane w 89,7% (w ujęciu
złotowym) i w 82,6% (w ujęciu dolarowym). Oszczędność w kwocie 120.433 tys. zł
wynikała z korzystnego dla strony polskiej kształtowania się stóp procentowych
(w przypadku Discount Bonds i New Money Bonds) oraz przedterminowego
wykupu części obligacji Brady`ego, dokonanego jeszcze w grudniu 1998 r.
w kwocie 748 mln USD, który nie został uwzględniony przy planowaniu budżetu na
rok 1999.
4) niższych niż zakładano wydatków na obsługę polskich obligacji skarbowych
wyemitowanych na międzynarodowe rynki finansowe. Oszczędność w kwocie
107.062 tys. zł, uzyskano głównie w wyniku rezygnacji przez Ministra Finansów
w 1999 r., podobnie jak i w 1998 r., z emisji obligacji skarbowych przeznaczonych
do sprzedaży na rynkach międzynarodowych.
5)

niskiego wykorzystania wydatków na spłatę odsetek od tzw. innych kredytów. Oszczędność w
kwocie 86.231 tys. zł wynikała przede wszystkim z niższego niż planowano wykorzystania
kredytów zaciągniętych w takich międzynarodowych instytucjach finansowych, jak:
Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy, a tym samym z niższych niż
planowano kosztów ich obsługi.

Pozostałymi czynnikami, które wpłynęły na zmniejszenie kosztów obsługi
otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych były - niższe niż zakładano ich
oprocentowanie oraz korzystna relacja kursowa walut narodowych w stosunku
do dolara amerykańskiego.
Poniesione w 1999 r. wydatki budżetowe z tytułu udzielonych gwarancji
spłaty kredytów zagranicznych w kwocie 644,8 tys. zł dotyczyły, podobnie jak
w poprzednich latach, jedynie pięciu polskich przedsiębiorstw, które korzystały
z kredytu włoskiego zaciągniętego w 1992 r. w Mediocredito Centrale na
finansowanie produkcji żywności bezglutenowej i nie wywiązywały się ze swoich
zobowiązań. W latach 1995-1999 ze środków budżetu państwa, wypłaty z tytułu
obsługi kredytu zaciągniętego we Włoszech wyniosły 2.197,5 tys. zł. Wobec

145
podmiotów, o których wyżej mowa, wszczęto w 1999 r. egzekucję należności w
trybie administracyjnym. Podjęte czynności do czasu zakończenia kontroli nie
przyniosły skutków w postaci spłat należności.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, różnica między wydatkami planowanymi
a zrealizowanymi w 1999 r. - choć mniejsza niż w 1998 r. - wynikała z założenia na
etapie

planu

zbyt

wynikającymi

z

wysokich

planowania

rezerw
w

zabezpieczających

warunkach

dużej

przed

zagrożeniami

niepewności,

szczególnie

w odniesieniu do prognoz kształtowania się kursów walutowych i stóp procentowych.

5.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

5.1. Główne postanowienia ustawy budżetowej
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano środki i limity na
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (załączniki nr 8 i 9 do ustawy
budżetowej na 1999 r.) na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej101.
Przyjęto

691.017

etatów

kalkulacyjnych

(łącznie

z

1.611

etatami

przewidzianymi na nowe zadania wynikające z części 83 - Rezerwy celowe) oraz
wynagrodzenia ogółem w kwocie 13.258.402 tys. zł.
Poza

tym

zaplanowano

kwoty

środków

i

limitów

na podwyżki

wynagrodzeń dla pracowników cywilnych w podziale na działy klasyfikacji
budżetowej, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze
oraz

szkoły

wyższe

w wysokości 433.961 tys. zł (po ubruttowieniu 533.843 tys. zł) dla 503.427 etatów
kalkulacyjnych. Wydatki te nie obejmowały środków na podwyżki wynagrodzeń
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby
cywilnej,

sędziów

komorników

101

i prokuratorów,

sądowych

oraz

Dz.U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163 ze zm.

sądowych

żołnierzy

i

kuratorów

funkcjonariuszy,

zawodowych,
dla

których
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podwyższenie wynagrodzeń nastąpiło od dnia 1 stycznia 1999 r., w ramach
środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.
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Powyższe środki i limity zapewniały wzrost wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej wyższy o 2 punkty procentowe od planowanego w ustawie
budżetowej średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w
wysokości 8,5% (503.427 etatów kalkulacyjnych).
Średnie

podwyżki

dla

osób

zajmujących

kierownicze

stanowiska

państwowe zaplanowano w wysokości - 674,2 zł (po ubruttowieniu 829,4 zł), dla
pracowników służby cywilnej (w przeważającej części dotyczy to dyrektorów
generalnych) 584,0 zł (po ubruttowieniu 718,4 zł), dla sędziów i prokuratorów 346,4 zł, dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed 1 stycznia
1999 r. - 252,4 zł, dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po 1
stycznia 1999 r. - 301,4 zł, dla sądowych kuratorów zawodowych - 134,6 zł (po
ubruttowieniu 165,6 zł), a dla komorników sądowych - 109,1 zł (po ubruttowieniu
134,2 zł).
W art. 26 ust. 2 ustawy budżetowej określone zostały terminy podwyżek
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1999 r.:
- dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników służby
cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych, komorników
sądowych oraz żołnierzy i funkcjonariuszy od 1 stycznia,
- dla pracowników cywilnych od 1 kwietnia.
Ponadto, w ustawie budżetowej utworzono, do dyspozycji Rady Ministrów,
dodatkową rezerwę środków i limitów na wcześniejsze podwyższenie wynagrodzeń
pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej, obejmującą:
- środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości
37.046 tys. zł (po ubruttowieniu 45.573 tys. zł),
- limity wynagrodzeń dla dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej
w wysokości 740 tys. zł (po ubruttowieniu 910 tys. zł),
- limity wynagrodzeń dla niedotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej
w wysokości 4.828 tys. zł (po ubruttowieniu 5.939 tys. zł),
- limity wynagrodzeń

dla

szkół

(po ubruttowieniu 24.100 tys. zł).

wyższych

w

wysokości

19.591

tys.

zł
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W wyniku dokonanego przez Radę Ministrów podziału rezerw na
podwyżki wynagrodzeń na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej,
przeciętna podwyżka wprowadzona od 1 marca 1999 r. dla pracowników
cywilnych wyniosła 98,7 zł, a po ubruttowieniu 121,4 zł.
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano również rezerwę na
zmiany organizacyjne obejmującą:
- środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości
5.664 tys. zł (po ubruttowieniu - 6.968 tys. zł) na 400 etatów kalkulacyjnych,
- limity wynagrodzeń dla gospodarki pozabudżetowej dotowanej w wysokości 708
tys. zł (po ubruttowieniu - 871 tys. zł) na 50 etatów kalkulacyjnych,
- limity wynagrodzeń dla gospodarki pozabudżetowej nie dotowanej w wysokości
2.124 tys. zł (po ubruttowieniu - 2.613 tys. zł) na 150 etatów kalkulacyjnych,
Rezerwa na zmiany organizacyjne w kwocie 6.237,1 tys. zł została
rozdysponowana rozporządzeniami Rady Ministrów:
1. dla jednostek budżetowych (3.751,4 tys. zł):
a) z dnia 19 maja 1999 r.102 - 1.375,0 tys. zł - wynagrodzeń na 57 etatów
kalkulacyjnych (39 etatów średniorocznie),
b) z dnia 22 czerwca 1999 r.103 - 674,7 tys. zł - wynagrodzeń na 49 etatów
kalkulacyjnych, w tym państwowym jednostkom budżetowym 34 etatów
kalkulacyjnych, oraz wynagrodzeń na te etaty w kwocie 455,3 tys. zł (29 etatów
średniorocznie),
c) z dnia 26 października 1999 r.104 - 1.701,7 tys. zł - wynagrodzeń na 489 etatów
kalkulacyjnych, w tym 284 etaty dla państwowych jednostek budżetowych -100
etatów średniorocznie.
Nie rozdysponowane pozostały środki na wynagrodzenia w kwocie 3.216,6 tys. zł
i 232 etaty średniorocznie;
102

Dz. U. Nr 49, poz. 487.

103

Dz. U. Nr 59, poz. 624.

104

Dz. U. Nr 88, poz. 981.
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2.

dla jednostek gospodarki pozabudżetowej niedotowanej (w kwocie 2.485,7 tys. zł):

a) z dnia 22 czerwca 1999 r.105 - 219,4 tys. zł limitu wynagrodzeń na 15 etatów
średniorocznie dla część 37 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(15 etatów od 1 stycznia 1999 r.) - w celu zapewnienia ciągłości w 1999 r.
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych,
środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne
w 1998 r.106
b) z dnia 26 października 1999 r.107 - 2.266,3 tys. zł limitu wynagrodzeń na 205
etatów kalkulacyjnych - 135 etatów średniorocznie,
Pozostała nie rozdysponowana kwota limitu wynagrodzeń - 127,3 tys. zł;
3. dla jednostek gospodarki pozabudżetowej dotowanej wyżej wymieniona rezerwa,
w wysokości 871,0 tys. zł limitu wynagrodzeń na 50 etatów średniorocznie, nie
została rozdysponowana.
Poza tym w ustawie budżetowej utworzono rezerwę środków i limitów
wynagrodzeń przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych
stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których liczba etatów kalkulacyjnych
nie przekracza 50 (art. 26 ust. 1 pkt 4), obejmującą:
- środki na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych w wysokości
3.286 tys. zł,
- limity wynagrodzeń dla niedotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej
w wysokości 82 tys. zł (po ubruttowieniu - 101 tys. zł).
Rezerwa ta została na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
rozdysponowana:
a) dla jednostek budżetowych w wysokości 1.657,0 tys. zł,
105

Dz. U. Nr 59, poz. 624.

106

Dz. U. Nr 157, poz. 1032.

107

Dz. U. Nr 88, poz. 981.
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b) dla jednostek gospodarki pozabudżetowej niedotowanej w wysokości 6,2 tys. zł.
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5.2. Realizacja postanowień ustawy budżetowej
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 1999 r. dla poszczególnych form
finansowania prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
Wg sprawozdań
Rb-70

Ogółem
jednostki budżetowe
zakłady budżetowe
gospodarstw
pomocniczych
dotowane
zakłady budżetowe
gospodarstw
pomocniczych
niedotowane
szkoły wyższe

przeciętne
zatrudnienie

1998 r.
wykonanie
wynagrodzeń
w tys. zł *

1999 r.
przeciętne
wykonanie
przeciętne
wynagrodzenia zatrudnienie wynagrodzeń
w tys. zł
miesięczne
w zł *

przeciętne
wynagrodzenia
miesięczne
w zł

1.544.821

23.271.496

1.255,4

612.941

14.138.844

1.922,3

1.303.161

19.442.990

1.243,3

439.703

10.210.039

1.935,0

19.457

256.135

1.097,0

6.136

125.993

1.711,1

89.056

1.214.781

1.136,7

32.411

588.851

1.514,0

133.147

2.357.590

1.475,6

134.691

3.213.961

1.988,5

* bez uwzględnienia kwoty ubruttowienia
W 1999 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 1.922,3 zł i było o 472,5 zł
wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 1998 r. (po ubruttowieniu 1.449,8 zł).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników państwowej sfery budżetowej wzrosło
w porównaniu do roku 1998 o 32,6%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.922,3 zł za 1999 r. ma
charakter czysto statystyczny i w ocenie NIK nie odzwierciedla średniej płacy
przeciętnego pracownika sfery budżetowej. Zarówno poziom średniej płacy, jak
wzrost nominalny o 32,6% wynikają w znacznej mierze z:
-

niższego niż planowano rozmiaru zatrudnienia przy prawie pełnym wykorzystaniu limitów
środków na wynagrodzenia,

- wydatków na odprawy dla pracowników, którzy musieli odejść z państwowej sfery
budżetowej w związku ze zmianami systemowymi w RP,
- wyłączeniem z państwowej sfery budżetowej dużej grupy pracowników służby
zdrowia oraz oświaty ponadpodstawowej o relatywnie niskich średnich płacach.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1999 r., z podziałem na:
pracowników cywilnych, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
pracowników służby cywilnej, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz orzeczników,
kuratorów zawodowych i komorników sądowych przedstawiało się następująco:
Wg sprawozdań Rb-70

pracownicy cywilni
− jednostki budżetowe
− zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze
dotowane
− zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze
niedotowane oraz środki
specjalne
− szkoły wyższe
Ogółem

Wynagrodzenia,
Etaty
plan po zmianach
kalkulacyjne,
centralnych
plan po zmianach
w tys. zł
centralnych

Wykonanie
przeciętnego
zatrudnienia

Wykonanie
wynagrodzenia
w tys. zł

Wykonanie
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w zł

293.441
7.623

5.136.387
126.893

266.375
6.136

5.096.940
125.993

1.594,5
1.711,1

44.471

667.288

32.321

585.469

1.509,5

136.360
481.895

2.842.062
8.772.630

131.888
436.720

3.118.516
8.926.918

1.970,4
1.703,4

30.764
442

224
4

27.474
448

10.221,0
9.333,3

31.206

228

27.922

10.205,4

137
1

13.743
121

335
1

17.783
131

4.423,6
10.916,7

138

13.864

336

17.914

4.443,0

162.806
142

4.497.516
5.970

154.583
85

4.284.948
2.803

2.310,0
2.748,0

3.092
166.040

112.224
4.615.710

2.803
157.471

95.445
4.383.196

2.837,6
2.319,6

14.868
14.868

718.281
718.281

14.306
14.306

692.608
692.608

4.034,8
4.034,8

Kuratorzy zawodowi
- jednostki budżetowe
Ogółem

3.517
3.517

81.768
81.768

3.300
3.300

80.273
80.273

2.027,1
2.027,1

Komornicy sądowi
- jednostki budżetowe

583

10.453

580

10.013

1.438,6

osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
245
− jednostki budżetowe
4
− zakłady budżetowe
gospodarstwa pomocnicze
niedotowane oraz środki
specjalne
ogółem
249
pracownicy służby cywilnej
−
−

jednostki budżetowe
zakłady budżetowe
gospodarstwa pomocnicze
niedotowane oraz środki
specjalne
Ogółem
żołnierze i funkcjonariusze
−
−

jednostki budżetowe
zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze
niedotowane oraz środki
specjalne
− szkoły wyższe
Ogółem
orzecznicy
− jednostki budżetowe
Ogółem
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Ogółem

583

10.453

580

10.013

1.438,6
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Plan „po zmianach centralnych” (uwzględniający zmiany wynikające z
podziału rezerw celowych i ubruttowienia) przewidywał, że w państwowej sferze
budżetowej

zatrudnienie

wyniesie

667.290

etatów

kalkulacyjnych,

a

wynagrodzenia - 14.243.912 tys. zł. W wyniku powyższego przeciętne planistyczne
wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej w 1999 r., liczone na etat
kalkulacyjny, wyniosło 1.778,83 zł.
Planowane etaty kalkulacyjne i rzeczywiste przeciętne zatrudnienie
w poszczególnych częściach budżetu państwa w 1999 r. prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Ustawa
budżetowa

Etaty kalkulacyjne
Plan po
Plan
Wykonanie
Różnica
zmianach
po zmianach wg Rb-70 (kol.5-kol.3)
centralnych dysponentów
3
4
5
6
667.290
667.269
612.941
-54.349

1

2
691.017

w tym - pracownicy cywilni
− jednostki budżetowe
− zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
dotowane
− zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
niedotowane oraz środki specjalne
− szkoły wyższe

503.427
498.037

481.895
475.597

481.832
475.441

436.720
439.703

-45.175
-35.894

7.673

7.623

7.623

6.136

-1.487

45.855
139.452

44.618
139.452

44.753
139.452

32.411
134.691

-12.207
-4.761

75

75

75

54

-21

316

316

316

267

-49

51.955

51.955

51.955

51.624

-331

Część 09 – Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej

4.169

4.169

4.164

3.642

-527

Część 13 – Ministerstwo Gospodarki

1.414

1.414

1.414

1.174

-240

Część 15 – Komisja Papierów Wartościowych
i Giełd

130

134

134

125

-9

Część 17 – Ministerstwo Skarbu Państwa

908

916

916

850

-66

334

334

334

265

-69

11.038

11.056

11.057

6.926

-4.130

10.039

10.049

10.049

7.707

-2.342

1.003

1.003

1.003

888

-115

66

69

69

58

-11

Część 25 – Generalny Inspektorat Celny

382

382

382

358

-24

Część 26 – Urząd Służby Cywilnej

133

133

93

84

-49

OGÓŁEM

Część 05 – Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów
Część 06 – Rządowe Centrum Studiów
Stategicznych
Część 08 – Ministerstwo Finansów

Część 18 – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast
Część 19 – Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Część 21 – Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej
Część 22 – Ministerstwo Łączności
Część 23 – Urząd Zamówień Publicznych
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Część 27 – Komitet Integracji Europejskiej

194

221

221

196

-25
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1

Część 28 – Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

2

3

4

5

6

5.959

5.977

5.974

5.117

-860

167.868

167.868

167.968

153.928

-13.940

37.775

37.471

37.471

34.730

-2.741

978

984

983

927

-57

106.318

106.929

107.017

103.775

-3.154

Część 34 – Ministerstwo Kultury i Sztuki

24.154

21.789

21.802

20.666

-1.123

Część 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej

42.416

23.248

23.248

20.742

-2.506

Część 36 – Ministerstwo Sprawiedliwości

75.323

75.323

75.236

72.122

-3.201

236

254

253

230

-24

1.616

1.616

1.616

1.170

-446

245

245

245

233

-12

252

252

252

242

-10

4.987

4.987

4.987

4.434

-553

14.836

14.836

14.836

14.244

-592

Część 48 – Komitet Badań Naukowych

319

321

321

294

-27

Część 50 – Główny Urząd Statystyczny

8.622

8.622

8.622

7.378

-1.244

14.663

14.688

14.688

14.506

-182

Część 52 – Państwowa Agencja Atomistyki

111

111

111

94

-17

Część 53 – Wyższy Urząd Górniczy

180

180

180

173

-7

400

400

400

383

-17

6.470

6.470

6.470

6.116

-354

315

315

315

305

-10

1.822

1.828

1.828

1.779

-49

Część 62 – Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi

147

147

147

119

-28

Część 64 – Główny Inspektorat Kolejnictwa

148

152

152

123

-29

Część 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe

1.119

1.344

1.344

1.171

-173

Część 83 – Rezerwy celowe

1.611

0

0

0

0

82.624

81.360

81.273

67.081

-14.279

681

681

682

651

-30

Część 30 – Ministerstwo Obrony Narodowej
Część 31 – Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Część 32 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Część 33 – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Część 37 – Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Część 38 – Polska Akademia Nauk
Część 40 – Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji
Część 42 – Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Część 45 – Urząd Kultury Fizycznej
i Turystyki
Część 46 – Krajowy Urząd Pracy

Część 51 – Główny Urząd Ceł

Część 54 – Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Część 55 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Część 57 – Polski Komitet Normalizacyjny
Część 59 – Główny Urząd Miar

Część 85 – Budżety wojewodów
Część 86 – Samorządowe Kolegia
Odwoławcze
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W stosunku do planowanej w

ustawie budżetowej liczby

etatów

kalkulacyjnych plan ten był niższy o 23.727 etatów.
W szczególności różnice te wynikają ze zmniejszenia zatrudnienia:
1)

w dziale 85 - Ochrona zdrowia o 19.098 etatów w jednostkach budżetowych w związku z
usamodzielnieniem się krajowego i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i pogotowia ratunkowego oraz odbywaniem staży
absolwenckich i specjalizacji rezydenckich przez lekarzy stomatologów, pielęgniarki, położne
i farmaceutów w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej lub aptekach;

2)

w dziale 79 - Oświata i wychowanie o 2.365 etatów w jednostkach budżetowych,
przeniesionych do jednostek samorządu terytorialnego (szkoły ponadpodstawowe),

3)

w dziale 66 - Różne usługi materialne o 1.238 etatów w niedotowanych zakładach
budżetowych w związku z przekazaniem do jednostek samorządu terytorialnego zakładów
budżetowych pn. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego oraz Zakłady Techniki Służby
Zdrowia.

Z 1.611 etatów przewidzianych do uruchomienia w rezerwach celowych
w 1999 r. ostatecznie uruchomiono w ciągu roku 1.104 etaty. Nie zostało
uruchomionych 507 etatów, z tego:
a) 75 etatów dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji okręgowych
(przewidzianych w związku z reformą oświaty - rezerwy celowe, poz. 17),
b) 150 etatów z rezerwy dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych na nowe zadania (rezerwy celowe - poz. 46),
c) 282 etaty z rezerwy na zmiany organizacyjne (rezerwy celowe - poz. 20).
W konsekwencji nie wykorzystano limitów wynagrodzeń zaplanowanych
w rezerwach celowych w wysokości 343.007 tys. zł (po ubruttowieniu).
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Plan „po zmianach dysponentów” uwzględnia także inne zmiany
wprowadzone przez dysponentów części budżetowych.
Faktyczne wykonanie zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej według
danych Głównego Urzędu Statystycznego (w przeliczeniu na pełne etaty) w 1999 r.
wyniosło 612.941 etatów i było o 54.349 niższe od planu po zmianach centralnych.
Różnice pomiędzy rzeczywistym przeciętnym zatrudnieniem a etatami
kalkulacyjnymi według planu po zmianach wystąpiły między innymi w:
-

budżetach wojewodów gdzie nie wykorzystano 14.279 etatów. Stan ten spowodowany został
następującymi przyczynami: reorganizacją administracji rządowej, niedokonywaniem
okresowych analiz kształtowania się poziomu zatrudnienia, zarówno w urzędach
wojewódzkich, jak i podległych im jednostkach, pozyskiwaniem do pracy zarówno w
urzędach, jak i w innych jednostkach budżetowych wysoko wykwalifikowanej kadry, w tym
różnego rodzaju specjalistów, którym zaoferowano płace stanowiące równowartość dwóch i
więcej etatów kalkulacyjnych,

- Ministerstwie Obrony Narodowej – 13.940 etatów. Przyczynami takiego
niewykorzystania był brak powołania do odbycia służby wojskowej absolwentów
szkół wyższych oraz niepowoływanie na ćwiczenia żołnierzy rezerwy.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia tak znaczne rozbieżności
pomiędzy liczbą etatów kalkulacyjnych a rzeczywistym stanem zatrudnienia,
gdyż powoduje to nierzetelne planowanie środków na wynagrodzenia i
nieprawidłowe ich wykorzystanie. NIK uwzględnia jednocześnie fakt, iż od 1 lipca
1999 r. zatrudnienie pracownika na stanowisku urzędniczym może nastąpić
jedynie po uprzednim ogłoszeniu w Biuletynie Służby Cywilnej, co powoduje
wydłużenie okresu zatrudnienia do 1,5 miesiąca.
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6.

Niektóre ustalenia kontroli związane z wdrażaniem reform
systemowych
W ramach planowych kontroli przeprowadzonych w 1999 i 2000 r.

Najwyższa Izba Kontroli badała również podział i wykorzystanie środków
finansowych przeznaczonych na cele związane z wdrażaniem reform w oświacie,
ochronie zdrowia, administracji i systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe
wyniki tych kontroli NIK prezentuje w informacjach z poszczególnych kontroli, a
adresatami wniosków pokontrolnych są kierownicy kontrolowanych jednostek.
W zakresie przygotowania i wdrażania reformy oświatowej NIK
przeprowadziła w 1999 r. kontrolę realizacji zadań związanych z utworzeniem
gimnazjów. Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 10
kuratoriów oświaty, 20 urzędów gmin i 39 nowo utworzonych gimnazjów. Wyniki
kontroli świadczą o stworzeniu podstaw prawnych do wprowadzenia i
uruchomienia gimnazjów publicznych w nowej strukturze systemu oświaty, a
jednocześnie wskazują na brak dostatecznych warunków materialnych do
pełnego wdrożenia założeń reformy w tym zakresie i konieczność stosowania
czasowych, bądź szczególnych rozwiązań organizacyjnych.
Ze względu na brak odpowiedniej liczby obiektów lub możliwości
wyodrębnienia niezbędnych pomieszczeń ok. 30% ogółu gimnazjów połączono na czas
do 1 września 2001 r. w zespoły ze szkołami podstawowymi; ok. 18% gimnazjów
posiadało klasy I usytuowane w budynkach kilku szkół (w tym także w różnych
miejscowościach), a warunki demograficzne lub geograficzne i trudności związane
z dowożeniem uczniów spowodowały konieczność utworzenia ponad 16% gimnazjów
w obwodach, w których liczba zamieszkałych uczniów jest niższa od założonej normy
150 uczniów (w tym w 6% gimnazjów liczy mniej niż 20 uczniów).
W żadnej z kontrolowanych gmin część oświatowa subwencji ogólnej nie
pokrywała faktycznych kosztów ponoszonych przez te gminy na wydatki szkół
podstawowych i gimnazjów. Realny niedobór środków wynosił średnio 13%
(w poszczególnych gminach od 2% do 34%) i pokrywany był w części ze środków
własnych gmin, jak też ze środków pochodzących z rezerw celowych. Wydatki
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ustalone przez rady gmin na rok 1999 nie pozwalały na pełne sfinansowanie
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określonych

ustawowo

wychowawczej.

Na

dla

przykład

gimnazjów
w

85%

form

działalności

kontrolowanych

dydaktyczno-

gimnazjów

nie

przewidywano wydatków na zajęcia korekcyjno-wychowawcze dla uczniów
mających trudności w nauce, w 67% kontrolowanych szkół nie planowano
wydatków

na

dokształcanie

i

doskonalenie

nauczycieli;

ponad

40%

kontrolowanych gimnazjów wymagało prac remontowych, modernizacyjnych lub
rozbudowy, natomiast z powodu trudności finansowych roboty takie podjęto
tylko w 3 obiektach; w 23% kontrolowanych jednostek brak było sal
gimnastycznych, a 20% nie posiadało świetlic lub bibliotek szkolnych.
W trakcie kontroli ujawniono również nieprawidłowości polegające m.in. na
braku unormowań statutowych w gimnazjach, powierzaniu nauki języka nauczycielom
nie posiadającym odpowiednich uprawnień, nauczaniu przedmiotów przez osoby nie
posiadające kierunkowego wykształcenia, dopuszczaniu do użytku niekompletnych
programów nauczania.
Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła również zastrzeżenia do sprawowania nadzoru
pedagogicznego przez kuratorów w pierwszym okresie działania gimnazjów. Na tle
ustaleń kontroli, NIK widzi potrzebę przeprowadzenia analizy finansowania zadań
oświatowych w gminach i opracowania na tej podstawie takiego systemu podziału
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i rezerw celowych, który
umożliwiałby gminom pełną realizację wykonywanych przez nie zadań oświatowych.
Z kontroli wykonania budżetu państwa w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Ministerstwie Finansów wynika, że w 1999 r. budżet MEN został
zwiększony po stronie wydatków o środki pochodzące z 15 pozycji rezerw
celowych na łączną kwotę 298.102,2 tys. zł (7,2% wydatków ogółem), z czego
134.849 tys. zł przeznaczono na wdrożenie I etapu reformy systemu oświaty.
Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła uwag do zgodności wydatkowania kwot z ich
przeznaczeniem, z ustaleń kontroli wynika jednak, że:
-

część rezerwy celowej (poz. 17) przeznaczona dla Centralnej i Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych w kwocie 4.816,6 tys. zł podległa blokadzie (art. 100 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2
pkt 2 ustawy o finansach publicznych), gdyż była zaplanowana w nadmiarze w stosunku do
potrzeb,
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-

za kwotę 38.541,3 tys. zł zakupiono 190 autobusów dla gmin w ramach realizacji programu
MEN „Bezpieczna droga do szkoły”, przy czym w wyniku opóźnienia terminów
przetargowych przed początkiem roku szkolnego 1999/2000 gminy otrzymały zaledwie 8
takich pojazdów,

- w ramach realizacji postanowienia art. 18 ustawy budżetowej na 1999 r. MEN
realizował kontynuację centralnych zakupów związanych z rozwojem pracowni
internetowych w szkołach (poz. 54 rezerw celowych). Zakupu sprzętu
komputerowego dokonano zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach
publicznych. Nie kwestionując zasady gospodarności wykazanej przez MEN przy
organizacji tych zamówień – jak również stosowanego trybu oraz zasad
przewidzianych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych –
podkreślić należy, że dokonany wybór dostawców sprzętu komputerowego dla szkół
obejmował głównie podmioty gospodarcze dostarczające komputery produkcji
krajowej, jednak importowane z zagranicy. Uzyskane w tej sytuacji – na mocy art.
190 § 1 pkt 32 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny108 - oraz
art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym109, zwolnienie dostawców z opłat celnych umożliwiło
uzyskanie niższych cen zakupu tych komputerów. Podkreślić przy tym należy, że
praktyka ta skutkująca większą liczbą zakupionych pracowni komputerowych
(o wartości w cenach zakupu ok. 5 mln zł) wiązała się z równoczesnym brakiem
odpowiednich wpłat do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług.
Wyposażenie szkół w pracownie komputerowe również nastąpiło z opóźnieniem,
już po rozpoczęciu roku szkolnego 1999/2000.
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli objęła badaniami kontrolnymi
wdrażanie

systemu

ubezpieczeń

zdrowotnych

oraz

funkcjonowanie

samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej w warunkach reformy
administracji publicznej.
Wyniki przeprowadzonej kontroli wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych
wskazują, że nieprawidłowości wystąpiły już na etapie przygotowań do wdrożenia
systemu. Tworzenie struktur organizacyjnych odbywało się z opóźnieniem, a środki
108

Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.
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budżetowe przeznaczone na wdrożenie nowych rozwiązań nie zawsze były

109

Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.
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wydatkowane w sposób legalny, celowy i oszczędny. Zastrzeżenia budziło również
rozliczanie przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej środków
budżetowych.
W ocenie NIK liczne nieprawidłowości wystąpiły także na etapie tworzenia
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia
Zdrowotnego. O zwiększenie wydatków, z rezerwy na stworzenie warunków
niezbędnych do funkcjonowania Biura, Ministerstwo wystąpiło dopiero po upływie
3 miesięcy od powołania Pełnomocnika, a do tego czasu MZiOS wykonywało tylko
niektóre z ustawowych zadań związanych z wdrażaniem systemu, przypisanych
Pełnomocnikowi. Najwyższa Izba Kontroli odnotowała także liczne uchybienia
w późniejszej działalności Biura Pełnomocnika, takie jak:
-

niecelowe zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami, których zakresy
obowiązków były zbieżne z zakresem zleconych prac,

- wykorzystanie 200 etatów przyznanych dla Biura tylko w 23,5% (47 etatów) przy
jednoczesnym wykonaniu planowanych wydatków na wynagrodzenia w 95% (3.334
tys. zł), co w konsekwencji spowodowało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w Biurze Pełnomocnika wyniosło w 1999 r. 5.911 zł (w części 35 –
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w 1999 r. wynosiło 1.903 zł),
- brak bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych i nierzetelność sprawozdawczości
budżetowej,
-

wadliwe zawieranie umów z kasami chorych w odniesieniu do dotacji przekazywanych kasom
na podstawie art. 49 ustawy budżetowej na 1999 r. (w umowach nie określano szczegółowego
przeznaczenia środków, sposobu ich rozliczania itd., co w efekcie prowadziło do sytuacji
wykorzystania dotacji przez kasy chorych m.in. na zakup bonów skarbowych),

- niewywiązywanie się z obowiązku wcześniejszego przygotowania i wdrożenia
w kasach chorych systemu informatycznego, pomimo posiadania środków
budżetowych na ten cel (w wyniku braku jednolitej koncepcji rozwiązania tego
problemu i niewłaściwego przygotowania procedur przetargowych).
Skutkiem nieprawidłowego działania resortu zdrowia był m.in. niewłaściwy
sposób rozdysponowania środków budżetowych na cele wdrożenia systemu

166
ubezpieczeń zdrowotnych oraz dotacji celowych i niski stopień wykorzystania tych
środków, i tak:
-

kwota dotacji 142 mln zł na utworzenie i uruchomienie kas chorych (poz. 63 rezerw
celowych) miała być rozdysponowana na: zakup siedzib – 30.000 tys. zł, remonty – 51.800
tys. zł, zakupy inwestycyjne – 10.200 tys. zł, system informatyczny – 50.000 tys. zł. Na
wniosek

Pełnomocnika

Rządu,

do

końca

III

kwartału

1999

r.,

kasy otrzymały z MZiOS środki w łącznej wysokości 53.700 tys. zł, ale na dzień 30 września
1999 r. wykorzystały jedynie 28.823,9 tys. zł, tj. 53,7% otrzymanych środków.
W roku 1999 kasy otrzymały łącznie 99.123 tys. zł, a wydatkowały środki
w wysokości 99.041,7 tys. zł. Różnicę w kwocie 81,3 tys. zł kasy chorych zwróciły na konto
dysponenta środków.

Pozostałe środki w kwocie 42.877 tys. zł zostały uznane jako nie

wygasające, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego110. Z
ustaleń kontroli wynika m.in., iż nie ustalenie przez dysponenta środków kryteriów w
odniesieniu

do

tej

grupy

zakupów,

umożliwiło kasom chorych zakup samochodów o znacznej wartości jednostkowej.
Na przykład: Małopolska Kasa Chorych poinformowała o zakupie samochodu BUS za 130,9
tys. zł, w celu wykonywania przez pracowników Kasy kontroli u świadczeniodawców i
drugiego samochodu marki „Volkswagen” za 91 tys. zł z przeznaczeniem dla obsługi
członków Zarządu Kasy, Opolska Kasa Chorych zakupiła samochód osobowy „Opel Zafira” o
wartości 81,4 tys. zł, Śląska Regionalna Kasa Chorych wydatkowała środki m.in. na zakup
samochodów osobowych „Renault Megane” Kombi – za 231,1 tys. zł; Dolnośląska Kasa
Chorych zakupiła 4 samochody „Citroen Berlingo” za 185 tys. zł. Ponadto wydatkowała na
budowę parkingu – 155 tys. zł; Świętokrzyska Kasa Chorych zakupiła samochód osobowodostawczy „Volkswagen” T4 Kombi o wartości 104 tys. zł; Podkarpacka Kasa Chorych
zakupiła samochód „Volkswagen Passat” Limusine – za 91 tys. zł i „Volkswagen” Kombi –
za 130,9 tys. zł; Kujawsko-Pomorska Kasa Chorych zakupiła jeden samochód – za 116 tys. zł,
z przeznaczeniem dla Departamentu Kontroli w Bydgoszczy i dwa po 40,2 tys. zł – dla
oddziałów

110

Dz.U. Nr 100, poz. 1171 i Nr 109, poz. 1238).

w

Toruniu
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i Bydgoszczy; Lubelska Kasa Chorych zakupiła samochody za 157,8 tys. zł (nie podając
w rozliczeniu liczby i marek samochodów) i dodatkowo jeden samochód za 90,9 tys. zł,
-

MZOiS nie ustaliło zasad i trybu rozdysponowania środków z rezerwy dla organów
założycielskich samodzielnych publicznych ZOZ na dofinansowanie kosztów wdrażania
reform w ochronie zdrowia w wysokości 95.200 tys. zł (poz. 64 rezerw celowych), a podstawą
do rozdziału tych środków dla Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia były faktycznie
wnioski jednostek ze sfery ochrony zdrowia składane w związku z dofinansowaniem z innej
pozycji rezerw. Ministerstwo nie dokonało rozliczenia przyznanych środków i nie
kontrolowało ich wykorzystania.

Przeprowadzona kontrola funkcjonowania samodzielnych publicznych zoz
w warunkach reformy administracji publicznej potwierdziła sygnalizowane wcześniej
przez NIK nieprawidłowości w zakresie opóźnień w wydawaniu aktów prawnych
wykonawczych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie wdrażanego systemu
opieki zdrowotnej. W sferze legislacji brak było widocznego postępu w stosunku do
okresu objętego kontrolą NIK na przełomie lat 1998/1999. W ocenie Najwyższej Izby
Kontroli główną przyczyną opóźnień w pracach legislacyjnych i w wykonywaniu
delegacji ustawowych było niewystarczające zaangażowanie w realizację tych zadań
Urzędu Ministra, a także brak kadry o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym.
Nie zapewniono nadal należytego przygotowania do wdrożenia systemu
RUM, stanowiącego jeden z warunków zracjonalizowania gospodarki środkami
publicznymi na finansowanie kosztów usług medycznych w zreformowanym
systemie ochrony zdrowia. Minister Zdrowia oraz wojewodowie zostali
zobowiązani do utworzenia (najpóźniej do 31 grudnia 1998 r.) centralnego,
wojewódzkich i terenowych rejestrów usług medycznych. Decyzją Ministra
Zdrowia z 1998 r. system rejestracji usług medycznych miał być zmieniony na
system elektronicznego rejestrowania, przetwarzania i przekazywania informacji
przy użyciu indywidualnych kart elektronicznych „START”, jednakże MZOiS
nie upoważniło wojewodów (w formie dokumentu) do rozpoczęcia prac nad
zmianą systemu. Centralny rejestr nie został ostatecznie utworzony, a dopiero w
lutym 2000 r. Ministerstwo wystąpiło do wojewodów o przedstawienie informacji
o sposobie wykorzystania środków przekazanych im w 1998 r. na wdrożenie
RUM.
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Opóźnienia w przygotowaniach do działania w zreformowanym systemie
wystąpiły także w zakresie reformy ubezpieczeń społecznych, co potwierdziły wyniki
kontroli przeprowadzonych przez NIK w 1999 r. w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych. Od dnia 1 stycznia 1999 r. ZUS działa na podstawie ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych111 zawierającej m.in.
upoważnienie do wydania (na wniosek Prezesa ZUS) statutu Zakładowi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Pierwszy projekt statutu został
przekazany Radzie Nadzorczej ZUS dopiero 18 maja 1999 r., a rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nadania statutu ZUS zostało podpisane
4 października 1999 r.112 i weszło w życie z dniem 8 października 1999 r. Oznacza to,
że przez ponad 9 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych uregulowań prawnych ZUS
funkcjonował bez statutu. Z sześciomiesięcznym opóźnieniem dokonano formalnego
powołania członków Zarządu, a zadania przypisane do kompetencji Zarządu
wykonywał w tym czasie jednoosobowo Prezes ZUS. Po kontroli wykonania budżetu
w 1998 r. Prezes ZUS został zobowiązany przez NIK do podjęcia działań w celu
skuteczniejszej egzekucji środków od płatników zalegających z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne. Na dzień 30 czerwca 1999 r. ZUS nie znał
faktycznego zadłużenia płatników składek i prowadził jedynie monitorowanie
zadłużeń niektórych wybranych branż (np. kopalń, spółek węgla kamiennego
i jednostek przemysłu lekkiego). Przedstawione kontrolującym dane liczbowe
dotyczyły zadłużeń powstałych w 1998 r., a wygenerowaną przez Kompleksowy
System Informatyczny listę ok. 7000 potencjalnych dłużników składek na
ubezpieczenia społeczne za okres po 1 stycznia 1999 r. ZUS otrzymał dopiero
25 sierpnia 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła również zastrzeżenia co do
prowadzenia

przez

ZUS

ksiąg

rachunkowych

oraz

rzetelności

sprawozdań

finansowych za I półrocze 1999 r. sporządzonych na podstawie „wstępnych danych”
uzyskanych z systemu KSI i przekazanych do Ministerstwa Finansów z opóźnieniem
dnia 24 sierpnia 1999 r.
W kontrolowanym okresie Zakład nie posiadał danych o liczbie ubezpieczonych
w poszczególnych kasach chorych oraz informacji o wpływach kwot ze składek na
111

Dz.U. Nr 138, poz. 887 ze zm.
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ubezpieczenie

dla

poszczególnych

kas

chorych.

Tym

samym

nie

był
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przestrzegany przepis art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
zobowiązujący Zakład do ewidencjonowania na koncie ubezpieczonego informacji
o członkostwie w kasie chorych i o terminach przekazania składek do tej kasy.
W ocenie NIK, sytuacja ta świadczy o nieprzygotowaniu Zakładu do realizacji zadań w
zakresie poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła także negatywnie prowadzenie przez ZUS
ewidencji księgowej dotyczącej FUS i wyodrębnionych w jego ramach funduszy.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal nie
jest należycie przygotowany do realizacji nowych zadań wynikających z ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, współpracy z otwartymi funduszami
emerytalnymi oraz zadań zleconych w zakresie powszechnych ubezpieczeń
zdrowotnych.
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole likwidacji
dotychczasowych i utworzenia nowych struktur wojewódzkich administracji
publicznej, jak również likwidacji urzędów rejonowych i utworzenia administracji
samorządowej w powiatach113.
W miejsce 49 dawnych urzędów wojewódzkich utworzono 16 urzędów
wojewódzkich, a w ich ramach 33 delegatury zlokalizowane w byłych miastach
wojewódzkich oraz jedną delegaturę w mieście nie będącym przed reformą
siedzibą wojewody (łącznie 50 placówek wykonujących zadania wojewodów).
Utworzono

16 urzędów

marszałkowskich,

które

posiadają

25

delegatur

zamiejscowych (razem 41 placówek). W większości województw placówki
zamiejscowe urzędów wojewódzkich składają się z oddziałów wszystkich
wydziałów urzędu, w niektórych delegatury prowadzą tylko część spraw.
Urzędy dotychczasowych organów administracji ogólnej i specjalnej –
funkcjonujące poza urzędami wojewódzkimi – istniały w każdym z 49 dawnych
województw, a ponadto działało 15 terenowych biur inspekcyjno-kontrolnych
Głównego Nadzoru Budowlanego. Do dnia 31 grudnia 1998 r. były łącznie 603
takie urzędy. Obecnie liczba powstałych w

ich

miejsce

placówek

w

poszczególnych województwach jest zróżnicowana. Dla 13 zespolonych służb,
113

Szczegółowe ustalenia tych kontroli będą przedmiotem odrębnego opracowania.
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inspekcji

i

straży,

172
w 16 województwach

utworzono

razem

480

urzędów

(209

jednostek

organizacyjnych
stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży, w tym
dodatkowo Komendę Stołeczną Policji i 271 delegatur tych jednostek). W wyniku
reformy liczba urzędów organów działających pod zwierzchnictwem wojewody
zmniejszyła się o 123, tj. o około 20%.
Z danych przygotowanych przez GUS na zlecenie Najwyższej Izby
Kontroli wynika, że wg stanu na 31 grudnia 1998 r. w administracji wojewódzkiej
i rejonowej zatrudnionych było ogółem 110.531 osób. Według stanu na dzień
30 września 1999 r. porównywalne wielkości zatrudnienia w administracji
wynosiły:

w

urzędach

wojewódzkich, urzędach marszałkowskich, starostwach, urzędach miast na
prawach powiatu oraz terenowej administracji zespolonej – 118.320 osób. Oznacza to,
że w wyniku reformy administracji terenowej nie nastąpiło oczekiwane
zmniejszenie zatrudnienia.
Programy

kontroli

poza

zbadaniem

prawidłowości

przeprowadzenia

przekształceń organizacyjnych umożliwiały również zebranie problemów związanych
z reformą, które są odczuwane jako uciążliwość w działalności badanych jednostek.
Z zakresu realizacji budżetu państwa i spraw finansowych kontrolowane jednostki
szczebla wojewódzkiego wymieniały m.in.:
- brak możliwości tworzenia rezerwy do 1% w budżetach wojewodów,
- znikomy wpływ wojewody na racjonalność gospodarowania środkami budżetowymi,
- nieregularne przekazywanie środków przez Ministerstwo Finansów powodujące
nierytmiczne przekazywanie dotacji dla samorządów,
- ograniczone możliwości wykorzystania środków z rezerw celowych przekazywanych w
końcu roku,
-

brak środków na obsługę zadłużenia placówek służby zdrowia i jednostek, które z dniem 1
stycznia 1999 r. uzyskały status jednostek samorządowych.

W II półroczu 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli objęła badaniami kontrolnymi
wykorzystanie środków budżetowych przez Policję działającą od 1 stycznia 1999 r.
w zreformowanym systemie administracji terenowej. Zakres finansowania jednostek
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Policji nie uległ w 1999 r. istotnym zmianom, jednak zmienił się sposób jej
finansowania wynikający z nowego administracyjnego podziału państwa. Budżet
Policji podzielony został między 17 części budżetu państwa (część 31 – Ministerstwo
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Spraw Wewnętrznych i Administracji – 20,4% wydatków budżetowych Policji, części
85/02-32 – budżety wojewodów – 79,6% wydatków. Dla komendantów wojewódzkich
Policji dysponentami głównymi stali się wojewodowie, natomiast komendy powiatowe
Policji

sporządzały

plany

finansowe

w

ramach

budżetu

powiatu,

a

ich

działalność była finansowana z dotacji celowych na zadania Policji pochodzących
z budżetu wojewody i przekazywanych za pośrednictwem starosty.
Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że na etapie kształtowania budżetu
Policji na 1999 r. nie brali czynnego udziału byli wojewodowie, ani też delegaci Rządu
powołani na czas przygotowań do reformy administracyjnej.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia również brak jednoznacznego
regulowania zasad finansowania działalności jednostek Policji w jej strukturze
wewnętrznej. W okresie objętym kontrolą nie było monitoringu i oceny nowego
systemu finansowania tak ze strony Komendy Głównej Policji, jak też ze strony
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie ma nadal uregulowań
wewnętrznych

dotyczących

statusu

komend

powiatowych

Policji

(jednostka

budżetowa, dysponent środków budżetowych, jednostka samorządu terytorialnego),
zasad ich rozliczania się z budżetem, nadzoru i kontroli wykonania budżetu ze strony
wojewody, starosty itd. Komendy powiatowe nie są wyodrębnione majątkowo i nadal
korzystają z zakupów centralnych realizowanych przez Komendę Główną, z obsługi
informatycznej i zaopatrzenia w paliwo przez komendy wojewódzkie itp.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli istnieje pilna potrzeba podjęcia inicjatywy
zmierzającej do zapewnienia spójności ustawy o Policji z przepisami regulującymi
zasady działania zreformowanej administracji państwowej oraz ustawy o finansach
publicznych. Jest to niezbędne dla zapewnienia rzetelności planowania i efektywności
wydatkowania środków w jednostkach Policji i zachowania dyscypliny finansowej.

III.

PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI
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Ustawa budżetowa na 1999 r. przewidywała przychody z prywatyzacji
w kwocie 6.900.000 tys. zł. Przychody te miały być przeznaczone w całości na
sfinansowanie deficytu budżetowego, w tym – stosownie do art. 28 wyżej
wymienionej ustawy, 4.000.000 tys. zł miało być przeznaczone na cele związane
z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Art. 3 ust. 3 ustawy budżetowej
upoważniał Ministra Finansów do zwiększenia środków na finansowanie deficytu
budżetowego do kwoty

8.000.000 tys. zł, w

przypadku gdy

wartość

sprywatyzowanego majątku przekroczy 11.400.000 tys. zł. Faktyczne przychody
z prywatyzacji wynosiły w 1999 r. 13.347.495 tys. zł.
W stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r., zrealizowane przychody
z prywatyzacji wyniosły 13.347.495 tys. zł i były wyższe o 6.447.495 tys. zł,
tj. o 93,4%. W porównaniu do wykonania w 1998 r., przychody w 1999 r. były
nominalnie wyższe o 6.278.775 tys. zł, tj. o 88,8%, a realnie o 5.762.759 tys. zł,
tj. o 76%.
Z kwoty 13.347.495 tys. zł przeznaczono:
•

8.000.000 na sfinansowanie deficytu budżetowego, w tym kwota 4.000.000 tys. zł
przekazana została FUS w formie dotacji na sfinansowanie ubytku składek związanych
z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (art. 28 ustawy budżetowej),

• 4.000.000 tys. zł na sfinansowanie pożyczki udzielonej FUS,
• 1.347.495 tys. zł na zwiększenie stanu na koniec 1999 r. środków na centralnym
rachunku budżetu państwa.
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O wielkości przychodów z prywatyzacji w 1999 r. zdecydowała przede
wszystkim sprzedaż akcji spółek z sektora bankowego i ubezpieczeniowego –
łącznie 11,4 mld zł. Najwyższe kwotowo przychody osiągnięto ze sprzedaży akcji
spółek:
- Bank PeKaO S.A.

-

4.298,7 mln zł,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

-

3.018,0 mln zł,

- Bank Zachodni S.A.

-

2.284,8 mln zł,

- Bank Przemysłowo–Handlowy S.A.

-

1.571,8 mln zł,

- Zespoł Elektrowni „Pątnów–Adamów–Konin” S.A.-

359,2 mln zł,

- Orbis S.A.

-

217,6 mln zł,

- Warta S.A.

-

181,2 mln zł,

- Polar S.A.

-

142,4 mln zł.

Wykonanie znacznie większych przychodów niż planowano w ustawie
budżetowej na 1999 r. wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż
szacowano wpływów z prywatyzacji: PeKaO S.A. i BZ S.A. o 3,65 mld zł, PZU
S.A. o 2,3 mld zł, a także zaewidencjonowania faktycznej wpłaty w 1999 r. w
kwocie 1.571,8 mln zł, z prywatyzacji BPH S.A., dokonanej w 1998 r.
Na ogólną kwotę przychodów złożyły się wpływy z:
-

prywatyzacji pośredniej (kapitałowej) w kwocie 12.949.694,8 tys. zł, tj. 97,0%
(w tym uzyskane przez Agencję Prywatyzacji w wysokości 110.101,5 tys. zł),

-

prywatyzacji bezpośredniej w kwocie 388.695,1 tys. zł, tj. 2,9% (w tym uzyskane
przez Agencję Prywatyzacji w wysokości 1.315,7 tys. zł),

-

114

pozostałe przychody w kwocie 9.104,6 tys. zł, tj. 0,1%114.

W pozycji „pozostałe przychody” ujęto sumę uzyskanych odsetek, kwot z egzekucji wierzytelności polikwidacyjnych, poleasingowych
i poupadłościowych oraz sumy do wyjaśnienia.
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W łącznej kwocie przychodów z prywatyzacji kapitałowej, 44,5%
(5.764.474,9 tys. zł) stanowiły wpływy z procesów prywatyzacyjnych 19 spółek,
wszczętych w 1999 r. i 55,5% (7.185.219,8 tys. zł) z procesów prywatyzacyjnych
kontynuowanych z lat poprzednich (94 podmioty).
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Zmniejszeniu uległa liczba wszczętych przez MSP (bez Agencji Prywatyzacji)
procesów prywatyzacyjnych, zakończonych wpływami budżetowymi w danym roku.
Liczba tych procesów zmniejszyła się z 10 w 1998 r. do 4 w 1999 r., tj. o 60%. Dla
porównania, rządowy „Program prywatyzacji do 2001 roku” przewidywał do
prywatyzacji metodą pośrednią w 1998 r. (bez sprzedaży tzw. resztówek) 20 spółek,
zaś w 1999 r. 74 spółki.
Przewidziany w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych tryb szczególny, tj. odstąpienie od trybu publicznego zbywania akcji, stał
się dla spółek z programu NFI podstawowym - dominującym.
• W 1999 r. Minister Skarbu Państwa zbył pakiety akcji 53 spółek wchodzących
w skład programu NFI, z tego 10 spółek w wyniku przetargu publicznego,
natomiast pozostałych 43 spółek (81,1% wszystkich spółek) w niepublicznym
trybie, w wyniku zezwolenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Stwierdzono przy tym przypadki wskazujące
na możliwość sprzedaży akcji spółek na warunkach niekorzystnych dla Skarbu
Państwa. Sytuacja taka mogła mieć miejsce w transakcjach sprzedaży
pakietów (po około 25%) akcji 3 spółek z branży budowlanej spółce PIA
Piasecki SA, będącej jedynym oferentem. Pomimo braku konkurencji, MSP
zdołało

wynegocjować

wyższą

cenę

za

sprzedawane

akcje

spółek:

„Przemysłówka” S.A., PBO Zamość S.A. oraz „Montares” S.A. – łącznie o
1.097,5 tys. zł, tj. o 23% - w porównaniu do ofert, które stanowiły podstawę
wniosku Ministra Skarbu Państwa do Rady Ministrów o zgodę na niepubliczny
tryb zbycia akcji. Z kolei w umowach sprzedaży akcji tych spółek (zawartych
na przełomie września i października 1999 r.) postanowiono o rozłożeniu
zapłaty na 4 raty, przy czym termin płatności ostatniej raty upływał z dniem 31
stycznia 2000 r., podczas gdy w złożonych ofertach PIA Piasecki S.A. oferowała
zapłatę jednorazową, płatną w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
sprzedaży. Odpowiedzialne w MSP osoby nie wyjaśniły kontrolerom NIK
przyczyn dokonania w umowach sprzedaży zmiany terminów płatności, w
porównaniu do złożonych ofert. Stwierdzono, że PIA Piasecki S.A. dokonała
płatności 3 pierwszych rat z kilkudniowym opóźnieniem. Do czasu zakończenia
kontroli, tj. do 20 marca 2000 r., PIA Piasecki S.A. nie wywiązała się natomiast

179
z wyznaczonych na 31 stycznia 2000 r. terminów płatności czwartych rat w
łącznej kwocie ponad 1.470 tys. zł.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. wysokość zaległości – dotycząca
346 dłużników, tj. liczby dłużników wynikającej z uzgodnienia na dzień 20 marca
2000 r. 1208 z ogólnej liczby 1500 sald rozliczeń – wynosiła 124.912 tys. zł. Z
kwoty tej 79,3%, tj. 99.004,5 tys. zł, stanowiły zaległe zobowiązania wobec Skarbu
Państwa 24 dłużników o indywidualnym zadłużeniu przekraczającym 1 mln zł.
Agencja Prywatyzacji
W 1999 r. w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiła poprawa efektywności
działania Agencji Prywatyzacji, zarówno pod względem liczby sprywatyzowanych
spółek, jak też uzyskanych środków z prywatyzacji, przekazanych do Ministerstwa
Skarbu Państwa. Wzrostowi (z 7 do 22) liczby spółek, sprywatyzowanych przez
Agencję Prywatyzacji, towarzyszyło przekazanie w 1999 r. do Ministerstwa Skarbu
Państwa przychodów z prywatyzacji pośredniej w kwocie 106.350,3 tys. zł,
tj. o 58.858,2 tys. zł (o 123,9%) wyższych od wykonania w 1998 r. oraz kwoty
3.751,2 tys. zł z umów zawartych przed 1999 r. i wpłat przez inwestorów bezpośrednio
na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa.
Plan przychodów i kosztów Agencji wykonany został na poziomie odpowiednio
55,3% i 53,8%. W ocenie NIK przyjęto zbyt optymistyczne założenia co do
możliwości

prywatyzacyjnych

Agencji,

zwłaszcza

w

sytuacji

nieotrzymania

z Ministerstwa Skarbu Państwa listy spółek przeznaczonych do prywatyzacji. Na
poziom niewykonania planu istotny wpływ miały także czynniki niezależne od
Agencji, a mianowicie zbyt późne otrzymywanie z MSP upoważnień do prywatyzacji
oraz dokumentacji spółek. Protokółem z dnia 1 marca 1999 r. Minister SP przekazał
Agencji upoważnienia do prywatyzacji 116 spółek (na 129 przekazanych w całym
1999 r.), przy czym w ustalonym terminie (14 dni od udzielenia upoważnień)
otrzymano dokumentację 12 spółek (11,3%), a po tym terminie (od 4 do 30 dni)
dalszych 68 spółek (58,6%).
Efektem

prywatyzacji

bezpośredniej

1.315,7 tys. zł na przychody z prywatyzacji.

było

przekazanie

przez

Agencję
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Wartość sprywatyzowanych w 1999 r. 22 spółek, wg zawartych umów,
wyniosła ogółem 157.982,5 tys. zł, z czego zapłata w 1999 r. dotyczyła kwoty
112.669,6 tys. zł, zaś spłata pozostałej kwoty w wysokości 45.312,9 tys. zł została
rozłożona w formie rat na następne okresy.
Agencja Prywatyzacji nie uregulowała dotychczas kwestii rozliczeń z MSP
w zakresie przychodów oraz kosztów zarządu mieniem po zlikwidowanych p.p.,
a także pokrywania strat, szczególnie w tych przypadkach w których koszty zarządu
były wyższe od wpływów. Przychody (wpływy z umów dzierżawy, najmu i sprzedaży
nieruchomości i środków trwałych) z majątku Skarbu Państwa po zlikwidowanych p.p.
gromadzone były na wyodrębnionym koncie Agencji, z którego pokrywane były na
bieżąco zarówno koszty zarządu mieniem, jak i koszty „prywatyzacyjne”, przy czym
w przypadku kosztów zarządu wyższych od wpływów i przygotowania do sprzedaży
majątku po zlikwidowanych p.p., różnica pokrywana była przez Agencję z przychodów
osiągniętych z mienia innych zlikwidowanych p.p.
W ocenie NIK, brak jest podstawy prawnej do wyżej wymienionych działań.
Izba nie znajduje również podstawy prawnej do pokrywania kosztów zarządu
przychodami, uzyskanymi ze sprzedaży środków trwałych, jako części sprzedaży
całego przedsiębiorstwa, a zakwalifikowanymi do dochodów z prywatyzacji. Zgodnie
bowiem z art. 10 ust. 4 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa, uzyskane dochody ze sprzedaży środków trwałych, po potrąceniu
prowizyjnego wynagrodzenia Agencji, stanowią przychody budżetu państwa. Kwestią
nie uregulowaną pomiędzy MSP a Agencją pozostaje również ewentualne
wynagrodzenie Agencji z tytułu sprawowanego zarządu mieniem.
Zdaniem NIK, zasady finansowania kosztów zarządzania zbywanym mieniem,
jak również odprowadzanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży mienia Skarbu
Państwa, powinny być uregulowane w drodze umowy. Rozliczenia powyższe powinny
być dokonywane za pośrednictwem budżetu MSP oraz „środka specjalnego” MSP.
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Ustalenia pozostałych kontroli NIK
W kontrolach prowadzonych w 1999 r. ujawnione zostały uszczuplenia
finansowe na łączną kwotę 2.592,5 tys. zł.
Kontrola przekształceń własnościowych w przemyśle piwowarskim,
zakończona w lutym 1999 r., wykazała, iż MSP nie wyegzekwowało kwoty
1.405,5 tys. zł, naliczonej z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie
przez inwestora w spółce Browar „Szczecin” S.A. zobowiązania dotyczącego
podwyższenia

kapitału

akcyjnego.

Pozytywne

dla

Skarbu

Państwa

rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej zapadło
już w grudniu 1996 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło w 1999 r. do uszczuplenia
wpływów Skarbu Państwa z prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie S.A.
na sumę 1.142 tys. zł, w wyniku milczącej zgody na potrącenie prowizji z
wpływów ze sprzedaży akcji serii A, udostępnianych w Transzy Inwestorów
Indywidualnych (Okres Zleceń Początkowych i Okres Zleceń Końcowych) i
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych za pośrednictwem Centrum Operacji
Kapitałowych BH SA (COK).
Na wniosek Prezesa NIK, o wystąpienie do BH S.A. o zwrot niesłusznie
potrąconej kwoty wraz z odsetkami, Minister Skarbu Państwa wniósł
zastrzeżenia do Kolegium NIK, które 15 marca 2000 r. zostało oddalone.
Wykonując zalecenia NIK, Minister Skarbu Państwa odzyskał 10 maja 2000 r. od
Banku Handlowego S.A. całą kwotę 1.141.958,70 zł, wraz z należnymi odsetkami.
Po kontroli prywatyzacji tego Banku, NIK wskazała na nieuzasadnione
przetrzymywanie środków w wysokości 108.920 tys. zł, pochodzących ze zbycia
5.446.000 obligacji zamiennych na akcje Banku, ulokowanych w dniu 30 grudnia
1997 r. w Ministerstwie Finansów na specjalnym rachunku bankowym jako
depozyt budżetu państwa. Kwota ta powinna być wydatkowana zgodnie z
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przeznaczeniem, na wspomożenie reformy emerytalnej, której wdrażanie
rozpoczęło się z dniem 1 stycznia 1999 r.
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Do wniosku Prezesa NIK, o wypracowanie i przedstawienie Radzie
Ministrów projektu decyzji o wydatkowaniu kwoty 108.900 tys. zł na cele
związane z finansowaniem wdrażania reformy systemu ubezpieczeń społecznych,
Minister Skarbu Państwa wniósł zastrzeżenia do Kolegium NIK, które oddaliło
zastrzeżenia 15 marca 2000 r. Realizując wniosek NIK Minister Skarbu Państwa
15 maja 2000 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie przez Radę
Ministrów decyzji o sposobie wydatkowania przedmiotowej kwoty.
Biorąc

pod

uwagę

ustalenia

kontroli,

przeprowadzonych

zarówno

w Ministerstwie Skarbu Państwa, jak i w Banku Zachodnim S.A., Najwyższa Izba
Kontroli nie zgłaszała zastrzeżeń, co do:
- rzetelności przeprowadzenia przez MSP wyboru firmy doradczej przy sprzedaży
akcji BZ S.A. oraz co do zasadności dokonanego wyboru, pozytywnie również
należy ocenić działania doradcy prywatyzacyjnego, w tym jakość i terminowość
wykonanych opracowań przedprywatyzacyjnych,
- warunków sprzedaży 80% akcji Banku Zachodniego S.A., firmie AIB European
Investments Ltd., określonych w umowie warunkowej z dnia 24 czerwca 1999 r.
Dotyczy to szczególnie wynegocjowanej ceny 2.284.800 tys. zł (102 zł za akcje) –
porównując tę cenę z cenami uzyskanymi w dotychczasowych transakcjach
sprzedaży akcji polskich banków inwestorom zagranicznym. NIK pozytywnie
ocenia również pozostałe warunki umowy w tym zobowiązania inwestycyjne
i socjalne kupującego.
Przy ogólnej pozytywnej ocenie procesu prywatyzacji Banku Zachodniego S.A.
we Wrocławiu – Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że:
- mimo posiadania przez Ministerstwo Skarbu Państwa już w IV kwartale 1996 r.
stosownych dokumentów o planowanej prywatyzacji BZ S.A. i rozpoczęcia
przygotowań w tym zakresie (I kwartał 1998 r.), Ministerstwo nie podjęło
w odpowiednim czasie stosownych działań dla spowodowania przez Bank
sprzedaży posiadanych nieruchomości rolnych. Działania zmierzające do sprzedaży
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wymienionej nieruchomości zostały podjęte dopiero po powstaniu zagrożenia, że
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyda zgody na sprzedaż akcji
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BZ S.A. na rzecz AIB European Investments Ltd. (z uwagi na brak stosownej zgody
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). Dopiero w dniu 9 września
1999 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości rolnych
przez Bank Zachodni S.A. na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Strony tej umowy zobowiązały się, że przyrzeczona umowa sprzedaży,
wymienionych nieruchomości rolnych, zostanie sporządzona do 31 grudnia 2000 r.
Inwestor zagraniczny z chwilą nabycia akcji BZ S.A. formalnie stał się właścicielem
2318,6 ha gruntów rolnych, co np. stanowi około 28% łącznej powierzchni
nieruchomości, których właścicielami stali się w 1999 r. inwestorzy zagraniczni,
w wyniku nabycia akcji lub udziałów polskich spółek handlowych.
- wyceny Banku Zachodniego S.A. dokonano, przy zastosowaniu dwóch metod:
dochodowej, na podstawie zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF) oraz
rynkowej, przy zastosowaniu mnożnika cena/zysk. Dokonano również dodatkowej
wyceny BZ S.A. w oparciu o parametry uzyskane przy sprzedaży przez Ministra
Skarbu Państwa pakietu akcji (36,7% kapitału akcyjnego) Banku Przemysłowo–
Handlowego S.A. w Krakowie. Jednakże w ocenie NIK, wskazane było w tym
przypadku oszacowanie wartości Banku również przy zastosowaniu jednej z metod
majątkowych, np. metody odtworzenia, która należy również do preferowanych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu
analizy spółki (...). Uzasadnieniem dla celowości zastosowania w przypadku
BZ S.A. wyceny przy zastosowaniu jednej z metod majątkowych, jest fakt
posiadania przez ten Bank znacznego i różnorodnego majątku. W chwili
sporządzania wyceny Bank posiadał 174 wewnętrznych jednostek organizacyjnych i
był właścicielem m.in. budynków o powierzchni użytkowej około 170.000 m2,
gruntów o powierzchni 2321 ha oraz przysługiwał mu tytuł prawny – prawo
użytkowania wieczystego – do 109 nieruchomości. Wartość rynkowa tego majątku
może znacznie odbiegać od wartości księgowej ujętej w bilansie.
Sprzedaży Banku PeKaO S.A. w Warszawie dokonano w dniu 3 sierpnia 1999 r.
po cenie jednostkowej 56,78 zł za 1 akcję. Sprzedane w 1999 r. akcje stanowiły 52,9%
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ogólnej liczby akcji Banku PeKaO S.A. serii „A”. Wcześniej w 1998 r. Minister
Skarbu

Państwa

sprzedał

w

ofercie

publicznej

20.647.000

akcji
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Banku, stanowiących 15,0% ogólnej ilości akcji, po cenie jednostkowej 45,0 zł za
1 akcję (z zastosowaniem dyskonta dla nabywców indywidualnych w wysokości 5%).
Najwyższa Izba Kontroli nie zgłosiła zastrzeżeń do wysokości omawianych cen
sprzedaży powyższych akcji ustalonych przez Ministra Skarbu Państwa.
Wydatki budżetu państwa, poniesione we wrześniu 1999 r. przez MSP,
w związku ze sprzedażą akcji PeKaO S.A. inwestorowi strategicznemu, wyniosły
ogółem 33,5 mln zł. Wydatki te planowano ponieść w 1999 r. w wysokości około
12,0 mln zł. Na wysokość powyższych wydatków (stanowiących 0,78% prowizji dla
doradcy prywatyzacyjnego – Credit Suisse – First Boston Sp. z o.o.) wpłynęło
zwiększenie, za zgodą Rady Ministrów, ilości akcji zbywanych inwestorowi
strategicznemu (z 35% do 55% ogólnej liczby akcji Pekao S.A.). Wysokość powyższej
prowizji stała się przedmiotem krytycznych uwag NIK, od których Minister Skarbu
Państwa złożył zastrzeżenia do Kolegium NIK. Zastrzeżenia zostały oddalone przez
Kolegium NIK.
Omawiane uwagi NIK dotyczyły niepodjęcia przez MSP działań w celu
obniżenia powyższego wskaźnika prowizji, przyjętego do rozliczeń z doradcą
prywatyzacyjnym dokonującym sprzedaży akcji Banku inwestorowi strategicznemu,
mimo znacznego zwiększenia zakładanej pierwotnie ilości sprzedawanych temu
inwestorowi akcji.
W III i IV kwartale 1999 r. NIK przeprowadziła kontrolę prywatyzacji przedsiębiorstw i
spółek komunalnych w okresie od 1991 r. do 1999 r. Kontrola ta ujawniła uszczuplenia finansowe w
budżetach gmin na łączną kwotę 278,3 tys. zł, w tym:

• Zarząd Miasta Kalisza zawarł umowę ze spółką pracowniczą o oddanie do
odpłatnego korzystania z majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
która przewidywała – niezgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 10
listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia
Skarbu Państwa115 - umorzenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych S.A. w
pierwszym

115

M.P. Nr 43, poz. 334
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roku 100 %, natomiast w drugim roku 50% opłat dodatkowych za mienie
oddane Spółce do odpłatnego korzystania. Przepisy wymienionego wyżej
zarządzenia dopuszczają jedynie odroczenie opłat dodatkowych w wysokości
2/3 tej opłaty w pierwszych 4 kwartałach obowiązywania umowy, natomiast
umorzenie spłat odroczonych opłat może nastąpić tylko w przypadku kiedy
spółka zainwestuje w tym okresie co najmniej 50% wypracowanego zysku
netto. Uszczuplenia wyniosły co najmniej 250 tys. zł.
• W Urzędzie Miejskim w Pucku stwierdzono uszczuplenie finansowe w
dochodach budżetu Gminy, na łączną kwotę 25 tys. zł. Oprocentowanie rat w
umowach zbycia udziałów Fabryki Maszyn „Pomech” Sp. z o.o., zostało
ustalone

w

umowach

w wysokości

50%

stopy

procentowej

kredytu

lombardowego, zamiast na poziomie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych
(wskaźnik ten został przyjęty w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstw

państwowych116,

jako

minimalny poziom oprocentowania rat należności z tytułu nabycia akcji lub
udziałów).
• Urząd Miasta Tychy nie zgłosił w terminie zamiaru łączenia podmiotów
gospodarczych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku
tego Gmina zmuszona była zapłacić karę w wysokości 10 tys. zł.

116

Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.
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IV. PAŃSTWOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA
POMOCNICZE I ŚRODKI SPECJALNE
Ustawa budżetowa na rok 1999 określiła następujące dochody, wydatki
i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i środków specjalnych (art. 10):
- dochody własne

4.371.612 tys. zł,

- dotacje z budżetu (bez dotacji na inwestycje),w ujęciu kasowym
- wydatki, bez wpłat do budżetu

21.082 tys. zł,
4.255.464 tys. zł,

- wpłaty do budżetu, w ujęciu kasowym

70.003 tys. zł.

Zasady funkcjonowania oraz gospodarkę finansową powyższych jednostek
sektora finansów publicznych, określają przepisy art. 19, 20 i 21 ustawy o finansach
publicznych oraz przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budżetowe, o ile nie są
sprzeczne z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie wyników finansowych: zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i środków specjalnych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1

1999 r.
Wykonanie wg
ustawy budżet po wykonanie
w 1998 r. budżetowej
zmianach
2

3

4

5

%

Wykonanie w
1998 r.
w cenach
1999 r.

5:2

5:3

5:4

5:6

6

7

8

9

10

Ogółem
1. Dochody
w tym
dotacja z budżetu
2. Wydatki (bez
wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

6.170.620
34.913
6.086.559
123.685

4.392.694 4.945.494 4.794.760

6.621.075

77,7 109,2

97,0

72,4

21.169

37.462

60,6 100,4

98,2

56,5

4.316.423 4.844.910 4.304.213

6.530.878

70,7

88,8

65,9

21.082

70.003

21.560

69.899

138.243

99,7

132.714 111,8 197,5 197,8 104,2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Zakłady
budżetowe
1. Dochody

898.422

638.187

624.873

618.705

964.007

20.471

16.109

16.423

16.255

21.965

862.437

578.442

559.211

545.743

925.395

3. Wpłaty do budżetu

26.085

24.958

24.958

33.870

II. Gospodarstwa
pomocnicze
1. Dochody
w tym:
dotacja z budżetu

1.687.511

w tym
dotacja z budżetu
2. Wydatki (bez
wpłat do budżetu)

2. Wydatki
3. Wpłaty z zysku do
budżetu

1.200.650 1.275.571 1.284.868

68,9

96,9

99,0

64,2

79,4 100,9

99,0

74,0

63,3

97,6

59,0

94,3

27.989 129,8 135,7 135,7 121,0

1.810.699

76,1 107,0 100,7

71,0

14.442

4.973

5.137

4.914

15.496

34,0

98,8

95,7

31,7

1.610.168

1.154.220

1.225.372

1.214.121

1.727.71 0

75,4

105,2

99,1

70,3

15.255

9.044

8.940

19.445

16.369

127,5

215,0

217,5

118,8

3.584.687

2.553.857

3.045.050

2.891.187

3.846.369

80,7

113,2

94,9

75,2

-

-

-

-

-

-

-

-

3.613.955

2.522.802

3.060.327

2.544.349

3.877.774

70,4

100,9

83,1

65,6

82.344

36.001

36.001

84.928

88.355

103,1

235,9

236,0

96,1

III. Środki specjalne
1. Dochody
w tym:
dotacja z budżetu
2. Wydatki (bez
wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

Zmienia się charakter środków pozabudżetowych117. Stopniowo maleje liczba
i obroty małych jednostek, obsługujących uboczną działalność gospodarczą jednostek
administracji rządowej, a w obrazie gospodarki pozabudżetowej zaczynają dominować
duże instytucje, sposobem działania zbliżone bardziej do funduszy celowych lub
dużych jednostek produkcyjnych, niż typowych jednostek pozabudżetowych.
Dla ilustracji tej tezy warto np. zwrócić uwagę na to, że:
-

ponad 80% dochodów środków specjalnych przypada na dochody 4 środków specjalnych
utworzonych na mocy ustaw przy Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Transportu i
Gospodarki Morskiej, Głównym Urzędzie Ceł oraz Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki,
a w przypadku ostatniego z nich dochody środka specjalnego są większe od całego budżetu
instytucji,

117

Gospodarka pozabudżetowa, czyli zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne.
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Gospodarka pozabudżetowa uniezależnia się coraz bardziej od budżetu, co
z jednej strony odciąża budżet państwa, z drugiej – utrudnia kontrolę tej sfery sektora
publicznego. W 1999 r. wydatki jednostek pozabudżetowych były finansowane
w 99,5% dochodami własnymi, a znaczące dotacje otrzymywały jedynie ośrodki
przygotowań olimpijskich i parki narodowe.
Obciążenia jednostek pozabudżetowych na rzecz budżetu państwa są również
niewielkie. W 1999 r. wpłaty do budżetu (liczone łącznie z podatkiem dochodowym)
stanowiły 6,7% ich dochodów.
W 1999 r. łączne dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i
środków specjalnych wyniosły 4.794.760 tys. zł, co oznacza, że były o 9,2% większe
od planowanych i aż o 22,3% mniejsze niż w roku 1998. Ograniczenie zakresu
państwowej gospodarki pozabudżetowej ma swoje źródło przede wszystkim
w przekazaniu samorządowi terytorialnemu, licznych jednostek tego typu podległych
do 1998 r. wojewodom. W efekcie dochody jednostek pozabudżetowych stanowią
ok. 3,8%, a wydatki (z wpłatą do budżetu) ok. 3,2% wydatków budżetu państwa.
W proporcji do PKB dochody jednostek pozabudżetowych spadły do poziomu 0,8%.
Wydatki w 1999 r. wyniosły 4.304.927 tys. zł i stanowiły 88,9% kwoty
planowanej w budżecie po zmianach. Wydatki te w porównaniu do roku 1998 były
o 29,3% niższe.

1.

Zakłady budżetowe
Jednostki sektora finansów publicznych w formie zakładów budżetowych,

prowadzone były w 1999 r. w 31 częściach budżetu państwa, w tym w 13 budżetach
wojewodów.
Zakłady budżetowe osiągnęły dochody w kwocie 618.705 tys. zł, tj. o 1,0%
niższe od planu po zmianach. Dochody te stanowiły 12,9% ogólnej kwoty dochodów
gospodarki pozabudżetowej.
Osiągnięte w 1999 r. dochody zakładów budżetowych były o 31,1% niższe od
wykonania roku 1998 w ujęciu nominalnym oraz o 35,8% niższe w ujęciu realnym.
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Dotacje z budżetu w kwocie 16.255 tys. zł stanowiły 2,6% dochodów zakładów
budżetowych w 1999 r. (w 1998 r. – 22,8%). Dotacje te były niższe o 20,6% od dotacji
zrealizowanych w 1998 r., a realnie niższe o 26,0%.
Wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 545.743 tys. zł, tj. 97,6% planu po
zmianach i były niższe o 36,7% od wydatków zrealizowanych w 1998 r. w ujęciu
nominalnym, a realnie o 41,0%.
W 1999 r. wpłat do budżetu dokonano w kwocie 33.870 tys. zł, tj. o 7.785 tys. zł
więcej niż w 1998 r. oraz podatku dochodowego w wysokości 24.229 tys. zł
(w 1998 r. – 21.165 tys. zł).
Stan środków obrotowych zakładów budżetowych zwiększył się ze 121.886 tys. zł
na początek roku 1999 r. do 136.748 tys. zł na koniec roku, tj. o 12,2%.
Wysoki udział w dochodach i wydatkach zakładów budżetowych miały zakłady
funkcjonujące w następujących częściach budżetu:
- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej cz. 19 - dochody w kwocie
199.678 tys. zł, tj. 32,3% - wydatki w kwocie 197.177 tys. zł, tj. 34,0% (w tym
wpłata do budżetu 4.083 tys. zł),
- Ministerstwie Obrony Narodowej cz. 30 - dochody w kwocie 121.191 tys. zł,
tj. 19,6% - wydatki w kwocie 105.930 tys. zł, tj. 18,3% (bez wpłaty do budżetu),
- Budżety wojewodów zrealizowały dochody ogółem w kwocie 25.668 tys. zł,
tj. 4,1%, a poniesione wydatki stanowiły kwotę 25.734 tys. zł, tj. 4,4% (w tym
wpłata do budżetu 103 tys. zł).
W 1999 r. z budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 16.255 tys. zł na
dotacje budżetowe do zakładów budżetowych, w tym dla zakładów funkcjonujących w:
- Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki cz. 45
- Ministerstwie Sprawiedliwości cz. 36

15.844 tys. zł,
411 tys. zł,
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Na łączną kwotę 33.870 tys. zł dokonanych w 1999 r. wpłat do budżetu – 75,4%
(25.555 tys. zł) stanowiła wpłata zakładu budżetowego w Ministerstwie Łączności
część 22.
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Kontrolą objęto m.in.:
a) Państwową Agencję Radiokomunikacji (PAR), w której stwierdzono, że budowa
laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej w Porębach Leśnych nie
została zakończona w planowanym terminie, tj. do dnia 19 września 1999 r. i nie
zostały naliczone kary umowne za niedotrzymanie terminu według umowy;
b) Zakład Budżetowy „Wojskowa Misja Pokojowa” Ministerstwa Obrony Narodowej,
który prowadzi obsługę finansową kontyngentów w misjach pokojowych ONZ.
W toku kontroli nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania
środków budżetowych.
Ustalono natomiast, że w prowadzonej działalności gospodarczej wystąpiły
uchybienia polegające na dopuszczeniu do powstania należności w kwocie
126.640,6 tys. zł, w tym należności długoterminowe – 86.607,9 tys. zł, tj. 68,4%,
które stanowiły zadłużenie Sekretariatu ONZ z tytułu poniesionych wydatków
osobowych i rzeczowych przez WMP. Sekretariat ONZ zapowiedział spłatę
należności, co będzie następować w miarę posiadanych przez Sekretariat środków.
Według stanu na dzień 23 maja 2000 r. dokonano zapłaty w kwocie 36.417,1 tys. zł,
tj. 42,3% należności długoterminowych.
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowości przekazywania
sprawozdań o środkach pozabudżetowych WMP do Departamentu Budżetowego
MON.

2.

Gospodarstwa pomocnicze
Działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego prowadzono

w 1999 r. w 40 częściach budżetu państwa, w tym w 16 budżetach wojewodów.
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W 1999 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały dochody w kwocie 1.284.868
tys. zł, tj. o 0,7% powyżej planu po zmianach. Osiągnięte w 1999 r. dochody stanowiły
76,1% dochodów wykonanych w 1998 r.
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Zrealizowano wydatki w kwocie 1.214.121 tys. zł, tj. 99,1% planowanej kwoty
w budżecie po zmianach i 75,4% wykonania wydatków w roku 1998. W wielkościach
realnych wydatki gospodarstw pomocniczych były niższe o 29,7%.
Wpłaty z zysku do budżetu państwa zrealizowane w 1999 r. (19.445 tys. zł)
stanowiły 127,5 % wpłat dokonanych w 1998 r. w ujęciu nominalnym, a realnie
118,8%.
Stan środków obrotowych w 1999 r. zmniejszył się z kwoty 153.147 tys. zł na
początek roku do kwoty 148.307 tys. zł na koniec roku, tj. o 3,2%.
W strukturze dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wysoki udział
przypadał na gospodarstwa funkcjonujące w:
- Ministerstwie Obrony Narodowej cz. 30 dochody – 386.149 tys. zł, tj. 30,1%,
wydatki – 378.053 tys. zł, tj. 31,1%.118 Wpłata z zysku do budżetu wyniosła
1.025 tys. zł,
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów cz. 05, dochody – 151.413 tys. zł, tj. 11,8%,
wydatki – 110.998 tys. zł, tj. 9,1%. Wpłata z zysku do budżetu wyniosła 12.426 tys.
zł,119
- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej cz. 19, dochody – 49.270 tys. zł,
tj. 3,8%, wydatki – 49.354 tys. zł, tj. 4,1%. Wpłata z zysku do budżetu wyniosła
186 tys. zł,
- Budżetach wojewodów - dochody ogółem w kwocie 279.807 tys. zł, tj. 21,8%,
wydatki ogółem - 278.487 tys. zł, tj. 22,9%. Wpłata z zysku do budżetu wyniosła
2.346 tys. zł.

118

Według stanu na 31 grudnia 1999 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej, działalność gospodarczą
prowadziło 265 gospodarstw pomocniczych – o 27 więcej niż w 1998 r., w tym: 29 gospodarstw zamknęło
rok sprawozdawczy 1999 stratą i nie posiadało własnych środków obrotowych na pokrycie tej straty.

119

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 1999 r. działalność gospodarczą prowadziło jedno gospodarstwo
pomocnicze, w którym przeciętne zatrudnienie wyniosło 1.095 osób, tj. 87,6% planu i było o 1 osobę niższe
w porównaniu do 1998 r.
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Planowane na 1999 r. dotacje z budżetu państwa dla gospodarstw pomocniczych
w kwocie 4.973 tys. zł, zostały zwiększone do wysokości 5.137 tys. zł, a zrealizowane
w kwocie 4.914 tys. zł.
W zrealizowanych dotacjach dla gospodarstw pomocniczych, najwięcej
środków przypadało dla:
Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (cz. 28) 3.077 tys. zł,
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (cz. 21)

929 tys. zł,

Ministerstwa Sprawiedliwości (cz. 36)

838 tys. zł.

Naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki finansowej
dotyczyło niżej wymienionych gospodarstw pomocniczych:
a) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., które nie odprowadziło
kwoty 2.129 tys. zł do budżetu państwa z tytułu uzyskanych wpływów od najemców
i dzierżawców składników majątkowych, mimo obowiązku wynikającego z art. 62
pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
b) Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które nie odprowadziło kwoty
2.957 tys. zł do budżetu państwa z tytułu najmu powierzchni biurowych
i magazynowych, naruszając przepisy art. 62 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
c) dopuszczeniu do zaległości w realizacji przychodów w Biurze Obsługi Transportu
Międzynarodowego z tytułu nie zapłaconych przez 129 przedsiębiorców należności
w wysokości 760 tys. zł, za przyznane koncesje w latach 1993 – 1995, dotyczące
uprawnień przewozowych w transporcie międzynarodowym,
d) Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie
odprowadził kwoty 251 tys. zł do budżetu państwa z tytułu dzierżawy i najmu
pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych,
e)

Zakład Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekroczył
realizację wydatków w § 11 (wynagrodzenia) o kwotę 80.247 zł oraz w § 17 (dodatkowe
wynagrodzenia roczne) o kwotę 61.781 zł w stosunku do planu po zmianach, tj. niezgodnie z
art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
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f)

Zakład Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
świadczył usługi na rzecz WUW nie po kosztach własnych, co naruszało zasady określone w
§ 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 1999 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych
Rady Ministrów. Wartość usług poligraficznych została zawyżona o 63.558 zł, tj. 20,4%
wartości sprzedaży tych usług dla WUW, natomiast usługi łączności, bibliotekarskie i
transportu świadczone były poniżej kosztów własnych odpowiednio o 15.879 zł, 55.718 zł i
223.906 zł,

g) Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zawarł
z najemcami aneksy do umów najmu, w których ustalono czynsz w wysokości
2 zł/m², bez przeprowadzenia udokumentowanej kalkulacji, co spowodowało
wielokrotne

zmniejszenie

dochodów.

Rozliczenie

należnych

dochodów

budżetowych z tytułu najmu lokali wykazało, że dochody budżetu państwa za
1999 r. zostały zaniżone o 192.534 zł.

3.

Środki specjalne
Ustawa o finansach publicznych w art. 21 stanowi, że środki specjalne są

środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych
rachunkach bankowych, na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w 1999 r. funkcjonowały
środki specjalne utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 maja 1999 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych. Źródłem
dochodów środków specjalnych są wyłącznie dochody własne.
W 1999 r. działalność w formie środków specjalnych prowadzono w 46
częściach budżetu państwa, w tym w 16 budżetach wojewodów.
Dochody środków specjalnych wyniosły 2.891.187 tys. zł i były niższe o 5,1%
od planu po zmianach. Zrealizowane dochody były nominalnie o 19,3% niższe od
wykonania 1998 r., a realnie niższe o 24,8%. W 1999 r. środki specjalne nie były
dotowane z budżetu państwa.
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Zrealizowane wydatki (bez wpłat do budżetu) w kwocie 2.544.349 tys. zł,
stanowiły 83,1% planu po zmianach i były o 29,6% niższe od wydatków w 1998 r.
w ujęciu nominalnym i o 34,4% niższe w ujęciu realnym.
Stan środków obrotowych środków specjalnych z kwoty 312.824 tys. zł na
początek roku zwiększył się do kwoty 575.032 tys. zł na koniec roku, tj. o 83,8%.
Dokonano wpłat do budżetu w kwocie 84.928 tys. zł, tj. o 136,0% większej niż
w planie po zmianach oraz o 3,1% większej niż w 1998 r. (82.344 tys. zł). Realnie
wpłaty do budżetu zrealizowane w 1999 r. były niższe o 3,9% od dokonanych
w 1998 r.
UKFiT w ramach środków specjalnych, wydał w 1999 r. łącznie 375.611 tys. zł,
uzyskując wymierne efekty rzeczowe w postaci oddania do użytku obiektów
sportowych, przeprowadzenia relatywnie dużej liczby imprez sportowych dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych, utrzymywania lub dofinansowania coraz
większej liczby szkół mistrzostwa sportowego itp.
Gospodarowanie środkami specjalnymi następowało na podstawie ustalonego
przez Prezesa UKFiT planu finansowego środków specjalnych.
Plan finansowy środków specjalnych UKFiT i ich wykorzystanie w 1999 r.
ilustrują dane w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
L.p.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
4:3

1

2

3

4

5

1.

Inwestycje

300.000

260.458

86,7

2.

Sport dzieci i młodzieży

107.000

97.551

91,1

3.

Sport osób
niepełnosprawnych

17.920

17.351

96,8

202
Z ogólnej kwoty 260.458 tys. zł dofinansowania inwestycji w 1999 r.
przeznaczono na: inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu (74 zadania) –
126.920 tys. zł, co stanowiło 48,7%, pozostałe inwestycje (351 zadań), zwane
„terenowymi” – 133.538 tys. zł, co stanowiło 51,3%, w tym inwestycje popowodziowe
(34 zadania) – 4.773 tys. zł (1,8%).
Z dokonanej, w toku kontroli, szczegółowej analizy realizacji w 1999 r.
inwestycji o szczegółnym znaczeniu dla sportu wynika, że występowały opóźnienia
w terminowym zakończeniu lub ostatecznym rozliczeniu inwestycji.
Na przykład na 67 planowanych do zakończenia inwestycji – nie zakończono
i nie rozliczono 24 (36%) na łączną kwotę 14.542 tys. zł, w tym m.in.: hali Torwar I
w Warszawie (4.469 tys. zł), stadionu sportowego AWF we Wrocławiu (1.153 tys. zł),
basenu do piłki wodnej KTW w Łodzi (1.066 tys. zł), hali lekkoatletycznej AWF
w Warszawie (1.006 tys. zł).
Wyniki wspomnianej analizy wskazują m.in., iż Urząd nie planował i nie
przeprowadził w 1999 r., podobnie jak i w latach ubiegłych, kontroli realizacji
dofinansowywanych inwestycji.
W latach 1995-1999 na dofinansowanie inwestycji sportowych, Urząd
przeznaczył łącznie 966.131 tys. zł, z czego na inwestycje o szczególnym znaczeniu
dla sportu przypadało 352.578 tys. zł (36,5%).
Należy nadmienić, iż obowiązujące przepisy prawa nie określają maksymalnej
granicy dofinansowania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Brak jest
również mierników, umożliwiających dokonanie oceny celowości ustalonego
corocznie podziału środków na inwestycje centralne i terenowe.
Urząd nie sporządzał rocznych planów inwestycji. Przedstawiony, w toku
kontroli, plan dofinansowania inwestycji strategicznych należy potraktować jako
wykaz inwestycji, który uaktualniano przez cały rok, przez bieżące dopisywanie
tytułów inwestycyjnych, po przyjęciu przez Urząd wniosku o dofinansowanie.
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Stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu
do przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urząd przyjmował bowiem wnioski o
dofinansowanie

zadań

również

od

innych

jednostek,

niż

wymienione

w

rozporządzeniu120.
Na 16 inwestycji objętych kontrolą, w 3 przypadkach wnioskodawcami były
urzędy miast oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” we Wrocławiu.
Przyjmowano także wnioski, w których nie określono łącznej kwoty nakładów
planowanych do poniesienia na inwestycje, począwszy od roku, w którym był składany
wniosek do jej zakończenia. Stąd też miały miejsce przypadki, że już po przyjęciu
wniosku dokonywano zmian wartości kosztorysowej i dofinansowania, przez zmianę
kwalifikacji zadania lub wprowadzanie pojęcia II etapu. Fakty te również wskazywały
na nieprzestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Urząd przyjmował wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji
sportowych, mimo niespełniania przez wnioskodawców ustalonych warunków, a także
przyjmował niekompletne wnioski, z naruszeniem umowy o współpracy z BIG
Bankiem Gdańskim S.A. Umowa zobowiązywała bowiem Urząd do przekazywania
Bankowi kompletnych wniosków, po ich wstępnej akceptacji.
Stwierdzono, że były Prezes Urzędu wydawał postanowienia o dofinansowaniu
inwestycji sportowych, jeszcze przed skompletowaniem dokumentacji do wniosku.
Postanowienia te były wydawane, mimo iż Komitet Finansowy BIG Banku
Gdańskiego S.A., w przekazywanych Urzędowi opiniach o poszczególnych zadaniach,
informował o zakresie wymaganych uzupełnień, które wnioskodawca winien dokonać
przed uruchomieniem środków.
Opracowana przez Urząd procedura dofinansowywania inwestycji sportowych,
przekazana w formie pism Prezesa i Wiceprezesa Urzędu do marszałków sejmików
wojewódzkich oraz do Akademii Wychowania Fizycznego, Centralnego Ośrodka
Sportu

i innych inwestorów, nie była spójna z procedurą postępowania przy

przygotowaniu i rozpatrywaniu wniosków, ustaloną w załączniku do umowy
o współpracy z BIG Bankiem Gdańskim S.A.
120

Por. § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad
dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych,
trybu składania oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 ze zm.).
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Za naruszające postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych oraz jako
korupcjogenne ocenić należy postanowienia Urzędu121, ingerujące w skład komisji
przetargowych,

powoływanych

przez

inwestorów

zadań

inwestycyjnych,

dofinansowywanych ze środków specjalnych UKFiT.
Ustalono,

że

jeden

z

wiceprezesów

Urzędu

wykonywał

funkcję

przewodniczącego komisji przetargowej, powołanej przez Centralny Ośrodek Sportu
do wyboru wykonawcy budowy krytej pływalni COS we Władysławowie.
Stwierdzono, że w sprawozdawczości przekazywanej przez Bank do Urzędu
brak było danych o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji planowanych
i wykonanych, w tym o udziale dofinansowania ze środków Urzędu. Danych tych nie
posiadał również Urząd. Tym samym Urząd nie dysponował zweryfikowaną
informacją o pełnych rozmiarach realizowanych inwestycji, o udziale w nich środków
Urzędu oraz środków własnych inwestorów.
Wyniki analizy dokumentacji, związanej z realizacją niektórych inwestycji,
wskazują, że Urząd nie planował i nie prowadził w 1999 r. kontroli inwestycji
dofinansowanych

ze

środków

specjalnych,

zwłaszcza

w

zakresie

sposobu

wykorzystania i rozliczenia przez wnioskodawców przekazanych im środków.
Niedostateczna też była kontrola sprawowana w tym zakresie przez BIG Bank
Gdański S.A.
Środki specjalne w drogownictwie
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę egzekwowania
przez zarządy dróg (rządowe i samorządowe) opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa
drogowego. Ustalono, że w wyniku nierzetelnego naliczania i nieegzekwowania opłat
i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego utracono środki finansowe w kwocie
53.208 tys. zł. Opłaty i kary – stosownie do przepisu art. 40a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych122 - stanowiły istotne źródło finansowania utrzymania
121

Zawarte w pismach Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Nr DI/MC/906/99 z dnia 9 marca 1999 r. i Nr DI-JP/99
z dnia 9 kwietnia 1999 r.

122

Dz.U. Nr 14, poz. 60 ze zm.
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dróg123. W skontrolowanych jednostkach udział opłat i kar w nakładach na budowę,
modernizację, ochronę i utrzymanie dróg wynosił 8%, natomiast przy rzetelnym ich
naliczaniu i pobieraniu wynosiłby 11%. Nieprawidłowości w pozyskiwaniu środków
z tytułu zajęcia pasa drogowego miały powszechny charakter, gdyż dotyczyły 97%
skontrolowanych podmiotów.
Zasadniczy wpływ na zaniżanie dochodów zarządów dróg miało nienaliczanie
opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam i punktów handlowo-usługowych.
Ustalenia kontroli wykazały, że 147 zarządów dróg (tj. 89% skontrolowanych)
nierzetelnie naliczało te opłaty. Łączna kwota nie naliczonych i nie pobranych opłat
i kar z tego tytułu wynosiła co najmniej 21.694 tys. zł. Podstawowymi przyczynami
nierzetelnego naliczania opłat i kar był nieskuteczny nadzór zarządów dróg nad
zajętością pasa drogowego, a także brak profesjonalnej kadry odpowiednio
przygotowanej do zarządzania drogami i nieznajomość podstawowych przepisów.
W 151 jednostkach (90% skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie pobierania opłat i kar za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
ziemnych nie związanych z funkcjonowaniem drogi, co doprowadziło do uszczupleń w
dochodach w kwocie 5.517 tys. zł.
Prawie połowa (tj. 71 skontrolowanych jednostek) nie naliczała kar pieniężnych
za samowolne zajęcie pasa drogowego, co wynikało z niedbalstwa i świadomego
nierespektowania przepisów przez pracowników naliczających opłaty. Powszechny
charakter miało wydawanie zezwoleń z „datą wsteczną”. Unikanie nakładania kar
pieniężnych wynikało najczęściej z uwagi na nieprzygotowanie organizacyjne do
stosowania procedury administracyjnej z tym związanej. Ustalono, że nielegalna
praktyka odstępowania od nakładania kar skutkowała utratą dochodów zarządów dróg
w kwocie 5.267 tys. zł.
Uszczuplenia w dochodach zarządów dróg spowodowane zostały także
nielegalnym umorzeniem bądź zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego przez
123

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią dochody
środków specjalnych i przeznaczone są na utrzymanie dróg.
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prezydentów miast i burmistrzów gmin. Ustalone z tego tytułu uszczuplenia, które
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ujawniono w 68 podmiotach, wyniosły 14.502 tys. zł. Prezydenci miast i burmistrzowie
gmin uznawali bowiem bezzasadnie, że opłaty i kary pieniężne stanowią dochody
budżetów gmin. Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są w drodze decyzji na
podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, który określa, że stanowią one
dochody środków specjalnych i przeznaczone są na utrzymanie dróg. Prezydenci miast
i burmistrzowie gmin odstępując od pobrania opłat chcieli zmniejszyć koszty
inwestycji gminnych, bądź wspierać inicjatywy społecznych komitetów realizujących
poprawę infrastruktury technicznej. Ustalenia kontroli ujawniły (w 18 podmiotach) –
niezależnie od umorzeń i zwolnień – odstępstwo od pobierania opłat za zajęcie pasa
drogowego w innych przypadkach. Dotyczyło m.in. zwolnień z opłat za zajęcie pasa w
związku z budową sieci wodociągowej do działek rekreacyjnych, umieszczania reklam
organizacji społecznych i towarzystw. Ustalenia kontroli skłaniają do oceniania takiego
zjawiska jako korupcjogennego.

V.

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE I AGENCJE

1.

Państwowe fundusze celowe
Ustawa o finansach publicznych stanowi, że funduszem celowym jest fundusz

ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody
pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację
wyodrębnionych zadań.
Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony
rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz
Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.
Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa jest
państwowym funduszem celowym, a wykonujący zadania wyodrębnione z budżetu
gminy, powiatu lub województwa jest gminnym, powiatowym lub wojewódzkim
funduszem celowym.
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Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane, tylko w ramach
posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje
z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości
środków z okresów poprzednich. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki,
o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.
W załączniku nr 5 do ustawy budżetowej na 1999 r., zatytułowanym: „Dochody
i wydatki państwowych funduszy celowych na 1999 r.”, ujęto 13 planów finansowych
państwowych funduszy celowych, tj.:
1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z ustaloną dotacją budżetu państwa
w wysokości 9.643.470 tys. zł, ujętą w części 58 – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
2) Funduszu Alimentacyjnego, z ustaloną dotacją z budżetu państwa w wysokości
680.549 tys. zł, ujętą w części 58 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
3) Funduszu Emerytalno-Rentowego, z ustaloną dotacją z budżetu państwa
w wysokości 13.362.620 tys. zł, ujętą w części 55 – Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego,
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4) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z ustaloną dotacją z budżetu państwa
w wysokości 20.000 tys. zł, ujętą w części 55 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
5) Funduszu Administracyjnego,
6) Funduszu Pracy, z ustaloną dotacją z budżetu państwa w wysokości 788.780 tys. zł,
ujętą w części 46 - Krajowy Urząd Pracy,
7) Państwowego Funduszu Kombatantów, z ustaloną dotacją z budżetu państwa
w wysokości 100.000 tys. zł, ujętą w części 42 – Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych,
8) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9) Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
10) Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
11) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
13) Funduszu Promocji Twórczości.
W trzech, z powyższych funduszy, występują szczeble terenowe:
a) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej podlegające
zarządom województw, oraz samorządowe – powiatowe i gminne – fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
b) samorządowe terenowe fundusze ochrony gruntów rolnych, których środkami
dysponuje samorząd województwa (w 1998 r. plan finansowy terenowych funduszy
ochrony gruntów rolnych ujęty był w ustawie budżetowej),
c) samorządowe,

wojewódzkie

i

powiatowe

fundusze

gospodarki

zasobem

geodezyjnym i kartograficznym (w1998 r. plan finansowy wojewódzkich funduszy
gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym ujęty był w ustawie
budżetowej).
Ustawa budżetowa na 1999 r., przewidywała ponadto wydatki z budżetu
państwa na rzecz różnych funduszy celowych, zarówno funduszy pozostających
w dyspozycji

organów

państwowych,

jak

i

funduszy

wyodrębnionych

w poszczególnych podmiotach, funduszy lokalnych oraz innych pozabudżetowych
funduszy, których środki mają określone przeznaczenie, zbieżne z zadaniami
państwowymi.
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W załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na 1999 r., występowały:
1) dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, ujęta
w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP, w wysokości 33.000 tys. zł,
2) dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, ujęte w części 18 - Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w wysokości 203.924 tys. zł. Podstawowym
zadaniem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego jest finansowanie czynszowego
budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu,
3) dotacja dla Funduszu Hipotecznego, ujęta w części 18 - Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, w wysokości 15.000 tys. zł. Podstawowym zadaniem Funduszu
Hipotecznego jest obsługa programów finansowania budownictwa mieszkaniowego,
4)

dotacja dla Funduszu Kościelnego, ujęta w części 31 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, w wysokości 36.000 tys. zł. Dotacja przeznaczona została na świadczenia na
rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych,
a także wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowowychowawczej oraz remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych,

5) dotacja dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, ujęta w części 33 –
Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 139.407 tys. zł.
Dotacje budżetowe do wyżej wymienionych funduszy oraz powołanego w 1999 r.
Funduszu Termomodernizacji prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie
dotacji i doLp

Nazwa funduszu

1

2

Narodowy
Rewaloryzacji

budżet

ustawy

po

budżetowej

zmianach

4

434.131,0
Fundusz

%

w 1998 r.
wykonani

w cenach

e

1999 r.

5

6

7

427.331,0

373.088,8

373.078,8

33.000,0

33.000,0

33.000,0

28.579,0

36.000,0

332.264,0

203.924,0

w 1998 r.

3

Ogółem z tego:
1.

wg

finansowania

Wykonanie

1999 r.

6:3

6:4

6:5

6:7

8

9

10

11

465.822,0

85,9

87,3

100,0

80,1

33.000,0

35.409,0

100,0

100,0

100,0

93,2

36.778,0

36.768,0

30.665,0

128,7

102,1

99,9

119,9

150.000,0

150.000,0

356.519,0

45,1

73,6

100,0

42,1

Zabytków

Krakowa
2.

Fundusz Kościelny

3.

Krajowy
Mieszkaniowy

Fundusz
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4.

Fundusz Hipoteczny

8.748,0

5.

Fundusz Termomodernizacji

-

6.

Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich

31.540,0

15.000,0
139.407,0

8.903,8

8.903,8

9.387,0

5.000,0

5.000,0

-

139.407,0

139.407,0

33.842,0

101,8

59,4

100,0

94,9

-

-

100,0

-

442,0

100,0

100,0

411,9
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W 1999 r. dotacje z budżetu dla wymienionych 6 funduszy wyniosły łącznie
373.078,8 tys. zł. i były o 12,7% niższe niż określono w ustawie budżetowej.
W porównaniu do wykonania 1998 r. dotacje te były w ujęciu nominalnym niższe
o 61.052,2 tys. zł, tj. o 14,1%, a realnie niższe o 19,9%.
Realizację dochodów państwowych funduszy celowych, których plany
finansowe były objęte ustawą budżetową na 1999 r. (załącznik nr 5) prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie

1999 r.
Lp

Nazwa funduszu

Wykonanie

wg

1998 r.

ustawy

w 1998 r.
Wykonanie

2

w cenach

5:3

5:4

5:6

1999 r.

budżetowej
1

%

3

4

5

6

7

8

9

96.367.802

105.431.857

108.561.430

103.402.651

112,7

103,0

105,0

74.541.835

80.779.263

84.256.671

79.983.389

113,0

104,3

105,3

1.219.193

1.497.550

1.600.954

1.308.194

131,3

106,9

122,4

11.352.737

14.087.510

13.912.443

12.181.486

122,5

98,8

114,2

23.792

23.195

27.507

25.529

115,6

118,6

107,7

371.539

409.174

434.078

398.661

116,8

106,1

108,9

5.119.481

5.625.740

5.481.380

5.493.203

107,1

97,4

99,8

Fundusz

114.986

100.500

97.708

123.380

85,0

97,2

79,2

Ochrony

1.215.683

952.500

928.605

1.304.428

76,4

97,5

71,2

Ochrony

40.552

12.450

14.508

43.512

35,8

116,5

33,3

10. Centralny Fundusz Gospodarki

13.312

8.382

17.874

14.284

134,3

213,2

125,1

Ogółem,
z tego:
1.

Fundusz

Ubezpieczeń

Społecznych
2.

Fundusz Alimentacyjny

3.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

4.

Fundusz

Prewencji

i

Rehabilitacji
5.

Fundusz Administracyjny

6.

Fundusz Pracy

7.

Państwowy
Kombatantów

8.

Narodowy
Środowiska

Fundusz
i

Gospodarki

Wodnej
9.

Centralny

Fundusz

Gruntow Rolnych

Zasobem

Geodezyjnym

Kartograficznym

i
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11. Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

2.084.015

1.835.143

1.666.410

2.236.148

80,0

90,8

74,5

269.857

99.650

122.518

289.557

45,4

123,0

42,3

820

800

774

880

94,4

96,8

88,0

Osób

Niepełnosprawnych
12. Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych
13. Fundusz Promocji Twórczości

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1999 r. dochody państwowych funduszy celowych, których plany finansowe
wyniosły 108.561.430 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej (105.431.857 tys. zł)
były wyższe o 3,0%. W porównaniu do 1998 r. dochody te były w ujęciu nominalnym
wyższe o 12.193.628 tys. zł, tj. o 12,7%, a realnie wzrosły o 5,0%. Państwowe
fundusze celowe, których plany finansowe były objęte ustawą budżetową na 1999 r.
przejęły poprzez dochody 17,6% PKB (w 1998 r. – 17,5%).
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Realizację wydatków państwowych funduszy celowych, których plany
finansowe objęte były ustawą budżetową na 1999 r. (załącznik nr 5) prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie

1999 r.
Lp

Nazwa funduszu

Wykonanie
1998 r.

wg ustawy
budżetowej

budżet po

Wykonanie

zmianach

%

w 1998 r.
w cenach

6:3

6:4

6:5

6:7

8

9

10

11

1999 r.
1

2
Ogółem,

3

4

5

6

7

92.230.173

104.323.088

104.323.088

103.444.453

98.962.975

112,2

99,2

99,2

104,5

80.550.020

80.403.232

78.091.446

110,5

99,8

99,8

103,0

z tego:
1.

72.778.608

80.550.020

708.465

839.581

839.581

893.115

760.183

126,1

106,4

106,4

117,5

Emerytalno-

11.310.578

14.042.980

14.042.980

13.737.553

12.136.250

121,5

97,8

97,8

113,2

Prewencji

24.278

23.232

23.232

26.816

26.050

110,5

115,4

115,4

102,9

376.449

411.442

411.442

420.439

403.930

111,7

102,2

102,2

104,1

4.816.288

5.838.680

5.838.680

5.579.209

5.167.877

115,8

95,6

95,6

108,0

Fundusz

119.514

127.067

127.067

128.078

128.239

107,2

100,8

100,8

99,9

Fundusz

458.395

410.730

410.730

409.129

491.858

89,3

99,6

99,6

83,2

38.701

15.410

15.410

16.550

41.526

42,8

107,4

107,4

39,9

16.758

12.232

12.232

12.233

17.981

73,0

100,0

100,0

68,0

1.564.452

2.021.663

2.021.663

1.785.390

1.678.657

114,1

88,3

88,3

106,4

Fundusz

Ubezpieczeń

Społecznych
2.

Fundusz Alimentacyjny

3.

Fundusz
Rentowy

4.

Fundusz
i Rehabilitacji

5.

Fundusz Administracyjny

6.

Fundusz Pracy

7.

Państwowy
Kombatantów
Narodowy

8.

9.

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej
Centralny

Fundusz

Ochrony

Gruntow

Rolnych

10.

Centralny

Fundusz

Gospodarki

Zasobem

Geodezyjnym
i Kartograficznym
Państwowy

11.

Fundusz

Rehabilitacji
Niepełnosprawnych

Osób
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12. Fundusz

17.030

28.921

28.921

31.618

18.273

185,7

109,3

109,3

173,0

657

1.130

1.130

1.091

705

166,1

96,5

96,5

154,8

Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
13. Fundusz Promocji
Twórczości

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zrealizowane w 1999 r. wydatki omawianych funduszy osiągnęły kwotę
103.444.453,0 tys. zł i w porównaniu do 1998 r. były w ujęciu nominalnym wyższe
o 11.214.280 tys. zł, tj. o 12,2%, a realnie wyższe o 4,5%. Relacja wydatków do PKB
wyniosła 16,8% (w 1998 r. 16,8%).
W porównaniu do ustawy budżetowej na 1999 r. zrealizowane wydatki
państwowych funduszy celowych były o 0,8% niższe.
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Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy budżetowej na 1999 r., dotacje
z budżetu państwa zaplanowane zostały dla 6 spośród 13 państwowych funduszy
celowych, tj. dla:
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- Funduszu Alimentacyjnego;
- Funduszu Emerytalno-Rentowego;
- Funduszu Prewencji i Rehabilitacji;
- Funduszu Pracy;
- Państwowego Funduszu Kombatantów.
Realizację dotacji do tych funduszy prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

Lp
Nazwa funduszu

2
Ogółem,

Wykonanie
w 1998 r.

Wykonanie

wg ustawy

budżet

dotacji

budżetowej

po

wykonanie

w cenach

%

6:3

6:4

6:5

6:7

1999 r.

zmianach

w1998 r.
1

1999 r.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.014.490

24.595.419

24.757.619

24.167.225

22.548.547

115,0

98,3

97,6

107,2

8.792.760

9.643.470

9.749.670

9.749.670*

9.434.631

110,9

101,1

100,0

103,3

558.000

680.549

736.549

736.549

598.734

132,0

108,2

100,0

123,0

10.652.320

13.362.620

13.362.620

12.891.343

11.429.939

121,0

96,5

96,5

112,8

18.410

20.000

20.000.

20.000

19.754

108,6

100,0

100,0

101,2

z tego:
1

Fundusz
Ubezpieczeń
Społecznych

2

Fundusz Alimentacyjny

3

Fundusz EmerytalnoRentowy

4

Fundusz Prewencji
Rehabilitacji

i

5

Fundusz Pracy

881.000

788.780

788.780

672.575

945.313

76,3

85,3

85,3

71,1

6

Państwowy
Fundusz
Kombatantów

112.000

100.000

100.000

97.088

120 176

86,7

97,1

97,1

80,8

* Z dotacji budżetowej FUS kwota 290.704 tys. zł została przekazana na wpływy ze składek za
osoby niepełnosprawne.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 1999 r. dotacje z budżetu państwa dla wymienionych 6 funduszy wyniosły
24.167.225 tys. zł i były niższe niż założono w ustawie budżetowej o 428.194 tys. zł, tj.
o 1,7%. W porównaniu do 1998 r. były one w ujęciu nominalnym wyższe o 3.152.735
tys. zł, tj. o 15%, a realnie wyższe o 7,2%.
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Stopień finansowania wydatków poszczególnych funduszy dotacją budżetową
wynosił dla:
-

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

-

12,4% (w 1998 r. - 12,1%)

- Funduszu Alimentacyjnego

-

82,5% (w 1998 r. - 78,8%)

- Funduszu Emerytalno-Rentowego

-

93,8% (w 1998 r. – 94,2%)

- Funduszu Prewencji i Rehabilitacji

-

74,6% (w 1998 r. – 75,8%)

- Funduszu Pracy

-

12,1% (w 1998 r. – 18,3%)

-

-

75,8% (w 1998 r. – 93,7%)

Państwowego Funduszu Kombatantów

1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
W 1999 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych uzyskał łączne dochody (według
przypisu) w kwocie 84.256.671 tys. zł, co stanowiło 104,3% dochodów przyjętych
w ustawie budżetowej.
Głównymi źródłami dochodów FUS w 1999 r. były: wpływy ze składek na
ubezpieczenie

społeczne

(63.726.272

tys.

zł),

dotacja

z

budżetu

państwa

9.749.670 tys. zł (z czego 290.704 tys. zł zostało przekazane na wpływy ze składek za
osoby niepełnosprawne) oraz inne dochody własne – (522.592 tys. zł).
Osiągnięte przez FUS dochody nie wystarczyły na pełne pokrycie wydatków na
świadczenia. Brak środków spowodował konieczność zaciągania kredytów na wypłaty
świadczeń. W 1999 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaciągnął 21 kredytów na
łączną kwotę 4.384.000 tys. zł.
Należności FUS, m.in. od płatników składek na ubezpieczenie społeczne,
wzrosły w 1999 r. (w stosunku do 1998 r.) o 96% i osiągnęły według stanu na
31 grudnia 1999 r. kwotę 20.072.462 tys. zł.
Ustalanie zadłużeń powstałych w 1999 r. odbywało się w drodze kontroli
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych u płatników składek. Z kontroli przeprowadzonej
przez NIK w ZUS wynika, że Zakład nie posiadał w 1999 r. danych co do stanu
zadłużenia płatników składek powstałego w 1999 r. Ponadto kontrola wykazała, iż
w 1999 r. znacznie zmniejszyła się efektywność egzekucji wobec płatników składek.
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Wskaźnik efektywności egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe zmniejszył się,
w porównaniu do 1998 r. z 21,4% do 14,0%, tj. o 7,4 punktu procentowego.
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W 1999 r. wydatki ogółem FUS wyniosły 80.403.232 tys. zł i były niższe
o 146.788 tys. zł (o 0,2%) od planu według ustawy budżetowej na 1999 r. i wyższe
o 7.624.624 tys. zł (o 10,5%) od wydatków w 1998 r.
Wydatki te zostały częściowo (12,4%) sfinansowane dotacją budżetową
w wysokości 9.951.732 tys. zł, o 202.062 tys. zł wyższą niż wynosił plan po zmianach.
Kwota ta pierwotnie była przeznaczona na wypłaty zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych w ramach dotacji dla ZUS na ww. cel
i powiększyła stan zobowiązań FUS na koniec 1999 r.
Główną pozycję wydatków FUS (86,6%) stanowiły wypłaty emerytur i rent.
Wydatki na ten cel wyniosły 69.626.073 tys. zł i były wyższe w ujęciu nominalnym od
wykonanych w 1998 r. o 7.240.719 tys. zł, tj. o 11,6%, a w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 84.527 tys. zł, tj. o 0,1%.
W 1999 r. na zasiłki i pozostałe świadczenia finansowane z FUS wydatkowano
8.092 728 tys. zł, co stanowiło 10,1% wydatków. W stosunku do ustawy budżetowej
zrealizowano je w 99,4%, a w porównaniu do wykonania w 1998 r. wydatki na ten cel
zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 0,1%.
Przeciętna emerytura i renta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych należna
emerytom i rencistom wyniosła 783,84 zł i w porównaniu do przeciętnego świadczenia
w 1998 r. (706,06 zł) wzrosła nominalnie o 11%, a realnie o 3,4%.
Przeciętna emerytura i renta z FUS stanowiła w 1999 r. 45,9% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 1998 r. 57%).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 8.871.189 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. w ujęciu nominalnym
o 6.634.290 tys. zł, tj. o 296,6%. Zobowiązania FUS wynikają głównie z tytułu:
- pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa w wysokości 4 mld zł,
- kredytów uzyskanych z banków komercyjnych,
-

podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpłaconego do budżetu państwa.
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Na podstawie art. 55 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 1999 r. zostały wyodrębnione
fundusze: emerytalny, rentowy, choroby oraz wypadkowy. Dla każdego z tych
funduszy Zakład otworzył rachunki bankowe oraz wyodrębnił konta w zakładowym
planie kont. Wpływy środków finansowych na poszczególne fundusze były w trakcie
roku rozdysponowywane według aktualnych potrzeb funduszy, a nie według
rzeczywistych wpływów składek. W efekcie wpływy środków ze składek na Fundusz
Rentowy i Fundusz Chorobowy przewyższały przypis, a na koniec 1999 r. wystąpiły
wysokie stany należności i zobowiązań pomiędzy poszczególnymi funduszami.
Zaistniała sytuacja, spowodowana była brakiem danych z Kompleksowego Systemu
Informatycznego ZUS, w tym m.in. z zakresu ewidencji kont i funduszy, co świadczy o
nieprzygotowaniu Zakładu do realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 55 pkt 5) wyodrębnia
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych fundusze rezerwowe dla ubezpieczenia
rentowego oraz chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego. W art. 56 ust. 1
określone są środki, z których te fundusze są tworzone. Winny być wyodrębnione
z FUS na 1 stycznia 1999 r., a utworzone najpóźniej na dzień 1 stycznia 2000 r. ze
środków

pozostałych

na

rachunkach

funduszy:

rentowego,

chorobowego

i wypadkowego, pomniejszone o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń
przypadających w styczniu 2000 r. Fundusze te, wbrew postanowieniom art. 55 pkt 5
i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie zostały utworzone.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie wykonanie planu finansowego
w 1999 r. przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Stwierdzone

nieprawidłowości

w

działalności

Funduszu

Ubezpieczeń

Społecznych dotyczyły:
-

nierzetelnego i niekompletnego gromadzenia informacji na kontach ubezpieczonych i kontach
płatników składek,

- nieefektywnej egzekucji należności od płatników składek,
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-

nieterminowego i niepełnego przekazywania należnych kwot z tytułu ubezpieczenia
społecznego do otwartych funduszy emerytalnych oraz braku otwarcia wyodrębnionego
rachunku bankowego na wpływy środków niezidentyfikowanych przez FUS,

- niezasilania funduszy wyodrębnionych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
zgodnie z rzeczywistym wpływem składek,
-

niewyodrębnienia funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdaniem NIK, ze względu na niesprawność systemu informatycznego ZUS nie
można

wiarygodnie

ustalić

podstawowych

danych

w zakresie

ubezpieczeń

społecznych. Sytuację finansową FUS i wyodrębnionych w jego ramach funduszy
można będzie ocenić dopiero po uzupełnieniu ewidencji kont ubezpieczonych
i płatników oraz po dokonaniu stosownych przeksięgowań.

1.2. Fundusz Alimentacyjny (ZUS)
Zrealizowane w 1999 r dochody wyniosły 1.600.954 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 103.404 tys. zł, tj. o 6,9%. W porównaniu
do roku 1998, dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 381.761 tys. zł, tj. o
31,3%, a realnie wzrosły o 22,4%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dochody własne 54,0%
(864.405 tys. zł, w tym wpływy ściągnięte od zobowiązanych – 150.679 tys. zł) i dotacja z
budżetu państwa - 46,0% (736.549 tys. zł). Dotacja była wyższa od ustalonej w ustawie
budżetowej o 56.000 tys. zł. Kwota zwiększająca dotację pochodziła z rezerwy
celowej. Dochody własne w 1999 r. były w ujęciu nominalnym wyższe od wykonanych
w 1998 r. o 203.212 tys. zł, tj. o 30,7%, a dotacja budżetowa była nominalnie wyższa o
178.549 tys. zł niż w 1998 r., tj. o 32%.
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu Alimentacyjnego
w wysokości 839.581 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 893.115 tys. zł,
tj. w 106,4% . W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 184.650 tys. zł, tj. o 26,1%, a realnie wzrosły o 17,5%.
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Wydatki na 1999 r. szacowano, biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku nowelizacji
ustawy o funduszu alimentacyjnym, część osób nie spełni warunków uzyskania
świadczeń z Funduszu oraz zakładając, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami od
osób zobowiązanych do alimentacji poprawi się o 1,3%.
Na etapie planowania przyjęto założenie, że nowelizacja ustawy o Funduszu
Alimentacyjnym nastąpi 1 czerwca 1999 r., i że wprowadzone zmiany spowodują
obniżenie liczby osób uprawnionych do świadczeń. Zakładano błędnie, że przeciętna
miesięczna liczba świadczeń zmniejszy się, w związku z wprowadzeniem kryterium
dochodowego, warunkującego prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, tak
jak przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych oraz waloryzację górnej granicy
świadczeń raz w roku.
W ocenie NIK błędne planowanie, jak i niski wskaźnik ściągalności należności
(wzrost o 0,1% w stosunku do roku 1998), pociągnęły za sobą konieczność
uzupełnienia w końcu roku dochodów Funduszu dotacją budżetową w wysokości 56
mln zł w celu zapewnienia Funduszowi terminowych wypłacalności.
Główną pozycję w wydatkach Funduszu Alimentacyjnego stanowiła wypłata
świadczeń alimentacyjnych w wysokości 825.854 tys. zł, tj. 107,3% planu po
zmianach. W stosunku do wykonania w 1998 r. wydatki te wzrosły o 27,4%.
Przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 155,63 zł i była wyższa o 19,2%
w stosunku do wysokości świadczenia z 1998 r.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 968 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. (221 tys. zł)
o 338,0%.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia efektywność egzekucji należności
Funduszu Alimentacyjnego prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Liczba dłużników Funduszu wzrosła w ciągu 1999 r. o 31.000 osób (tj. o 9,1%).
Nie uregulowana do 31 grudnia 1999 r. kwota należności Funduszu
Alimentacyjnego wynosiła 2.703.105 tys. zł, co stanowi 326,5% wartości świadczeń
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alimentacyjnych wypłaconych w 1999 r. i wzrost w ujęciu nominalnym o 34,3%
w stosunku do należności powstałych na koniec 1998 r.
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1.3. Fundusz Emerytalno-Rentowy (KRUS)
Głównymi źródłami dochodów Funduszu w 1999 r. były: dotacja z budżetu
12.891.343 tys. zł, składki od ubezpieczonych rolników w ujęciu memoriałowym 730.279 tys. zł, a w ujęciu kasowym - 688.788 tys. zł.
Zrealizowane wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w 1999 r. wyniosły
(w ujęciu memoriałowym) 13.737.553 tys. zł, tj. 97,8% planu. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.426.975 tys. zł, tj. o 21,5%,
a realnie wzrosły o 13,2%.
Główną pozycję wydatków (83,5% wydatków ogółem) stanowiły wypłaty
emerytur i rent rolniczych oraz świadczeń kombatanckich. Wydatki na te wypłaty
wyniosły łącznie 11.464.941 tys. zł, i były wyższe od planu według ustawy budżetowej
o 0,7%. Wydatki na emerytury, renty rolnicze oraz świadczenia kombatanckie były
wyższe w stosunku do wykonania 1998 r. o 9,8% (realnie wyższe o 2,3%). W 1999 r.
przeciętnie w ciągu miesiąca wypłacano emerytury i renty rolnicze w liczbie 1.928,9
tys.
Przeciętne

świadczenie

emerytalno-rentowe

(bez

zasiłków

rodzinnych

i pielęgnacyjnych) wyniosło w 1999 r. 469,56 zł, a po uwzględnieniu uprawnień
rolników do świadczeń rentowych z innych systemów ubezpieczeniowych przeciętna
wysokość świadczenia emerytalno-rentowego rolników wyniosła 562,56 zł.
Na pozostałe świadczenia (zasiłki pogrzebowe po emerytach i rencistach oraz
po ubezpieczonych i członkach ich rodzin, dodatki kombatanckie, ryczałty
energetyczne, dodatki dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnionych w kopalniach, odsetki za zwłokę) wydatkowano 646.703 tys. zł.
Stwierdzone

przez

Najwyższą

Izbę

Kontroli

uchybienie

dotyczyło

funkcjonowania nieaktualnego porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem KRUS,
a Prezesem ZUS z dnia 5 września 1992 r. w sprawie rozliczania należności
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finansowych

FER

nieprawidłowości.

z

FUS.

W

pozostałym

zakresie

NIK

nie

stwierdziła
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1.4. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (KRUS)
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dotacja z budżetu państwa
w wysokości 20.000 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Rezerwowego - 3.715 tys. zł,
odpis z Funduszu Składkowego - 3.195 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki na zakup towarów o usług (17.896 tys. zł). W porównaniu do 1998 r.
stanowiło to wzrost o 1.961 tys. zł, tj. 12,3%. W pozycji tej ujęte były wydatki na
świadczenia rehabilitacyjne. W 1999 r. Kasa skierowała na rehabilitację leczniczą
13.858 osób, tj. o 277 osób więcej niż w 1998 r. Wydatki Kasy na rehabilitację
leczniczą rolników wyniosły łącznie 16.307 tys. zł. Natomiast wydatki na organizację
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci wyniosły 855 tys. zł (uczestniczyło w nich 1 tys.
dzieci).
Zobowiązania ogółem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na koniec grudnia
1999 r. wyniosły 1.469 tys. zł, co oznaczało wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1998 r. o 7,5%.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie dochodów Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji dotyczyły gromadzenia środków tego Funduszu na rachunku
bankowym łącznie ze środkami Funduszu Administracyjnego, co stanowiło naruszenie
art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
W zakresie wydatków nieprawidłowości dotyczyły powierzenia szpitalom
w Ostródzie i Krakowie zakupu sprzętu medycznego bez formalnego upoważnienia do
występowania w postępowaniu przetargowym w imieniu Kasy. Łączna wartość
zakupionego sprzętu medycznego, będącego własnością Kasy, a użyczonego tym
szpitalom, wyniosła - 141.037 tys. zł, tj. 10,7% wydatków inwestycyjnych Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji w 1999 r.
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1.5. Fundusz Administracyjny (KRUS)
W 1999 r. zrealizowano dochody w kwocie 434.078 tys. zł.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w
kwocie 313.300 tys. zł, zwrot kosztów obsługi świadczeń kombatanckich 14.460 tys. zł, odpis z
Funduszu Składkowego 14.379 tys. zł.

W wydatkach Funduszu Administracyjnego (420.439 tys. zł) koszty wynagrodzeń
i pozostałych świadczeń wyniosły kwotę 115.308 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach
i 122,1% planu według ustawy budżetowej. W tej grupie wydatków największą
pozycję (77,4%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia, których wykonanie w 1999 r.
zamknęło się kwotą 89.267 tys. zł.
Wydatki na inwestycje w 1999 r. wyniosły kwotę 47.725 tys. zł i były wyższe od
poniesionych w roku poprzednim o 15.815 tys. zł, tj. nominalnie o 49,6%, a realnie o
39,4%. Kasa zrealizowała między innymi zakupy: sprzętu komputerowego na kwotę
18.332 tys. zł, oprogramowania komputerowego – 3.387 tys. zł, budynków, lokali
i działek – 4.691 tys. zł. Natomiast łączna wartość wykonanych dokumentacji
projektowych oraz zrealizowanych inwestycji budowlanych w 1999 r. wyniosła kwotę
19.185 tys. zł

1.6. Fundusz Pracy
W 1999 r. zrealizowano dochody w kwocie 5.481.380 tys. zł.
Źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy ze składek w kwocie 4.730.269 tys. zł, stanowiące 86,3% ogólnego
dochodu Funduszu,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 672.575 tys. zł, tj. 12,3% ogólnych dochodów,
-

pozostałe dochody (odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowanie depozytów) w
kwocie 78.537 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 5.579.209 tys. zł i były niższe od
zaplanowanych o 4,4%. W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe w ujęciu
nominalnym o 762.921 tys. zł, tj. o 15,8%, a realnie o 8%.
Na zasiłki dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenia społeczne)
wydatkowano kwotę 2.027.838 tys. zł, tj. 89,7% planu po zmianach. Przeciętna
wysokość zasiłku podstawowego w 1999 r. wyniosła 392 zł (w 1998 – 363 zł).
Prognozowano, że przeciętna liczba wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie
472 tys. zł, a wyniosła 431 tys. zł. W porównaniu do roku 1998 oznacza to spadek o 89
tys. uprawnionych do pobrania zasiłku, tj. o 17,1%.
Na zasiłki i świadczenia przedemerytalne, wydatkowano kwotę 1.157.067 tys. zł,
co stanowi 112,1% w stosunku do planu. W porównaniu z 1998 r. wydatki na te były
wyższe nominalnie o 68,2%, a realnie o 56,8%. Wysokość zasiłku przedemerytalnego
wyniosła od 120% do 160% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych.
Na

aktywne

formy przeciwdziałania

bezrobociu

wydatkowano

kwotę

1.430.384 tys. zł, tj. o 2% powyżej planu. W porównaniu z 1998 r. wydatki te były
niższe nominalnie o 8,4%, a realnie o 15%. Zmniejszone wydatki objęły przede
wszystkim:
- prace interwencyjne, nominalnie o 23%, a realnie o 29% (przeciętne miesięczne
wynagrodzenie refundowane z Funduszu Pracy wyniosło 741,27 zł),
- refundację wynagrodzeń dla absolwentów, nominalnie o 25%, a realnie o 30%,
- szkolenia i przekwalifikowania, nominalnie o 3%, a realnie o 9% (przeciętny
miesięczny koszt szkolenia w 1999 r. na jednego bezrobotnego wyniósł 56,33 zł;
przeciętny dodatek szkoleniowy 78,40 zł).
W 1999 r. udzielono z Funduszu Pracy pożyczek na łączną kwotę 196.930 tys. zł,
przeciętna kwota udzielonej w 1999 r. pożyczki wyniosła ok. 15,6 tys. zł.
Dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych oraz na zadania związane
z restrukturyzacją gospodarki narodowej wyniosły kwotę 254.863 tys. zł. Kwota ta
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w stosunku do ustawy budżetowej (3.500 tys. zł) była wyższa o 7.182%, i na poziomie
planu po zmianach (255.010 tys. zł). Największe kwoty dotacji przypadły:
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-

Agencji Rozwoju Przemysłu z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego - 250.000 tys. zł. W ocenie NIK nasuwa się
wątpliwość, czy przeznaczenie środków Funduszu Pracy na zmniejszenie
zatrudnienia w górnictwie mieści się w pojęciu „zadania państwa w zakresie
łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy”, określonym w art. 1 ust. 1
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

- Caritas Polska – 1.500 tys. zł. W ocenie NIK dotacja ta została przyznana
z naruszeniem przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, gdyż
Stowarzyszenie to nie miało w statucie zapisu, iż realizuje zadania na rzecz osób
bezrobotnych, ani kosztorysu na realizowane zadania oraz opisu dotychczasowych
osiągnięć w działalności na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
Stwierdzone

w

toku

kontroli

budżetowej

nieprawidłowości

dotyczyły

nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji zadań
inwestycyjnych dotyczących wykonania sieci komputerowej dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Warszawie o wartości 499 tys. zł w trybie przetargu nieograniczonego oraz
zakupu sprzętu komputerowego dla urzędów pracy o wartości 1.996 tys. zł w trybie
zapytania o cenę. Naruszenie przepisów polegało na podaniu w obydwu przypadkach,
do wiadomości uczestników postępowania o zamówienie publiczne niepełnych danych
o wybranej ofercie, a także ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji
o wynikach przetargu z dwumiesięcznym opóźnieniem, co stanowi naruszenie
przepisów art. 50 i 69 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki te stanowiły
łączną kwotę 3.995 tys. zł.

1.7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Głównymi źródłami dochodów w 1999 roku były:
-

składki od pracodawców zrealizowane w kwocie 77.951 tys. zł, tj. 146,9% planu.
W porównaniu do 1998 roku dochody ze składek były mniejsze nominalnie o 44,6%, a
realnie o 48,4%. Spowodowane to było zawieszeniem obowiązku płacenia składki na FGŚP
przez pracodawców w I półroczu 1999 r.,
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-

odsetki od lokat i odsetki bankowe od rachunków bieżących zrealizowane w kwocie 71.563
tys. zł, tj. 158,8% planu. W porównaniu do 1998 r. dochody z tytułu odsetek były mniejsze
nominalnie o 27,5%, a realnie o 36,8%. Zmniejszenie się dochodów z odsetek od lokat
nadwyżek Funduszu w papierach wartościowych Skarbu Państwa oraz odsetek bankowych
spowodowane było zmniejszeniem się o 42% lokat tych nadwyżek oraz obniżeniem się ich
rentowności z 19,8% w 1998 r. do 13,2% w 1999 r.

Zrealizowane wydatki wyniosły 31.618 tys. zł, tj. 109,3% planu wg ustawy
budżetowej oraz 92,1% planu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym wyższe o 14.589 tys. zł, tj. o 85,7%, a realnie wzrosły o 73%.
Dominujące kwoty wydatków dotyczyły:
- 30.710 tys. zł - wydatki bieżące, stanowiło to 118,4% kwot zaplanowanych
w ustawie

budżetowej

(25.948 tys. zł)

oraz

94,7%

planu

po

zmianach

(32.443 tys. zł), z wydatków tych najwięcej przeznaczono na koszty obsługi
Funduszu oraz umorzenia nieściągalnych wierzytelności,
- 712 tys. zł – wydatki inwestycyjne,
- 195 tys. zł na niektóre świadczenia należne emerytom i rencistom, co stanowiło
13,2% kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej (1.473 tys. zł), oraz 52,4% planu
po zmianach (372 tys. zł). W porównaniu do 1998 r. były one niższe nominalnie
o 83,1%, a realnie - o 84,2%. Niewielkie wykorzystanie środków spowodowane
było zawyżeniem planu wydatków na skutek niedostatecznego rozpoznania potrzeb
na te świadczenia, które mają tendencję malejącą.
W porównaniu do 1998 r. wydatki bieżące wzrosły nominalnie o 101%,
a realnie o 87,7%. Na ponad dwukrotny wzrost wydatków bieżących w stosunku do
1998 r. miały wpływ przede wszystkim wydatki poniesione na obsługę Funduszu
(o 137,6%) oraz umorzenia nieściągalnych wierzytelności (o 72,9%).
Na wysoki wzrost kosztów obsługi decydujący wpływ miały:
- wydatki w kwocie 4.279 tys. zł związane z jednorazową refundacją do budżetu
kosztów obsługi Funduszu za lata 1996-1997 (realizacja wniosku NIK),
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-

wydatki osobowe (wzrost o 106%), będące rezultatem zwiększenia zatrudnienia
pracowników w biurach terenowych FGŚP oraz ubruttowienia ich wynagrodzeń,

-

wydatki rzeczowe ponoszone na obsługę Funduszu (wzrost o 81,2%). Jak ustalono,
wzrost kosztów obsługi spowodowany był trzykrotnym, w stosunku do 1998 r.,
wzrostem wypłaconych świadczeń pracowniczych oraz trzykrotnie większą
windykacją należności Funduszu. Jednakże, zdaniem NIK, skali wzrostu tych
wydatków nie uzasadnia w pełni przyrost zadań biur terenowych FGŚP, jak
i inflacyjny wzrost kosztów towarów i usług w 1999 r.
Wypłata świadczeń pracowniczych (transfery dla ludności mieszczące się

w należnościach Funduszu), zaplanowane w ustawie budżetowej na 1999 rok
w kwocie 174.276 tys. zł i w planie po zmianach – 466.396 tys. zł, zrealizowane
zostały w kwocie 511.782 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 294% i 109,7%.
Wypłacone świadczenia w 1999 r. w porównaniu do 1998 r. były większe
nominalnie o 187%, a realnie o 168%, i obejmowały:
a) jednorazowe świadczenia

248.949 tys. zł,

b) jednorazowe odszkodowania pieniężne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych

244 tys. zł,

c) gwarantowane wynagrodzenia za pracę

75.461 tys. zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne

15.034 tys. zł,

e) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
f) odszkodowania za okresy wypowiedzenia

9.499 tys. zł,
61.992 tys. zł,

g) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy
z przyczyn dotyczących pracodawcy
h) pozostałe

100.602 tys. zł,
1 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- nietrafnej prognozy dochodów Funduszu, co spowodowało, iż dochody były wyższe
od planowanych o 22,9%, zwłaszcza ze składki od pracodawców i z lokat wolnych
środków Funduszu w papierach wartościowych Skarbu Państwa,
- niedostatecznego nadzoru KUP nad dokonywanymi przez biura terenowe FGŚP
wydatkami Funduszu w zakresie kosztów obsługi.
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1.8. Państwowy Fundusz Kombatantów
Dochody wykonano w kwocie 97.708 tys. zł, tj. w 97,2% w stosunku do ustawy
budżetowej. W porównaniu do roku 1998 dochody były nominalnie niższe
o 17.278 tys. zł, tj. o 15,0%, a realnie były niższe o 20,8%.
Przekazana w 1999 r. przez Ministerstwo Finansów dotacja wyniosła
97.088 tys. zł, tj. 97,1% kwoty planowanej, dochody z tytułu odsetek wyniosły 578 tys.
zł, tj. 115,6% kwoty planowanej. W ciągu roku zwiększono dochody PFK o 42 tys. zł,
w wyniku przeksięgowania zobowiązań PFK z tytułu odsetek naliczonych w 1995 r.
przez Zakłady Telekomunikacji Polskiej S.A., które uległy przedawnieniu i nie zostały
zapłacone.
Wydatki zrealizowano w kwocie 128.078 tys. zł, tj. w 100,8% kwoty
planowanej. Wyższą od ustalonej w planie realizację wydatków umożliwiły środki
finansowe w kwocie 29.613 tys. zł, będące na stanie Funduszu na początku 1999 r.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków z PFK największy udział
miały wydatki na:
- refundację ulg telekomunikacyjnych (42,5%),
- refundację ulg rtv (27,4%),
- pomoc społeczną (23,8%),
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na rzecz kombatantów (6,2%),
-

pozostałe wydatki (0,1%).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
1. Nieracjonalnego gospodarowania środkami PFK (Urząd w 1999 r. nienależnie
nadpłacił KRRiTV kwotę 1.641.480 zł, od której mógłby uzyskać odsetki bankowe
w wysokości 46.551 zł, kwota ta została wypłacona z tytułu zwolnień kombatantów
od

płacenia

abonamentu

rtv,

a zwolnieniami

objęto

niewłaściwą

liczbę

kombatantów);
2. Niewyegzekwowania od zakładów telekomunikacyjnych wchodzących w skład
Telekomunikacji Polskiej S.A. wykazów osób, którym udzielono ulg;

236

3. Przekazania: miejskim ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy
rodzinie, Związkowi Inwalidów Wojennych RP, Związkowi Ociemniałych
Żołnierzy RP środków PFK na pomoc pieniężną, łącznej kwoty w wysokości
8.010 tys. zł, z dwutygodniowym opóźnieniem.

1.9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 1999 r. zrealizowano dochody w kwocie 928.605 tys. zł, tj. o 2,5% niższej
niż zaplanowano w ustawie budżetowej.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie
wymagań ochrony środowiska w kwocie 382.646 tys. zł, która stanowiła 78,7%
planu,
- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i za działalność określoną w koncesjach,
tzw. opłat koncesyjnych, w kwocie 187.321 tys. zł, tj. 178,4% planu; w tej kwocie
(dochodów) 102.491 tys. zł wynikało z tytułu opłat eksploatacyjnych na podstawie
wydanych decyzji; faktyczne wpływy wynosiły 84.830 tys. zł i stanowiły 80,8%
planu,
- dochody pozostałe, uzyskane z działalności finansowej NFOŚiGW w kwocie
358.638 tys. zł, tj. 99,2% planu.
Zrealizowane wydatki wyniosły 409.129 tys. zł, tj. 99,6% kwoty zaplanowanej
w ustawie budżetowej.
Dotacje wykonano w kwocie 318.619 tys. zł, tj. 100,6% planowanej kwoty
(316.800 tys. zł) i 89,8% w porównaniu do wykonania w 1998 r. (w ujęciu nominalnym).
Dotacje na cele nieinwestycyjne wykonano w kwocie 137.490 tys. zł, tj. 116,3%
planowanej kwoty (118.200 tys. zł) i 147,2% w porównaniu do wykonania w 1998 r.
(w ujęciu nominalnym).
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Dotacje na cele inwestycyjne wykonano w kwocie 181.129 tys. zł, tj. 91,2%
planowanej kwoty (198.600 tys. zł) i 69,3% w porównaniu do wykonania w 1998 r.
(w ujęciu nominalnym).
Dopłaty do kredytów preferencyjnych wykonano w kwocie 25.183 tys. zł,
tj. 13,9%, a umorzenia - 8.585 tys. zł, tj. 4,7% zrealizowanych wydatków na dotacje
inwestycyjne. Wykorzystana na dopłaty do kredytów preferencyjnych kwota stanowiła
103,4% zaplanowanej na 1999 r. i była niższa o 44,7% w stosunku do wykonania
w 1998 r.
Plan pożyczek wykonano w kwocie 1.404.348 tys. zł, co stanowiło 99,0% planu i 176,7%
wykonania w 1998 r., z tego 143.138 tys. zł zaangażowano na działalność kapitałową, tj. 95,4% planu.
Biorąc pod uwagę zakres i skalę nieprawidłowości, NIK negatywnie oceniła NFOŚiGW za
1999 r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie środkami
publicznymi przeznaczonymi na wspomaganie przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska:
-

dopiero w drugiej połowie roku, a zwłaszcza w IV kwartale, w którym
zrealizowano 60% wypłat, zintensyfikowano działalność w zakresie pomocy
finansowej na cele ekologiczne, obniżając jednocześnie stan wolnych środków
krajowych do 50.137 tys. zł na dzień 31.12.1999 r. Przez pierwsze półrocze
1999 r. utrzymywano natomiast wysoki poziom środków pieniężnych w kwocie
585.434 tys. zł na początku stycznia, 547.682 tys. zł na koniec czerwca,
511.611 tys. zł na koniec lipca wykorzystując je głównie na lokaty i działalność
kapitałową a nie na cele ekologiczne, co było niecelowe i niegospodarne. Do
realizacji uchwalonego planu finansowego przystąpiono bez „Strategii
działania NFOŚiGW”,

-

zobowiązania z zawartych umów planowanych a niezrealizowanych na dzień
31 grudnia 1999 r. wyniosły 128.973 tys. zł przy stanie środków pieniężnych
i papierów wartościowych w wysokości 50.137 tys. zł. Równocześnie od
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15 czerwca 1999 r. zablokowano kwotę 95.384 tys. zł na zakup akcji BOŚ S.A.,
który do czasu zakończenia kontroli nie doszedł do skutku. Nie rozpatrzono
112 wniosków zakwalifikowanych na podstawową listę rankingową, nie
zawarto umów pomimo przyznania dofinansowania na podstawie 16
wniosków,
-

realizowano zadania i gospodarowano środkami według uchwalonych
szerokich priorytetów (programów), przy niedopracowanej procedurze
postępowania z wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć. Dwusesyjny
system rozpatrywania wniosków nie zapewniał systematycznego w ciągu roku
wydatkowania środków. Plan finansowy i plan działalności dwukrotnie
zmieniano,

-

plany pożyczek i dotacji oraz własnych wydatków inwestycyjnych zostały
dostosowane do możliwości wykonania dzięki wprowadzeniu zmian w planie
finansowym we wrześniu 1999 r., co zapewniło odpowiednio 99,4%, 100,6%
i 99,9% wykonania,

-

plan własnych wydatków inwestycyjnych jak i zmianę zwiększającą o około
40% ustalono bez właściwej specyfikacji potrzeb. Bez wymaganej zgody Rady
Nadzorczej utworzony został Ośrodek Informacji o Edukacji Ekologicznej,
a z zaplanowanych na ten cel wydatków (tj. około 6% własnych wydatków
inwestycyjnych) za kwotę 390 tys. zł zakupione zostały 3 samochody dla
potrzeb Zarządu. Działania te według oceny NIK należy uznać jako
nierzetelne dysponowanie środkami publicznymi, ponieważ nie informowano
Rady Nadzorczej o pełnym zakresie wnioskowanych zakupów,

-

bez zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą docelowych zmian w regulaminie
organizacyjnym Zarząd Narodowego Funduszu przeprowadzał rozpoczętą
w marcu

1998

r.

reorganizację

i

dokonywał

zmian

w

strukturze

organizacyjnej Biura NFOŚiGW,
-

jednocześnie Narodowy Fundusz w 1999 r. zwiększył zatrudnienie do 250 osób
i w 2000 r. zaplanował dalszy wzrost do 296 etatów. Zdaniem NIK, działania
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te przy braku strategii działania NFOŚiGW i docelowej koncepcji organizacji
Biura NFOŚiGW są nieuzasadnione.
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1.10. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Zrealizowane w 1999 r. dochody Centralnego Funduszu wyniosły 14.508 tys. zł.
Głównym źródłem jego dochodów w 1999 r. były:
- przychody wraz z należnymi wpłatami z funduszy terenowych 14.222 tys. zł;
- odsetki od środków Funduszu i opłata roczna za użytkowanie gruntów przez
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 286 tys. zł.
Według stanu na koniec grudnia 1999 r. należne środki Centralnego Funduszu
wyniosły 4.493 tys. zł i w porównaniu do 1998 r. wzrosły o 1.480 tys. zł (o 49,1%).
Zrealizowane wydatki Funduszu wyniosły 16.550 tys. zł, tj. 107,4% kwoty
przewidzianej w ustawie budżetowej na 1999 r. W porównaniu do 1998 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym niższe o 22.151 tys. zł, tj. o 57,2%, a realnie zmniejszyły się
o 60,1%.
W strukturze środków wydatkowanych w 1999 r. - 100% (tj. 16.550 tys. zł)
stanowiły wydatki bieżące (na zasilenie terenowych funduszy). W porównaniu do 1998
r. wydatki na zasilenie tych funduszy były w ujęciu nominalnym niższe o 22.151 tys.
zł, tj. o 57,2%, a realnie zmniejszyły się o 60,1%.
W przekazanej dla terenowych funduszy kwocie wydatków, 550 tys. zł
(tj. 3,3%) przeznaczono na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego.
Zgodnie z postanowieniami art. 78 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną124, środki
pieniężne pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. na rachunkach bankowych
terenowych Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, podlegały przekazaniu samorządom
województw w terminie do dnia 30 kwietnia 1999 r.
Wyniki

kontroli

wskazują,

że

środki

pieniężne

zostały

przekazane

w wyznaczonym terminie, jednak przesyłana dokumentacja, stanowiąca podstawę
wymiaru należności funduszy była w 68,8% niekompletna lub niezgodna ze

124

Dz.U. Nr 133, poz. 872.
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sporządzonymi zestawieniami należności i zobowiązań. Uzgadnianie stwierdzonych
różnic trwało od dwóch tygodni do 9 m-cy.
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W

wyniku

przeprowadzonych

kontroli

samorządowych

wojewódzkich

Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:
- wydatkowania środków w kwocie 1.249,9 tys. zł na cele niezgodne z określonymi w
ustawie z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych125, dofinansowywania
inwestycji środkami FOGR w gminach zalegających z odprowadzaniem należności
na rachunki Funduszy oraz na podstawie wniosków nie zawierających kompletnej
dokumentacji (w woj. lubelskim, dolnośląskim, wielkopolskim i podlaskim).
Nieprawidłowo wydatkowana kwota 17,5 tys. zł w woj. podlaskim została w trakcie
kontroli zwrócona na rachunek FOGR),
- nierzetelnego sporządzania sprawozdawczości o środkach pozabudżetowych
(sprawozdania Rb-30 oraz RGŻ-12 za 1999 rok) w 9 województwach (w tym: woj.
łódzkie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),
- udzielonych przez byłych wojewodów, niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
umorzeń należności funduszu w kwocie 291,9 tys. zł (w tym Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi stwierdził z urzędu nieważność 2 decyzji: byłego wojewody
legnickiego i byłego wojewody radomskiego, dotyczących umorzenia należności
w kwocie 274,8 tys. zł).

1.11. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 17.874,4 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 9.492,4 tys. zł, tj. o 113,2%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.562,7
tys. zł, tj. o 34,3%, a realnie wzrosły o 25,1%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy od Wojewódzkich Funduszy Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym (WFGZGiK) w wysokości 13.301,8 tys. zł,
125

Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 ze zm.
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-

wpływy ze sprzedaży map Centralnego Ośrodka
i Kartograficznej (CODGiK) w wysokości 2.002,7 tys. zł,
wpływy z usług CODGiK w wysokości 1.990,4 tys. zł.

Dokumentacji

Geodezyjnej

Znaczące różnice pomiędzy zrealizowanymi dochodami a planem wynikały
z nierzetelnego planowania oraz nieuzasadnionego zaniżenia szacunku ich pozyskania
we wszystkich tytułach wpływów. Prognozowane dochody z tytułu redystrybucji
środków (przelewy WFGZGiK) były zaniżone prawie dwukrotnie (przekroczono plan
o 6.319,8 tys. zł, tj. o 90,5%).
Wydatki Funduszu wyniosły 12.233,2 tys. zł, tj. 100,0% planowanych.
Wydatki te zrealizowano głównie jako:
- dotacje dla urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych na zasilenie
WFGZGiK i PFGZGiK wykonane zostały w kwocie 9.710,0 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej były wyższe o 7.210,0 tys. zł, tj. o 288,4%; a do planu po
zmianach - 100,0%;
-

wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2.512,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były niższe o 5.219,8 tys. zł, tj. o 67,5%, zaś do planu po zmianach były wyższe
o 1,2 tys. zł, tj. o 0,05%.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie dotyczyło nierzetelnego
skalkulowania wydatków, w tym szczególnie zaniżenia dotacji dla WFGZGiK
i PFGZGiK, pomimo zwiększonych potrzeb finansowych nowo utworzonych
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w związku z wejściem w życie
od dnia 1 stycznia 1999 r. reformy ustrojowej państwa. Zaplanowaną kwotę dotacji
w wysokości 2.500 tys. zł zwiększono do kwoty 9.710 tys. zł, tj. 288,4%, kosztem
zmniejszenia części planowanych wydatków inwestycyjnych i bieżących.
Nieprawidłowości stwierdzone w wojewódzkich funduszach gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym dotyczyły m.in.:
- nienależytego

egzekwowania

należności

Funduszu

przejętych

z

byłych

województw. Nie wyegzekwowane należności wystąpiły w 14 jednostkach
i wyniosły 1.001,1 tys. zł, w tym należności wymagalne – 466,5 tys. zł,
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- niepełnego przygotowania urzędów marszałkowskich w zakresie powołania służb
geodezyjno-kartograficznych oraz uregulowania organizacji, zasad i trybu
postępowania przy realizacji zadań związanych z gospodarką finansową Funduszu
(dotyczyło to województw: lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego,
dolnośląskiego),
- niestarannego i nierzetelnego opracowywania planów finansowych funduszy
wojewódzkich poprzez zaniżenie prognozy dochodów (wykonano je w 174%
w stosunku do planu) oraz niestaranne skalkulowanie wydatków.
W powiatowych funduszach stwierdzono uchybienia polegające na:
- opieszałym i nierzetelnym egzekwowaniu należności,
- niestarannym i nieterminowym sporządzaniu sprawozdań z wykonania planów
finansowych PFGZGiK.

1.12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zrealizowane w 1999 r. przychody wyniosły 1.666.410 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 168.733 tys. zł, tj. o 9,2 %. W porównaniu do 1998 r. przychody
były w ujęciu nominalnym niższe o 417.605 tys. zł, tj. o 20,0%, a realnie były niższe o 25,5 %.

Głównymi źródłami przychodów w 1999 r. były:
-

wpłaty zakładów pracy (wg deklaracji) – 1.088.909 tys. zł (65,3 % ogółu),

-

wpłaty nadwyżek podatku VAT przez zakłady pracy chronionej – 429.015 tys. zł
(25,7 % ogółu),

-

przychody finansowe – 103.419 tys. zł (6,2 % ogółu), pochodzące z dyskonta
bonów skarbowych, odsetek od nieterminowych wpłat zakładów pracy,
rozwiązania rezerw na pożyczki, sprzedaży akcji i udziałów,

-

przychody operacyjne – 44.974 tys. zł. (2,7 % ogółu), pochodzące głównie ze
sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wynajmu lokali, rozwiązania rezerw na
należności, spłat pożyczek udzielonych przez wojewódzkie urzędy pracy
i starostwa.
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W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.021.663 tys. zł. W trakcie 1999
r. plan wydatków był zmieniany wyłącznie w ramach kwoty ustalonej w ustawie
budżetowej (zmniejszono dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną na rzecz
zwiększenia kosztów bieżących i dotacji inwestycyjnych).
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.785.390 tys. zł, tj. 88,3 % przyjętych
w planie budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 220.938 tys. zł, tj. o 14,1 %, a realnie wzrosły o 6,4%.
W 1999 r. wydatki PFRON dotyczyły następujących zadań:
−

rehabilitacja zawodowa – 722.668 tys. zł, tj. o 187.840 tys. zł (o 20,9 %) mniej od przyjętych w
planie
po
zmianach
oraz
o
63.317
tys.
zł
(o
8,1
%)
mniej
niż
w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;

−

rehabilitacja społeczna i lecznicza – 230.338 tys. zł, tj. o 29.635 tys. zł (o 11,4 %) mniej od
przyjętych w planie po zmianach oraz o 27.075 tys. zł (o 13,3 %) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu
nominalnym;

−

pozostałe działania wspierające rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą – 43.222 tys. zł, tj.
o 23.128 tys. zł (o 34,9 %) mniej od przyjętych w planie po zmianach oraz o 30.467 tys. zł (o
238,9 %) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;

−

koszty bieżące (Biura i oddziałów PFRON, koszty obsługi realizowanych zadań przez samorządy
powiatowe oraz powiatowe urzędy pracy, umorzenia wpłat na PFRON oraz pożyczek) – 273.920
tys. zł, tj. o 95.772 tys. zł (53,8 %) więcej od przyjętych w planie na 1999 r. – po zmianach i o
60.539 tys. zł (28,4 %) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;

−

dotacje
inwestycyjne
(związane
z
rehabilitacja
zawodową
i
społeczną)
–
515.242 tys. zł, tj. o 91.442 tys. zł (15,1 %) mniej od przyjętych w planie na
1999 r. – po zmianach i o 174.744 tys. zł (51,3 %) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym.

246
W efekcie poniesionych w 1999 r. wydatków środki Funduszu przeznaczone zostały w
szczególności na: - zwrot pracodawcom kosztów zorganizowania 14.439 nowych stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych; - dofinansowanie 125.814 osobom turnusów rehabilitacyjnych; dofinansowanie kosztów działania 312 warsztatów terapii zajęciowej; - przeszkolenie 4.986 osób
niepełnosprawnych; - dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocentowania kredytów bankowych
zaciągniętych przez 2.707 zakłady pracy chronionej.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 604.466 tys. zł,
w tym wymagalne 4.471 tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r.
zobowiązania ogółem wzrosły o 503.051 tys. zł, tj. o 496,0 %, natomiast zobowiązania
wymagalne zmniejszyły się o 4.072 tys. zł, tj. o 47,7 %. Podstawową przyczyną prawie
5-krotnego wzrostu zobowiązań było wprowadzenie w 1999 r. na wniosek biegłego
rewidenta, nowego systemu ewidencji, polegającego na zaksięgowaniu wpłat (374.312
tys. zł), które nie były powiązane z deklaracjami konkretnych zakładów pracy w ciężar
zobowiązań. Wpłaty te, dopiero po skonfrontowaniu z deklaracjami, były przenoszone
z zobowiązań na przychody PFRON. Drugą przyczyną wzrostu zobowiązań było
utworzenie po raz pierwszy w 1999 r., również na wniosek biegłego rewidenta,
rezerwy w kwocie 100.714,6 tys. zł z tytułu należności PFRON od podmiotów
upadłych i w likwidacji, które były trudne do wyegzekwowania.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki
w kwocie 89 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1998 r. o 55,9 %.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r. nastąpiła poprawa w gospodarce finansowej
Funduszu w stosunku do roku 1998., którą należy zauważyć przede wszystkim w:

− rozliczeniu wszystkich podmiotów zobowiązanych do wpłat na Fundusz, które nie
były rozliczone do końca 1998 r.;
− wzmożeniu działań egzekucyjnych i windykacyjnych wobec dłużników, dzięki
którym odzyskano, w ramach windykacji, należności w kwocie prawie 2 –
krotnie wyższej niż w roku poprzednim;
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−

decentralizacji zadań oraz wydatków PFRON, dotychczas realizowanych przez Biuro Funduszu w
Warszawie;

−

zmniejszeniu nieprawidłowości finansowych w 1999 r. (kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa, uszczuplenia w dochodach, inne nieprawidłowości finansowe), w
porównaniu do roku poprzedniego, o 247.949,5 tys. zł, tj. o 64,2 %.

Pomimo tych pozytywnych tendencji Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę skalę i
zakres stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła negatywnie wykonanie planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1999 r.
Powyższą ocenę uzasadniają wyniki kontroli wskazujące na:

-

niewykonanie planu PFRON w 1999 r. zarówno po stronie przychodów (90,8 % planu), jak i
wydatków (88,3 % planu), przy jednoczesnym znacznym przekroczeniu zaplanowanego stanu
Funduszu na koniec 1999 r. w zakresie lokowania wolnych środków finansowych Funduszu w
formie
lokat
oraz
w papiery wartościowe Skarbu Państwa;

-

dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na
Fundusz w łącznej kwocie 4.489,4 tys. zł. W ocenie NIK, jedną z przyczyn
przedawnienia należności z tytułu wpłat na PFRON było nierzetelne prowadzenie
kont analitycznych przez Wydział Poboru Wpłat. Świadczy o tym zmienianie
w toku kontroli przez ten Wydział informacji, dotyczących kwot przedawnień.
Dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na
Fundusz należy uznać za działanie niezgodne z prawem.. Stanowi to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

-

niepodejmowanie działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów
(Dyrekcja Generalna PKP – 127.058,3 tys. zł oraz Specjalistyczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi – 215,9 tys. zł) zalegających we wpłatach na
PFRON na kwotę ogółem 127.274,2 tys. zł.;
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-

powstanie w 1999 r. przedawnień należności PFRON w związku z nie rozliczeniem
4 tzw. faktur węglowych w łącznej wysokości 31,0 tys. zł, a także ujawnienie
dopiero w 1999 r. faktu przedawnień zobowiązań wynikających z 21 faktur
węglowych na kwotę ogółem 107,0 tys. zł, które miały miejsce w latach 1997-1998.
Dopuszczenie

do

powstania

w

1999

r.

przedawnień

na

kwotę

31,0 tys. zł stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w
przepisie art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
-

niepodejmowanie w stosunku do czterech podmiotów, do czasu rozpoczęcia
kontroli NIK, żadnych działań polegających na windykacji wierzytelności lub
zaspokojeniu należności Funduszu, mimo że od przekazania spraw do windykacji
upłynęło od 10 do 18 miesięcy. Zadłużenie tych podmiotów wynosiło 1.179,3 tys.
zł. W ocenie NIK, niepodejmowanie przez Wydział Finansowy działań
windykacyjnych w stosunku do wszystkich należności Funduszu miało wpływ na
zmniejszenie przychodów Funduszu w 1999 r.;

-

niepodejmowanie

działań

windykacyjnych

w

przypadku

trzech

spraw

pożyczkobiorców posiadających zaległości w spłacie pożyczek na kwotę
465,9 tys. zł. W ocenie NIK, brak działań PFRON w celu uregulowania przez
pożyczkobiorców

wierzytelności

Funduszu

miał

bezpośredni

wpływ

na

zmniejszenie stanu Funduszu w 1999 r.;
-

nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze
oferenta na dostawę systemu informatycznego do obsługi służb finansowoksięgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji środków trwałych w 16 oddziałach
terenowych PFRON o wartości 2.984,5 tys. zł brutto w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji. Naruszenie przepisów polegało na nieunieważnieniu
przetargu, pomimo wyboru przez komisję przetargową oferty przewyższającej
o 49,2 % kwotę (2 mln zł) przeznaczoną przez zamawiającego na finansowanie
zamówienia. Stanowi to naruszenie przepisów art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy
o zamówieniach publicznych, a także stanowi naruszenie dyscypliny finansów
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publicznych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych;
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-

zwolnienia jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych centrów pomocy
rodzinie) z obowiązku składania wniosków do PFRON, dotyczących realizacji
programu celowego odnośnie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także z obowiązku zawarcia
umów o przekazaniu środków na dofinansowanie tego programu w formie
określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób

Niepełnosprawnych

organizacjom

pozarządowym

oraz

jednostkom

samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej
i leczniczej. Działanie takie było niezgodne z postanowieniami przepisów
ww. rozporządzenia. Ponadto na realizację programu wykorzystano 15.001,0 tys. zł,
tj. 50,0 % zaplanowanych środków. Powodem był zbyt krótki termin jego realizacji
– II połowa 1999 r. W ocenie NIK, ze względu na społeczną rangę problemu,
PFRON winien dołożyć więcej staranności przy opracowywaniu programu;
-

niezbycie akcji dwóch spółek (TUR Polisa S.A., Polifarb Cieszyn S.A.)
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (pomimo wniosku NIK),
objętych w wyniku zainwestowania przez PFRON, w latach 1993-1996, wolnych
środków pieniężnych w kwocie 4.911,5 tys. zł. Według kursu akcji z dnia
29 grudnia 1999 r. (ostatnia sesja giełdowa w 1999 r.) wartość tych walorów
wynosiła 1.072,1 tys. zł, co oznacza spadek o 1.488,4 tys. zł (tj. o 58,1 %)
w stosunku do kursu akcji na dzień 30 grudnia 1998 r. (2.560,4 tys. zł);

-

nierzetelne opracowanie na 1999 r. planu kosztów bieżących Biura i oddziałów
PFRON. Z 23 pozycji kosztów (wraz z rezerwą na nieprzewidziane wydatki)
przyjętych do planu, planowane koszty przekroczono w 11 pozycjach, m. in.:
„inne koszty” o 129 tys. zł, tj. o 137,2 %. Nie wykonano kosztów także w 11
pozycjach, m. in.: „podróże służbowe zagraniczne” - 64 tys. zł poniżej planu
(wykonanie
w 36,0 %). Z kolei rzeczywiste wykonanie kosztów wskazuje, że na etapie
planowania nie dokonano szczegółowej ich analizy;

-

brak

właściwego

systemu

informatycznego,

umożliwiającego

monitorowanie stanu rozrachunków z poszczególnymi podmiotami;

bieżące
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-

niezrealizowanie części wniosków pokontrolnych, przedstawionych po kontroli
wykonania planu finansowego PFRON w 1998 r.
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1.13. Fundusz Promocji Twórczości
Głównym źródłem dochodów zrealizowanych w 1999 r. w kwocie 774 tys. zł
były wpłaty w wysokości 734 tys. zł (94,8%), dokonywane przez producentów
i wydawców z tytułu uzyskanych wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy
opublikowanych utworów literackich, muzycznych i kartograficznych, w stosunku do
których upłynął okres ochrony autorskich praw majątkowych.
W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 1.091 tys. zł dominowały
wypłaty na stypendia twórcze, na które przeznaczono 861 tys. zł (78,9%), tj. o 1 tys. zł
mniej niż planowano w ustawie budżetowej.
Na zapomogi socjalne wydatkowano 206 tys. zł, co stanowiło 18,9% wydatków
Funduszu. Wydatki te w porównaniu do ustawy budżetowej i do planu po zmianach na
1999 r. były niższe o 12 tys. zł, tj. o 5,5%.
Na dofinansowanie wydań książek wydatkowano 20 tys. zł, tj. 1,8% wydatków
ogółem. Zrealizowane na ten cel wydatki były niższe o 30 tys. zł, tj. o 60% od
zaplanowanych w ustawie budżetowej i niższe o 43,2 tys. zł, tj. o 68,4% od planu po
zmianach.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły:
-

niepodjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania od Państwowego Instytutu
Wydawniczego opłaty na Fundusz w kwocie 32,2 tys. zł, stanowiącej 4,2%
zrealizowanych dochodów,

-

niezaewidencjonowania należności Funduszu w kwocie 44 tys. zł, tj. 5,7%
zrealizowanych dochodów, przez co księgi rachunkowe FPT nie spełniały wymogu
rzetelności, określonego w ustawie o rachunkowości,

- niewyegzekwowania od 8 stypendystów sprawozdań z realizacji programu
stypendium,
- nieuregulowania zasad gospodarki finansowej Funduszu.
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W ocenie NIK, w 1999 r., w porównaniu z rokiem 1998, nastąpiła znacząca
poprawa w realizacji planu finansowego FPT.
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2.

Agencje
Nie ma przepisów prawnych, które określałyby, czym jest „agencja”, bądź też

takich, które charakteryzowałyby cechy formy organizacyjnej o takiej nazwie. Nazwa
„agencja” jest nadawana różnym podmiotom, w tym także spółkom prawa
handlowego lub fundacjom.
Spółki prawa handlowego, z częściowym lub całkowitym udziałem Skarbu
Państwa, mające w nazwie wyraz „agencja” są podmiotami samodzielnymi, jednakże
przez to, że organ administracji rządowej posiada w nich pakiet akcji bądź udziałów –
wywiera istotny wpływ na działalność tych podmiotów. Agencje te, w odróżnieniu od
innych

spółek

prawa

handlowego,

wykonują

określone

zadania

publiczne,

np. w zakresie realizacji zadań komunalnych lub zadań państwowych.
Obecnie istnieje 10 agencji powołanych, ustawami jako państwowe osoby
prawne (a więc objętych bezpośrednio przepisami ustawy o finansach publicznych):
Agencja Rynku Rolnego,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad,
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
Agencja Techniki i Technologii,
Agencja Mienia Wojskowego,
Agencja Rezerw Materiałowych,
Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych,
Agencja Prywatyzacji.
Istnieje utworzona ustawowo agencja, działająca jako zakład budżetowy
Ministerstwa Łączności (Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna).
W załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na 1999 r. ujęto dotacje dla
7 następujących agencji, które zostały objęte kontrolą przez NIK:
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-

Agencja Rezerw Materiałowych, z ustaloną dotacją z budżetu państwa w wysokości 69.900
tys. zł, ujętą w części 13 – Ministerstwo Gospodarki,
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-

Polska Agencja Prasowa z zaplanowanymi, w części 17 – Ministerstwo Skarbu Państwa,
wydatkami w kwocie 6500 tys. zł, w tym na dotacje i subwencje przeznaczono 4.704 tys. zł,

-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z ustaloną dotacją z budżetu państwa w
wysokości 1.386.000 tys. zł, ujętą w części 19 – Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz z dotacją z budżetu państwa w kwocie 20.000 tys. zł przeznaczoną z rezerw
celowych na usuwanie skutków powodzi,

-

Agencja Rynku Rolnego

z zaplanowanymi, w części 19 – Ministerstwo Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej, wydatkami w kwocie 491.136 tys. zł, w tym na dotacje i
subwencje przeznaczono 491.000 tys. zł,

- Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna z zaplanowanymi, w części 22 –
Ministerstwo Łączności, wydatkami w kwocie 10.500 tys. zł,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, z zaplanowanymi w części 30 – Ministerstwo
Obrony Narodowej, wydatkami

w kwocie 332.588 tys. zł, w tym na dotacje

i subwencje przeznaczono 248.456 tys. zł,
- Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych, z ustaloną dotacją budżetową w wysokości
3.150 tys. zł, ujętą w części 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole również w następujących
agencjach:
Agencji Mienia Wojskowego,
Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.,
Agencji Prywatyzacji, w zakresie wpływów z prywatyzacji,
Agencji Techniki i Technologii,
Agencji Produkcji Filmowej, finansowanej w części 34 – Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
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W ustawie budżetowej na 1999 r. dla agencji, objętych kontrolą NIK w zakresie
wykorzystania dotacji, przewidziano dotacje w kwocie 2.326.524 tys. zł. W trakcie
realizacji budżetu dokonano zwiększenia środków publicznych skierowanych do
agencji o 733.410 tys. zł, tj. o 31,5%, w tym głównie:
- dotacji dla Agencji Rynku Rolnego

o 405.743 tys. zł,

- środków z Funduszu Pracy dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o 350.000 tys. zł.
Jednocześnie zmniejszono dotację dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o 58.287 tys. zł.
Planowane i wykorzystane kwoty dotacji dla agencji prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Nazwa agencji

1

2

1.

Agencja Rezerw Materiałowych

2.

wg ustawy
budżetowej
3

1999 r.
dotacja
przekazana
4

dotacja
wykorzystana
5

Różnica
4-5
6

69.900

69.900

69.900

-

Polska Agencja Prasowa

6.500

6.500

6.500

-

3.

Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych

3.150

3.150

3.150

-

4.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

332.588

344.988

344.988

-

5.

Agencja Mienia Wojskowego

9.071

1.274

6.

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Węgla Dotacje były przekazywane przez Ministerstwo Gospodarki
Kamiennego S.A.
bezpośrednio kopalniom, a Agencja zgodnie z zawartymi
umowami została zobowiązania do ich rozliczenia

7.

Agencja Prywatyzacji

-

-

-

-

8.

Agencja Techniki i Technologii

6.750

6.750

6.750

-

9.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.406.000

1.347.713

1.342.463

491.136

896.879

896.879

-

10.500

10.500

10.500

-

10. Agencja Rynku Rolnego
11. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna

-

7.797

5.250

12. Agencja Produkcji Filmowej

-

14.483

14.483

-

13. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

-

350.000

350.000

-

3.059.934

3.046.887

Ogółem:

2.326.524

13.047
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W wyniku kontroli ustalono, iż kontrolowane przez NIK agencje otrzymały
środki publiczne w kwocie 3.059.934 tys. zł. W 1999 r. agencje wykorzystały
3.046.887 tys. zł otrzymanych ze środków publicznych, tj. 99,6% kwoty im
przekazanej. Środki publiczne otrzymane przez agencje z sektora rządowego
i wykorzystane w 1999 r. stanowiły 0,49% PKB.
Środki publiczne wykorzystane przez agencje w 1999 r. stanowiły 2,2%
łącznych wydatków budżetu państwa.
Zasadnicza część środków (73,4%) skierowana została do ARiMR oraz ARR na
realizację przez nie ustawowych zadań w rolnictwie.
Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę rozmiary środków kierowanych do agencji
i stwierdzane w toku kontroli nieprawidłowości konieczne jest zwiększenie
skuteczności działań dysponentów części budżetowych w realizacji zadań w zakresie
nadzoru i kontroli określonych w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
W szczególności chodzi o cokwartalne oceny przebiegu wykonania zadań, na które
udzielono dotacji z budżetu, o oceny prawidłowości wykorzystania dotacji oraz
podejmowanie działań w trakcie roku budżetowego eliminujących opóźnienia
w realizacji zadań lub inne nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami
z dotacji.

Ważniejsze ustalenia kontroli przeprowadzonych w agencjach

2.1. Agencja Rezerw Materiałowych
W ustawie budżetowej na 1999 r., w części 13 – Ministerstwo Gospodarki,
ustalono wydatki, w dziale 61 – Handel wewnętrzny, w wysokości 69.900 tys. zł
przeznaczone, jako dotacja budżetowa dla Agencji Rezerw Materiałowych
(rozdz. 6591). Dotacja ta, zgodnie z założeniami przyjętymi w opracowaniu budżetu na
1999 r., została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania rezerw
państwowych. Zrealizowane wydatki wyniosły 69.900 tys. zł, tj. 100% planu.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 23.276 tys. zł,
tj. o 25%, a realnie były niższe o 30,1%.
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Koszty utrzymania rezerw w 1999 r. wyniosły 125.601 tys. zł. Uzyskana w 1999
r. dotacja budżetowa nie pokryła w pełni kosztów utrzymania rezerw. Niedobór ten w
wysokości 55.701 tys. zł został pokryty z dochodów własnych Agencji, tj. z
przychodów ze sprzedaży usług (w 26,7%), z przychodów finansowych (w 66,7%), z
przychodów ze sprzedaży rezerw (w 6,6%).
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Agencja może być zobligowana do
zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok (wraz z odsetkami) w
kwocie ogółem 49.784 tys. zł (kwota ta jest przedmiotem sporu z organami
skarbowymi przed NSA).

2.2. Polska Agencja Prasowa S.A.
Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 lipca
1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej, z dniem rejestracji spółki, tj. 12 stycznia 1998 r.
przekształcił Polską Agencję Prasową, działającą dotychczas w formie zakładu
budżetowego, w spółkę akcyjną oraz nadał jej statut określający m.in. cele i zadania
spółki.
W ustawie budżetowej na 1999 r., w dziale 66 „Różne usługi materialne”,
rozdział 6611 – Polska Agencja Prasowa, zaplanowano wydatki w wysokości
6.500 tys. zł, z tego na dotacje i subwencje kwoty 4.704 tys. zł oraz na wydatki
majątkowe kwotę 1.796 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 6.500 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej.
W porównaniu do 1998 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym niższe o 1.551 tys. zł,
tj. o 19,3%, a realnie były niższe o 24,8%.
Kwota dotacji, tj. 4.704 tys. zł, została wykorzystana zgodnie z planem na
częściowe sfinansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi

-

2.076,4 tys. zł,

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (z pochodnymi) -

836,0 tys. zł,

- czynszu w Centrali i Oddziałach

-

1.791,6 tys. zł.
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Kwota 1.796 tys. zł została wydatkowana na nowe oprogramowanie
komputerowe, modyfikację istniejących systemów, wprowadzenie nowych modułów oraz
zakup nowego i wymianę zużytego sprzętu komputerowego.
W 1999 r. NIK przeprowadziła kontrolę działalności Polskiej Agencji Prasowej
S.A. w latach 1998-1999 (I półrocze). W wyniku tej kontroli stwierdzono m. in.
następujące nieprawidłowości:
- nierzetelnie sporządzono w marcu 1999 r. za rok 1998 sprawozdanie finansowe
spółki, gdyż w zakresie rachunków zysków i strat oraz przepływu środków
pieniężnych obejmowało okres od 1.01.1998 do 31.12.1998 r., tj. 11 dni przed
zarejestrowaniem spółki,
- nie wyodrębniono rachunku bankowego, z którego finansowane były inwestycje,
tj. niezgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji
dotowanych z budżetu państwa.126 Umożliwiło to ewidencjonowanie odsetek
naliczanych przez bank, jako przychodów finansowych. W rezultacie nierzetelne
były dane za 1998 r. o wydatkach inwestycyjnych (zawyżono je o 31,2 tys. zł)
i stanie środków inwestycyjnych (zaniżono je o 691,3 tys. zł),
-

bezzasadnie podwyższono w I połowie 1999 r. (o 63,1%) wynagrodzenia zarządu PAP S.A.,
oraz wypłacono członkom Zarządu nienależne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1998 r.,
mimo, iż członkowie ci nigdy nie byli pracownikami Polskiej Agencji Prasowej działającej
w formie zakładu budżetowego.

2.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W ustawie budżetowej na 1999 r. (załącznik nr 2), w części 19 – Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w dziale 40 – Rolnictwo, zaplanowano
w dotację dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozdz. 4332)
w wysokości 963.000 tys. zł i w dziale 94 – Finanse zaplanowano dotację

126

Dz.U. z 1997 r. Nr 97, poz. 702.
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w wysokości 423.000 tys. zł na dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne. W ciągu
roku zwiększono kwotę dotacji dla Agencji (z rezerwy celowej na usuwanie skutków
powodzi) o 20.000 tys. zł. Ogólna zaplanowana kwota dotacji budżetowych dla
Agencji w 1999 r. wyniosła 1.406.000 tys. zł.
Zrealizowane przychody, przy stanie środków na początku roku w wysokości
258.164 tys. zł, wyniosły 1.519.596 tys. zł i w stosunku do planu finansowego po
zmianach były niższe o 79.242 tys. zł, tj. o 4,9%.
Dotacje

przekazane

Agencji

miały

największy

udział

w

strukturze

zrealizowanych w 1999 r. przychodów. Na działalność statutową przekazano dotację
w kwocie 962.990 tys. zł; na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
przekazano dotację w kwocie 364.152 tys. zł - z tytułu powierzonych Agencji zadań na
podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Z
łącznej kwoty dotacji przyznanej w roku 1999 – 50.000 tys. zł, w ramach wydatków,
które nie wygasły z dniem 31 grudnia 1999 r., przeszło na finansowanie zadań na
dopłaty do oprocentowania kredytów w roku 2000 (jako uregulowanie zobowiązań z
grudnia 1999 r.). Na usuwanie skutków powodzi przekazano dotację w kwocie
20.571 tys. zł. Razem przekazano 1.347.713 tys. zł, tj. 95,9% planowanych kwot
dotacji. Łączny udział dotacji w przychodach ogółem wyniósł w 1999 r. 88,7%.
Zrealizowane rozchody ogółem wyniosły 1.453.036 tys. zł, tj. 89,2% kwoty
planowanej, w tym dotacje budżetowe zostały wykorzystane w sposób następujący:
- z kwoty 962.990 tys. zł wykorzystano w 100% m.in. na pokrycie zobowiązań roku
poprzedniego płatnych w roku bieżącym (209.678 tys. zł), dopłaty do
oprocentowania

inwestycyjnych

kredytów

bankowych

(563.074

tys.

zł),

finansowanie infrastruktury wsi (152.985 tys. zł),
- z kwoty 364.152 tys. zł wykorzystano 363.592 tys. zł, tj. 99,8% - dotację
wykorzystano na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze,
- z kwoty 20.571 tys. zł wykorzystano 15.881 tys. zł, tj. 77,3% – na dopłaty do
oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych.
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W strukturze zrealizowanych w 1999 r. rozchodów istotny udział miały
rozchody na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (25,0%),
realizowane w ramach zadań powierzonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Ministerstwem a Agencją. Rozchody na ten cel zostały wykonane w wysokości
363.592 tys. zł, tj. o 14,0% niższej od planowanej. W porównaniu do 1998 r. ilość
udzielonych przez banki kredytów przy zastosowaniu dopłat Agencji na ww. cel była
nominalnie niższa o 0,5%, z powodu m.in. nietrafnego planowania kwot tych dopłat,
niepełnego wykorzystywania wielkości limitów dopłat, przyznawanych bankom
w oparciu o składane przez nich zapotrzebowania oraz utrzymującego się niskiego
zainteresowania rolników ubieganiem się o kredyty preferencyjne.
Rozchody na finansowanie infrastruktury wsi zostały zrealizowane w kwocie
152.985 tys. zł, tj. w 96,3% w stosunku do planu po zmianach. Spośród 1.435
przeanalizowanych wniosków, w dwóch przypadkach stwierdzono udzielenie dotacji
podmiotowi nie uprawnionemu, tj. Związkowi Gmin Wyspy Wolin w wysokości
500 tys. zł. Kwota ta stanowiła 0,4% udzielonych przez Agencje dopłat na ten cel.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Agencji za 1999 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających
jednak zasadniczego wpływu na wykonanie planu.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły głównie:
1. Nietrafnego planowania rozchodów, znacznie odbiegającego w niektórych
przypadkach, pomimo zmian wprowadzonych w planie pod koniec 1999 r., od
wykonania. Dotyczyło to m.in. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
przeznaczonych na: likwidację klęsk żywiołowych, na cele rolnicze;
2.

Nierzetelnego informowania zarządów gmin o możliwości realizacji ich wniosków w
zakresie finansowania infrastruktury wsi;
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3. Udzielenia dotacji Związkowi Gmin Wyspy Wolin na finansowanie infrastruktury
wsi w wysokości 500 tys. zł, co było niezgodne z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; które wskazywały, że z wnioskami
o dofinansowanie z Agencji mogą występować gminy reprezentowane przez zarządy
gmin, a nie przez związki gmin;
4. Nieprzestrzegania procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych przy
wykonywaniu

zadania

związanego

z

drukiem

książek

do

prowadzenia

rachunkowości rolnej w 2000 r. Agencja dokonała wyboru oferty z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (art. 72 ust. 3 ustawy).
W zawartej w dniu 22 listopada 1999 r. umowie (Nr 24/99/KZP) pomiędzy
Agencją a wykonawcą na druk 65.000 sztuk kompletów książek na kwotę brutto
919,9 tys. zł, dokonano w § 4 pkt 4 zapisu dotyczącego zaliczkowej wypłaty na konto
wykonawcy 55% wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

przesłanej

do

pozostałych

4 oferentów znajdował się wzór umowy, w którym nie było zapisu o zobowiązaniu
wypłacenia zaliczki przez zamawiającego.
Ponadto stwierdzono, że zamówienie to było zawyżone (kompletną rachunkowość rolną
prowadziło ok. 12 tys. gospodarstw i do ich potrzeb winno być dostosowane zamówienie). W związku
z tym Agencja poniosła nie uzasadnione wydatki w kwocie ok. 300 tys. zł, z tytułu druku kompletów
książek do rachunkowości na rok 1999 i 2000.

2.4. Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego jest państwową jednostką organizacyjną utworzoną
ustawą z dnia 7 czerwca 1990 r.127
Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową,
dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej
na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne
i niniejszą ustawą.

127

Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 – tekst jednolity.
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W ustawie budżetowej na 1999 r. zaplanowano dla Agencji Rynku Rolnego
dotację w kwocie 491.136 tys. zł (w tym na dotacje i subwencje przeznaczono kwotę
491.000 tys. zł, a na wydatki majątkowe 136 tys. zł). W ciągu roku zwiększono kwotę
dotacji o 405.743 tys. zł.
Ogólna kwota dotacji budżetowych w 1999 r. dla Agencji wyniosła 896.879 tys.
zł i w stosunku do planu finansowego po zmianach na 1999 r. została wykonana
w 100%. W porównaniu do 1998 r. dotacja budżetowa w ujęciu nominalnym była
wyższa o 503.043 tys. zł, tj. o 127,7%, a realnie wzrosła o 112,2%.
Zrealizowane przychody Agencji w 1999 r. wyniosły 1.662.200 tys. zł
i w stosunku do planu finansowego były wyższe o 12.006 tys. zł, tj. o 0,7%, w tym
przychody własne, osiągnięte głównie ze sprzedaży towarów były wyższe o 1,6%.
Udział dotacji budżetowej (896.879 tys. zł) w przychodach Agencji wynosił
53,9%.
Niższe od planowanych przychody uzyskano z tytułu niższej od zakładanej
sprzedaży półtusz wieprzowych (o 49,4 tys. ton) i masła (o 4,1 tys. ton), z uwagi na
ograniczone możliwości zbycia półtusz wieprzowych na rynkach krajów Wspólnoty
Niepodległych Państw oraz ograniczoną sprzedaż masła, w związku z mniejszym jego
zakupem od producentów.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.854.723 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach,
w tym istotną pozycję (50,9%) stanowiły wydatki na zakup towarów (m.in. żyta
i pszenicy) oraz wydatki na dopłaty do skupu zbóż, do eksportu odtłuszczonego mleka
w proszku, skrobi i półtusz wieprzowych (19,9%) i wydatki związane z utrzymaniem
zapasów (15,1% ).
Udział dotacji budżetowej (896.879 tys. zł) w wydatkach Agencji wynosił
48,4%. Dotacja ta została wykorzystana głównie na działalność interwencyjną Agencji
(kwota 744.109 tys. zł) i na działalność państwowych rezerw gospodarczych (kwota
152.634 tys. zł).
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Planowane środki na działania interwencyjne (zakupy, dopłaty do skupu
i eksportu) w wysokości 1.157.200 tys. zł zostały wykorzystane w 88,7%, w tym
dotacja budżetowa (744.109 tys. zł) - w pełnej wysokości. Dotacja budżetowa na ww.
cel była wystarczająca.
Zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 852,0 tys. zł (w tym dofinansowanie
z budżetu państwa w kwocie 136 ty.s zł) i były wyższe o 27,9 tys. zł (o 3,4%) od
planowanych po zmianach. W ramach tych środków sfinansowano zakup sprzętu
komputerowego, okablowania i oprogramowania oraz bezpiecznego stanowiska
komputerowego, ponosząc koszty w łącznej wysokości 750,4 tys. zł. Ponadto,
zakupiono 2 samochody osobowe wraz z wyposażeniem za 86,4 tys. zł oraz kopiarkę
za 15,2 tys. zł.
Agencja nie wykonała niektórych założeń programowych określonych
w „Rocznym programie działań interwencyjnych Agencji na 1999 r.”.
W 1999 r. zakupiono 2.709,0 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej, w tym
2.702,2 tys. ton z dopłatami do jej cen i 1,8 tys. ton ze środków Agencji. Dokonane
zakupy pszenicy w stosunku do założeń programowych były niższe o 296 tys. ton,
tj. o 9,8%.
Dokonane zakupy żyta wyniosły 851,9 tys. ton i były niższe, w stosunku do
założeń programowych, o 98 tys. ton, tj. o 10,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 550.139,9 tys. zł
i były niższe w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 90.778 tys. zł,
tj. o 17,1%. Znaczącą (96,4%) pozycję wśród zobowiązań stanowiła kwota
530.000 tys. zł z tytułu zaciągniętych przez Agencję kredytów w 1998 r. Wśród
zapłaconych odsetek w kwocie 82.762 tys. zł, główną pozycję stanowiły odsetki od
kredytu zaciągniętego w 1998 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
przez Agencję Rynku Rolnego w 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia,
nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.
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Stwierdzone w toku kontroli planu finansowego uchybienia dotyczyły głównie:
1. Niewykonania zadań określonych w „Rocznym programie działań interwencyjnych
Agencji na 1999 r.”, w tym w zakresie interwencyjnych zakupów pszenicy i żyta;
2. Przekroczenia planowanych kosztów operacyjnych i finansowych, związanych
z utratą wartości majątku trwałego części spółek (w których Agencja posiada
udziały i akcje), ze wzrostem kosztów obsługi bankowej zaciągniętych przez ARR
kredytów w 1998 r. oraz z wprowadzeniem dodatkowych dopłat do eksportu mięsa,
mleka odtłuszczonego w proszku i skrobi ziemniaczanej, co wpłynęło na osiągnięty
przez Agencję ujemny wynik finansowy w kwocie 191.675 tys. zł;
3. Nieskutecznych działań kontroli wewnętrznej Agencji prowadzonych w 1999 r.,
czego przykładem było zagarnięcie pszenicy (15.237 ton), żyta (1.425 ton) i cukru
(665 ton) na łączną wartość 8.917,8 tys. zł.

2.5. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna
Agencję utworzono na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r.
o łączności128, jako jednostką podległą bezpośrednio Ministrowi Łączności i powołaną
do kontroli sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych oraz kontroli wykorzystania
częstotliwości. Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy Agencja jest zakładem budżetowym,
który tworzą Zarząd Krajowy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej z siedzibą
w Warszawie i zarządy okręgowe.
Zadania Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej zostały określone w art. 39 i 31
ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
W 1999 r. Agencja otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 10.500 tys. zł na
wydatki majątkowe, którą wykorzystała w całości. W porównaniu do roku 1998
(7.700 tys. zł) zrealizowana dotacja była nominalnie wyższa o 2.800 tys. zł,
tj. o 36,3%, a realnie o 27,1%.

128

Dz.U. z 1990 r. Nr 86, poz. 504, ze zm.
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W 1999 r. dotację w wysokości 10.500 tys. zł wydatkowano na:
- rozpoczętą w 1998 r. budowę laboratorium badań
kompatybilności elektromagnetycznej
w Porębach Leśnych k. Mińska Maz.

- zakup aparatury pomiarowej

3.962,5 tys. zł,

3.287,1 tys. zł,

- zakup sieci informatycznej, oprogramowania
i sprzętu komputerowego

2.177,0 tys. zł,

- wydatki na modernizację siedzib Agencji

882,6 tys. zł,

- zakupy sprzętu administracyjno-biurowego

123,6 tys. zł,

- zakup samochodu osobowego

67,2 tys. zł.

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły niepodjęcia przez Agencję
działań, zmierzających do wyegzekwowania od wykonawcy - Warmińskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego w Olsztynie, kar umownych za przekroczenie
wyznaczonego terminu zakończenia budowy laboratorium w Porębach Leśnych
k. Mińska Maz.

2.6. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
W ustawie budżetowej na 1999 r., w części 30 – Ministerstwo Obrony
Narodowej, zaplanowano wydatki w dziale 98 – Obrona narodowa, dla Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej (rozdz. 9813) w wysokości 332.588 tys. zł, z czego na dotacje
przeznaczono 248.456 tys. zł, a na wydatki bieżące – 84.132 tys. zł. W ciągu roku 1999
zwiększono plan wydatków o 12.400 tys. zł, tj. o 3,7% do kwoty 344.988 tys. zł.
Wydatki te zostały wykonane w 100%, tj. w wysokości 344.488 tys. zł. W porównaniu
do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 5.165,4 tys. zł, tj. o 1,5%,
a realnie były niższe o 8,2%.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizowała zadania wymienione w ustawie z
dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej129.

129

Dz.U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 ze zm.
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
prowadziła działalność w zakresie określonym ustawą, a dotacja została wykorzystana
zgodnie z planem.

2.7. Agencja Mienia Wojskowego
W decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na 1999 r. dla Agencji
Mienia Wojskowego ustalono dotację budżetową w wysokości 9.071,0 tys. zł (rozdział
9814-9815 i 9817). Z kwoty tej wykorzystano 1.273,5 tys. zł, tj. 14,0%. W porównaniu
do 1998 r. była ona nominalnie wyższa o 944,4 tys. zł, tj. 287,0%, a realnie wyższa o
267,5%.
Niski stopień realizacji dotacji przez Agencję Mienia Wojskowego wynikał
z niezrealizowania

planu

przekazania

nieruchomości

zbędnych

lub

czasowo

niewykorzystywanych przez Wojska Lądowe, Lotnicze i Obrony Powietrznej oraz
pozostałe jednostki wojskowe. Nie przekazane środki w kwocie 7.797,5 tys. zł zostały
wykorzystane przez jednostki wojskowe na utrzymanie tych nieruchomości.
Szczegółowa

kontrola

prawidłowości

zagospodarowania

nieruchomości

w latach 1998-1999 przez oddziały terenowe Agencji w Warszawie i Krakowie
ujawniła m.in. nieprawidłowości odnośnie ustalania stawek czynszu za wynajem
mienia; nieogłaszaniu przetargów z chwilą nabycia przez Agencję praw właściciela
w imieniu Skarbu Państwa, a także wadliwego prowadzenia przetargów, co miało
wpływ na zainteresowanie nieruchomościami, a w konsekwencji na ich cenę.

2.8. Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych
Agencja działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach
państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw130 i statutu nadanego w drodze
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r.131
130

Dz.U. Nr 90, poz. 404.

131

Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz. 36.
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W ustawie budżetowej na 1999 r., w wydatkach w części 35 – Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej, zaplanowano dotację budżetową w dziale 85 – Ochrona
zdrowia dla Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych (rozdz. 8594) w wysokości
3.150 tys. zł. Wydatki te zostały wykonane w 100%. W porównaniu do 1998 r. dotacja
ta była w ujęciu nominalnym niższa o 1.050 tys. zł, tj. o 25%, a realnie była niższa
o 30,1%.
W 1999 r. NIK przeprowadziła kontrolę funkcjonowania państwowych rezerw
gospodarczych leków, materiałów medycznych i artykułów sanitarnych w Agencji
Rezerw Artykułów Sanitarnych (ARAS) oraz kontrolę sposobu przejęcia zadań
i obowiązków i środków rzeczowych i finansowych przez Agencję od Zarządu
Artykułów Sanitarnych.
Najliczniejszą grupę nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli ARAS
stanowiły naruszenia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Negatywna ocena NIK w tym zakresie sformułowana została na podstawie analizy
43,3% ogólnej kwoty zamówień publicznych udzielonych w okresie od 1 lutego 1997 r.
do 30 września 1999 r.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na niewłaściwym
sposobie prowadzenia dokumentacji o wyborze trybu udzielenia zamówienia, a także
niewłaściwej formie opisu dowodów finansowych.

2.9. Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego S.A.
W ustawie budżetowej na 1999 r. (załącznik nr 2), w części 13 – Ministerstwo
Gospodarki, w dziale 96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych, w rozdziale
9611 – Dotacje dla górnictwa i hutnictwa, ustalono dotacje w wysokości 1.771.601 tys.
zł, w tym: na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie
1.527.000 tys. zł, tj. o 101,5% wyższej od wykonania w 1998 r. (757.875 tys. zł).
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Wydatki na restrukturyzację górnictwa wyniosły 1.451.003 tys. zł, tj. 95,0%
dotacji ustalonych ustawą budżetową na 1999 r. W stosunku do roku 1998 wydatki te
w ujęciu nominalnym były wyższe o 91,5%.
Minister Gospodarki zlecił, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
Węgla Kamiennego S.A., zgodnie z zawartymi umowami, m.in. rozliczenie
przyznanych w 1999 r. dotacji budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego.
Rozliczenie

to,

wraz

ze

stwierdzonymi

podczas

kontroli

w

Agencji

nieprawidłowościami zostało przedstawione w rozdziale II niniejszej Analizy
pkt. 2.9.1. – dotacje na restrukturyzację przemysłu.

2.10. Agencja Prywatyzacji
Agencja działa jako państwowa osoba prawna powołana na mocy ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa132. Kierunki i cele działania
Agencji zostały wyznaczone w statucie Agencji nadanym przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1997 r.133 Zasady gospodarki finansowej podlegały
rygorom ustawy o zamówieniach publicznych, a jednocześnie szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji ustalono w rozporządzeniu RM z dnia
25 marca 1997 r.
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę Agencji
Prywatyzacji

w

zakresie

pozyskiwania

do

budżetu

państwa

przychodów

z prywatyzacji.
W przeciwieństwie do lat poprzednich, w roku 1999 Agencja na swoją
działalność nie otrzymała z budżetu państwa żadnych dotacji (w 1997 r. otrzymała
dotację w wysokości 1.844 tys. zł, a w 1998 r. – 800 tys. zł).
Plan rzeczowo - finansowy Agencji na 1999 r. zakładał, że przychody
z prywatyzacji ogółem wyniosą 292.585 tys. zł, z czego wpływy do budżetu państwa
132

Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 i Nr 156 poz. 775 ze zm.
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wpłacane poprzez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wyniosą 280.881,6 tys. zł,

133

Dz.U. z 1997 r. Nr 33, poz. 199.
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tj. 96% wielkości planowanej, a pozostała kwota, tj. 11.703 tys. zł miała stanowić
przychody Agencji. W planie przyjęto, że sprywatyzowanych zostanie 55 spółek
(w tym 21, jako kontynuacja z 1998 r.).
Agencja zrealizowała w 1999 r. przychody z prywatyzacji w kwocie
111.417,2 tys. zł, z czego na wpływy z prywatyzacji pośredniej przypadało
110.101,5 tys. zł, a na wpływy z prywatyzacji bezpośredniej 1.315,7 tys. zł.
W roku 1999 Agencja, w ramach prywatyzacji pośredniej, sprywatyzowała
22 spółki, tj. 40% wielkości planowanej i osiągnęła przychody ogółem z tego tytułu
w wysokości: 112.543,4 tys. zł, tj. 38,5% wielkości planowanej, z czego przychody
budżetu państwa stanowiły kwotę 106.350,3 tys. zł, tj. 37,8% wielkości planowanej,
a przychody Agencji z prywatyzacji wyniosły 6.396,4 tys. zł.
Wzrostowi (z 7 w 1998 r. do 22) liczby spółek sprywatyzowanych przez
Agencję, towarzyszyło przekazanie do Ministerstwa Skarbu Państwa przychodów
z prywatyzacji wyższych nominalnie o 58.858,2 tys. zł, tj. o 123,9%. Wynik finansowy
Agencji za 1999 r. wynoszący 390,1 tys. zł, stanowił 103,6% kwoty planowanej
(376,5 tys. zł) oraz 868,8% wykonania w 1998 r. (44,9 tys. zł).
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
1.

Zawyżenia przez Agencję planu rzeczowo-finansowego na 1999 r. Na taki stan rzeczy
wpływ miało przyjęcie zbyt optymistycznego podejścia do możliwości prywatyzacyjnych
Agencji, zwłaszcza w sytuacji nieotrzymania z MSP listy spółek przeznaczonych do
prywatyzacji, a także zbyt późne otrzymywanie z MSP upoważnień do prywatyzacji oraz
dokumentacji spółek;

2. Niezatwierdzenia przez Ministra SP planu rzeczowo-finansowego Agencji, co było
niezgodne z przepisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa134;
3.

Nieuregulowania przez Agencję sposobu rozliczeń z MSP w zakresie przychodów oraz
kosztów zarządu mieniem po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych, a także
pokrywania strat, szczególnie w tych przypadkach, w których koszty zarządu były wyższe
od wpływów;

134

Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 ze zm.
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2.11. Agencja Techniki i Technologii
Agencja Techniki i Technologii jest państwową osobą prawną. Została
utworzona na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 1996 r. 135 Agencja działa według statutu
nadanego jej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1996 r.136,
a także wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1996 r.
w sprawie szczegółowych kierunków działania Agencji Techniki i Technologii,
sposobów ich realizacji oraz warunków udzielania pożyczek i poręczeń, w tym także
preferencyjnych.137
W ustawie budżetowej na 1999 r., w części 13 – Ministerstwo Gospodarki,
zaplanowano dotację dla Agencji Techniki i Technologii w kwocie 6.750 tys. zł.,
tj. 100,0% budżetu po zmianach i 75,0% wykonania 1998 r., z przeznaczeniem kwoty
4.851 tys. zł na udzielenie pożyczek dla podmiotów na wsparcie działań, mających na
celu wdrożenie nowych technik i technologii, na dofinansowanie kosztów
funkcjonowania Agencji - 1.765 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne - 134 tys. zł.
Agencja udzieliła w 1999 r. pożyczek na sumę 7.070,3 tys. zł, w tym 500 tys. zł,
pochodziło ze środków z 1998 r.
Agencja, wraz z uzyskaną dotacją, pozyskała 12.448 tys. zł przychodów,
a rozchody wyniosły 11.331 tys. zł. Na koniec roku 1999 pozostało 1.117 tys. zł na
działalność ustawową w I kwartale 2000 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocena wykorzystanie przez Agencję
Techniki i Technologii dotacji budżetowych na jej działalność ustawową, mimo
stwierdzonych nieznacznych uchybień, nie mających istotnego wpływu na wykonanie
planu finansowego Agencji.

135

Dz.U. z 1996 r. Nr 74, poz. 352 ze zm.

136

Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 531 ze zm.

137

Dz.U. z 1996 r. Nr 108, poz. 519.
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Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
1.

Niepełnego wykorzystania odpisów amortyzacyjnych z lat 1997 – 1999 na wydatki
inwestycyjne

(33,6%

nakładów

inwestycyjnych

finansowana

była

z

odpisów

amortyzacyjnych). Kwota odpisów amortyzacyjnych pozostawała głównie na rachunku
bankowym jako fundusz odtworzeniowy, stanowiący jedynie kapitał dla przychodów z
odsetek bankowych. W ocenie NIK celowa byłaby zmiana struktury finansowania inwestycji
poprzez ograniczenie nakładów ze środków budżetowych na rzecz zakupów ze środków
własnych, co pozwoliłoby na przeznaczenie środków budżetowych na działalność ustawową
ATT.

2. Udzielenia pożyczek części podmiotom, których kondycja finansowa nie rokuje
nadziei na pełną i terminową ich spłatę. W ocenie NIK ich skala była relatywnie niska.
Zagrożona kwota 450 tys. zł stanowi 2,3% ogólnej wartości udzielonych w latach
1997-1999 pożyczek (19.451,3 tys. zł), a zgromadzony fundusz rezerwowy w
wysokości 516,3 tys. zł (na koniec 1999 r.) w pełni pokrywa zagrożone
wierzytelności ATT;
3.

Koncentracji prac Komisji Oceniającej wnioski i zgłoszenia o pożyczki w II półroczu 1999
r., przy niewielkim obciążeniu pracami I półrocza 1999 r.. Wynikało to z przepisów
regulaminu udzielania pożyczek w Agencji, w którym ustalono, że zgłoszenia firm i wnioski
o wsparcie finansowe winny być składane w terminie do 28 lutego i 15 czerwca każdego
roku. Skutkiem powyższego przekazywano w pierwszych dwóch kwartałach każdego roku
niewielką kwotę pożyczek w porównaniu do kwot wypłacanych w II półroczu. Np. w I
półroczu 1997 r. przekazano firmom łącznie 700 tys. zł ( w tym 500 tys. zł zaległych w 1998 r.),
a w II półroczu 1999 r. 6.370 tys. zł, tj. ponad 90% udzielonych pożyczek, w tym
w IV kwartale 1999 r. 4.620 tys. zł, tj. 65,3% całej kwoty udzielonych pożyczek.
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2.12. Agencja Produkcji Filmowej
W 1999 r. Agencja Produkcji Filmowej uzyskała przychody w łącznej
wysokości 18.642,3 tys. zł, w tym dotacje z Biura Komitetu Kinematografii w kwocie
14.483,0 tys. zł, co stanowiło 77,7% przychodów ogółem. Pozostałe przychody
w wysokości 4.159,3 tys. zł pozyskano m. in.:
-

z wpływów z oddelegowań pracowników twórczych i pomocniczo-twórczych do pracy przy
produkcji filmów (1.496,2 tys. zł),

- z dystrybucji filmów (1.637,0 tys. zł),
- z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Agencję (711,5 tys. zł),
- ze sprzedaży usług administracyjnych (170,6 tys. zł).
Otrzymane przez Agencję dotacje budżetowe zostały wydatkowane zgodnie
z ich przeznaczeniem, tj. na:
- dofinansowanie produkcji filmów – 13.843 tys. zł (95,6%),
- częściowe pokrycie bezpośrednich kosztów utrzymania Agencji – 640,0 tys. zł (4,4%).
Agencja, zgodnie z decyzjami Przewodniczącego Komitetu Kinematografii,
przekazała producentom w 1999 r. środki z dotacji budżetowej na produkcję 44 filmów
fabularnych, 37 filmów dokumentalnych, 6 filmów oświatowych i 11 animowanych.
Dofinansowano także produkcję 2 filmów środkami własnymi w kwocie 67,7 tys. zł, a
także przekazano do dyspozycji Studia Filmowego „Zebra” kwotę 715,0 tys. zł na
produkcję 2 filmów fabularnych, wykorzystując środki pochodzące z wpływów
uzyskanych w związku z dystrybucją poprzednich filmów tego producenta.
Zobowiązania Agencji wynikające z niewystarczającej wysokości dotacji
budżetowej na produkcję filmów wyniosły na koniec 1999 r. 18.784,4 tys. zł.

277
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły:
-

nadmiernego zatrudnienia przez Agencję pracowników twórczych i pomocniczo-twórczych i
zbyt nisko skalkulowanej stawki wynagrodzenia za oddelegowanie tych pracowników do
pracy wykonywanej na rzecz producentów filmowych, co było przyczyną powstania straty w
kwocie 329 tys. zł w zakresie działalności świadczenia usług osobowych w zawodach
filmowych,

- stosowania preferencji w stosunku do państwowych instytucji filmowych przy
rozliczaniu wpływów z dystrybucji filmów, co nie miało uzasadnienia ani
w przepisach dotyczących finansowania produkcji filmowej z budżetu państwa, ani
w przychodach Agencji uzyskanych w 1999 r z dystrybucji filmów (z filmów
wyprodukowanych

przez

producentów

państwowych

uzyskano

wpływy

w wysokości 22,8 tys. zł, podczas gdy z dystrybucji filmów wyprodukowanych
przez producentów prywatnych uzyskano wpływy w wysokości 1.614 tys. zł),
-

niewłaściwego gospodarowania środkami inscenizacyjnymi zakupionymi na potrzeby
produkcji filmowej, zgodnie z umowami produkcyjnymi, część środków inscenizacyjnych nie sprzedana po zakończeniu produkcji, lub nie zagospodarowana w inny sposób –
przechodziła na własność Agencji, która nieodpłatnie przekazywała je Agencji Producentów
Filmowych sp. z o.o., pozbawiając się możliwych do uzyskania przychodów z
gospodarowania tym mieniem. W rezultacie przychody, z odpłatnego wynajmowania
środków inscenizacyjnych producentom filmowym, osiągał inny podmiot gospodarczy.

2.13. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką funkcjonującą w oparciu
o przepisy kodeksu handlowego. Celem działania Spółki jest wspomaganie procesów
restrukturyzacyjnych w gospodarce narodowej.
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Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie
przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją
gospodarki narodowej138 Agencja miała otrzymać w 1999 r. kwotę 400.000 tys. zł.

Środki Funduszu Pracy miały być przekazywane przez Agencję w formie
nieoprocentowanych pożyczek przedsiębiorstwom górniczym i spółkom węglowym na
finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych bezwarunkowych, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych.139
Niezrealizowanie postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. wynikało z braku możliwości sfinansowania przez
Krajowy Urząd Pracy zadań w wysokości 400.000 tys. zł. Wydatki związane
z realizacją rozporządzenia miały charakter pozaplanowy, a Krajowy Urząd Pracy nie
otrzymał na ten cel dotacji budżetowej.
Z ustaleń kontroli wynika, że w 1999 r. Agencja otrzymała na rachunek
bankowy 250.000 tys. zł, które przeznaczono na jednorazowe odprawy bezwarunkowe.
W 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. (zgodnie z wnioskami zatwierdzonymi do końca
grudnia 1999 r.) Agencja wypłaciła 5.430 osobom w formie jednorazowych odpraw
bezwarunkowych 250.000 tys. zł.
W grudniu 1998 r., w wyniku realizacji wniosku Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej o przekazanie środków Funduszu Pracy w trybie art. 57 ust.1 pkt. 22 ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu140 na wniesienie wkładu finansowego
i dokapitalizowanie Agencji, z przeznaczeniem na restrukturyzację niektórych
zakładów przemysłu zbrojeniowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji

138

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 695.

139

Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112.

140

Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.
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Rozwoju Przemysłu S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki
o 100.000 tys. zł, w drodze emisji 100 tys. nowych akcji o wartości nominalnej
1.000 zł każda.
Środki uzyskane z dokapitalizowania, Agencja przeznaczyła na wnoszenie
wkładów kapitałowych do spółek tworzonych na majątku zakładów przemysłu
zbrojeniowego. Działania te miały zapewnić efektywne ich funkcjonowanie po
przeprowadzeniu

procesów

restrukturyzacyjnych.

Ponadto

Agencja

udzieliła

7 zakładom znajdującym się w trudnej sytuacji, pomocy finansowej w formie
preferencyjnych pożyczek. Łącznie na pomoc dla przedsiębiorstw przemysłu
zbrojeniowego Agencja w 1999 r. przeznaczyła kwotę 117.030 tys. zł, w tym
100.000 tys. zł, pochodzącą z dokapitalizowania Agencji przez Fundusz Pracy.
Najwyższa Izby Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykorzystania przez
Agencję środków pozyskanych na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego
i restrukturyzację

zakładów

przemysłu

zbrojeniowego,

nie

stwierdzając

nieprawidłowości.

3.

Wyniki innych kontroli
Na początku roku 2000 Najwyższa Izba Kontroli przekazała do Sejmu

opracowanie pt. „Uwagi i wnioski wynikające z kontroli NIK, dotyczące funduszy
celowych, agencji i fundacji władz publicznych”141, w celu wyrażenia stanowiska
w sprawie celowości utrzymania formy organizacyjnej agencji i funduszy w warunkach
decentralizacji administracji.
Uwagi i wnioski wynikały z kontroli przeprowadzonych przez Izbę w latach
1996-1999.

141

„Uwagi i wnioski wynikające z kontroli NIK dotyczących funduszy celowych, agencji i fundacji władz
publicznych” – materiał na posiedzenie Komisji Sejmowych, NIK Warszawa 2000.
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W wyniku tych kontroli Izba nie przedstawiała wniosków w sprawie likwidacji
funduszy czy innych instytucji gospodarujących środkami publicznymi poza budżetem
państwa, lecz zwracała uwagę na nieprawidłowości działania tych podmiotów oraz
zgłaszała wnioski legislacyjne dotyczące regulacji prawnych, mających wpływ na
gospodarowanie środkami publicznymi.
Przedkładając najwyższym organom państwowym wyniki przeprowadzanych
kontroli oraz analizy wykonania budżetu państwa, NIK każdorazowo podkreślała:
1) brak dostatecznej inicjatywy i zaniedbania w egzekwowaniu należności (składek,
opłat, kar pieniężnych itp.), które zgodnie z ustawami powinny być terminowo
przekazywane – zamiast do budżetu państwa – na rachunek wyodrębnionych
funduszy celowych, a obok tego – zwiększanie dotacji budżetowych dla funduszy
celowych,
2) nieprawidłowości i zaniedbania w gospodarowaniu środkami niektórych funduszy
celowych,
3) częste przypadki wydatkowania środków funduszu celowego w sposób niezgodny z
przepisami ustawy tworzącej fundusz, a także, zamiast przeznaczania środków
funduszu na cele ustawowo określone, wykorzystywanie środków na zakup
skarbowych papierów wartościowych, akcji bądź przekazywanie na oprocentowane
lokaty bankowe, jak również, w nadmiarze, na potrzeby własne (wynagrodzenia dla
pracowników, siedziby i wyposażenie),
4) przeznaczanie na ten sam cel, w sposób nie zawsze skoordynowany, środków
publicznych pochodzących z wielu źródeł: z budżetu państwa, z funduszu celowego
(czasami z niejednego funduszu celowego), z fundacji gospodarującej środkami
pochodzącymi

ze

Skarbu

Państwa,

z

pożyczek

zagranicznych,

przy

skomplikowanym i nieprzejrzystym sposobie finansowania wydatków na określone
cele,
5) przypadki, w których dysponent funduszu nie ma szczegółowego rozeznania
uzasadnionych potrzeb, które mogą być dotowane z funduszu celowego.
Wskazując braki i nieprawidłowości w regulacjach prawnych, NIK
oceniała krytycznie niejasne i różniące się między sobą przepisy ustaw
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tworzących fundusze celowe oraz brak przepisów określających zasady
gospodarki finansowej funduszy celowych.
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Najwyższa Izba Kontroli postulowała m.in., aby przy podejmowaniu decyzji
systemowych w sprawie funduszy celowych, agencji władz publicznych i podobnych
do nich instytucji, gromadzących środki publiczne poza budżetem i gospodarujących
samodzielnie tymi środkami, uwzględniać:
− problem kosztów funkcjonowania tych instytucji: wydatki bieżące na koszty
utrzymania biur, na wynagrodzenia i pochodne itp. oraz wydatki inwestycyjne,
− problemy związane z dążeniami niektórych środowisk do utrzymywania
wyodrębnionych instytucji i tworzenia stanowisk w ich zarządach.
W

zakresie

przedkładanych

funkcjonowania

corocznie

państwowych

analizach

wykonania

funduszy
budżetu

celowych,
państwa

w
NIK

wskazywała na:
− konieczność zwiększenia skuteczności egzekwowania należnych funduszom
celowym kwot dochodów tych funduszy,
− obowiązek wykonania przez ministrów nadzorujących poszczególne fundusze
upoważnienia wynikającego z art. 22 ust. 7 ustawy o finansach publicznych (przed
1999 r. analogiczne upoważnienie z prawa budżetowego), polegającego na wydaniu
rozporządzeń

w

zakresie

szczegółowych

zasad

gospodarki

finansowej

państwowych funduszy celowych,
− przeprowadzenie, w ramach analizy celowości działania państwowych funduszy
celowych, oceny funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie zasad wydatkowania środków
publicznych zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji, systemu
pomocy państwa dla zakładów pracy chronionej, w tym zwłaszcza preferencji
podatkowych.
W wyniku kontroli funkcjonowania agencji i fundacji działających z udziałem
Skarbu Państwa Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że w okresie 1997 r. – I półrocze
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1999 r. udział Skarbu Państwa w kapitałach akcyjnych i zakładowych kontrolowanych
agencji stanowił 44% tych kapitałów142.

142

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania agencji i fundacji działających z udziałem mienia Skarbu
Państwa, NIK, Warszawa, maj 2000 r.
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W okresie objętym kontrolą 31,6% kontrolowanych agencji otrzymało
z budżetu państwa dotacje, które stanowiły część przychodów uzyskiwanych przez te
podmioty (w 1997 r. średni udział dotacji w przychodach tych agencji wyniósł 17,3%,
a w 1998 r. 19,6%). Pomimo wysokiego zaangażowania majątku Skarbu Państwa
w finansowanie tych agencji, ich sytuacja ekonomiczna w okresie objętym badaniami
kontrolnymi

ulegała

pogorszeniu.

Corocznie

zwiększała

się

liczba

spółek

przynoszących straty (od 36,8% w 1997 r. do 57,9% w I półroczu 1999 r.).
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia decyzji systemowych, mających
na celu zapobieżenie rozpraszaniu środków publicznych w rozlicznych formach
instytucjonalnych, samodzielnie gospodarujących tymi środkami i ponoszących
znaczne wydatki na koszty utrzymania biur, wynagrodzenia i inwestycje. Stosowne
decyzje powinny, zdaniem NIK, w szczególności dotyczyć:
a) zakresu sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych wyłącza
obecnie z sektora finansów publicznych m.in. państwowe i samorządowe agencje,
działające w formie spółek akcyjnych, nie zalicza również do sektora fundacji
korzystających ze środków publicznych,
b) założeń polityki społeczno-gospodarczej w zakresie agencji regionalnych („agencji
rozwoju regionalnego”),
c) zakresu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych,
d) ewentualności uregulowania w drodze ustawowej form i ogólnych zasad działania
oraz odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi agencji (w tym
agencji mających charakter funduszy celowych) oraz fundacji „publicznych”
(działających z udziałem mienia państwowego i komunalnego),
e) zmian sposobu sprawowania nadzoru, w tym prowadzenia:
-

monitoringu

wyników

prowadzenia

analiz

ekonomiczno-finansowych
ekonomicznych,

podmiotów

umożliwiających

identyfikowanie sytuacji niekorzystnych dla ich działalności,

na

oraz
bieżąco
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-

ewidencji zadań państwowych zlecanych do wykonania agencjom, udzielanych
im

dotacji budżetowych, a także wysokości innych środków publicznych,

sposobu ich wykorzystania i rozliczenia.

VI. POWIĄZANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z BUDŻETEM PAŃSTWA
Ogólne zasady zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego
zostały określone w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o
samorządzie województwa.
Regulacje

prawne

określające

źródła

dochodów

jednostek

samorządu

terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia, a także zasady ustalania i tryb
przekazywania subwencji oraz udzielania dotacji z budżetu państwa zawarte są
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Ustawa ta określa szczegółowo m.in. udziały jednostek samorządu terytorialnego
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zasady ustalania subwencji
ogólnych oraz zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych i dotacji celowych
z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:
-

dla gminy 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie gminy i 5% wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terenie gminy,

-

dla powiatu 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie powiatu,

-

dla województwa 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie województwa i 0,5% wpływów z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
posiadających siedzibę na terenie województwa.
Miastom na prawach powiatu przysługują udziały w podatkach, stanowiących

dochód budżetu państwa takie, jakie otrzymują zarówno gminy jak i powiaty. Ustawa
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przewiduje różne typy subwencji. Subwencja ogólna dla gminy składa się z części:
podstawowej, oświatowej i rekompensującej, a subwencja ogólna dla powiatu
i województwa obejmuje część oświatową, część drogową i część wyrównawczą.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 r
wprowadziła nowe zasady finansowania zadań polegających na tym, że jednostki
samorządu terytorialnego mogą realizować zadania z zakresu działalności innych

287
jednostek samorządu terytorialnego lub z zakresu administracji rządowej na podstawie
porozumień z tymi jednostkami otrzymując od nich dotacje celowe w kwocie
wynikającej z zawartego porozumienia.
Zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
zasady wykonywania budżetów są określone w ustawie o finansach publicznych.
Ustawa ta wprowadziła również ograniczenia w zakresie zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na
koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym
roku budżetowym.
Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r.
przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli.
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Wynik

1

2

3

4

Ogółem
z tego:
- województwa
- miasta na prawach
powiatu
- powiaty
- gminy

Struktura
% dochodów
% wydatków
ogółem
ogółem
5
6

64.877.513

65.845.886

-968.373

100,0

100,0

3.288.427

3.264.607

23.820

5,1

4,9

19.388.188
9.847.402
32.353.486

19.961.545
9.784.883
32.834.851

-573.347
62.519
-481.365

29,9
15,2
49,9

30,3
14,9
49,9

Źródło: Informacja o wykonaniu budżetów j.s.t. w 1999 r. na podstawie sprawozdań rocznych
z wykonania budżetów województw samorządowych, Ministerstwo Finansów, maj 2000 r.

W 1999 r. łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły
64.877.513 tys. zł. W strukturze dochodów najwyższy udział (49,9%) miały dochody
gmin, które wyniosły 32.353.486 tys. zł. Dochody miast na prawach powiatu stanowiły
29,9% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, powiatów 15,2% i
województw 5,1%.
Łączne wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r. wyniosły
65.845.886 tys. zł, a udziały wydatków poszczególnych szczebli samorządu
terytorialnego w łącznej kwocie wydatków tych jednostek kształtowały się podobnie
jak w przypadku dochodów.
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W 1999 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo
deficytem w wysokości 968.373 tys. zł, do czego przyczyniły się ujemne wyniki
finansowe, które wystąpiły w miastach na prawach powiatu i gminach. Powiaty
i województwa osiągnęły nadwyżkę budżetową.

1.

Wykonanie budżetów województw samorządowych

Wykonanie dochodów i wydatków budżetów województw samorządowych w 1999 r.
przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

3:2
%

1

2

3

4

Struktura
wykonania
%
5

3.439.564

3.288.427

95,6

100,0

1.1. Dochody własne

600.639

592.467

98,6

18,0

- podatek dochodowy od osób
prawnych i fizycznych

554.527

538.544

97,1

16,4

1. Dochody ogółem

1.571.009

1.444.253

91,9

43,9

1.3. Dotacje pozostałe

127.282

111.073

87,3

3,4

1.4. Subwencje ogólne

1.140.634

1.140.634

100

34,7

2. Wydatki ogółem

3.457.557

3.264.607

94,4

100

- wydatki bieżące

2.285.761

2.228.476

97,5

68,3

- wydatki majątkowe

1.171.796

1.036.131

88,4

31,7

-17.993

23.820

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

3. Wynik

Źródło: Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r. – na
podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw samorządowych.

W 1999 r. dochody województw samorządowych wyniosły 3.288.427 tys. zł i były
niższe od dochodów planowanych o 151.137 tys. zł, tj. o 4,4%. Największy udział w
dochodach województw stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.444.253
tys. zł, tj. 43,9% dochodów województw ogółem. Subwencje ogólne wyniosły 1.140.634 tys.
zł, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 34,7%. Łączny udział dotacji celowych z
budżetu państwa i subwencji ogólnych w dochodach województw ogółem wyniósł 82,0%, a
dochodów własnych tylko 18%.
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W 1999 r. budżety województw samorządowych zamknęły się łącznie
nadwyżką budżetową w kwocie 23.820 tys. zł, podczas gdy w budżetach po zmianach
planowano deficyt (-17.993 tys. zł). Nadwyżkę budżetową, na łączną kwotę 29.161 tys.
zł, osiągnęło 14 województw. Niedobór wystąpił w dwóch województwach na łączną
kwotę 5.341 tys. zł i sfinansowany został kredytem bankowym.
Zadłużenie województw na koniec 1999 r. wyniosło 23.375 tys. zł. Relacja
zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 0,7%. W ogólnej kwocie zadłużenia
zobowiązania

wymagalne

stanowiły 26,8%.

Nie

występowały zobowiązania

wymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

1.1. Dochody województw samorządowych
Dochody województw samorządowych według źródeł ich pochodzenia prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

1
1. Dochody ogółem
1.1. Dochody własne
- podatek dochod. od osób prawnych
- podatek dochod. od osób fizycznych
- dochody z majątku województw
- pozostałe dochody
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa
- na zadania z zakresu administr. rządow.
- na zadania własne
- na zadania real. na podst. porozum. z organami
administracji rządowej
1.3. Pozostałe dotacje
- na zadania real. na podst. porozum. między
jedn. samorządu terytorialnego
- otrzymane z funduszy celowych
1.4. Subwencja ogólna
- część oświatowa
- część drogowa
- część wyrównawcza

3:2
%

Struktura
wykonania
%
5
100,0
18,0
2,4
14,0
0,5
1,2
43,9
0,2
30,2
13,5

Plan

Wykonanie

2
3.439.564
600.639
83.551
470.976
18.082
28.030
1.571.009
7.364
1.085.694
477.951

3
3.288.427
592.467
77.816
460.728
15.301
38.622
1.444.253
7.073
993.518
443.662

127.282
122.321

111.073
106.202

87,3
86,8

3,4
3,2

4.961
1.140.634
235.369
672.895
232.370

4.871
1.140.634
235.369
672.895
232.370

98,2
100,0
100,0
100,0
100,0

0,2
34,7
7,2
20,5
7,1

4
95,6
98,6
93,1
97,8
84,6
137,8
91,9
96,0
91,5
92,8
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Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetów jednostek samorządu
terytorialnego w 1999 r – na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu
województw samorządowych.
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Planowane dochody województw samorządowych zrealizowane zostały
w 95,6%. Na niską realizację dochodów wpłynęły głównie niższe niż planowano:
-

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa (91,9% planu),

-

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (93,1% planu),

-

dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (86,8%).
Dochody własne województw w 1999 r. wyniosły 592.467 tys. zł i stanowiły

18% dochodów ogółem. Tak niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem
województw świadczy o dużym uzależnieniu finansowym tych jednostek od państwa.
Struktura dochodów własnych województw samorządowych była następująca:
- podatek dochodowy od osób fizycznych

-

77,8%,

- podatek dochodowy od osób prawnych

-

13,1%,

- pozostałe dochody

-

6,5%,

- dochody z majątku województw

-

2,6%.

Planowane w budżetach po

zmianach

dochody własne

województw

samorządowych zostały zrealizowane w 98,6%. Nie zostały w pełni wykonane
dochody pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (93,1%
planu) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,8%), na realizację których
organy samorządów województw nie miały wpływu. Poniżej planu wykonane zostały
także dochody z majątku województw (84,6% planu). Znacznie przekroczone zostały
planowane wpływy z pozostałych dochodów (o 37,8%).
Dotacje celowe z budżetu państwa w dochodach województw samorządowych
wyniosły 1.444.253 tys. zł i stanowiły 43,9% dochodów ogółem. Wielkość i struktura
tych dotacji była następująca :
-

dotacje na zadania własne - 993.518 tys. zł (68,8%) dotacji celowych z budżetu
państwa,

-

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej - 443.662 tys. zł (30,7%),
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-

dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.073 tys. zł (0,5%).
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W najniższym stopniu został wykonany plan dotacji na zadania własne (91,5%). Plan
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej wykonano w 92,8%, a plan dotacji na zadania z zakresu administracji
rządowej w 96,0%.
W dotacjach na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej znaczny udział miały dotacje na zadania
inwestycyjne. Udziały te wynosiły odpowiednio 51,8% i 76,3%.
Niewielki udział w finansowaniu zadań województw samorządowych miały dotacje
otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(106.202 tys. zł, tj. 3,2% dochodów ogółem) oraz dotacje otrzymane z funduszy
celowych (4.871 tys. zł, tj. 0,2% dochodów ogółem).
Subwencje ogólne dla województw samorządowych w 1999 r. wyniosły 1.140.634 tys.
zł i stanowiły 34,7% dochodów ogółem. Wysokość i ich struktura była następująca:
-

część oświatowa

-

235.369 tys. zł (20.6% kwoty subwencji ogółem),

-

część drogowa

-

672.895 tys. zł (59,0%),

-

część wyrównawcza

-

232.370 tys. zł (20,4%).

1.2.

Wydatki województw samorządowych

Wydatki województw samorządowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli.
(w tys. zł)
Plan
1
Wydatki ogółem
1.Wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne

Wykonanie

3:2
%

2
3.457.557
2.285.761

3
3.264.607
2.228.476

4
94,4
97,5

562.312
118.644
652.006
952.799
1.171.796
1.171.231

557.840
116.379
645.721
908.536
1.036.131
1.035.966

99,2
98,1
99,0
95,4
88,4
88,4

Struktura
wykonania
%
5
100,0
68,3
17,1
3,6
19,8
27,8
31,7
31,7
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Źródło: Informacja Ministra Finansów o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw
samorządowych.
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Planowane wydatki województw samorządowych zrealizowane zostały w 94,4%. Na
niską realizację wydatków wpłynęły przede wszystkim niższe niż planowano (o
11,6%) wydatki na inwestycje.
W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 68,3%, a
wydatki majątkowe 31,7%.
W grupie wydatków bieżących (2.228.476 zł) najwyższa kwota dotyczy pozostałych
wydatków (908.536 tys. zł). W wydatkach tych ujęte zostały wydatki z tytułu zakupu
towarów i usług oraz świadczenia.
Drugą pod względem wysokości pozycją wydatków w grupie wydatków bieżących
były dotacje ( 645.721 tys. zł). W ramach tych wydatków sfinansowano dopłaty do
przejazdów pasażerskich autobusowych oraz zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 557.840 tys. zł. Stanowiły one 25,0% wydatków
bieżących i 17,1% wydatków ogółem województw samorządowych.
Najwyższy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki
poniesione w następujących działach:
-

Transport

–

679.549 tys. zł, tj. 20,8%,

-

Rolnictwo

–

536.634 tys. zł, tj. 16,4%,

-

Ochrona zdrowia

–

514.763 tys. zł, tj. 15,8%

-

Kultura i sztuka

–

499.438 tys. zł, tj. 15,3%,

-

Oświata i wychowanie

–

460.324 tys. zł, tj. 14,1%.

Łącznie, udział wymienionych działów wynosił 82,4% poniesionych przez te
jednostki wydatków ogółem.
W 1999 r. wśród najistotniejszych w strukturze wydatków działach, najwyższe
wydatki, w stosunku do planu rocznego, zostały dokonane w dziale Oświata
i wychowanie – 98,9% i Kultura i sztuka – 98,5%, najniższe w dziale Ochrona zdrowia
– 85%. Wysoki wskaźnik wykonania planu charakteryzował też działy Transport –
96,0% i Rolnictwo – 93,1%.
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Poprzez dział Transport województwa samorządowe finansowały głównie
wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich. Z wydatków działu Oświata
i wychowanie

realizowano

zadania

dotyczące

głównie

utrzymania

placówek
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i jednostek oświatowych o znaczeniu ogólnopolskim i regionalnym, a poprzez dział
Rolnictwo – zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych, usług
geodezyjnych i działalności spółek wodnych oraz w zakresie usuwania skutków
powodzi w rolnictwie.

2. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu
Wykonanie dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w 1999 r. przedstawiają
dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan

Wykonanie

3:2
%

Struktura
wykonania
w%

1.
Dochody ogółem
Razem dochody własne (gmin i powiatów)

2.

3.

4.
98,7

5.

19.636.487

19.388.198

9.589.158

9.456.382

3.713.054

3.659.652

98,6

4.217.289

4.120.095

97,7

18,9
21,3

99.448

84.966

85,4

0,4

5.730.592

5.726.755

99,9

29,5

20.801.974

19.961.545

96,0

100,0

16.789.341

16.329.878

97,3

81,8

4.012.633

3.631.667

90,5

18,2

-1.165.487

-573.347

98,6

100,0
48,8

- podatek dochodowy od osób prawnych
i osób fizycznych
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje pozostałe
Subwencje ogólne dla gmin i powiatów
Wydatki ogółem
-

wydatki bieżące

-

wydatki majątkowe

. Wynik

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego
w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

W 1999 r. dochody miast na prawach powiatu wyniosły 19.388.198 tys. zł i były niższe
od dochodów planowanych o 248.289 tys. zł, tj. 1,3%.
Największy udział w dochodach miast na prawach powiatu stanowiły dochody własne
w wysokości 9.456.382 tys. zł, tj. 48,8% dochodów ogółem. Wydatki miast na prawach
powiatu wyniosły 19.961.545 tys. zł i były o 840.429 tys. zł, tj. 4% niższe od
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planowanych. Największy udział w wydatkach miast na prawach powiatu miały
wydatki bieżące w kwocie 16.329.878 tys. zł, tj. 81,8% w wydatkach ogółem.
W 1999 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo deficytem
w wysokości 573.347 tys. zł. Nadwyżkę budżetową na łączną kwotę 157.027 tys. zł
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osiągnęły 22 miasta na prawach powiatu, tj. 33,8% ogólnej liczby miast na prawach
powiatu. Niedobór wystąpił w 43 miastach na prawach powiatu ( tj. 66,2% ogólnej
liczby miast na prawach powiatu) i wynosił 730.374 tys. zł. W 1999 r miasta na
prawach powiatu w największym stopniu pokryły swój deficyt kredytem bankowym
(45,2%), w mniejszym stopniu pożyczką (36,1%), nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
(9,5%), emisją papierów wartościowych (7,3%) oraz środkami pochodzącymi z
prywatyzacji majątku ( 1,9%).

2.1.

Dochody miast na prawach powiatu

Wykonanie dochodów miast na prawach powiatu przedstawiają dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie Wskaźnik Struktura

Plan
1
ochody ogółem
1.

2

3

%

%

4

5

19.636.487

19.388.198

98,7

100,0

9.589.158

9.456.382

98,7

48,8

3.374.115

3.340.886

99,0

17,2

338.939

318.766

94,0

1,6

11.270

10.481

93,0

0,1

2.232.971

2.169.509

97,2

11,2

651

659

101,3

0,0

- podatek od środ. transportowych gminy

118.910

117.370

98,7

0,6

- wpływy z karty podatkowej gminy

157.166

136.068

86,6

0,7

53.628

60.479

112,8

0,3

669.989

663.137

99,0

3,4

- dochody z majątku gmin i powiatów

1.579.984

1.503.769

95,2

7,8

- pozostałe dochody

1.051.536

1.135.257

108,0

5,9

4.217.289

4.120.095

97,7

21,3

- na zadania z zak.administ. rządowej

2.743.481

2.710.838

98,8

14,0

- na zadania własne

1.396.389

1.332.745

95,4

6,9

Dochody własne razem gmin i powiatów

ego:
- podatek dochod. od osób fizycznych
gmin i powiatów
- podatek dochod. od osób prawnych gminy
- podatek rolny gminy
- podatek od nieruchomości gminy
- podatek leśny gminy

- podatek od spadku i darowizn gminy
- opłata skarbowa gminy

2.Dotacje celowe z budżetu państwa

- na zadania real. na podst. porozum. z organami
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admin. rządowej

77.419

76.512

98,8

0,4

99.448
28.623

84.966
27.396

85,4
95,7

0,4
0,1

70.825

57.570

81,3

0,3

5.730.592
27.148
4.627.369
397.206
585.555
93.313

5.726.755
27.148
4.627.867
392.801
585.555
93.385

99,9
100,0
100,0
98,9
100,0
100,1

29,5
0,1
23,9
2,0
3,0
0,5

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

jednostek

3.Pozostałe dotacje
−

na zadania real. na podst. porozum. między
jedn. samorządu teryt.

−

otrzymane z funduszy celowych

1.4. Subwencja ogólna dla gmin i powiatów
−

część podstawowa dla gmin

−

część oświatowa dla gmin i powiatów

−

część rekompensująca dla gminy

−

część drogowa dla powiatu

−

część wyrównawcza dla powiatu

samorządu

301
Dochody miast na prawach powiatu w 1999 r. wyniosły 19.388.198 tys. zł
(98,7% planu). Najwyższy udział w dochodach miały dochody własne (48,8%).
Subwencja ogólna stanowiła 29,5% dochodów, a dotacje celowe z budżetu państwa
21,3%.
W ramach dochodów własnych (9.456.382 tys. zł) najwyższe wpływy uzyskano:
z podatku dochodowego od osób fizycznych (35,3% dochodów własnych), z podatku
od nieruchomości (22,9%) i z majątku gmin i powiatów (15,9%).
Łączna kwota udzielonych w 1999 r. ulg i obniżeń górnych stawek
podatkowych w wysokości 291.730 tys. zł stanowiła 3,1% dochodów własnych miast
na prawach powiatu. Największy udział w tej kwocie miały obniżki górnych stawek
podatkowych i ulgi w podatku od nieruchomości (216.983 tys. zł).
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 4.120.095 tys. zł. Wielkość
i struktura tych dotacji była następująca:
-

dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.710.838 tys. zł (65,8%
dotacji celowych z budżetu państwa),

-

dotacje na zadania własne – 1.332.745 tys. zł (32,3%),

-

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej –76.512 tys. zł (1,9%).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (27.396 tys. zł) i dotacje z funduszy celowych (57.570 tys. zł) stanowiły
razem 0,4% dochodów ogółem miast na prawach powiatu.
Subwencje ogólne dla miast na prawach powiatu wyniosły ogółem 5.726.755,0 tys. zł,
co stanowiło 29,5% dochodów ogółem miast na prawach powiatu.
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2.2.

Wydatki miast na prawach powiatu

Wydatki miast na prawach powiatu prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
an

2

ykonanie

Struktura
wykonania
%

1

2

3

4

5

ydatki ogółem

20.801.974

19.961.545

96,0

100,0

ydatki bieżące

16.789.341

16.329.878

97,3

81,8

ego:
−

wynagrodzenia

6.651.090

6.599.756

97,3

33,1

−

pochodne od wynagrodzeń

1.209.202

1.178.217

97,4

5,9

−

dotacje

2.495.341

2.461.043

98,6

12,3

−

wydatki na obsługę długu

147.652

131.070

88,8

0,7

−

wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

17.308

768

4,4

0,0

−

pozostałe wydatki

6.268.748

5.959.024

95,1

29,9

ydatki majątkowe

4.012.633

3.631.667

90,5

18,2

tym: inwestycyjne

3.818.652

3.439.734

90,1

17,2

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

jednostek

samorządu

Planowane wydatki miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 96,0%, do
czego przyczyniły się głównie niższe niż planowano wydatki na inwestycje (90,1%).
W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 81,8%, a
wydatki majątkowe 18,2%.
W grupie wydatków bieżących najwyższe kwoty dotyczyły wydatków na
wynagrodzenia (33,1% wydatków ogółem) i pozostałych wydatków (29,9%).
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Miasta na prawach powiatu ponosiły również wydatki na obsługę długu, które w 1999
r. wyniosły 131.070 tys. zł (0,7% wydatków ogółem).
W strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu najwyższy
udział mają wydatki w działach:
- Oświata i wychowanie

–

7.544.543 tys. zł, tj. 37,8%,

- Gospodarka komunalna

–

2.846.318 tys. zł, tj. 14,3%,

- Opieka społeczna

–

1.962.051 tys. zł, tj. 9,8%,

- Transport

–

1.746.046 tys. zł, tj. 8,7%,

- Bezpieczeństwo publiczne

–

1.646.179 tys. zł, tj. 8,2%.

Wydatki miast na prawach powiatu w tych działach stanowiły 78,8% ogółu
wydatków tych jednostek. W 1999 r., wśród najistotniejszych w strukturze wydatków
działach, najwyższe wydatki, w stosunku do planu rocznego, zostały dokonane
w dziale Bezpieczeństwo publiczne – 99,7% i dziale Oświata i wychowanie – 99,0%,
najniższe w dziale Transport – 91,3% i Gospodarka komunalna – 93,6%. Realizacja
wydatków w dziale Opieka społeczna stanowiła 97,9% planu.
Wydatki w dziale Oświata i wychowanie w większości przeznaczone zostały na
wynagrodzenia osobowe, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli
oraz pracowników zatrudnionych w administracji i obsłudze szkół i placówek
oświatowych i wychowawczych. W ramach działu Gospodarka komunalna największą
część wydatków stanowiły wydatki na zakup usług materialnych. Większość
wydatków w dziale Opieka społeczna wiąże się ze świadczeniami społecznymi na
rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności z wypłatą: dodatków mieszkaniowych,
zapomóg dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych oraz innych świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej.
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3. Wykonanie budżetów powiatów
Wykonanie dochodów i wydatków powiatów w 1999 r. przedstawiają dane zawarte w
poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan

Wykonanie

3:2
%

Struktura wg.
wykonania
%

1

2
9.884.414

3
9.847.402

4
99,6

581.726

611.934

105,2

6,2

- podatek dochodowy od osób fiz.

187.036

183.692

98,2

1,9

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

4.840.090

4.774.605

98,6

48,5

1.3. Dotacje pozostałe

91.859

89.239

97,1

0,9

1.4. Subwencje ogólne

4.370.739

4.371.624

100,0

44,4

Wydatki ogółem

9.913.262

9.784.883

98,7

100,0

- wydatki bieżące

9.237.765

9.151.457

99,1

93,5

- wydatki majątkowe

675.497

633.426

93,8

6,5

Wynik

- 28.848

62.519

Dochody ogółem
1.1. Dochody własne

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

jednostek

5
100,0

samorządu

W 1999 r. dochody powiatów wyniosły 9.847.402 tys. zł i były niższe od dochodów
planowanych o 37.012 tys. zł, tj. o 0,4%.
Największy udział w dochodach powiatów miały dotacje celowe z budżetu państwa,
które wyniosły 4.774.605 tys. zł i stanowiły 48,5% dochodów ogółem. Subwencje
ogólne wyniosły 4.371.624 tys. zł tj. 44,4% dochodów ogółem.
Dochody własne stanowiły zaledwie 6,2% dochodów ogółem. Wynika z tego, że
powiaty były jeszcze bardziej niż województwa samorządowe, uzależnione finansowo
od państwa.
W 1999 r. budżety powiatów zamknęły się nadwyżką budżetową w kwocie 62.519 tys.
zł, podczas gdy w budżetach po zmianach planowano deficyt w wysokości – 28.848
tys. zł. Nadwyżkę budżetową na łączną kwotę 90.481 tys. zł osiągnęło 262 powiatów.
Niedobór wystąpił w 46 powiatach na łączną kwotę –27.962 tys. zł i sfinansowany
został głównie kredytami bankowymi.
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Zadłużenie powiatów na koniec 1999 r. wyniosło 55.078 tys. zł, co w relacji do
dochodów stanowiło 0,6%. W ogólnej kwocie zadłużenia kredyty i pożyczki stanowiły
64,0%, zobowiązania wymagalne 26,5%.
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3.1.

Dochody powiatów

Dochody powiatów według źródeł ich pochodzenia prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan
1
ochody ogółem
ochody własne
− podatek doch. od osób fiz.
− dochody z majątku powiatów
− pozostałe dochody
otacje celowe z budżetu państwa
− na zadania z zakr. admin. rządowej
− na zadania własne
− na zadania real. na podst. porozum. z
organami admin. rządowej.
zostałe dotacje
− na zadania real. na podst. porozum. między
jedn. samorządu teryt.
− otrzymane z funduszy celowych
bwencja ogólna
− część oświatowa
− część drogowa
− część wyrównawcza

99,6
105,2
98,2
103,5
114,4
98,6
99,2
98,0
86,6

Struktura
wykonania
%
5
100,0
6,2
1,9
2,2
2,1
48,5
28,5
19,9
0,1

89.239
67.453

97,1
98,1

0,9
0,7

21.786
4.371.624
3.241.689
817.219
312.716

94,3
100,0
100,0
100,0
100,0

0,2
44,4
32,9
8,3
3,2

Wykonanie

2
9.884.414
581.726
187.036
213.194
181.496
4.840.090
2.824.283
1.999.632
16.175

3
9.847.402
611.934
183.692
220.680
207.562
4.774.605
2.801.760
1.958.842
14.003

91.859
68.752
23.107
4.370.739
3.240.881
817.219
312.639

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

3:2
%
4

jednostek

samorządu

Planowane dochody powiatów zrealizowane zostały w 99,6%.
Dochody własne powiatów w 1999 r. wyniosły 611.934 tys. zł i stanowiły 6,2%
dochodów ogółem. W stosunku do planu dochody własne były wyższe o 5,2% mimo,
że nie zostały zrealizowane planowane dochody z udziałów podatku dochodowym od
osób fizycznych.
W strukturze dochodów własnych powiatów największy udział miały dochody z
majątku (36,1%). Pozostałe dochody, do których zalicza się m.in. odsetki od środków
finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły 33,9%
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dochodów własnych, a dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych - 30,0%.
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Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa wyniosły 4.774.605 tys. zł. Były one
niższe od planowanych o 1,4%. Wielkość i struktura tych dotacji była następująca:
- dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej – 2.801.760 tys. zł (58,7%
dotacji celowych z budżetu państwa),
- dotacje na zadania własne – 1.958.842 tys. zł (41,0%),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 14.003 tys. zł (0,3%).
Najniższe w stosunku do planu było wykonanie dotacji na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej (86,6%), w tym
inwestycyjne (32,0%), oraz na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań
własnych (93,2%). Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (67.453 tys. zł) i dotacje z funduszy celowych
(21.786 tys. zł) stanowiły łącznie 0,9% dochodów ogółem.
Subwencje ogólne dla powiatów w 1999 r. wyniosły 4.371.624 tys. zł i stanowiły
44,4% dochodów ogółem.

3.2.

Wydatki powiatów

Wydatki powiatów prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan

Wykonanie

3:2
%

Struktura wg.
wykonania
%

1
ydatki ogółem
ydatki bieżące
ego:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki
ydatki majątkowe

2

3

9.913.262

9.784.883

4
98,7

100,0

5

9.237.765

9.151.457

99,1

93,5

5.211.180
834.657
406.518
419
2.784.991
675.497

5.203.782
828.682
423.333
241
2.695.419
633.426

99,0
99,3
104,1
57,6
96,7
93,8

53,2
8,5
4,3
0,0
27,5
6,5
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tym: inwestycyjne

675.365

633.319

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

93,8

6,5

jednostek

samorządu
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Wydatki ogółem powiatów w 1999 r. wyniosły 9.784.883 tys. zł, tj. 98,7%
planowanej kwoty. Wydatki bieżące stanowiły 93,5% a wydatki majątkowe 6,5%
zrealizowanej kwoty wydatków ogółem.
W grupie wydatków bieżących (9.151.457 tys. zł) dominowały wydatki na
wynagrodzenia (5.203.782 tys. zł), które stanowiły 53,2% wydatków ogółem
powiatów.
Wydatki inwestycyjne (633.319 tys. zł) stanowiły 100% wydatków majątkowych.
W strukturze działowej wydatków powiatów przeważają wydatki w działach:
-

Oświata i wychowanie

–

4.190.760 tys. zł, tj. 42,8%,

-

Bezpieczeństwo publiczne

–

1.804.585 tys. zł, tj. 18,4%,

-

Opieka społeczna

–

1.447.565 tys. zł, tj. 14,8%,

-

Administracja państwowa i samorządowa

-

877.881 tys. zł, tj. 9,0% ogółu

wydatków powiatów. W 1999 r. wydatki w tych czterech działach stanowiły razem
85,0% wydatków powiatów ogółem.
Plan wydatków w działach: Oświata i wychowanie, Opieka społeczna
i Administracja

państwowa

i

samorządowa

został

zrealizowany

w

stopniu

odpowiednio: – 96,6%, 98,4% i 96,6%, a w dziale Bezpieczeństwo publiczne został
przekroczony o 1805 tys. zł, tj. o 0,1%.

4. Wykonanie budżetów gmin
Wykonanie dochodów i wydatków gmin w 1999 r. przedstawiają dane zawarte w
poniższej tabeli:
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(w tys. zł)
Plan

Wykonanie

3:2
%

Struktura wg.
wykonania
%

1

2

3

4

5

Dochody ogółem

32.333.443

32.353.486

100,1

100,0

1.1. Dochody własne

17.602.513

17.738.055

100,8

54,8

5.763.165

5.755.189

99,9

17,8

3.488.484

3.387.416

97,1

10,5

1.3. Dotacje pozostałe

366.276

350.572

95,7

1,1

1.4. Subwencja ogólna

10.876.173

10.877.443

100,0

33,6

Wydatki ogółem

34.484.395

32.834.851

95,2

100,0

26.495.268

25.573.779

96,5

77,9

7.989.127

7.261.072

90,9

22,1

-2.150.952

-481.365

- podatek dochodowy od osób prawnych
i fizycznych
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

− wydatki bieżące
− wydatki majątkowe
Wynik

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

jednostek

samorządu

W 1999 r. dochody gmin wyniosły 32.353.486 tys. zł. Były one wyższe od dochodów
planowanych o 20.043 tys. zł, tj. o 0,1%. Spośród wszystkich szczebli samorządu
terytorialnego jedynie gminy przekroczyły plan dochodów. W odróżnieniu od
pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w dochodach gmin największy udział
miały dochody własne (54,8%). Gminy były więc w najmniejszym stopniu uzależnione
finansowo od budżetu państwa. Subwencje ogólne stanowiły 33,6% dochodów ogółem
gmin, a dotacje z budżetu państwa 10,5%.
Pomimo przekroczenia planowanych dochodów oraz niższej niż planowano realizacji
wydatków, budżety gmin zamknęły się niedoborem w kwocie 481.365 tys. zł. Niedobór
ten był jednak prawie pięciokrotnie niższy niż planowano (2.150.952 tys. zł). Budżety
1.091 gmin zamknęły się nadwyżką w łącznej kwocie 595.353 tys. zł, a niedobór w
łącznej kwocie 1.076.718 tys. zł wystąpił w 1.334 gminach. Niedobór został
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sfinansowany głównie pożyczkami (39,5%), kredytem bankowym (38,3%) i nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych (17,1%).
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Zadłużenie gmin na koniec 1999 r. wyniosło 3.723.359 tys. zł. Relacja zadłużenia do
dochodów ogółem wyniosła 11,5%. W ogólnej kwocie zadłużenia kredyty i pożyczki
stanowiły 87,1%, a zobowiązania wymagalne 6,2%. Zadłużenie zagraniczne wyniosło
32.823,3 tys. zł, co stanowiło 0,8% zadłużenia ogółem.

4.1.

Dochody gmin

Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan
1

Wykonanie Wskaźnik Struktura

2

3

%

%

4

5

Dochody ogółem

32.333.443

32.353.486

100,1

100,0

1.1. Dochody własne
z tego:
- podatek dochod. od osób fiz.
- podatek dochod. od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środ. transportowych
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadku i darowizn,
- opłata skarbowa
- dochody z majątku gmin
- pozostałe dochody
2. Dotacje celowe z budżetu państwa
- na zadania z zak.administ. rządowej
- na zadania własne
- na zadania real. na podst. porozum.
z organami admin. rządowej
1.3.Pozostałe dotacje
- na zadania real. na podst. porozum. między jedn.
samorządu teryt.
- otrzymane z funduszy celowych
1.4. Subwencja ogólna
- część podstawowa
- część oświatowa

17.602.513

17.738.055

100,8

54,8

5.311.767
451.398
819.251
3.838.451
104.046
247.033
227.023
71.386
1.189.688
2.545.238
2.797.232
3.488.484
2.333.600
988.020

5.287.580
467.609
754.137
3.774.405
100.439
242.616
211.914
82.612
1.401.177
2.532.693
2.882.873
3.387.416
2.294.434
926.647

99,5
103,6
92,1
98,3
96,5
98,2
93,3
115,7
117,8
99,5
103,1
97,1
98,3
93,8

16,3
1,4
2,3
11,7
0,3
0,7
0,7
0,3
4,3
7,8
8,9
10,5
7,1
2,9

166.864
366.276

166.335
350.572

99,7
95,7

0,5
1,1

199.419
166.857
10.876.173
1.425.523
8.425.244

191.845
158.727
10.877.443
1.422.133
8.432.243

96,2
95,1
100,0
99,8
100,1

0,6
0,5
33,6
4,4
26,1
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- część rekompensująca

1.025.406

1.023.067

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

99,8

jednostek

3,2

samorządu
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Planowane dochody gmin zostały zrealizowane w 100,1%. Dobra realizacja dochodów
gmin była wynikiem wyższych niż planowano wpływów z dochodów własnych, w tym
z opłaty skarbowej (o 17,8%), z podatku od spadku i darowizn (o 15,7%), z udziałów
w podatku dochodowym od osób prawnych (o 3,6%) i z pozostałych dochodów (o
3,1%).
Dochody własne gmin wyniosły 17.738.055 tys. zł i stanowiły 54,8% dochodów
ogółem. W strukturze dochodów własnych najwyższe udziały miały dochody z
następujących tytułów:
- podatek dochodowy od osób fizycznych

-

29,8%,

- podatek od nieruchomości

-

21,3%,

- pozostałe dochody

-

16,3%,

- dochody z majątku gmin

-

14,3%,

- opłata skarbowa

-

7,9%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych
stanowiły 32,4% dochodów własnych i 17,8% dochodów gmin ogółem.
Obniżenia górnych stawek podatkowych, ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia,
zaniechania poboru wyniosły łącznie 1.069.415 tys. zł i stanowiły 6,0% dochodów
własnych.
Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień miały w 1999
r. ulgi w podatku od nieruchomości ( 63,6%) i w podatku rolnym (18,3%).
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 3.387.416 tys. zł i stanowiły 10,5%
dochodów gmin ogółem. Wielkość i struktura tych dotacji była następująca:
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.294.434 tys. zł (67,7%
dotacji celowych z budżetu państwa),
- dotacje na zadania własne – 926.647 tys. zł (27,4%),
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 166.335 tys. zł (4,9%).
W najniższym stopniu został wykonany plan dotacji na zadania własne (93,8%).
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Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,3%, a na
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
99,7%. W dotacjach na zadania własne dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły
43,3%. W stosunku do kwoty planowanej wykonanie tych dotacji było niższe o 8,8%.
Plan dotacji inwestycyjnych na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej wykonano w 100,0%.
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego (191.845 tys. zł) stanowiły 0,6% dochodów gmin ogółem, a
dotacje z funduszy celowych (158.727 tys. zł) - 0,5% dochodów ogółem. W ramach
tych kwot dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły 26,8% i 73,5%.
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 33,6% dochodów ogółem. Subwencja
ta wyniosła 10.877.443 tys. zł, z tego:
- część podstawowa

-

1.422.133 tys. zł, tj. 13,1%,

- część oświatowa

-

8.432.243 tys. zł, tj. 77,5%,

- część rekompensująca

-

1.023.067 tys. zł, tj. 9,4%.

4.2.

Wydatki gmin
Wydatki gmin prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)
Plan

Wykonanie

3:2

Struktura
wykonania

%

%
1

2

3

4

5

ydatki ogółem

34.484.395

32.834.851

95,2

100,0

ydatki bieżące
ego:
− wynagrodzenia
− pochodne od wynagrodzeń
− dotacje
− wydatki na obsługę długu
− wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
− pozostałe wydatki
ydatki majątkowe
tym inwestycyjne

26.495.268

25.573.779

96,5

77,9

10.127.857
2.280.784
2.572.968
203.928
33.206
11.276.525
7.989.127
7.921.183

10.002.215
2.208.747
2.542.336
169.821
4.950
10.645.710
7.261.072
7.197.811

96,5
96,8
98,8
83,3
14,9
94,4
90,9
90,9

30,5
6,7
7,7
0,5
0,0
32,4
22,1
21,9
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Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu
terytorialnego w 1999 r. – na podstawie sprawozdań rocznych.

jednostek

samorządu
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Wydatki gmin w 1999 r. wyniosły 32.834.851 tys. zł i w stosunku do kwoty założonej
w uchwałach ich organów były niższe o 1.649.544 tys. zł, tj. o 4,8%. Do niewykonania
planu wydatków przyczyniły się głównie niższe o 9,1% niż planowano wydatki
majątkowe.
W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 77,9%, a
wydatki majątkowe 22,1%.
W grupie wydatków bieżących (25.573.779 tys. zł) najwyższe kwoty wydatków
dotyczyły pozostałych wydatków, które stanowiły 41,6% wydatków bieżących
i wydatków na wynagrodzenia – 39,1% wydatków w tej grupie. Wydatki na
wynagrodzenia stanowiły 30,5% wydatków ogółem. W grupie wydatków majątkowych
wydatki na inwestycje stanowiły 99,1%.
W strukturze działowej wydatków gmin w 1999 r. przeważają wydatki na:
- Oświatę wychowanie

–

12.989.583 tys. zł, tj. 39,6%,

- Gospodarkę komunalną

–

5.449.014 tys. zł, tj.16,6%,

- Administrację państwową i samorządową

–

3.971.183 tys. zł, tj. 12,1%,

- Opiekę społeczną

–

3.413.914 tys. zł, tj. 10,4%.

W 1999 r. wydatki gmin w tych czterech działach stanowiły 78,7% ogółu
wydatków tych jednostek, plan tych wydatków został zrealizowany dla działu: Oświata
i wychowanie (97,9%), Gospodarka komunalna (91,1%), Administracja państwowa i
samorządowa (95,9%), Opieka społeczna (98,5%).

5.

Ustalenia kontroli

5.1.

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. NIK przeprowadziła

kontrolę w zakresie dysponowania przez Ministra Finansów wydatkami części 82 –
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
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W ustawie budżetowej na rok 1999, w części 82 – Subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego, ustalono wydatki w wysokości 22.122.988,0 tys. zł.
W ciągu roku 1999 wydatki te nie były zwiększane i zrealizowane zostały
w kwotach ustalonych w ustawie budżetowej, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

16.551.133,0 tys. zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

404.449,0 tys. zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

232.370,0 tys. zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

1.422.680,0 tys. zł,

- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

2.077.320,0 tys. zł,

- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

1.435.036,0 tys. zł.

Z ustaleń kontroli wynika, że w marcu 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego143, została
rozdzielona dla jednostek samorządowych kwota 16.158.214,0 tys. zł, tj. 97,6%
ogólnej kwoty.
Pozostała do podziału rezerwa w wysokości 145.659,0 tys. zł (0,88%) była
niższa niż przewiduje to ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(zgodnie z art. 34 ust. 2 od kwoty subwencji odlicza się 1% na rezerwę części
oświatowej subwencji ogólnej). Oprócz rezerwy pozostała tzw. część nie rozdzielona
w kwocie 247.260,0 tys. zł (1,49%), którą zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia MEN
może być przeznaczona na sfinansowanie:
-

wzrostu zadań szkolnych w roku szkolnym 1998/99, skalkulowanego zgodnie
z algorytmem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

143

Dz. U. Nr 164, poz. 1168 ze zm.
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-

korekty kwot subwencji ze względu na specyficzne warunki realizacji zadania
szkolnego, a także dofinansowania programów racjonalizacji profilu szkół oraz
kosztów ich działalności, do poziomu standardowego.
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Wyniki kontroli wykazały, że sposób prowadzenia w Ministerstwie Finansów
dokumentacji

źródłowej

uniemożliwił

ustalenie,

które

jednostki

samorządu

terytorialnego otrzymały środki z rezerwy, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a które z tzw. części nie rozdzielonej
na zadania określone w § 4 rozporządzenia MEN, co wskazuje na nierzetelne
prowadzenie tej dokumentacji.
Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej jednostkom
samorządu terytorialnego o kwoty wnioskowane przez MEN: wszystkim gminom
o 289.075,0 tys. zł, 265 powiatom o 104.007,0 tys. zł i dziesięciu województwom
o 1.512,0 tys. zł.
Ponadto ustalono, że w części badanych decyzji dotyczących zwiększenia
subwencji oświatowej powoływano błędnie podstawy prawne, co uniemożliwiło
ustalenie, które jednostki samorządowe otrzymały środki z rezerwy, a które z tzw.
części nie rozdzielonej.
W 1999 r. środki budżetowe z części wyrównawczej subwencji ogólnej
otrzymały: 372 powiaty, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na
jednego mieszkańca był mniejszy od wskaźnika najwyższego (Sw w powiecie
warszawskim) i 15 województw, w których wskaźnik był mniejszy od wskaźnika
najwyższego (Ww w województwie mazowieckim).
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego nie określa (jak jest to w przypadku pozostałych części
subwencji ogólnej), terminu, trybu i zasad przekazywania należnych jednostkom
samorządowym kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Kontrola wykazała, że w roku 1999 Minister Finansów przekazywał tę część
subwencji ogólnej powiatom i województwom w miesięcznych ratach, z pewnym
wyprzedzeniem w stosunku do upływu czasu. Powiatom przekazano w I kwartale 1999
r. - 30,8% rocznej kwoty, do końca czerwca 1999 r. - 55,9%, do końca września 1999
r. - 77,2%, do końca grudnia 1999 r. pozostałą należną kwotę części wyrównawczej
subwencji ogólnej. Województwom w I kwartale 1999 r. przekazano 44,5% rocznej
kwoty, w dwóch kwartałach 68,9%, do końca trzeciego 83,7%. Pozostałą należną
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województwom kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazano 20 grudnia
1999 r.
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Przyjęty przez Ministra Finansów w roku 1999 tryb i terminy przekazywania
części wyrównawczej, zdaniem NIK, sprzyjał dowolności wydatkowania środków
z budżetu państwa i powodował nierównomierne finansowanie jednostek samorządu
terytorialnego w ciągu roku.
Poza tym Minister Finansów przekazuje jednostkom samorządowym część
drogową subwencji ogólnej, która jest związana z budową, modernizacją,
utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
Kontrola wykazała, że ustawowa kwota części drogowej subwencji ogólnej
została w roku 1999 w całości przekazana powiatom i województwom, które
otrzymywały co miesiąc należne im kwoty tej części subwencji z wyłączeniem
rezerwy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego od kwoty części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów
i województw należy odliczyć 10% rezerwę na inwestycje drogowe, którą dysponuje
minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego

do

spraw

transportu

oraz

reprezentacji

jednostek

samorządu

terytorialnego. Decyzje o podziale rezerwy części drogowej zostały podjęte przez
Ministra Finansów dopiero 15 kwietnia i 13 maja 1999 r., po uzyskaniu opinii Ministra
Transportu

i

Gospodarki

Morskiej

oraz

reprezentacji

jednostek

samorządu

terytorialnego.
Stwierdzono, że bez wymaganych opinii o których mowa wyżej, Minister
Finansów przekazał w styczniu i lutym 1999 r. środki w kwocie 24.406,2 tys. zł dla
siedmiu miast na prawach powiatu na poczet rezerwy części drogowej subwencji
ogólnej dla powiatów i województw.
W 1999 r. wprowadzono do części 82 nowy rodzaj subwencji, zwany częścią
rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.422.680,0 tys. zł,
z przeznaczeniem na:
-

rekompensatę dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją podatku od
środków transportowych (1.152.680,0 tys. zł),
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-

rekompensatę dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz
obniżenia opłaty eksploatacyjnej (270.000,0 tys. zł). Kwota ta obejmowała jedynie
skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym zgodnie ze stanem
prawnym na etapie projektowania budżetu państwa. Nie obejmowała natomiast
trzech nowych tytułów ulg wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, a określonych odrębnymi ustawami.
W ramach wydatków z kwoty 270.000,0 tys. zł w 1999 r. spłacono w pierwszej

kolejności zobowiązania za rok 1998 wobec gmin z tytułu należnej im subwencji
drogowej wraz z odsetkami w kwocie 7.184,2 tys. zł, co uszczupliło kwotę tej części
subwencji na rok 1999.
Nowe tytuły ulg i zobowiązania za 1998 r. spowodowały, że wysokość środków
zaplanowanych na rok 1999 r. w części rekompensującej utracone dochody była za
niska w stosunku do potrzeb. W rezultacie, z powodu braku środków, nie przekazano
w pełnej wysokości należnej trzynastu gminom za rok 1999 części rekompensującej
subwencji ogólnej uzupełniającej dochody utracone. Brakująca w roku 1999 kwota
subwencji 16.070, 8 tys. zł, stanowiąca na dzień 31 grudnia 1999 r. zobowiązanie
budżetu państwa, została przekazana trzynastu gminom dnia 27 stycznia 2000 r. wraz z
odsetkami w kwocie 1.775,7 tys. zł.
Ministerstwo Finansów, w sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach budżetowych
w części 82 za rok 1999, wykazało przekazaną w roku 1999 gminom część
podstawową subwencji ogólnej w kwocie przewidzianej ustawą budżetową
tj. 1.435.036,0 tys. zł.
Z ustaleń kontroli wynika, że nie objęto sprawozdawczością budżetową w 1999 r.
kwoty 2.733,5 tys. zł. Środki te powstały ze zwrotów kwot subwencji nienależnie
pobranych przez gminy oraz zapłaconych przez gminy z tego tytułu odsetek. Minister
Finansów rozdysponował w końcu roku 1999 kwotę 2.153,0 tys. zł dla 18 gmin na
pomoc w przypadkach losowych, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Środki zwracane przez gminy wpływają na rachunek bankowy obsługujący
część podstawową subwencji ogólnej dla gmin i tym samym wchodzą do ewidencji
części 82 - Subwencje ogólne dla gmin.
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Minister Finansów, zgodnie z dyspozycją art. 61 ust. 1 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, przekazał 13 stycznia 1999 r. powiatom
i województwom

samorządowym

jednorazową

zaliczkę

w

wysokości

1/12

planowanych rocznych podstawowych dochodów podatkowych na poczet dochodów
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwotach
odpowiednio 15.502,7 tys. zł i 38.804,5 tys. zł.
Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Minister Finansów w II półroczu 1999 r. dokonał potrąceń tej zaliczki do wysokości
należnych udziałów.
Kontrola wykazała, że kwoty ogółem przekazanych powiatom i województwom
udziałów w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za
rok 1999 stanowiły 98,9% planu. Taka sytuacja negatywnie wpłynęła na realizację
budżetów tych jednostek. Z powodu niższych niż planowane wpływów podatkowych,
przekazanie zaliczki w wysokości 1/12 wpływów planowanych, oznaczało zwiększone
finansowanie powiatów i województw na początku roku 1999 i istotne zmniejszenie
przekazywanych środków z tego podatku w ostatnich miesiącach roku.
5.2. Ustalenia kontroli NIK w zakresie dysponowania majątkiem komunalnym przez
gminy144

wykazały,

że

w

16

kontrolowanych

gminach

wystąpiły

istotne

nieprawidłowości w zakresie ewidencji mienia komunalnego, tj. poza ewidencją
księgową znajdowało się ponad 4500 ha gruntów o wartości przekraczającej 200 mln zł,
co stanowiło 47,9% areału gruntów w kontrolowanych gminach. Poza tym, ewidencją
księgową nie objęto również ok. 198 budynków. Brak w ewidencji ilościowowartościowej gmin, wymienionego mienia komunalnego, powodował nierzetelne
sporządzanie sprawozdań finansowych. Ponadto – zdaniem NIK – stwarzał potencjalne
możliwości działaniom nielegalnym w zakresie gospodarowania tym mieniem.
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Informacja o wynikach kontroli dysponowania majątkiem komunalnym przez gminy – Delegatura NIK
Bydgoszcz.
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Czynnikiem

umożliwiającym

nieujmowanie

w

ewidencji

ilościowo-

wartościowej (księgowej) całego mienia komunalnego (przede wszystkim gruntów
i budynków)

było

nieprzeprowadzanie,

lub

przeprowadzanie

nierzetelnie

inwentaryzacji. Pomimo obowiązku okresowego ustalania i sprawdzania rzeczywistego
stanu aktywów i pasywów środków trwałych, wynikającego z ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości145, w tym corocznej inwentaryzacji gruntów metodą
porównania danych ksiąg inwentarzowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej wartości tych składników. Nieprawidłowości takie stwierdzono w 19
kontrolowanych jednostkach.
Ponadto wyniki kontroli wykazały, że zarządy 20 gmin nieskutecznie
egzekwowały należności z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego,
a tym samym dobrowolnie pozbywały się dochodów stanowiących jedno ze źródeł
pokrywania wydatków.
Uszczuplenia dochodu budżetu samorządu terytorialnego z tego tytułu, wg stanu
na 30 czerwca 1999 r., wyniosły co najmniej 1.400 tys. zł. Uszczuplenia te dotyczyły
tylko należności przeterminowanych (powyżej 3 miesięcy), tj. powstałych przed 1
kwietnia 1999 r. Jedną z przyczyn tak niskiej skuteczności egzekwowania należności
były uchybienia organizacyjne i brak właściwego nadzoru nad podległymi służbami.
Kierownicy jednostek (wójtowie i burmistrzowie) często o przeterminowanych
należnościach dowiadywali się dopiero w trakcie kontroli NIK.
Z ustaleń kontroli wynika także, że w 9 kontrolowanych jednostkach stwierdzono
uchybienia i nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem komunalnym, polegające
przede wszystkim na nieprzestrzeganiu zasad i trybu postępowania przetargowego przy
sprzedaży nieruchomości gminy oraz braku właściwego zabezpieczenia nie
użytkowanych obiektów, stanowiących mienie komunalne, przed zniszczeniem
i dewastacją.
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Kontrola NIK wykazała, że nieprawidłowości i uchybienia w zakresie gospodarowania
majątkiem komunalnym spowodowały uszczuplenia budżetów samorządowych o
kwotę ok. 2.598,3 tys. zł.
VII.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.

Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy
o finansach publicznych
Najwyższa Izba Kontroli ogólnie pozytywnie ocenia stosowanie przepisów ustawy o finansach

publicznych w pierwszym roku jej obowiązywania. Zwraca jednak uwagę, że konieczne jest przyspieszenie
opracowania i wdrożenia wszystkich aktów wykonawczych, w tym także tych, których termin wydania jeszcze
nie minął, gdyż dopiero wtedy będzie możliwe pełne funkcjonowanie systemu finansów w nowych warunkach.
Uchwalona w dniu 26 listopada 1998 r. ustawa o finansach publicznych, zastępując obowiązującą w
latach 1991 – 1998 ustawę – Prawo budżetowe, wprowadziła wiele zmian do polskiego systemu finansów
publicznych.
W toku kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także
występowanie problemów w stosowaniu niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych, wynikających
zarówno z niedookreślonych pojęć ustawowych, jak i różnic interpretacyjnych. Dotyczyło to między innymi
następujących zagadnień:

1) Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowywania
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Do opracowania harmonogramu
zobowiązany został, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
Minister Finansów, który w tym celu powinien porozumieć się z dysponentami
części budżetowych. Dysponenci części budżetowych zobligowani zostali do
poinformowania podległych i nadzorowanych jednostek o harmonogramie
dochodów i wydatków. Jednocześnie ustawodawca nałożył na wykonawców
budżetu powinność realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem. Ustalono
również, że w przypadku ponoszenia jednorazowego wydatku wyższego niż
wielkość wynikająca z harmonogramu dysponenci zobowiązani zostali do
uzyskania zgody Ministra Finansów.
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Wprowadzając obowiązek opracowywania harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków, w ustawie nie określono stopnia szczegółowości z jakim powinien być
sporządzony harmonogram oraz terminu jego opracowania, jak również charakteru
prawnego harmonogramu.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dysponenci części budżetowych zobowiązani zostali do
przedstawienia projektu harmonogramu z wyszczególnieniem dochodów oraz niektórych tytułów wydatków.
Minister Finansów przesłał natomiast dysponentom harmonogram wydatków określający ogólną miesięczną
kwotę wydatków w podziale na poszczególne miesiące II półrocza 1999 r. Opracowane w ten sposób
harmonogramy nie pozwalały określić jednorazowego wydatku poniesionego w wysokości wyższej niż
zaplanowano w harmonogramie zważywszy, że stosownie do niego przekazywane były środki finansowe.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w poszczególnych miesiącach prawie wszyscy dysponenci
przekraczali kwoty wydatków ujętych w harmonogramie. Natomiast ogółem, kwoty wydatków liczone
narastająco nie przekroczyły łącznej kwoty wydatków ustalonych w takich harmonogramach.

2) W ustawie o finansach publicznych ograniczona została możliwość dokonywania
przeniesień wydatków i ustalono 5% limit dla zwiększenia wydatków
w jakiejkolwiek podziałce klasyfikacji budżetowej.
Przepis art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określający warunki
dokonywania przeniesień wydatków, sformułowany został w sposób nieprecyzyjny,
a użycie w nim terminu „zwiększenie wydatków w jakiejkolwiek podziałce
klasyfikacji wydatków ujętej w budżecie państwa” powodowało rozbieżności
interpretacyjne w tym zakresie, ponieważ niektórzy dysponenci stosowali się do
tego ograniczenia i nie dokonywali zmian powodujących zwiększenie o więcej niż
5% wydatków w jakimkolwiek rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej.
Natomiast, inni opierając się na opiniach prawnych, ograniczali obowiązywanie
przepisu art. 96 ust. 2 jedynie do przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji
budżetowej. Stwierdzono również przypadki dokonywania zmian, w których
stosowano zasadę, że nie są dozwolone przeniesienia planowanych wydatków,
przekraczające pięcioprocentowy limit w rozdziałach oraz grupach paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
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Najwyższa

Izba

Kontroli

stwierdziła,

że

wojewodowie

przekroczyli

w niektórych paragrafach planowane wydatki, nie dokonując wcześniej stosownych
przeniesień w budżetach, aby nie przekroczyć uprawnień do dokonywania zmian. Po
opinii Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz
stanowisku Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, z których
wynikało, że 5% ograniczenie nie dotyczy przenoszenia planowanych wydatków
między paragrafami, podjęte zostały przez wojewodów decyzje w sprawie
przeniesień wydatków, które pozwoliły na dostosowanie planów finansowych
jednostek budżetowych do wcześniej zrealizowanych wydatków, przez co
przekroczyli zakres upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych. Dopiero z dniem 23 lutego 2000 r. omawiany przepis został
znowelizowany i obecnie nie są dozwolone tylko takie przeniesienia wydatków,
które powodują zwiększenia wydatków w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji
wydatków ujętych w budżecie państwa o więcej niż 5% (art. 96 ust. 2 u.f.p.).
Nadal jednak pozostał problem dokonywania zmian w sytuacji konieczności utworzenia nowej podziałki
klasyfikacji budżetowej (rozdziału) i przeniesienie do niego planowanych wydatków. Wątpliwości budzi
bowiem, czy utworzenie w toku realizacji nowego rozdziału i przeniesienie planowych wydatków do nowo
utworzonego rozdziału nie stanowi przekroczenia uprawnień do dokonywania zmian w budżecie, a z
pewnością może spowodować bardziej istotne zmiany w strukturze budżetu niż zmiana planu wydatków w
danym rozdziale, przekraczająca 5% kwoty pierwotnej.

3) W art. 102 ust. 4, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na Radę Ministrów
nałożony

został

obowiązek

ustalania

przechodzących na następny rok

planów

finansowych

budżetowy oraz

wydatków

wprowadzono

zasadę

gromadzenia środków finansowych na wydatki przechodzące na kolejny rok
budżetowy na odrębnym subkoncie centralnego rachunku, który powinien być
utworzony przed końcem danego roku budżetowego. W przepisach prawnych nie
określono trybu i zasad sporządzania sprawozdawczości z wykorzystania środków
ujętych w wykazie wydatków niewygasających.
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Poza tym, należy rozważyć ustalenie w ustawie zamkniętego katalogu zadań,
które mogą być umieszczone w tym wykazie. Obecne uregulowania prawne
umożliwiają dysponentom środków budżetowych przenoszenie znacznych kwot
wydatków do realizacji w latach następnych, co pozostaje w sprzeczności z zasadą
przejrzystości finansów publicznych.
4) W art. 91 ustawy o finansach publicznych określony został zakres nadzoru
i kontroli

Ministra

Finansów

oraz

poszczególnych

dysponentów

części

budżetowych nad podległymi im jednostkami organizacyjnymi. W ramach tej
kontroli dysponenci budżetowi zobowiązani zostali do dokonywania nie rzadziej
niż raz na kwartał, okresowych ocen przebiegu wykonania zadań oraz realizacji
dochodów i wydatków wyłącznie przez podległe jednostki organizacyjne, w tym
również wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu oraz realizacji innych zadań
finansowanych z budżetu państwa.
Przepisy ustawy jednoznacznie nie upoważniły dysponentów do sprawowania kontroli w zakresie
prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również sposobu
wykonywania przez jednostki samorządu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Powodowało to
między innymi, że wojewodowie w bardzo ograniczonym zakresie sprawowali nadzór nad sposobem
wykorzystania dotacji budżetowych oraz realizacją przez starostwa powiatowe zadań z zakresu gromadzenia
dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

5) W art. 93 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określono sankcje za niezgodne
z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji m.in. przez wykluczenie prawa do
ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata (art. 93 ust. 4 u.f.p.).
Wprawdzie z literalnego brzmienia przepisu wynika, że ustawodawca wykluczył
możliwość ubiegania się o przyznanie każdego rodzaju dotacji, jednakże w
kontekście art. 92 pkt 9 u.f.p., który nadaje szczególny charakter dotacjom
celowym dla jednostek samorządu na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej sankcja powyższa budzi wątpliwości.
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6) Rozbieżności interpretacyjne występowały również w stosowaniu ustawy
o finansach publicznych, która w inny sposób regulowała zagadnienia dokonywania
zamówień publicznych niż ustawa o zamówieniach publicznych.
Ustawa o zamówieniach publicznych wyłącza stosowanie jej przepisów przy
udzielaniu dotacji ze środków publicznych, w sytuacji gdy dotacje przyznawane są na
podstawie ustaw (art. 6 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych). Natomiast art. 92
pkt 5 ustawy o finansach publicznych stanowi, że zadania zlecać należy na zasadzie
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach
publicznych. Taka regulacja prawna powodowała rozbieżności w stosowaniu tych
ustaw, w przypadku zlecania zadań dla jednostek spoza sfery finansów publicznych.
7) Minister Finansów dokonał z dniem 1 października 1996 r. zmiany rozporządzenia
z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów i utworzył w klasyfikacji
budżetowej dodatkowy rozdział pn. „Integracja z Unią Europejską” dla
klasyfikowania wydatków budżetowych związanych z integracją.
Utworzenie w klasyfikacji budżetowej rozdziału pn. „Integracja z Unią Europejską” dla wydatków
budżetowych związanych z integracją bez jednoczesnego określenia zasad ustalania wydatków, które należy
planować i ujmować w toku wykonania budżetu w przedmiotowym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest
niewystarczające. Brak jednolitych zasad klasyfikowania wydatków budżetowych związanych z integracją
Polski z Unią Europejską powoduje, że część jednostek wykonujących budżet zalicza wydatki do tego
rozdziału w sposób dowolny, a w części jednostek rozdział „Integracja z Unią Europejską” nie występuje,
pomimo że wydatki na ten cel został poniesione. W rezultacie kwota 176.096,5 tys. zł, wykazana w
rządowym sprawozdaniu wykonania budżetu państwa za 1999 r. w rozdziałach „Integracja z Unią
Europejską” ma charakter przypadkowy i nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów integracji finansowanych
z budżetu.
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2.

Wdrażanie aktów wykonawczych do ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy budżetowej na 1999r.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych146 zawiera 39 upoważnień do wydawania
aktów wykonawczych, w tym 30 o charakterze obligatoryjnym i 9 o charakterze fakultatywnym. Spośród tych
upoważnień, Minister Finansów zobowiązany został do wydania 16 aktów, Rada Ministrów 15, a pozostałe
organy 8.
Spośród tych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 32 delegacje dotyczyły uregulowania
zasad funkcjonowania finansów publicznych, a 7 upoważnień odnosiły się bezpośrednio do realizacji budżetu w
1999 r. (w tym 3 dotyczące przyznawania dotacji z budżetu państwa i 4 dotyczące: dysponowania rezerwą
ogólną,
przeniesień planowanych wydatków budżetowych, blokowania planowanych wydatków budżetu państwa i
ustalenia wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego). Spośród
delegacji zawartych w ustawie o finansach publicznych w sprawie wydania aktów wykonawczych
zrealizowanych zostało 17, a w 22 wypadkach przewidziane ustawą akty wykonawcze nie zostały wydane. W
tym czasie obowiązywały przepisy wykonawcze na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy Prawo
budżetowe.
Zgodnie z art. 202. ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedłużony został okres obowiązywania
aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2000 r. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o finansach publicznych, obowiązywały dotychczasowe przepisy, w zakresie w jakim nie
pozostają one w sprzeczności z przepisami ustawy. Przepis ten odnosił się do 10 rozporządzeń.
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Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.
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W toku realizacji budżetu w 1999 r. nie wydano między innymi następujących aktów wynikających z
delegacji zawartych w ustawie o finansach publicznych (stan na 31 grudnia 1999 r.) :
- przewidzianego w art. 34 ust 2 ustawy upoważnienia do określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja
podatkowa, przypadających na podstawie przepisów szczególnych, państwowym jednostkom sektora
finansów publicznych, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Dotychczasowe unormowania w
tym zakresie dotyczą wyłącznie jednostek budżetowych, co powoduje, że w stosunku do pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych, głównie funduszy celowych, nie ma regulacji prawnych
określających szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności tych jednostek,
- przewidzianego w art. 79 ustawy upoważnienia do określenia przez Radę Ministrów szczegółowych zasad
finansowania inwestycji z budżetu państwa, w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych latach
realizacji inwestycji, oraz zasad i trybu zwiększania wartości kosztorysowej inwestycji, wynikającego ze
zmiany cen dóbr inwestycyjnych oraz towarów i usług budowlano – montażowych,
- przewidzianego w art. 126 ust. 5 ustawy upoważnienia do określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji
celowych na realizację tych zadań, a także tryb i terminy odprowadzania na rachunek dochodów budżetu
państwa dochodów związanych z wykonywaniem tych zadań. Art. 129 ust. 2 ustawy przewiduje
odprowadzanie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dochodów pobranych przez te jednostki,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami, na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów, które nie zostało wydane.
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Najwyższa Izba Kontroli ponownie zwraca uwagę na opóźnienia w wydawaniu aktów wykonawczych
do ustawy budżetowej, które regulowały zasady i tryb przyznawania oraz rozliczania dotacji budżetowych, co w
praktyce powodowało przyznawanie dotacji bez ustalonej podstawy prawnej.
Ustawa budżetowa na 1999 r. zawierała 7 upoważnień do wydania aktów wykonawczych, z czego w
wypadku 3 upoważnień zawartych w art. 52 ustawy budżetowej, termin ich zrealizowania został ustalony i miało
to nastąpić w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej. Termin ten nie został
dotrzymany.
Z opóźnieniem w stosunku do tego terminu wydane zostało na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy
budżetowej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania
dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze strategicznego programu
rządowego ,,Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”147, które weszło w życie z
dniem 13 sierpnia 1999 r., a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1999 r. w sprawie trybu i
warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań
wynikających z programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej148, które
weszło w życie z dniem 23 lipca 1999 r.
Opóźnienia legislacyjne przy wydawaniu tych aktów m.in. spowodowały, że zaplanowana w części 83
rezerwy celowe kwota w wysokości 22.300 tys. zł na zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji
Rosyjskiej wykorzystana została tylko w kwocie 6.660 tys. zł, tj. 29,9%. Na realizację programu rekultywacji
terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej z przeznaczonych na ten cel środków w wysokości
5.400 tys. zł wykorzystano w 1999 r. 3.999 tys. zł, tj. 74%.
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Dz.U. Nr 63, poz. 714.
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Dz.U. Nr 63, poz. 715.
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Ponadto, na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy budżetowej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6
października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji
przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rudy cynku i ołowiu, barytu i węgla kamiennego, ujętych w budżecie
Ministerstwa Gospodarki149, weszło w życie z dniem 22 października 1999 r., podobnie jak rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu
obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i
zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu,
węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową150.
Powodowało to, że do czasu wydania aktów wykonawczych wypłacono zaliczki na poczet przyszłych
dotacji bez spełnienia przez podmioty określonych w późniejszych rozporządzeniach warunków, np.
zatwierdzonych planów likwidacji kopalń oraz bez wcześniejszego zawarcia stosownych umów.
Negatywny wpływ na gospodarowanie środkami budżetowymi miały również opóźnienia w wydaniu
innych aktów wykonawczych do ustawy budżetowej, a w szczególności:

- wydanego na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych
przewozów pasażerskich, wyrównujących przewoźnikom kolejowym przychody taryfowe utracone
w związku z ustawowymi uprawnieniami osób do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów151, weszło
w życie z dniem 17 sierpnia 1999 r.,
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150

Dz.U. Nr 82, poz. 924.

151

Dz.U. Nr 69, poz. 764.
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- wydanego na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do
utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych152,
- wydanego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy budżetowej rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r.
lokalnych programów restrukturyzacyjnych153,
- wydanego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy budżetowej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4
sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji z rezerwy
celowej

budżetu

państwa

na

rok

1999

dla

organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania
własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrożenia reform w ochronie
zdrowia154, weszło w życie 27 sierpnia 1999 r.
Ponadto na realizację budżetu w 1999 r. wpłynęły opóźnienia w wydawaniu aktów wykonawczych lub
zmiany regulacji w aktach wykonawczych do innych ustaw, które miały wpływ na zasady gospodarowania
środkami budżetu państwa, przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie opieki społecznej, co
spowodowało, że środki przewidziane w budżecie na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane.
Dotyczyło to w szczególności:
-

wydanego na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży155 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu
udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej156,
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-

wydanego na podstawie art. 31 f ust. 4 ustawy z 29.11.1990 r. o pomocy społecznej157 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych158,

-

wydanego na podstawie art. 31 c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r.159 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom
opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz
rodziny zastępcze.

3.

Dochody budżetu państwa
Dochody budżetu państwa zaplanowane w ustawie budżetowej nie zostały zrealizowane. Dochody te w

1999 r. wyniosły 125.922,2 mln zł i były o 2,6% niższe od dochodów planowanych. W relacji do dochodów
budżetu państwa z 1998 r. odnotowano nominalny spadek o 0,5%, a realny o 7,3%, wynikający z wprowadzenia
nowego systemu finansowania ochrony zdrowia (odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od należnego
podatku od dochodów osób fizycznych) oraz przekazania części dochodów podatkowych powiatom i
województwom.
Relacja dochodów budżetu państwa do produktu krajowego brutto zmniejszyła się z 23,0% w 1998 r. do
20,6% w 1999 r.
Nie zostały zrealizowane przyjęte prognozy w zakresie dochodów podatkowych, których nie było w
stanie zrekompensować wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych czy zagranicznych.
W strukturze prognozowanych, jak i zrealizowanych dochodów budżetu państwa dominujące źródło
stanowiły dochody podatkowe, które wynosiły odpowiednio 90,6% i 89,6% ogólnej kwoty dochodów. Natomiast
w dochodach podatkowych ok. 66% stanowiły wpływy z podatków pośrednich.
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Na niewykonanie prognozowanych dochodów podatkowych wpłynęły przede wszystkim niższe od
prognozowanych dochody z VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
W 1999 r. zrealizowano dochody podatkowe w kwocie 112.776,9 mln zł, tj. o 4.399,8 mln zł niższe od
prognozowanych. W kwocie nie zrealizowanych dochodów podatkowych 3.223,5 mln zł, tj. 73,3% stanowiły
dochody z podatku od towarów i usług, a 1.247,6 mln zł, tj. 28,4% dochody z podatku dochodowego od osób
prawnych.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli podstawową przyczyną niepełnego wykonania prognozowanych
wpływów z podatków było przyjęcie zbyt optymistycznych założeń odnośnie wskaźników makroekonomicznych
dotyczących wzrostu gospodarczego, wielkości sprzedaży oraz zewnętrznych uwarunkowań działania
gospodarki.
Warto także zwrócić uwagę, na fakt, że dochody budżetowe na rok 1999 planowano posługując się
bardzo zawyżonym szacunkiem dochodów w roku 1998. Przewidywano wykonanie ok. 129,5 mln zł dochodów,
w sytuacji gdy w 1998 r. faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 126,6 mld zł i były niższe o 1,9% od
przyjętego planu.
Na niższą realizację prognozy dochodów podatkowych wpływ miały również czynniki zewnętrzne, a
zwłaszcza kryzys na wschodzie, wzrost cen ropy na rynkach światowych oraz wolniejsze tempo unowocześniania
polskiej gospodarki.
Dochody z podatków pośrednich zostały wykonane w kwocie 74.567,2 mln zł, co stanowiło 95,8%
planu. Nie zostały zrealizowane prognozy prawie ze wszystkich źródeł tych dochodów, a wyjątek stanowi
podatek akcyzowy od wyrobów importowanych, którego wykonanie wynosiło 115,1%. W przypadku pozostałych
podatków realizacja prognoz była następująca: podatek od towarów i usług (93,8%), podatek akcyzowy na wyroby
krajowe (97,6%), podatek od gier (96,1%).
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Wpływ na niepełne wykonanie dochodów z podatków pośrednich miał wolniejszy niż zakładano przy
konstrukcji budżetu wzrost gospodarczy, niższy przyrost PKB wykorzystywany w kraju (4,9% zamiast 6,1%),
niższy od prognozowanego wzrost cen towarów i usług objętych podatkiem VAT (7,3% zamiast 8,5%), jak
również niższa dynamika sprzedaży wyrobów spirytusowych oraz niższa dynamika stawek podatku akcyzowego,
pomimo wprowadzenia z wyprzedzeniem i wyższych stawek podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe i
paliwa silnikowe niż zakładano przy opracowaniu budżetu.
W stosunku do wykonania w 1998 r. dochody z podatków pośrednich w 1999 r. nominalnie wzrosły o
15,7%, a realnie o 7,9%. Udział podatków pośrednich w dochodach państwa ogółem wynosił 59,2% (w 1998 r. –
50,9%).
Stosunkowo duży błąd (bo 7,7%) popełniono przy szacowaniu dochodów z podatku dochodowego od
osób prawnych. Dochody z tego tytułu wyniosły 15.060,4 mln zł, co stanowiło 92,3% kwoty zaplanowanej
ustawą budżetową. Dochody te stanowiły 12% dochodów budżetu państwa ogółem, w 1998 r. – 11,7%.
Na tak niską realizację dochodów wpływ miały niższe niż zakładano wpływy od banków i pozostałych
instytucji finansowych, zrealizowane w 83,4% w stosunku do przyjętego planu. Przyczyną niepełnego wykonania
tych dochodów była m.in. zmiana zasady tworzenia przez banki rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków, polegająca na tym, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest wartość całego kredytu, podczas
gdy opóźnienie w spłacie kredytu dotyczy tylko jego części (raty).
Dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 23.115,2 mln zł,
tj. 100,5% kwoty zaplanowanej. Udział tych dochodów w dochodach budżetu państwa w 1999 r. uległ
zmniejszeniu z 27,4% w 1998 r. do 18,4% w 1999r.
Związane to było z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy terytorialnej kraju i
przekazaniem do organów samorządowych udziałów (30,1%) w dochodach budżetu państwa z podatku
dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zasadach ogólnych, a także wprowadzeniem składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
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Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 13.080 mln zł, tj. 108,4% planowanej kwoty i 10,4%
dochodów budżetu państwa ogółem (w 1998 r. – 10,0%).
Osiągnięte dochody niepodatkowe były w ujęciu nominalnym wyższe od wykonania w 1998 r. o 3,8%, a
realnie niższe o 3,3%. W 1999 r. zrealizowane dochody były niższe od prognozy zawartej w ustawie budżetowej
z tytułu dywidend o 29,0%, cła o 6,5%, wpłat gmin o 6%, pozostałych dochodów niepodatkowych o 6,1%.
Powyżej planu wykonano wpłaty z zysku NBP (144,4% planu) i dochody jednostek budżetowych (140,8%
planu).
Rok 1999 jest kolejnym rokiem, w którym nie zostały wykonane prognozowane dochody z ceł. Dochody
te wyniosły 5.566 mln zł i stanowiły 4,4% dochodów budżetu państwa ogółem (w 1998 r. – 4,8%). Zrealizowane
dochody były niższe o 6,5% od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Zdaniem NIK, już na etapie
planowania zawyżono prognozy wpływów z ceł. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w 1999 r. mniejsze od
planowanych dochody z ceł osiągnięto przy znacznie niższej od zakładanej kwocie importu. W założeniach do
budżetu zawyżono (o ok. 16,5%) wartość importu w ujęciu dolarowym, przyjmując jednocześnie zaniżony o 7%
kurs dolara do złotego, co oznacza, że przy prawidłowo wyznaczonych relacjach wpływów z ceł do importu
wpływy powinny okazać się o ok. 10% niższe od planowanych.
Podobnie, jak w roku 1998, nietrafna okazała się prognoza dochodów jednostek budżetowych. Dochody
te wyniosły 5.393,7 mln zł, tj. 140,8% kwoty założonej w ustawie budżetowej (w 1998r. – 129,6%) i były
nominalnie o 31,4% wyższe od zrealizowanych w 1998 r., a realnie wyższe o 22,4%. Dochody jednostek
budżetowych pochodziły głównie z działów: administracja państwowa i samorządowa, wymiar sprawiedliwości i
prokuratura i finanse.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim pozyskiwania dochodów w dziale
Administracja państwowa i samorządowa oraz dziale Finanse. Wysoki ogólnie wskaźnik wykonania
planowanych dochodów jednostek budżetowych wynika przede wszystkim z tego, że planując te dochody nie
uwzględniono wpływów z tytułu likwidacji z dniem 31 grudnia 1999 r. rachunków inwestycyjnych oraz nie
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wykorzystanych środków z tzw. wydatków nie wygasających (ok. 129 mln zł zostało przekazanych na dochody),
a także niedoszacowania dochodów z tytułu lokat w NBP (plan 150 mln zł, realizacja 222,1 mln zł).
W 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli informowała, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie
pozyskiwania dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, o czym świadczyły kontrole NIK w zakresie
organizacji poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów karnych.
Ponowna kontrola przeprowadzona przez NIK w 1999 r. w zakresie organizacji poboru należności
budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów wskazała na widoczną poprawę w jednostkach
organizacyjnych Policji, utrzymywanie się skali zaległości w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych przez
urzędy skarbowe oraz na zdecydowane obniżenie skuteczności egzekwowania należności budżetu państwa z
tytułu kar i grzywien w okresie pierwszych trzech kwartałów działalności nowo utworzonych urzędów
wojewódzkich.
Wyniki kontroli wykazały, że w okresie pierwszych trzech kwartałów funkcjonowania nowych urzędów
wojewódzkich nie podejmowano czynności windykacyjnych w odniesieniu do 1.696,4 tys. zł niezapłaconych
mandatów kredytowanych na łączną kwotę 148,4 mln zł, wystąpiły znaczne opóźnienia w ewidencjonowaniu
nałożonych mandatów kredytowanych, jak również w wystawianiu tytułów wykonawczych.
Do wzrostu zaległości w dochodach z tytułu mandatów kredytowanych przyczynił się również brak
uregulowań prawnych dających możliwość egzekucji w drodze administracyjnej należności mandatowych od
obcokrajowców ukaranych mandatami i uchylającymi się od uiszczenia nałożonych na nich grzywien.
Uszczuplenia w dochodach powstałe z tytułu zaniechania przez administrację wojewódzką działań
określonych przepisami prawa w odniesieniu do należności pochodzących z mandatów w okresie trzech
kwartałów 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli oszacowała na 135,6 mln zł.
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4.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia dopuszczenie w 1999 r. do wzrostu zaległości w
należnościach budżetu państwa.
Na koniec 1999 r. zaległości te wyniosły 11.195,2 mln zł, w tym zaległości podatkowe 7.952,2 mln zł.
Zaległości podatkowe były o 29,6% wyższe niż na koniec 1998 r., a ich relacja do dochodów podatkowych
wzrosła z 5,4% w 1998 r. do 7,1% w 1999 r. Największy wzrost zaległości w 1999 r. w porównaniu do 1998 r.
wystąpił w podatkach pośrednich o 54,1% oraz we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych i
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (tzw. dywidend) o 210,4%.
Zasadniczą przyczyną wzrostu zaległości podatkowych w 1999 r. było ich narastanie w czterech
sektorach gospodarki narodowej, tj. górnictwa węgla kamiennego, przemysłu obronnego, hutnictwa i przemysłu
lekkiego, które wymagają restrukturyzacji oraz wystąpienie zaległości (z tytułu podatku od towarów i usług)
w Polskich Kolejach Państwowych. Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie prowadzenia co
miesięcznych ocen zaległości oraz powołanie zespołu do spraw monitoringu, nie spowodowały poprawy w
zakresie likwidacji zaległości.
Krytycznie należy ocenić również utrzymywanie się wysokiego stanu zaległości i należności jednostek
budżetowych, które na koniec 1999 r. wyniosły 1.883,3 mln zł i stanowiły 35,0% dochodów tych jednostek
zrealizowanych w 1999 r. W relacji do ogólnej kwoty zaległości budżetu państwa, zaległości i należności w
dochodach jednostek budżetowych stanowiły w 1999 r. 16,9%, podczas gdy dochody tylko 4,3%. Najwyższe
zaległości jednostek budżetowych występowały w działach: Finanse (827,9 mln zł), Administracja państwowa i
samorządowa (588 mln zł) oraz wymiar sprawiedliwości (383,3 mln zł).
Zaległości działu Finanse to w szczególności należności budżetu państwa z tytułu odsetek od
udzielonych poręczeń, natomiast działu Administracja państwowa i samorządowa, to niewyegzekwowanie
należności z tytułu grzywien i kar (253,4 mln zł), w tym głównie mandatów karnych kredytowych w urzędach
wojewódzkich, co było związane z małą skutecznością ich windykacji.
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Należy jednak zauważyć, że Rada Ministrów w 2000 r. określiła zasady zniesienia zobowiązań byłych
państwowych jednostek budżetowych, powstałych w okresie od 31 grudnia 1998 r. w stosunku do urzędów
skarbowych, w wyniku skompensowania ich z wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa.
Państwowe jednostki budżetowe na koniec 1999 r. posiadały wobec organów podatkowych zaległości w
kwocie 969 mln zł, co w porównaniu do roku 1998 oznacza wzrost o 17,3%.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że pogorszyła się w stosunku do lat poprzednich, skuteczność
egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków. Wskazują na to rozmiary i dynamika zaległości
podatkowych oraz wyniki działalności egzekucji administracyjnej.
W 1999 r. w trybie egzekucyjnym ściągnięto kwotę 2.263,3 mln zł zaległości budżetowych, w tym z
tytułu podatków 1.171,5 mln zł, tj. o 4,9% więcej niż w 1998 r.
Obniżył się jednak wskaźnik objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości podatkowych z 54,1% w 1998 r.
do 49,3% w 1999 r., a także wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, z 50,1% w 1998 r.
do 44,4% w 1999 r.
Na pozytywną ocenę zasługuje – podobnie jak w roku 1998 – zmniejszanie się kwoty ulg uznaniowych
udzielanych przez izby i urzędy skarbowe, polegających na zaniechaniu ustalania i poboru podatku oraz
umarzaniu podatku, z 604,2 mln zł w 1998 r. do 311,4 mln zł w 1999 r., tj. o 48,5%.
W relacji do zrealizowanych w 1999 r. dochodów podatkowych ulgi stanowiły 0,3%, a w 1998 r. –
0,5%.
W porównaniu do 1998 r. kwota ulg udzielonych przez izby i urzędy skarbowe w podatku dochodowym
od osób fizycznych zmniejszyła się o 63,1%, podatku dochodowym od osób prawnych o 60,3%, a podatkach
pośrednich o 21,9%.
Najwyższa Izba Kontroli – po zbadaniu ok. 2700 decyzji w sprawie ulg – stwierdziła jednak liczne
przypadki przekraczania granic uznania administracyjnego przy udzielaniu ulg podatkowych. Np. w 19 urzędach
skarbowych, w podobnych
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sytuacjach, podejmowano odmienne decyzje wobec wnioskodawców ubiegających się o ulgi podatkowe, co
wskazuje, że nawet w ramach jednego urzędu nie zostały opracowane jednolite kryteria, w oparciu o które
dokonywano oceny sytuacji gospodarczej lub względów społecznych. Natomiast w 9 urzędach skarbowych
naruszono zasadę równego traktowania podmiotów ubiegających się o ulgę i wydano ok. 55 decyzji o
zaniechaniu ustalania i poboru podatku od towarów i usług podmiotom świadczącym usługi remontowe lub
inwestycyjne na rzecz tych urzędów, izb skarbowych albo innych jednostek budżetowych zlokalizowanych na
terenie objętym właściwością danego urzędu.
Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na pozaprawną formę kształtowania polityki
podatkowej i wydawanie zaleceń, ograniczających kompetencje organów podatkowych, określonych w ustawie
o zobowiązaniach podatkowych i ustawie Ordynacja podatkowa. Ustalenia kontroli wykazały, że Ministerstwo
Finansów w 1999 r. wprawdzie nie wydawało nowych zaleceń, ale przedłużyło okres obowiązywania dwóch
wcześniej wydanych zaleceń w sprawie udzielenia ulg. Spowodowało to, że 11 urzędów skarbowych, prowadząc
postępowanie podatkowe i rozpatrując wnioski o udzielenie ulg podatkowych, uwzględniało zalecenia
Ministerstwa Finansów, nie badając stanu faktycznego wniosków. W ten sposób wydano ok. 1.037 decyzji
przyznających ulgi podatkowe.
Ponadto wyniki kontroli w podmiotach korzystających z ulg podatkowych wykazały, że w 46
podmiotach na 101 objętych kontrolą przyznane ulgi nie wpłynęły na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej
podatników lub wpłynęły w sposób nieznaczny. Zdaniem NIK przyznanie ulg podatkowych w takich
przypadkach skutecznie pozbawia Skarb Państwa możliwości dochodzenia swoich należności, które zgodnie
z Prawem upadłościowym powinny być zaspokajane w trzeciej kolejności.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę i krytycznie ocenia postępowanie Ministra Finansów, który
pomimo wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności państwowych
jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
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podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych oraz
zobowiązania jednostek budżetowych do przedkładania sprawozdań w tym zakresie – nie wyznaczył w 1999 r.,
podobnie jak w roku 1998, w Ministerstwie jednostki organizacyjnej właściwej do merytorycznej oceny
zawartych w sprawozdaniach danych, ich przetwarzania oraz przekazywania informacji dotyczących
poszczególnych zagadnień.

5.

Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa w 1999 r. wyniosły 138.401,2 mln zł i były niższe od planowanych o 3.698,6

mln zł, tj. o 2,6% (łącznie z wydatkami przeniesionymi do wykorzystania w roku 2000 – w kwocie 1.329,7 mln
zł).
Zrealizowane wydatki były nominalnie o 0,1% niższe niż wykonanie roku 1998, a realnie niższe o 7,7%.
Relacja wydatków budżetu państwa do PKB wyniosła 22,6%. Wydatki zostały sfinansowane dochodami budżetu
państwa w 91,0% (w 1998 r. – 90,6%).
Brak pełnej realizacji planu wydatków roku 1999 wynikał w szczególności z niewykonania planowanych
dochodów o kwotę 3.335,6 mln zł oraz niewykorzystania limitu deficytu budżetowego na kwotę 333 mln zł.
Należy przy tym podkreślić, że przesunięcia spowodowane zmianami zakresu zadań finansowanych z
budżetu państwa wprowadziły, w porównaniu z rokiem 1998, istotne zmiany w strukturze realizowanych
wydatków budżetu państwa. Znaczący, bo ponad 50%, udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków to
wydatki na dotacje i subwencje, co w porównaniu do roku 1998 stanowi wzrost o 16,3 punktu procentowego.
Natomiast zmniejszył się w porównaniu do roku 1998 udział wydatków jednostek budżetowych o 14,5 punktu
procentowego. Przyczyną tego było powstanie w 1999 r. nowych jednostek samorządu terytorialnego
(województw, powiatów), w tym przekazanie do ich kompetencji zadań z zakresu oświaty.
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W 1999 r. niepełna realizacja planowanych wydatków dotyczyła wszystkich grup ekonomicznych (za
wyjątkiem rozliczeń z bankami), a najniższe wskaźniki realizacji wstąpiły w zakresie wydatków majątkowych i
wydatków na obsługę długu publicznego.
Najwyższa Izba Kontroli, już w latach poprzednich, zwracała uwagę na zbyt wysokie środki planowane
na obsługę długu publicznego. W 1999 r. ostrość tej oceny dodatkowo wzmacnia wyższy niż prognozowano
wzrost kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, który spowodował wyższe koszty obsługi długu
zagranicznego. Wydatki te, podobnie jak w latach poprzednich zostały w okresie realizacji budżetu zmniejszone i
mimo tego zrealizowane tylko w 93,7%.
Uwagę należy zwrócić także na realizację wydatków majątkowych. W latach ubiegłych NIK stwierdziła,
że wydatki te były zwiększane w ciągu roku budżetowego kosztem wydatków bieżących, a środki przekazywane
na rachunki finansowania inwestycji dla uniknięcia zwrotu do budżetu państwa, co w ocenie NIK było
niepotrzebnym zamrożeniem środków publicznych.
Nowe uregulowania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, tj. zwiększenie lub
zmniejszenie wydatków majątkowych, w tym zwłaszcza uzależnione od zgody Ministra Finansów oraz likwidacja
z dniem 31 grudnia 1999 r. rachunków środków inwestycyjnych – w ocenie NIK – w sposób skuteczny
zapobiegły tym negatywnym tendencjom.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 1999 r. wystąpiły przypadki nieterminowego opracowywania
i przedkładania Ministrowi Finansów szczegółowego planu dochodów i wydatków przez dysponentów części
budżetu państwa oraz przekazywania jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków, tj. nieprzestrzegania zasad wykonywania budżetu określonych w art. 89 ust. 1 i 3. Tego typu
nieprawidłowości wystąpiły w 7 częściach budżetu państwa.
Na negatywną ocenę zasługują jednak zwłaszcza, stwierdzone w 1999 r., podobnie jak w roku 1998,
przypadki tworzenia rezerw w poszczególnych częściach budżetu państwa. Najwyższa Izba Kontroli zwraca
uwagę, że nieprawidłowość ta
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wystąpiła po raz kolejny, a nieprzekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach wydatków
uniemożliwiło im sporządzenie planów finansowych zapewniających zgodność z ustawą budżetową, co było
sprzeczne z art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz utrudniło prowadzenie racjonalnej gospodarki
finansowej. Dotyczyło to m.in.: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu
Statystycznego, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Rok 1999 był kolejnym rokiem, w którym część dysponentów środków budżetowych oprócz bieżącego
planu finansowego wynikającego z ustawy budżetowej na rok 1999, realizowała wydatki przeniesione z lat
ubiegłych na podstawie wydanych przez Radę Ministrów rozporządzeń. Przenoszenie wydatków na lata następne
nie sprzyja, zdaniem NIK, przejrzystości finansów publicznych, a także powoduje unieruchomienie środków
budżetowych.
Z przeniesionych na rok 1999 wydatków z lat 1994-1998 w łącznej kwocie 700,6 mln zł wykorzystane
zostało 62,2%. Natomiast do realizacji w 2000 r., jako wydatki nie wygasające w roku 1999 przeniesiono środki
w kwocie 1.329,7 mln zł. Środki te, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w dniu 30 grudnia 1999 r. zostały
umiejscowione na wydzielonym subkoncie centralnego bieżącego rachunku budżetu państwa.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła przypadków niecelowego zgłoszenia wydatków do wykazu
wydatków, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zwraca jednak uwagę, że w wyniku tych
przeniesień został w sposób istotny zmieniony zakres przeniesień w porównaniu do roku 1998, zarówno
w przypadku liczby zadań jak i kwot, co świadczy o zmniejszonej skuteczności administracji państwowej w
realizacji planowanych do wykonania zadań.
Działania Rady Ministrów, przenoszące jako nie wygasające wydatki z 1999 r. do wykorzystania w roku
2000, były zgodne z ustawą o finansach publicznych, jednak kwota tych wydatków stanowiła ok. 1%
planowanych wydatków budżetu państwa.
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6.

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych
Rok 1999 r. był kolejnym rokiem wzrostu zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek

budżetowych. Na koniec roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 9.144.239 tys. zł i w stosunku do 1998 r.
wzrósł o 31,5%, a 9.106.113 tys. zł, tj. 99,6% stanowiły bieżące zobowiązania wymagalne państwowych
jednostek budżetowych.
Zobowiązania z lat ubiegłych wynoszące 7.272.424 tys. zł stanowiły 79,5% kwoty zobowiązań ogółem,
w tym w dziale 85 – Ochrona zdrowia wynosiły 7.114.686 tys. zł. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie
przyniosły spodziewanych efektów działania, podjęte w 1999 r. w celu rozwiązania problemu zobowiązań byłych
państwowych jednostek budżetowych, które polegały na powierzeniu Bankowi Handlowemu S.A. obsługi
wierzytelności wobec Skarbu Państwa, wynikających z nie uregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia. Do
końca 1999 r. nie określono pełnej kwoty zadłużenia, a także listy wierzycieli, którzy nie otrzymali należnego im
wynagrodzenia za dostawy i usługi świadczone na rzecz państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia.
Z tytułu odsetek za zwłokę - w terminowym regulowaniu płatności - zobowiązania wymagalne, w dziale 85 Ochrona zdrowia, wzrosły w 1999 r. o kwotę 1.212.120 tys. zł, natomiast w tym czasie za pośrednictwem Banku
Handlowego S.A. wykupiono zobowiązania jedynie na kwotę 223.395 tys. zł. Nierzetelna sprawozdawczość oraz
pojawiające się nowe roszczenia wierzycieli wymusiły przeprowadzenie ponownej weryfikacji zobowiązań
i spowodowały wzrost kosztów z 2.690 tys. zł do 4.490 tys. zł, jakie Skarb Państwa zobowiązany będzie ponieść
w 2000 r. z tytułu wynagrodzenia Banku za czynności związane z obsługą wierzytelności.
W 1999 roku, pomimo wyłączenia z bezpośredniego finansowania z budżetu państwa jednostek ochrony
zdrowia oraz oświaty i wychowania, państwowe jednostki budżetowe nadal dopuszczały do powstawania
zobowiązań nie mających pokrycia w ich planach finansowych. Zobowiązania wymagalne powstałe w 1999 roku
u dysponentów poszczególnych części budżetu państwa wyniosły łącznie
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1.871.816 tys. zł, z tego z tytułu odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań państwowych jednostek
budżetowych wyniosły 1.265.324 tys. zł (67,6%), a zobowiązania nie mające pokrycia w planach finansowych na
1999 r. wyniosły 606.492 tys. zł.
Część z tych zobowiązań powstała na skutek braku środków na sfinansowanie zadań wynikających z
ustaw, a na etapie opracowywania budżetu na 1999 r. nie przewidziano takich wydatków lub niedoszacowano
skutków ich obowiązywania. Dotyczyło to między innymi:
- refundacji wypłaconych przez Bank PKO BP premii gwarancyjnych. Zobowiązania wymagalne powstałe z
tego tytułu wyniosły 432.671 tys. zł;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku. Zobowiązania
wymagalne powstałe z tego tytułu wyniosły 43.421 tys. zł;
- subwencji w części ogólnej z tytułu utraconych przez gminy dochodów w wyniku zastosowania ustawowych
ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących ich dochód. Zobowiązania wymagalne powstałe z tego
tytułu wyniosły 16.071 tys. zł.
Z powodu braku środków finansowych nie zostały w 1999 r. zapłacone znaczne zobowiązania
wynikające z wyroków sądowych oraz orzeczeń Komisji Rewindykacyjnej. Tylko w Ministerstwie
Sprawiedliwości zobowiązania wymagalne z tego tytułu wyniosły 66.835 tys. zł.
Występowały także przypadki przekroczenia wydatków określonych w planach finansowych jednostek
budżetowych, co stwierdzono między innymi w następujących jednostkach:
- Urzędzie Celnym w Rzepinie zobowiązania wymagalne wyniosły 2.854,5 tys. zł, w tym: 1.231,6 tys. zł z
tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Słubicach;

- Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, którego zobowiązania wobec Zakładu Obsługi
Administracji przy Urzędzie Wojewódzkim z tytułu dostaw towarów i usług
wyniosły 1.018 tys. zł;
-

Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, którego zobowiązania wymagalne z tytułu wydatków rzeczowych, w
tym na wyposażenie biura, wyniosły 972 tys. zł.
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7.

Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych

W 1999 roku z ogólnej rezerwy przeniesiono do innych części budżetu państwa kwotę 71.790,8 tys. zł,
tj. 97,0% zaplanowanych wydatków. W porównaniu do 1998 r. kwota ta była w ujęciu nominalnym niższa o
17.790,6 tys. zł, tj. 19,9% , a realnie zmniejszyła się o 24.330,0 tys. zł, tj. 25,3%. Zrealizowane w 1999 r.
wydatki z rezerwy ogólnej stanowiły, podobnie jak w 1998 r., 0,05% całkowitych wydatków budżetu państwa.
Minister Finansów w grudniu 1999 r. podjął 40 decyzji, co stanowiło 51,3% ogólnej liczby wydanych
decyzji, na podstawie których przeniósł do innych części budżetu państwa 13.498,5 tys. zł, tj. 18,8%
rozdysponowanych w 1999 r. wydatków w części 81. Z analizy decyzji Ministra Finansów przenoszących
wydatki z części 81 do innych części budżetu państwa wynika, że w dniach od 27 do 31 grudnia 1999 r. Minister
Finansów podjął 30 decyzji na łączną kwotę 5.111,9 tys. zł, w tym 2 decyzje na kwotę 308,0 tys. zł w dniach 30
i 31 grudnia. Wszystkie decyzje Ministra Finansów z tego okresu podjęte zostały w celu wykonania zarządzeń
Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej wydanych w dniach 24 – 29
grudnia 1999 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia gospodarowanie środkami z rezerwy ogólnej przez Ministra
Finansów, dysponentów części budżetu państwa oraz ich wykorzystanie przez jednostki objęte kontrolą, mimo
stwierdzonych nieprawidłowości, które polegały między innymi na niecelowym wystąpieniu o przyznanie
środków z rezerwy ogólnej, zaniechaniu kontroli sposobu wykorzystania przekazanych środków, niezgodnym z
przeznaczeniem wydatkowaniu środków w kwocie 18,8 tys. zł.
W 1999 r. dokonano przeniesień wydatków z części 83 – Rezerwy celowe w kwocie 6.780.112 tys. zł,
tj. 88% planowanych wydatków po zmianach. Rozdysponowane środki z rezerwy celowej stanowiły 4,9 %
całkowitych wydatków budżetu państwa w 1999 r. ( w 1998 r. - 6,5%).
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Minister Finansów wydał po 31 października 1999 r., tj. od dnia 10 listopada do dnia 30 grudnia 1999
r., 49 decyzji w sprawie korekty planu wydatków w budżetach wojewodów, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa
Rolnictwa oraz Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który był już, wcześniejszymi decyzjami,
zwiększony ze środków rezerw celowych. Korekty te dotyczyły głównie decyzji podjętych w czerwcu i w
październiku 1999 r., a ich łączna kwota wyniosła 172.531 tys. zł, co stanowiło 2,5% ogółu uruchomionych w
1999 r. środków z rezerw celowych.
Przepisy ustawy o finansach publicznych nie regulują kwestii dotyczącej ewentualnych zmian we
wcześniej wydanych decyzjach, jednak zdaniem NIK, dokonywanie tego typu korekt w planie wydatków zmienia
dziedzinę czy rodzaj wcześniej przyznanych środków i pozwala dysponentom dostosowanie planu wydatków do
faktycznej ich realizacji.
Należy jednak podkreślić, że niektórzy dysponenci środków budżetowych, np. Ministerstwo
Sprawiedliwości i Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, dokonali zmian planu wydatków we własnym
zakresie, zachowując przy tym przeznaczenie rezerwy określone w uzasadnieniu do decyzji. Istniały zatem
rozbieżności wśród dysponentów środków budżetowych w interpretacji tego przepisu. Zdaniem NIK istnieje
potrzeba jednoznacznego określenia uprawnień w tym zakresie w ustawie o finansach publicznych.
Najwyższa Izba Kontroli również pozytywnie ocenia gospodarowanie środkami z rezerw celowych oraz
ich wykorzystanie przez jednostki objęte kontrolą, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrola
wykorzystania środków z rezerw budżetu państwa na 1999 r. dotycząca 5 wybranych tytułów wydatków
wykazała nieprawidłowości polegające na zaniechaniu sprawowania właściwego nadzoru przez dysponentów
środków budżetowych pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa nad prawidłowym ich
wykorzystaniem, nieprzestrzeganiu form i terminów przekazywania dotacji czy nieprzestrzeganiu przepisów
obowiązujących przy przyznawaniu dodatków mieszkaniowych i udzielaniu zamówień publicznych. Skala tych
nieprawidłowości nie miała jednak wpływu na wykorzystanie środków z rezerw celowych.
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8.

Dotacje

W ocenie NIK w 1999 r. nie nastąpiła, w stosunku do lat ubiegłych, zasadnicza poprawa w zakresie
przyznawania, wykorzystania i rozliczania dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
W myśl art.72 ustawy o finansach publicznych, dotacje przedmiotowe mają być udzielane na podstawie
stawek jednostkowych, które (a także szczegółowe zasady oraz tryb ich udzielania) określają w drodze
rozporządzenia właściwi ministrowie. W 1999 r. w zakresie dotacji przedmiotowych stwierdzono, że przepisy
wykonawcze wydane zostały z opóźnieniami sięgającymi kilku miesięcy w stosunku do wejścia w życie ustawy
budżetowej. Podobnie akty wykonawcze regulujące szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji podmiotowych
na restrukturyzację przemysłu zostały wydane ze znacznym opóźnieniem.
Ustalenia kontroli w Ministerstwie Gospodarki, PARGWK S.A., ARP S.A. i w 8 likwidowanych
kopalniach węgla kamiennego wykazały, że w trakcie przyznawania i wykorzystywania dotacji dla podmiotów
górnictwa węgla kamiennego dopuszczono do naruszenia obowiązujących przepisów, niecelowego i niegospodarnego
wydatkowania środków budżetowych oraz nierzetelnego dokumentowania podejmowanych czynności. Na
dotacje dla górnictwa węgla kamiennego wydatkowano 1.451.003 tys. zł, w tym na restrukturyzację zatrudnienia
949.245 tys. zł.
W ocenie NIK nie został należycie przygotowany i zorganizowany proces resturkturyzacji, a jego
przebieg faktycznie odbywał się poza kontrolą podmiotu (PARGWK S.A.), który za środki pochodzące z dotacji
budżetowych miał monitorować przebieg tego procesu.
Natomiast Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Gospodarki związane z
realizacją dotacji budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia w przemyśle hutnictwa, żelaza i stali (w wysokości
39.990 tys. zł), pomimo opóźnień w wydaniu rozporządzenia dotyczącego zasad i trybu udzielania dotacji oraz
w zawieraniu umów z podmiotami będącymi beneficjentami dotacji.
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Dotowanie jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r. nie było prawidłowo realizowane przez
dysponentów w zakresie planowania środków na dotacje, podziału dotacji pomiędzy jednostki samorządu
terytorialnego, terminowości przekazywania środków na dotacje, kontroli wykorzystania i rozliczania
udzielonych dotacji. Wystąpiły błędy w podziale dotacji pomiędzy poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego, o czym świadczą zgłaszane przez te jednostki niedobory i nadwyżki dotacji. Znaczna część
środków przewidzianych na dotacje była niedoszacowana. Dotyczyło to przede wszystkim dotacji celowych w
dziale Opieka społeczna. Przy ogólnym niedoborze środków, zwłaszcza na świadczenia opieki społecznej,
nadmierne kwoty zaplanowano np. dla gmin na oświetlenie dróg, dla powiatów na zasiłki i pomoc w naturze, dla
województw na ośrodki medycyny pracy. Środki na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego nie
były przekazywane w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań. Skumulowanie środków w
ostatnim kwartale negatywnie wpłynęło przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych. Niewłaściwie była
wykonywana przez wojewodów kontrola wykorzystania dotacji. Trudności i nieprawidłowości w dysponowaniu
środkami na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego wynikały w znacznej części ze szczególnych
warunków wykonywania budżetu w 1999 r., związanych z reformą terytorialną, reformami w sferze usług
społecznych, reformą finansów publicznych.
Kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego ujawniła występowanie w niewielkiej skali
nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, pojedyncze przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania
dotacji lub nieprzestrzeganie przy wydatkowaniu środków ustawy o zamówieniach publicznych.

9.

Wydatki na inwestycje wieloletnie

Dotacje budżetowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich wyniosły
2.306.419 tys. zł i stanowiły 97,8% wydatków planowanych w budżecie po zmianach. W porównaniu do 1998 r.
dotacje były niższe o 22,8%.
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Z budżetu państwa w 1999 r. dofinansowano 118 zadań, z tego 42 zadania realizowane w ramach
inwestycji wieloletnich państwowych jednostek i zakładów budżetowych w kwocie 1.276.576 tys. zł, tj. 97,1%
planu po zmianach oraz 76 zadań w ramach inwestycji samorządowych województw, powiatów i gmin w kwocie
1.029.843 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia finansowanie i realizację objętych kontrolą inwestycji
wieloletnich. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały wprawdzie poprawną realizację 4 inwestycji (mimo
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień), lecz stwierdzone nieprawidłowości w realizacji pozostałych 25
kontrolowanych inwestycji świadczą, że w stosunku do 1997 i 1998 r. nie nastąpiła istotna poprawa w sposobie
realizacji inwestycji wieloletnich.
Wyniki obecnych kontroli świadczą, że obowiązujące regulacje w zakresie planowania i finansowania
inwestycji dotowanych z budżetu państwa nadal nie są w pełni przestrzegane, m.in. z powodu nie określenia w
nich zakresu i sposobu zatwierdzania lub aktualizowania dokumentów związanych z prawidłowym
przygotowaniem inwestorów do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i prowadzenia właściwej gospodarki
finansowej środkami budżetowymi.
Przy realizacji 6 zadań inwestycyjnych poddanych rekontroli stwierdzono, że wykonanie wniosków było
częściowe albo w toku realizacji inwestycji w 1999 r. stwierdzono występowanie podobnych jak w 1998 r.
nieprawidłowości.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych inwestycje realizowano w
sposób przewlekły, mało oszczędny i niezgodny z zasadami oszczędnego gospodarowania środkami
budżetowymi.
Głównymi nieprawidłowościami stwierdzonymi przez NIK w zakresie prowadzenia procesów
inwestycyjnych był brak właściwego nadzoru ze strony dysponentów środków budżetowych i inwestorów
bezpośrednich inwestycji wieloletnich nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz
właściwym gospodarowaniem środkami budżetowymi w zakresie przestrzegania ustawy o finansach publicznych,
Prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
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Inwestorzy prawie jednej trzeciej inwestycji nie byli przygotowani do prawidłowej realizacji zadań
inwestycyjnych. W wyniku braku docelowych koncepcji i częstych zmian zakresów rzeczowych, wydłużał się
czas realizacji inwestycji, a równocześnie rosły koszty realizowanych inwestycji. Np. dokonywano przebudowy
lub zmiany wyposażenia już gotowych obiektów, albo poszerzano inwestycje o nowe zadania nie ujęte w planie.
W 19 przypadkach kilkakrotnie zmieniano terminy zakończenia inwestycji – w przypadku budowy pawilonu
szpitalnego w Brzezinach aż 9-krotnie. W grupie 29 kontrolowanych inwestycji całkowicie zakończono
realizację tylko 3 z 16 inwestycji przewidzianych do zakończenia w 1999 r.
Przy tym, zdarzały się przypadki niegospodarnego wydatkowania środków inwestycyjnych polegające
na zawieraniu niekorzystnych dla inwestorów umów, co skutkowało zawyżaniem wynagrodzeń wykonawców
oraz finansowania ze środków inwestycyjnych nakładów nie związanych z realizacją inwestycji, dokonywaniu
przedwczesnych zakupów materiałów i urządzeń.
Wyniki kontroli świadczą, że ministrowie i wojewodowie, podobnie jak w latach ubiegłych, nie
prowadzili w sposób skuteczny kontroli prawidłowości przekazywania i wykorzystania środków budżetowych
przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Z przeprowadzonych kontroli wynika konieczność wprowadzenia zmian do dotychczasowego systemu
przygotowania, planowania, finansowania oraz nadzorowania inwestycji wieloletnich, który okazał się
niewydolny dla prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych. Postulowane zmiany były wnioskowane
w poprzednich informacjach o wynikach kontroli realizacji inwestycji centralnych (obecnie wieloletnich).

10. Deficyt budżetu państwa
Deficyt budżetu państwa określony został w art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na 1999 r. na kwotę nie
większą niż 12.812.000 tys. zł.
Faktyczny deficyt budżetu państwa na 31 grudnia 1999 r. wyniósł 12.478.963 tys. zł, tj. 97,4% kwoty
określonej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 1998 r. deficyt budżetu państwa w 1999 r. był niższy
o 712.609 tys. zł, tj. nominalnie niższy o 5,4%, a realnie niższy o 11,8%.
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Relacja deficytu budżetu państwa do PKB uległa obniżeniu z 2,40% w 1998 r. do 2,04% w 1999 r.
Według założeń przyjętych przy konstruowaniu budżetu państwa na 1999 r. relacja powyższa prognozowana
była na 2,15% PKB.
W 1999 r. z każdych 100 zł wydatkowanych z budżetu państwa 9 zł i 2 grosze nie miało pokrycia w
dochodach budżetowych, podczas gdy w 1998 r. było to 98 zł i 44 grosze.
Deficyt budżetu państwa niższy od dopuszczalnego o 333.037 tys. zł zrealizowany został przy
dochodach i wydatkach budżetu państwa znacznie odbiegających od kwot określonych w ustawie budżetowej:
dochody budżetu państwa były niższe o 3.365.525 tys. zł, a wydatki niższe o 3.698.562 tys. zł.
W ocenie NIK, określony ustawą budżetową deficyt budżetu państwa, przy niższych od
prognozowanych dochodach, wymuszał ograniczanie wydatków budżetowych i w konsekwencji realizację zadań
przewidzianych do sfinansowania przez Parlament.
Stan finansów budżetu państwa był w ocenie NIK główną przyczyną finansowania nie przewidzianych w
ustawie budżetowej, ale ważnych i kapitałochłonnych zadań w 1999 r., nie z wydatków, lecz z rozchodów
budżetu państwa. Na zwiększenie rozmiarów deficytu budżetu państwa w 1999 r. nie wpłynęły zatem, mimo ich
istotnego znaczenia dla stanu finansów publicznych, następujące operacje finansowe:
- pożyczka w kwocie 4.000,0 mln zł udzielona z budżetu państwa Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Pożyczka nie obciążyła wydatków budżetu państwa w 1999 r. Źródłem jej finansowania były przychody z
prywatyzacji. Pożyczka ulokowana została w tej części budżetu państwa, która jest planem przychodów
i rozchodów, a nie w części obejmującej plan dochodów i wydatków budżetu państwa. O rozmiarach deficytu
budżetu państwa, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, decyduje różnica między
wydatkami a dochodami budżetu państwa, a nie rozmiary strumieni finansowych w zakresie przychodów
i rozchodów budżetu państwa,
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- przyrost zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych z tytułu odsetek
o 1.265,3 mln zł. W ewidencji długu krajowego ujęto wartość nominalną
zobowiązań, jak i nie spłacone odsetki od tych zobowiązań. Spłacane odsetki od
długu krajowego ewidencjonowane są jako wydatki w części 44 – obsługa długu
krajowego,
-

umorzona, a udzielona uprzednio ze środków budżetu państwa pożyczka Kasom Chorych w kwocie 847,4
mln zł. Cała kwota powiększyła dług krajowy Skarbu Państwa, a nie wydatki budżetu państwa,

-

pożyczka zaciągnięta w Funduszu Pracy w kwocie 250 mln zł, a przeznaczona na restrukturyzację
zatrudnienia w górnictwie. Kwota pożyczki powiększyła strumień środków na reformy górnictwa węglowego,
ale nie obciążyła wydatków budżetu państwa w 1999 r.
Deficyt budżetu państwa w 1999 r., podobnie jak w 1998 r. sfinansowany został w całości ze źródeł

krajowych. Głównym źródłem, z którego sfinansowano deficyt budżetu państwa były przychody z prywatyzacji.
Z łącznej kwoty 13.347.495 tys. zł przychodów z prywatyzacji 8.000.000 tys. zł, tj. 59,9%, przeznaczono na
finansowanie deficytu. Przychodami z prywatyzacji sfinansowano zatem 64,1% kwoty deficytu budżetu państwa
w 1999 r.

Dług publiczny
Państwowy dług publiczny, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obejmował
zobowiązania sektora rządowego i samorządowego finansów publicznych: z tytułu wyemitowanych papierów
wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, z tytułu zaciągniętych kredytów i odsetek, z tytułu
przyjętych depozytów, z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych, z tytułu zobowiązań
wymagalnych wynikających z ustaw i orzeczeń sądów, z tytułu zobowiązań wymagalnych z udzielonych
poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.
Łączna kwota państwowego długu publicznego powiększona o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych wyniosła na koniec 1999 r.
282.312,3 mln zł, a relacja tej kwoty do PKB wyniosła 45,75% i nie przekroczyła 3/5 wartości rocznej PKB,
o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
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Państwowy dług publiczny na koniec 1999 r. wyniósł 274.019,1 mln zł, jego relacja do PKB wyniosła
44,41%. Dług Skarbu Państwa wyniósł 264.370,3 mln zł i w relacji do PKB stanowił 42,84%.
W strukturze państwowego długu publicznego na sektor rządowy przypadała kwota 267.831,9 mln zł
(97,7%), a na sektor samorządowy kwota 6.187,2 mln zł (2,3% państwowego długu publicznego).
Dominującą pozycję w długu sektora rządowego (98,7%) stanowił dług Skarbu Państwa w kwocie
264.370,3 mln zł. Na dług Skarbu Państwa składały się:

- dług krajowy w kwocie 134.676,2 mln zł, stanowiąc 50,9% długu SP,
- dług zagraniczny w kwocie 129.694,1 mln zł, stanowiąc 49,1% długu SP.
Kwota długu Skarbu Państwa była na koniec 1999 r. nominalnie wyższa o 11,4%, a realnie wyższa o
1,4%.
Relacja długu Skarbu Państwa do PKB uległa obniżeniu z 43,21% na koniec 1998 r. do 42,85% na
koniec 1999 r. Nieznaczna poprawa relacji wynikała z wyższego realnego wzrostu PKB (104,1%), niż realnego
wzrostu kwoty długu Skarbu Państwa (101,4%).
Do długu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie są wliczane
niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Na koniec 1999 r.
wyniosły one 18.565,0 mln zł i w porównaniu ze stanem z końca 1998 r. uległy obniżeniu nominalnie o 5,9%, a
realnie o 8,9%.

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa

Zrealizowane w 1999 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego wyniosły
14.893.542 tys. zł, tj. o 764.517 tys. zł mniej w stosunku do ustawy budżetowej,
a o 482.117 tys. zł mniej w stosunku do planu po zmianach.
W 1999 r. dominującą pozycję (98,0% wydatków części 44 budżetu
państwa) stanowiły wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych,
pozostałe 2% wydatków przypadało na rozliczenia z tytułu poręczeń.
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Na wydatki poniesione na obsługę skarbowych papierów wartościowych
(spw) składały się:
- wydatki z tytułu dyskonta od bonów skarbowych (4.854.155 tys. zł, tj. 33,2% wydatków na
obsługę spw),
-

wydatki na odsetki i dyskonto od obligacji aktywnych (7.526.423 tys. zł, tj. 51,6% wydatków na obsługę
spw),
wydatki na odsetki od obligacji pasywnych (2.216.309 tys. zł, tj. 15,2% wydatków na obsługę spw).

Płatności

z

tytułu

obsługi

skarbowych

papierów

wartościowych

realizowane były przez budżet państwa terminowo.
Wydatki poniesione na rozliczenia z tytułu poręczeń wyniosły 296.654 tys.
zł i wynikały ze spłat dokonanych za 12 podmiotów.
W 1999 r. zaniżono bieżące wydatki na obsługę długu poprzez kapitalizację części odsetek od
niektórych obligacji na łączną kwotę 820.338 tys. zł.
W związku z konstrukcją obligacji restrukturyzacyjnych, zakładającą jedynie wypłatę części
naliczonych odsetek i kapitalizację pozostałych naliczonych, a nie wypłaconych odsetek, wydatki związane z
obsługą tej obligacji w 1999 roku nie zostały obciążone kwotą 741.791 tys. zł.

Podobnie, stosownie do konstrukcji obligacji dla BGŻ (na zwiększenie
funduszy własnych), która zakłada wypłatę 50% naliczonych odsetek i
kapitalizację pozostałych nie wypłaconych odsetek, wydatki związane z obsługą
tej obligacji w 1999 roku nie zostały obciążone kwotą 78.547 tys. zł.
Zdaniem NIK, kapitalizowanie części odsetek od wyżej wymienionych obligacji powoduje obciążanie
długu, którego wykup jest finansowany bezpośrednio z rozchodów budżetowych – z pominięciem rachunku
wydatków i deficytu budżetowego.
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Również narosłe w 1999 r. odsetki od zobowiązań wymagalnych jednostek
budżetowych w kwocie 1.265,3 mln zł nie zostały sfinansowane, a zatem nie
obciążyły wydatków na obsługę długu krajowego. Koszty naliczonych, lecz nie
spłaconych odsetek zostały dodane do zadłużenia krajowego w pozycji
„zadłużenie wymagalne jednostek budżetowych”.
W sposób niejednolity, a w niektórych przypadkach z naruszeniem obowiązujących przepisów
zawartych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i
wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów160 i z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego161,
ewidencjonowane były nakłady na wykup zobowiązań wymagalnych i naliczonych od nich odsetek w Urzędzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Kultury i Sztuki, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Głównym Urzędzie Ceł, a także u wojewodów (w dziale Oświata i
wychowanie).

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego pokrywane z części 41
budżetu państwa obejmują spłaty odsetek od otrzymanych pożyczek i kredytów
zagranicznych oraz odsetek od obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki
zagraniczne, a także wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji spłaty kredytów
zagranicznych.
Zrealizowane wydatki w cz. 41 budżetu państwa wyniosły 3.883.990 tys. zł, tj. 77,4% wydatków
założonych w ustawie budżetowej i 83,3% wydatków w planie po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki
w części 41 były w ujęciu nominalnym wyższe o 114.124 tys. zł, tj. o 3,0%, a w ujęciu realnym były niższe o
161.076 tys. zł, tj. o 4,0%.

160

Dz.U. Nr 39, poz. 169 ze zm.

161

Dz.U. Nr 109, poz. 1244.
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Główne pozycje w zrealizowanych wydatkach na spłatę odsetek od
otrzymanych

kredytów

zagranicznych

oraz

obligacji

skarbowych

wyemitowanych na rynki zagraniczne, stanowiły spłaty odsetek wobec:
-

Klubu Paryskiego - 55,5%,

-

Klubu Londyńskiego (obligacje Brady’ego) - 26,9%,

-

Banku Światowego - 9,9%,

- obligacji wyemitowanych na rynki zagraniczne - 5,7%.
Płatności z tytułu obsługi długu zagranicznego realizowane były przez budżet państwa terminowo.
Z ustaleń kontroli wynika, że w niektórych przypadkach oprocentowanie ustalone w umowach
dwustronnych z państwami zrzeszonymi w Klubie Paryskim jest znacząco wyższe od stóp procentowych
obowiązujących obecnie na międzynarodowych rynkach finansowych. Na przykład stałe oprocentowanie długu
wynosi: wobec USA - 8,0-8,7%, wobec Holandii 8,7-9,3%, a wobec Wielkiej Brytanii - 6,5-6,6%, przy
obowiązującej w 1999 r. stopie LIBOR (dla USD) od 5,00% do 6,06%.
Poniesione w 1999 r. wydatki budżetowe z tytułu udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych
w kwocie 644,8 tys. zł dotyczyły, podobnie jak w poprzednich latach, jedynie pięciu polskich przedsiębiorstw,
które korzystały z kredytu włoskiego zaciągniętego w 1992 r. w Mediocredito Centrale na finansowanie
produkcji żywności bezglutenowej i nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, różnica między wydatkami planowanymi
a zrealizowanymi w 1999 r. - choć mniejsza niż w 1998 r. - wynikała z założenia na
etapie

planu

wynikającymi

zbyt
z

wysokich

planowania

rezerw
w

zabezpieczających

warunkach

dużej

przed

niepewności,

zagrożeniami
szczególnie

w odniesieniu do prognoz kształtowania się kursów walutowych i stóp procentowych.
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11. Deficyt sektora publicznego

Deficyt sektora publicznego za 1999 r. wyniósł162 19.913,8 mln zł, co w relacji do PKB stanowiło 3,2%.
W 1998 r. deficyt ten wynosił 14.301,4 mln zł, tj. 2,6% PKB.
Na deficyt sektora publicznego w 1999 r. złożyły się:

1. ujemne wyniki:
- budżetu państwa na kwotę
- państwowych funduszy celowych na kwotę
- Kas Chorych na kwotę
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę
2. dodatnie wyniki:
- państwowych: zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i środków specjalnych na kwotę
- wojewódzkich, powiatowych i gminnych
funduszy celowych na kwotę
- samorządowych: zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i środków specjalnych na kwotę

12.479,0 mln zł,
6.480,7 mln zł,
847,4 mln zł,
968,4 mln zł;
348,6 mln zł,
423,3 mln zł,
89,8 mln zł.

Deficyt sektora publicznego za 1999 r. (19.913,8 mln zł) był o 5.612,4 mln zł, tj. o
39,2% wyższy niż w 1998 r. (14.301,4 mln zł).
Opracowując projekt bilansu sektora publicznego na 1999 r. zakładano, że będzie on
nieco niższy od przewidywanego w 1998 r.163 Faktycznie zrealizowany deficyt był aż o 40,8%
wyższy od deficytu planowanego na 1999 r.
Znacznie gorszy niż planowano wynik sektora finansów publicznych wystąpił na
skutek deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 6.493,4 mln zł oraz Kas
Chorych w wysokości 847,4 mln zł.

162

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., Omówienie, t.I.,
str. 738, Rada Ministrów, Warszawa 2000 r.

163

W okresie prac nad budżetem 1999 r. nie był znany wynik sektora publicznego za 1998 r.
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W stosunku do założeń planistycznych lepsze wyniki uzyskały m.in. następujące
segmenty sektora finansów publicznych:
- budżety jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zakładano ujemny wynik w kwocie
1.999,4 mln zł, a zrealizowano w wysokości 968,4 mln zł,
- budżet państwa z planowanym ujemnym wynikiem w kwocie 12.813,0 mln zł
i zrealizowanym deficytem w wysokości 12.479,0 mln zł.
W ocenie NIK, przekroczenie przez deficyt sektora publicznego poziomu 3% w relacji do PKB
spowodowane zostało przede wszystkim, trudniejszą niż zakładano, sytuacją finansową FUS i Kas Chorych, a
przywrócenie równowagi finansowej w tych segmentach sektora ma zasadnicze znaczenie dla stanu finansów
publicznych.

12. Państwowe fundusze celowe i agencje
Państwowe fundusze celowe, których plany finansowe zawierał załącznik nr 5 do ustawy budżetowej,
osiągnęły w 1999 r. dochody w kwocie 108.561.430 tys. zł, co stanowiło 17,6% PKB (w 1998r. 17,5%). Na
dochody funduszy celowych w istotny sposób wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 24.167.225 tys. zł.
Wydatki funduszy celowych (zał. nr 5 do ustawy budżetowej) zostały zrealizowane w kwocie
103.444.453 tys. zł, co stanowiło 16,8% PKB (w 1998 r. również 16,8%)
Stopień sfinansowania dotacją budżetową wydatków funduszy, których plany finansowe ujęte były w
ustawie budżetowej, był zróżnicowany. W 1999 r. wydatki poszczególnych funduszy sfinansowane zostały
dotacjami w następującym stopniu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 12,4%, Fundusz Alimentacyjny 82,5%, Fundusz Emerytalno-Rentowy – 93,8%, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji - 74,6%, Fundusz Pracy –
12,1%, Państwowy Fundusz Kombatantów – 75,8%. Zwiększenie finansowania dotacjami z budżetu państwa
w porównaniu z 1998 r. dotyczyło: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 0,3 punktu procentowego i Funduszu
Alimentacyjnego o 3,7 punktu procentowego. W mniejszym stopniu niż w 1998 r.
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państwo finansowało wydatki Państwowego Funduszu Kombatantów (o 17,9 punktu procentowego), Funduszu
Pracy (o 6,2 punktu procentowego), Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (o 1,2 punktu procentowego) i Funduszu
Emerytalno-Rentowego (o 0,4 punktu procentowego).
Niekorzystnym zjawiskiem był znaczący wzrost należności, zwłaszcza w funduszach, które w
najwyższych kwotach wspomagane są dotacjami z budżetu państwa.
Należności FUS m.in. od płatników składek na ubezpieczenie społeczne, wzrosły w ujęciu nominalnym
w 1999 r. (w stosunku do 1998 r.) o 96% i osiągnęły według stanu na 31 grudnia 1999 r. kwotę 20.072.462 tys.
zł. Zaległości płatników składek na FUS nie można określić, z uwagi na niesprawność systemu informatycznego
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Należności Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniosły na koniec 1999 r. 791.887 tys. zł, co stanowiło
w ujęciu nominalnym wzrost o 55,6% w stosunku do roku 1998 (509.018 tys. zł)
Stan należności Funduszu Alimentacyjnego, głównie od osób zobowiązanych do alimentacji, wynosił na
koniec 1999 r. – 2.703.105 tys. zł i w porównaniu ze stanem na koniec 1998 r. był wyższy o 689.762 tys. zł, tj.
nominalnie o 34,3%.
Wyniki kontroli za 1999 r. wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami
poszczególnych funduszy. W ocenie NIK szczególnie niepokojące były rosnące należności funduszy i
nieefektywność ich egzekucji.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 1999 r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie środkami
publicznymi przeznaczonymi na wspomaganie przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska;
-

dopiero w drugiej połowie roku, a zwłaszcza w IV kwartale, w którym
zrealizowano 60% wypłat, zintensyfikowano działalność w zakresie pomocy
finansowej na cele ekologiczne, obniżając jednocześnie stan wolnych środków
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krajowych do 50.137 tys. zł na dzień 31.12.1999 r. Przez pierwsze półrocze 1999 r.
utrzymywano natomiast wysoki poziom środków pieniężnych w kwocie
585.434 tys. zł na początku stycznia, 547.682 tys. zł na koniec czerwca,
511.611 tys. zł na koniec lipca wykorzystując je głównie na lokaty i działalność
kapitałową a nie na cele ekologiczne, co było niecelowe i niegospodarne. Do
realizacji uchwalonego planu finansowego przystąpiono bez „Strategii działania
NFOŚiGW”,
-

zobowiązania z zawartych umów planowanych a niezrealizowanych na dzień
31 grudnia 1999 r. wyniosły 128.973 tys. zł przy stanie środków pieniężnych
i papierów wartościowych w wysokości 50.137 tys. zł. Równocześnie od
15 czerwca 1999 r. zablokowano kwotę 95.384 tys. zł na zakup akcji BOŚ S.A.,
który do czasu zakończenia kontroli nie doszedł do skutku. Nie rozpatrzono
112 wniosków zakwalifikowanych na podstawową listę rankingową, nie zawarto
umów pomimo przyznania dofinansowania na podstawie 16 wniosków,

-

realizowano zadania i gospodarowano środkami według uchwalonych szerokich
priorytetów (programów), przy niedopracowanej procedurze postępowania
z wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć. Dwusesyjny system rozpatrywania
wniosków nie zapewniał systematycznego w ciągu roku wydatkowania środków.
Plan finansowy i plan działalności dwukrotnie zmieniano,

-

plany pożyczek i dotacji oraz własnych wydatków inwestycyjnych zostały
dostosowane do możliwości wykonania dzięki wprowadzeniu zmian w planie
finansowym we wrześniu 1999 r., co zapewniło odpowiednio 99,4%, 100,6%
i 99,9% wykonania,

-

plan własnych wydatków inwestycyjnych jak i zmianę zwiększającą o około 40%
ustalono

bez właściwej specyfikacji potrzeb. Bez wymaganej zgody Rady

Nadzorczej utworzony został Ośrodek Informacji o Edukacji Ekologicznej,
a z zaplanowanych na ten cel wydatków (tj. około 6% własnych wydatków
inwestycyjnych) za kwotę 390 tys. zł zakupione zostały 3 samochody dla potrzeb
Zarządu. Działania te według oceny NIK należy uznać jako nierzetelne
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dysponowanie środkami publicznymi, ponieważ nie informowano Rady Nadzorczej
o pełnym zakresie wnioskowanych zakupów,
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-

bez zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą docelowych zmian w regulaminie
organizacyjnym

Zarząd Narodowego Funduszu przeprowadzał rozpoczętą

w marcu 1998 r. reorganizację i dokonywał zmian w strukturze organizacyjnej
Biura NFOŚiGW ,
-

jednocześnie Narodowy Fundusz w 1999 r. zwiększył zatrudnienie do 250 osób
i w 2000 r. zaplanował dalszy wzrost do 296 etatów. Zdaniem NIK, działania te
przy braku strategii działania NFOŚiGW i docelowej koncepcji organizacji Biura
NFOŚiGW są nieuzasadnione.
W 1999 r. powstały samorządowe wojewódzkie Fundusze Ochrony Gruntów Rolnych, wojewódzkie i

powiatowe Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły głównie długotrwałego przekazywania dokumentów rozliczających stany środków finansowych przez
byłe wojewódzkie fundusze, nierzetelnego sporządzania sprawozdawczości, nierzetelnego i niestarannego
opracowywania planów finansowych funduszy.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 1999 r.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
-

nierzetelnego i niekompletnego gromadzenia informacji na kontach ubezpieczonych i kontach płatników
składek,

-

nieefektywnej egzekucji należności od płatników składek, nieterminowego i niepełnego przekazywania
należnych kwot z tytułu ubezpieczenia społecznego do otwartych funduszy emerytalnych, nie zasilania
funduszy wyodrębnionych z FUS zgodnie z rzeczywistym wpływem składek,

-

niewyodrębnienia funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli powyższe nieprawidłowości spowodowane zostały głównie

niesprawnością systemu informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przez co nie można
wiarygodnie ustalić podstawowych danych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Sytuację finansową FUS i
wyodrębnionych w jego ramach funduszy można będzie ocenić dopiero po uzupełnieniu ewidencji kont
ubezpieczonych i płatników oraz po dokonaniu stosownych przeksięgowań.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych była
bardzo trudna.
Należności od płatników składek na ubezpieczenia społeczne gwałtownie narastały w trakcie 1999 r.,
osiągając na koniec grudnia poziom 20.072 mln zł, tj. wyższy aż o 96% od stanu na koniec 1998 r.
Realizowane dochody nie wystarczały na pełne pokrycie wydatków na wypłaty emerytur i rent.
Zachwianie płynności finansowej FUS w 1999 r. spowodowało konieczność zaciągnięcia w trakcie roku
kredytów w bankach na kwotę 4.384 mln zł. Również dotacja z budżetu państwa w wysokości 9.749,7 mln zł, w
tym 4.000,0 mln zł sfinansowane zgodnie z art. 28 ustawy budżetowej przychodami z prywatyzacji, nie
rozwiązywała problemów finansowych FUS.
W obliczu zagrożeń płynności finansowej FUS Rada Ministrów wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą
dla stworzenia możliwości kolejnego zasilenia finansowego FUS. Ustawa z dnia 23 września 1999r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych164 stworzyła prawne podstawy do udzielenia w 1999 r. FUS
pożyczki z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 4.000 mln zł.
Minister Finansów, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 1999 r. udzielił w 1999 r.
Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych 7 pożyczek w łącznej kwocie 4.000 mln zł. Cała kwota sfinansowana
została z przychodów z prywatyzacji zrealizowanych przez budżet państwa w 1999 r.
Omówione przedsięwzięcia zabezpieczyły podstawy dla wypłat należnych świadczeń, w tym zwłaszcza
rent i emerytur, ale z zamknięć rachunków wynika, iż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończył 1999 r.
deficytem w kwocie 6.493,4 mln zł. Deficyt FUS był zasadniczą przyczyną wzrostu deficytu sektora publicznego
w 1999 r. aż do 39,2%.

164

Dz.U. Nr 78, poz. 875.
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w gospodarce finansowej PFRON nastąpiła w 1999 r.
poprawa w stosunku do roku 1998, polegająca w szczególności na:
−

rozliczeniu wszystkich podmiotów zobowiązanych do wpłat na Fundusz, które nie były rozliczone do końca
1998 r.;

− wzmożeniu działań egzekucyjnych i windykacyjnych wobec dłużników, dzięki
którym odzyskano, w ramach windykacji, należności w kwocie prawie 2 –
krotnie wyższej niż w roku poprzednim;
−

decentralizacji zadań oraz wydatków PFRON, dotychczas realizowanych przez Biuro Funduszu w
Warszawie;

−

zmniejszeniu

nieprawidłowości

finansowych

w

1999

r.

(kwoty

wydatkowane

z naruszeniem prawa, uszczuplenia w dochodach, inne nieprawidłowości finansowe), w
porównaniu do roku poprzedniego, o 247.949,5 tys. zł, tj. o 64,2 %.
Pomimo tych pozytywnych tendencji Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę skalę i
zakres stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła negatywnie wykonanie planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1999 r.
Powyższą ocenę uzasadniają wyniki kontroli wskazujące na:

-

niewykonanie planu PFRON w 1999 r. zarówno po stronie przychodów (90,8 % planu), jak i
wydatków (88,3 % planu), przy jednoczesnym znacznym przekroczeniu zaplanowanego stanu
Funduszu na koniec 1999 r. w zakresie lokowania wolnych środków finansowych Funduszu w
formie

lokat

oraz

w papiery wartościowe Skarbu Państwa;

-

dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz w łącznej kwocie
4.489,4 tys. zł. W ocenie NIK, jedną z przyczyn przedawnienia należności z tytułu wpłat na PFRON było
nierzetelne prowadzenie kont analitycznych przez Wydział Poboru Wpłat. Świadczy o tym zmienianie
w toku kontroli przez ten Wydział informacji, dotyczących kwot przedawnień. Dopuszczenie do powstania
w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz należy uznać za działanie niezgodne z prawem..
Stanowi to naruszenie
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dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

-

-

-

-

niepodejmowanie działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów (Dyrekcja Generalna PKP –
127.058,3 tys. zł oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi – 215,9 tys. zł)
zalegających we wpłatach na PFRON na kwotę ogółem 127.274,2 tys. zł.;
powstanie w 1999 r. przedawnień należności PFRON w związku z nie rozliczeniem 4 tzw. faktur węglowych
w łącznej wysokości 31,0 tys. zł, a także ujawnienie dopiero w 1999 r. faktu przedawnień zobowiązań
wynikających z 21 faktur węglowych na kwotę ogółem 107,0 tys. zł, które miały miejsce w latach 19971998. Dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień na kwotę
31,0 tys. zł stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w przepisie art. 138 ust. 1
pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
niepodejmowanie w stosunku do czterech podmiotów, do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, żadnych działań
polegających na windykacji wierzytelności lub zaspokojeniu należności Funduszu, mimo że od przekazania
spraw do windykacji upłynęło od 10 do 18 miesięcy. Zadłużenie tych podmiotów wynosiło 1.179,3 tys. zł. W
ocenie NIK, niepodejmowanie przez Wydział Finansowy działań windykacyjnych w stosunku do wszystkich
należności Funduszu miało wpływ na zmniejszenie przychodów Funduszu w 1999 r.;
niepodejmowanie działań windykacyjnych w przypadku trzech spraw pożyczkobiorców posiadających
zaległości w spłacie pożyczek na kwotę
465,9 tys. zł. W ocenie NIK, brak działań PFRON w celu uregulowania przez pożyczkobiorców
wierzytelności Funduszu miał bezpośredni wpływ na zmniejszenie stanu Funduszu w 1999 r.;
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze oferenta na dostawę systemu
informatycznego do obsługi służb finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji środków trwałych
w 16 oddziałach terenowych PFRON o wartości 2.984,5 tys. zł brutto w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji. Naruszenie przepisów polegało na nieunieważnieniu
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-

-

-

przetargu, pomimo wyboru przez komisję przetargową oferty przewyższającej
o 49,2 % kwotę (2 mln zł) przeznaczoną przez zamawiającego na finansowanie zamówienia. Stanowi to
naruszenie przepisów art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy
o zamówieniach publicznych, a także stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa
w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
zwolnienia jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych centrów pomocy rodzinie) z obowiązku
składania wniosków do PFRON, dotyczących realizacji programu celowego odnośnie dofinansowania
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także z obowiązku
zawarcia umów o przekazaniu środków na dofinansowanie tego programu w formie określonej w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom
samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Działanie takie
było niezgodne z postanowieniami przepisów ww. rozporządzenia. Ponadto na realizację programu
wykorzystano 15.001,0 tys. zł, tj. 50,0 % zaplanowanych środków. Powodem był zbyt krótki termin jego
realizacji – II połowa 1999 r. W ocenie NIK, ze względu na społeczną rangę problemu, PFRON winien
dołożyć więcej staranności przy opracowywaniu programu;
niezbycie akcji dwóch spółek (TUR Polisa S.A., Polifarb Cieszyn S.A.) notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych (pomimo wniosku NIK), objętych w wyniku zainwestowania przez PFRON, w latach 19931996, wolnych środków pieniężnych w kwocie 4.911,5 tys. zł. Według kursu akcji z dnia
29 grudnia 1999 r. (ostatnia sesja giełdowa w 1999 r.) wartość tych walorów wynosiła 1.072,1 tys. zł, co
oznacza spadek o 1.488,4 tys. zł (tj. o 58,1 %)
w stosunku do kursu akcji na dzień 30 grudnia 1998 r. (2.560,4 tys. zł);

nierzetelne opracowanie na 1999 r. planu kosztów bieżących Biura i oddziałów
PFRON. Z 23 pozycji kosztów (wraz z rezerwą na nieprzewidziane wydatki)
przyjętych do planu, planowane koszty przekroczono w 11 pozycjach, m. in.:
„inne
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koszty” o 129 tys. zł, tj. o 137,2 %. Nie wykonano kosztów także w 11
pozycjach, m. in.: „podróże służbowe zagraniczne” - 64 tys. zł poniżej planu
(wykonanie
w 36,0 %). Z kolei rzeczywiste wykonanie kosztów wskazuje, że na etapie
planowania nie dokonano szczegółowej ich analizy;
-

brak właściwego systemu informatycznego, umożliwiającego bieżące monitorowanie stanu rozrachunków z
poszczególnymi podmiotami;

-

niezrealizowanie części wniosków pokontrolnych, przedstawionych po kontroli wykonania planu
finansowego PFRON w 1998 r.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza po raz kolejny, iż w gospodarce finansowej państwowych funduszy

celowych obowiązują słabsze, niż w państwowych jednostkach budżetowych, rygory i prawne mechanizmy
dyscyplinowania gospodarki środkami publicznymi. Ponadto nie podlegają one takiej kontroli, w tym
parlamentarnej, jak ma to miejsce w przypadku wydatków państwowych jednostek budżetowych.
Agencje, objęte kontrolą NIK, w zakresie wykorzystania dotacji otrzymały środki publiczne w kwocie
3.059.934 tys. zł. W 1999 r. agencje wykorzystały 3.046.887 tys. zł otrzymanych ze środków publicznych, tj.
99,6% kwoty im przekazanej. Środki publiczne otrzymane przez agencje z sektora rządowego i wykorzystane w
1999 r. stanowiły 0,49% PKB.
Środki publiczne wykorzystane przez agencje w 1999 r. stanowiły 2,2% łącznych wydatków budżetu
państwa. Zasadnicza część środków (73,4%) skierowana została do ARiMR oraz ARR na realizację ustawowych
zadań w rolnictwie.
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności tych agencji dotyczyły głównie: nieprzestrzegania
procedur ustalonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (stwierdzono to w Agencji Rezerw
Artykułów Sanitarnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej), nierealnego planowania, w tym planowania nadmiernych przychodów oraz
niedoszacowania wydatków, udzielania przez agencje związane z rolnictwem dotacji
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podmiotom nieuprawnionym oraz braku w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
S.A. księgowej ewidencji dotacji przekazanych przez Ministra Gospodarki na realizację programu reformy
górnictwa węgla kamiennego, nierzetelnej sprawozdawczości dotyczącej wydatków inwestycyjnych, co ustalono
w 1999 r. w Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Do stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości zaliczyć należy także nieskuteczność działań agencji w
zakresie sprawowania nadzoru i kontroli wewnętrznej. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła w Agencji Rynku
Rolnego niedobory w magazynach państwowych zbóż i cukru na ogólną wartość 8.917,8 tys. zł.
W trzech agencjach stwierdzono działania, ocenione przez Najwyższa Izbę Kontroli, jako
niegospodarne. Np. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna nie wyegzekwowała od Warmińskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego w Olsztynie kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy
laboratorium w Porębach Leśnych k. Mińska Mazowieckiego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zamówiła (z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych) 65 tys. sztuk
kompletów książek na kwotę 919,9 tys. zł, zawyżając jednocześnie ilość zamówionych egzemplarzy. W związku
z tym Agencja poniosła nieuzasadnione wydatki w kwocie ok. 300 tys. zł, z tytułu druku niepotrzebnych
kompletów książek.
Pod względem realizacji zaplanowanych na 1999 r. zadań, w ocenie NIK, nie w pełni zrealizowała
zadania Agencja Prywatyzacji (na planowanych 55 spółek sprywatyzowała 22) oraz Agencja Rynku Rolnego w
zakresie interwencyjnego skupu zbóż określonego w „Rocznym programie działań interwencyjnych Agencji na
1999 r.” Dokonany przez Agencję interwencyjny skup pszenicy był niższy od założeń programowych o 9,8%, a
skup żyta o 10,3%.
Mimo stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że agencje spełniły główne
zadania określone w założeniach planistycznych na 1999 r.
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Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę rozmiary środków kierowanych do agencji
i stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości konieczne jest zwiększenie skuteczności
działań dysponentów części budżetowych w realizacji zadań w zakresie nadzoru i kontroli
określonych w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. W szczególności chodzi o
przeprowadzanie kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań, na które udzielono dotacji z
budżetu oraz o oceny prawidłowości wykorzystania dotacji i podejmowanie działań w trakcie
roku budżetowego eliminujących opóźnienie w realizacji zadań lub inne nieprawidłowości w
zakresie gospodarowania środkami z dotacji.
Został zrealizowany wniosek NIK zawarty w Analizie wykonania budżetu państwa w latach 1997-1998,
dotyczący dokonania przeglądu i analizy funkcjonowania funduszy celowych. Wykonując ustawowy obowiązek
(art. 199 ustawy o finansach publicznych) Rada Ministrów dokonała w 1999 r. analizy celowości działania
państwowych funduszy celowych oraz agencji. Opracowanie to zostało przekazane w dniu 31 grudnia 1999 r.
Marszałkowi Sejmu. Nie kwestionuje ono celowości działania ani państwowych funduszy celowych, ani agencji.
Zawiera natomiast propozycje nowych rozwiązań i uregulowań prawnych, uwzględniających możliwość
konsolidacji zadań realizowanych przez poszczególne fundusze i agencje, jak i ich harmonizacji z zadaniami
realizowanymi przez administrację rządową i samorządową.

13. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych będący oskarżycielami w postępowaniu w pierwszej
instancji otrzymali w 1999 r. do rozpoznania 4.534 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych. W wyniku rozpoznania złożonych zawiadomień rzecznicy wnieśli ogółem 1.931 wniosków
o ukaranie. Spośród złożonych przez rzeczników wniosków o ukaranie, komisje orzekające wszczęły
postępowanie w 1.593 sprawach.
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Łącznie do rozpatrzenia przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w roku 1999 były wnioski dotyczące 4.505 osób obwinionych (w 1998 r. - 9.400 osób
obwinionych). W 1999 r. rozstrzygnięto sprawy dotyczące 3.015 osób obwinionych, tj. 66,9% (w 1998 r. – 7.842
osób, tj. 83,4%).
Komisje orzekające w I instancji uniewiniły w 1999 r. – 489 osób, co stanowiło 18,2% obwinionych,
podczas gdy w 1998 r. uniewiniono 1.192 osoby, tj. 19,4% obwinionych.
Winnymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych uznano 2.194 osoby, w tym ukarano 1.348 osób,
tj. 61,5%, a w 1998 r. - 58%.
Zmniejszył się udział kar pieniężnych w orzeczeniach komisji, gdyż karą pieniężną ukarano 217 osób,
tj. 16,1% osób ukaranych, podczas gdy w 1998 r. wobec 26% ukaranych zastosowano kary pieniężne.
Jednocześnie w stosunku do 843 osób, tj. 38,5% osób uznanych winnymi naruszenia dyscypliny
finansów publicznych odstąpiono w 1999 r. od wymierzenia kar, podczas gdy w 1998 r. wskaźnik ten wynosił
40%.
Najczęściej występowały następujące naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

- przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych, za co ukarano 877 osób (w 1998 r. – 1.427 osób),
- przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających
budżet, za co ukarano 722 osoby (w 1998 r. – 1.529 osób),
- wypłacenie wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez
jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na
pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub
składek, za co ukarano 629 osób (w 1998 r. – 1.589 osób),
- naruszenie zasad, form lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, za co ukarano 609 osób (w 1998 r. – 1.066 osób).
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Suma kar pieniężnych wymierzonych w 1999 r. wyniosła 117,7 tys. zł (w 1998 r. – 112,8 tys. zł).
W 1999 r. wyegzekwowano kwotę 51,2 tys. zł z tytułu orzeczonych kar pieniężnych i 40 tys. zł opłat z
tytułu kosztów postępowania.
Do Głównej Komisji Orzekającej w 1999 r. wpłynęło 165 odwołań od rozstrzygnięć wydanych w I
instancji, które dotyczyły 120 spraw (w 1998 r. 140 odwołań dotyczących 79 spraw).
W wyniku rozpatrzenia odwołań przez Główną Komisję Orzekającą utrzymano w mocy orzeczenia
wydane w I instancji w przypadku 43 odwołań (w 1998 r. – 55 odwołań) uchylono orzeczenia wydane w I
instancji przy 84 odwołaniach
(w 1998 r. – 71 odwołaniach). Z powodu przedawnienia orzekania umorzono 20 spraw.
W kontroli wykonania budżetu państwa za 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 238 przypadków
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Najczęstsze przyczyny naruszenia dyscypliny obejmowały:

- naruszenie zasady, formy lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia
publicznego – art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych – 50
przypadków (w 1998 r. – 109 przypadków),
-

niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej oraz
dotacji z budżetu lub z funduszu celowego – art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 46 przypadków
(w 1998 r. – 43 przypadki),

- przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych – art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 32 przypadki
(w 1998 r. – 858 przypadków).
Zmniejszenie liczby naruszeń dyscypliny finansów publicznych, stwierdzone w toku kontroli wykonania
budżetu państwa w 1999 r. wynikało z wydzielenia od 1999 r. z bezpośredniego finansowania z budżetu państwa
zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania. W latach poprzednich stwierdzono, iż
w państwowych jednostkach budżetowych, działających w tych sferach finansowanych z budżetów wojewodów
dopuszczano do powstania zobowiązań wymagalnych nie mających pokrycia w planach finansowych.
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Stwierdzono poprawę w przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych w urzędach naczelnych i
centralnych organach administracji rządowej oraz jednostkach pozarządowych. Najwyższa Izba Kontroli
kontrolując wykonanie budżetu państwa za 1999 r. stwierdziła 53 przypadki naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, podczas gdy w 1998 r. takich przypadków było 64. Zmniejszyła się zwłaszcza liczba stwierdzonych
przypadków naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych z 109 w 1998 r. do 50 w roku 1999.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nie świadczy to jednak o wyraźnej poprawie przestrzegania
dyscypliny w całym sektorze finansów publicznych oraz bardziej rygorystycznym stosowaniu odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny, gdyż komisje orzekające rozpatrywały w 1999 r. sprawy dotyczące czynów
popełnionych z reguły w 1998 r.

14. Ocena wykonania budżetu państwa w 1999 r. w poszczególnych
częściach klasyfikacji budżetowej
Dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli oceny wykonania budżetu państwa
w poszczególnych częściach zostały przedstawione w tomie II oraz w odrębnych
informacjach omawiających wyniki kontroli wykonania budżetu w poszczególnych
częściach budżetu państwa.
Pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa Najwyższa Izba Kontroli
wyraziła

wobec

dysponentów,

w

których

działaniach

nie

stwierdzono

nieprawidłowości, a także stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości które nie
miały zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa za
1999 r. nie stwierdzając nieprawidłowości w następujących częściach: Sąd Najwyższy,
Naczelny Sąd Administracyjny, Kancelaria Senatu, Trybunał Konstytucyjny, Krajowe
Biuro Wyborcze, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Zamówień
Publicznych, Urząd Ochrony Państwa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rezerwy ogólne.
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 1999 r.
stwierdzając

jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na

wykonanie budżetu w częściach: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Rządowe

Centrum

Studiów

Strategicznych,

Rzecznik

Praw

Obywatelskich,

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Kancelaria Sejmu, Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Urząd Regulacji
Energetyki, Generalny Inspektorat Celny, Urząd Służby Cywilnej, Komitet Integracji
Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Polska Akademia Nauk, Obsługa zadłużenia zagranicznego,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Urząd Pracy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Komitet Badań Naukowych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Agencja Atomistyki,
Wyższy Urząd Górniczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Polski Komitet
Normalizacyjny, Główny Urząd Miar, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Główny Inspektorat Kolejnictwa,
Regionalne

Izby

Obrachunkowe,

Rezerwy

celowe,

Samorządowe

Kolegia

Odwoławcze.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację budżetu państwa za
1999 r. mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu w częściach: Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu
Państwa,

Ministerstwo

Rolnictwa

i Gospodarki

Żywnościowej,

Ministerstwo

Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Obsługa długu krajowego, Urząd Kultury
Fizycznej i Turystyki, Główny Urząd Ceł, Subwencje ogólne dla samorządu
terytorialnego oraz Przychody i rozchody związane z
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

finansowaniem deficytu
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu za 1999 r.
w częściach: 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 58 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawę do wydania oceny negatywnej w odniesieniu do Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej stanowią przede wszystkim nieprawidłowości dotyczące:
- nieefektywnego nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową, w tym nie rozliczenie
wydatków z rezerw celowych w wysokości 169, 1 mln zł oraz środków z rezerwy z
1998 r.

na wdrożenie reform systemowych w sferze

ochrony zdrowia,

umieszczonych na rachunku depozytowym – w wysokości 161,6 mln zł,
- sfinansowania z naruszeniem przepisów prawa, jako wydatków na usługi zdrowotne
– wydatków na staże podyplomowe i specjalizację w wysokości 65,3 mln. zł oraz
dydaktykę stomatologiczną, realizowaną przez szpitale kliniczne – w wysokości
10 mln zł,
- rozdysponowania rezerwy w wysokości 95,2 mln na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych realizowanych przed 1998 r. bez określenia zasad

i trybu jej

podziału,
- sfinansowania z naruszeniem przepisów prawa, wydatków inwestycyjnych
i bieżących, w tym min.

na zakup aparatury medycznej, w ramach

realizacji

programów polityki zdrowotnej – w łącznej wysokości ponad 32,4 mln zł,
- zrealizowania w 1999 r. przez Ministerstwo Zdrowia tzw. centralnych zakupów
leków i leczniczych środków technicznych na łączną kwotę 239 mln zł,
przekazanych następnie nieodpłatnie, bez podstawy prawnej, samodzielnym
publicznym zakładów opieki zdrowotnej,
- niegospodarnego zakupu przez Kasy Chorych samochodów o znacznej wartości
z rezerwy na zakupy inwestycyjne.
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła również

wykonanie planów finansowych

państwowych funduszy celowych. Pozytywnie oceniono, stwierdzając jedynie
nieznaczne
finansowych

uchybienia
w

nie mające istotnego wpływu na realizację planów

następujących

funduszach:

Funduszu

Pracy,

Funduszu
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Alimentacyjnym, Centralnym Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu
Promocji Twórczości, Funduszy KRUS tj.: Funduszu Emerytalno-Rentowego,
Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu Administracyjnego.
Pozytywnie oceniono, pomimo stwierdzenia istotnych nieprawidłowości nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na realizację planu finansowego Państwowy
Fundusz Kombatantów oraz Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację planu finansowego
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Negatywna ocena realizacji planu Funduszu oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

(część

–

58)

wynikała

przede

wszystkim

z następujących

nieprawidłowości:
- Zakład nie zapewniał rzetelnego i kompleksowego gromadzenia informacji na
kontach ubezpieczonych i płatników składek, do czego był zobowiązany przepisami
art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- Zakład nie posiadał danych o liczbie ubezpieczonych w poszczególnych kasach
chorych oraz informacji o wpływach kwot ze składek na ubezpieczenia zdrowotne
dla poszczególnych kas chorych,
- Zakład nie dysponował informacją o kwotach należnych otwartym funduszom
emerytalnym,
- Zakład zaciągał kredyty z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych,
- Zakład nie posiadał w 1999 r. danych o stanie zadłużenia płatników składek
powstałego w 1999 r. oraz w sposób niezadowalający prowadził egzekucję składek,
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- Zakład nie powołał Funduszu Rezerwy Demograficznej,
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- nie zostały wyodrębnione z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych fundusze
rezerwowe dla ubezpieczenia rentowego oraz chorobowego i ubezpieczenia
wypadkowego, co było niezgodne z art. 55 pkt 5 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Negatywną ocenę realizacji planu finansowego przez PFRON uzasadniają
wyniki kontroli wskazujące na:
- niewykonanie planu po stronie przychodów, jak i wydatków,
- powstanie w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz w kwocie
4.489,4 tys. zł,
- niepodejmowanie działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów
zalegających we wpłatach na PFRON na kwotę 127.274,2 tys. zł,
- niepodejmowanie w stosunku do 4 podmiotów działań dla odzyskania
1.179,3 tys. zł,
- niepodejmowanie działań windykacyjnych w przypadku trzech pożyczkobiorców
posiadających zaległości w spłacie pożyczek na kwotę 465,9 tys. zł,
- nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze
oferenta na dostawę systemu informatycznego o wartości 2.984,5 tys. zł brutto,
- zwolnienia jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku składania wniosków do
PFRON dotyczących realizacji programu celowego, a także zwolnienia z obowiązku
zawarcia umów o przekazaniu dotacji,
- niezbycie akcji dwóch spółek,
- brak

właściwego

systemu

informatycznego,

umożliwiającego

monitorowanie rozrachunków z poszczególnymi podmiotami.

bieżące
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Negatywną ocenę realizacji planu finansowego przez NFOŚiGW uzasadniają
następujące nieprawidłowości:
- przez pierwsze półrocze 1999 r. utrzymywano wysoki stan środków pieniężnych
(585,4 mln zł w styczniu i 547,7 mln zł na koniec czerwca) wykorzystując je
głównie na lokaty i działalność kapitałową, a nie cele ekologiczne,
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- kwota 93,4 mln zł wpłacona 15 czerwca 1999 r. na zakup części akcji Banku
Ochrony Środowiska S.A., do czasu zakończenia kontroli NIK, znajdowała się bez
oprocentowania na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim BOŚ S.A.,
- do realizacji planu finansowego przystąpiono bez „Strategii działania Narodowego
Funduszu”,
- bez zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą docelowych zmian w regulaminie
organizacyjnym Zarząd Narodowego Funduszu przeprowadzał rozpoczętą w 1998 r.
reorganizację,
- bez wymaganej zgody Rady Nadzorczej utworzono Ośrodek Informacji o Edukacji
Ekologicznej,
- z przyznanych przez Radę Nadzorczą 2 mln zł dodatkowych środków
inwestycyjnych przeznaczonych na prace adaptacyjno-aranżacyjne i wyposażenie
budynku biurowego Zarząd Funduszu 390 tys. zł przeznaczył na zakup
3 samochodów osobowych.
Najwyższa Izba Kontroli dokonała także oceny budżetu państwa za 1999 r.
w częściach 85/02–32 – budżety wojewodów.
Wyniki kontroli wykazały uchybienia i nieprawidłowości w realizacji ustawy
budżetowej we wszystkich województwach.
Pozytywnie oceniono wykonanie budżetu państwa za 1999 r. stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu
w następujących województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim,
podlaskim i świętokrzyskim.
Pozytywnie oceniono również wykonanie budżetu państwa za 1999 r., mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, które w ocenie NIK, nie miały
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu w następujących województwach:
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dolnośląskim,

kujawsko–pomorskim,

lubuskim,

mazowieckim,

podkarpackim,

pomorskim, śląskim, warmińsko–mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
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15.. Wnioski
Na podstawie analizy wykonania budżetu państwa w 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli
uważa za niezbędne:
- podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zapewnienia spójności ustawy
o Policji z przepisami regulującymi zasady działania administracji państwowej oraz ustawy
o finansach publicznych,
- przyspieszenie wydania aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, w tym
zwłaszcza w sprawie uregulowania szczegółowych zasad wykonywania budżetu państwa,
gospodarki finansowej funduszy celowych, jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, finansowania inwestycji dotowanych z
budżetu,
- terminowe wydawanie aktów wykonawczych do ustawy budżetowej, przede wszystkim
regulujących szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu
państwa,
- sprecyzowanie, w ramach prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów, zasad
kwalifikowania wydatków związanych z integracją z Unią Europejską oraz
umożliwiających finansowanie procedur medycznych, realizowanych przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a także dostosować treść dotychczasowego § 46 do
nazewnictwa określonego w art. 71 ustawy o finansach publicznych,
- rozważenie dokonania zmian w systemie finansowania jednostek samorządu
terytorialnego, co powinno pozwolić na ograniczenie zakresu dotowania z budżetu państwa
zadań tych jednostek, w szczególności zadań własnych,
- uregulowanie zasad i trybu sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków z dotacji
udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobem realizacji zadań
finansowanych ze środków dotacji,
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- doprecyzowanie zasad finansowania zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- uregulowanie zasad inwestowania państwowych funduszy celowych oraz agencji w akcje i
udziały podmiotów gospodarczych oraz gospodarowania wolnymi środkami,
- rozważenie zamieszczania w ustawach budżetowych planów finansowych agencji
rządowych,
- uporządkowanie gospodarki finansowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dla
zapewnienia pełnej realizacji ustawowych zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych,
- doskonalenie metod prognozowania dochodów budżetu państwa, w tym zwłaszcza
dochodów o charakterze podatkowym,
- kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności poboru należności
podatkowych i niepodatkowych oraz obniżenia stanu zaległości budżetowych,
- zakończenie prac związanych z regulowaniem zobowiązań byłych państwowych jednostek
ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania, w celu zminimalizowania dodatkowych
kosztów, które obciążają budżet państwa,
- planowanie w ustawach budżetowych środków niezbędnych na sfinansowanie zobowiązań
Skarbu Państwa w wysokości zapewniającej ich sfinansowanie,
- zaniechanie tworzenia rezerw budżetowych w poszczególnych częściach budżetu
i dokonywanie podziału na podległe jednostki pełnych kwot wydatków zaplanowanych w
ustawie budżetowej,
- wypełnianie przez dysponentów części budżetowych zadań w zakresie nadzoru i kontroli
określonych w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w szczególności poprzez
dokonywanie kwartalnych ocen realizacji zadań budżetowych, realizacji dochodów i
wydatków i prawidłowości wykorzystania dotacji oraz poprzez podejmowanie, w razie
potrzeby, przedsięwzięć zapewniających prawidłową realizację budżetu państwa,

394
- rozważenie zmiany systemu finansowania dotacją z budżetu państwa zadań powiatowych
służb, inspekcji i straży,
- uwzględnienie przy planowaniu środków na wynagrodzenia rzeczywistego stanu
zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej oraz przeprowadzenie analizy zatrudnienia
w sektorze rządowym w powiązaniu z zakresem kompetencji, w tym przekazaniem zadań i
środków do jednostek samorządu terytorialnego,
- wzmożenie nadzoru nad utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych, w tym zwłaszcza
egzekwowanie odpowiedzialności za przekroczenie zakresu upoważnień do dokonywania
wydatków ze środków publicznych oraz przekraczania zakresu upoważnień do zaciągania
zobowiązań obciążających budżet przez podległe jednostki.
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I. UWARUNKOWANIA I CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ w 1999 r.
W 1999 r. gospodarka polska rozwijała się w tempie wolniejszym, niż w latach
poprzednich. Produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł realnie o 4,1%, tj. o 1,3 pkt. proc.
mniej, niż to pierwotnie szacował Narodowy Bank Polski na etapie ustalania Założeń
polityki pieniężnej na rok 1999165. W stosunku do roku 1998 tempo wzrostu PKB
uległo osłabieniu o 0,7 pkt. proc. W 1999 r. nastąpiły niekorzystne zmiany struktury
popytu krajowego. W tempie zbliżonym do notowanego w 1998 r. wzrosło spożycie
ogółem – o 4,2%, natomiast blisko dwukrotnie niższy niż przed rokiem był wzrost
akumulacji (o ponad 6,8%, podczas gdy w 1998 r. wzrost ten wyniósł 13,8%). Wskutek
szybszego wzrostu popytu krajowego od tempa wzrostu PKB (o 0,8 pkt. proc.), pogłębiło
się ujemne saldo obrotów z zagranicą. Relacja deficytu w obrotach bieżących do PKB
wyraźnie się pogorszyła, osiągając poziom 7,4% wobec 4,4% w 1998 r.
Do osłabienia tempa wzrostu PKB przyczyniło się m.in. pogorszenie
koniunktury za granicą. Wskaźnik koniunktury zewnętrznej166 obniżył się w 1999 r.
do 1,6%, wobec 1,87% w 1998 r. Złożyło się na to przede wszystkim osłabienie
wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro, w tym także w Niemczech, będących
głównym partnerem gospodarczym Polski. W gospodarce polskiej, zwłaszcza
w I połowie 1999 r., nadal silnie odczuwalne były także skutki kryzysu rosyjskiego.
Z punktu widzenia oceny równowagi makroekonomicznej państwa, a co za tym
idzie także oceny stopnia adekwatności polityki pieniężnej, zasadnicze znaczenie ma
stan sektora finansów publicznych. W 1999 r. relacja deficytu tego sektora do PKB
wyniosła 3,2% i była o 0,6 pkt. proc. wyższa niż w roku 1998. Pogłębienie
wspomnianego deficytu nastąpiło pomimo tego, że w 1999 r. odnotowane zostało
zmniejszenie deficytu budżetu państwa, z 2,4% PKB w 1998 r. do 2,0% PKB
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Założenia polityki pieniężnej na rok 1999 stanowią załącznik do uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia
29 września 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999 (M.P. Nr 36, poz. 501),
zmieniony uchwałą Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999 (M.P. Nr 11, poz. 163). W pierwotnej wersji Założeń NBP
szacował wzrost PKB na 5,4 %. Zmieniając Założenia, RPP skorygowała tę prognozę do 4,0%.
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Obliczony na podstawie wskaźników wzrostu PKB w wyrażeniu realnym 17 najważniejszych odbiorców
polskiego eksportu, ważonych ich udziałem w wywozie z Polski.
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w 1999 r. Przyczyną tej sytuacji były w szczególności znaczne niedobory w Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz w sektorze ochrony zdrowia, szacowane łącznie
na ok. 1,2% PKB. Zwiększenie deficytu sektora finansów publicznych, stanowiące
źródło dodatkowej ekspansji fiskalnej, wynikało przede wszystkim z konieczności
sfinansowania 4 zasadniczych reform systemowych, podjętych w jednym czasie167.
Wymienione uwarunkowania miały w ub.r. istotny wpływ na realizację Założeń
polityki pieniężnej.
Rok 1999 był pierwszym rokiem, w którym przez cały okres za ustalanie
i realizację Założeń polityki pieniężnej odpowiadały organy NBP, powołane do życia
na mocy Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.168 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim169, zwanej dalej „ustawą o NBP”.
Art. 3 ust. 1 ustawy o NBP stanowi, że podstawowym celem działalności NBP
jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Poprzez takie
sformułowanie ustawodawca podkreślił nadrzędność dążenia banku centralnego
do ograniczania inflacji nad innymi celami jego działalności.
Rada Polityki Pieniężnej, zwana dalej „Radą” lub „RPP”, przyjmując w dniu
23 września 1998 r. uchwałę w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej
na lata 1999-2003170, podjęła decyzję, iż w swym działaniu będzie bezpośrednio
kierowała się zasadą określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o NBP. Znalazło
to odzwierciedlenie w przyjęciu do realizacji na okres trwania obecnej kadencji RPP,
w tym także na rok 1999, strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Strategia ta
zakłada odejście od ustalania pośrednich i operacyjnych celów polityki pieniężnej oraz
koncentrację na wyznaczeniu i realizacji przede wszystkim celu inflacyjnego.

167

W 1999 r. wprowadzone zostały reformy w zakresie systemu finansowania świadczeń emerytalnych, systemu
finansowania opieki zdrowotnej, reforma terytorialna oraz reforma systemu edukacji.

168

Dz. U. Nr 78, poz. 483.

169

Dz. U. Nr 140, poz. 938 ze zm.

170

M.P. Nr 36, poz. 500.
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W Założeniach polityki pieniężnej na rok 1999 Rada ustaliła, że tempo wzrostu cen
mierzone przez porównanie cen z grudnia 1999 r. do cen z grudnia 1998 r. nie może
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przekroczyć – 8,0%-8,5%. W dniu 24 marca 1999 r. Rada dokonała zmiany celu
inflacyjnego poprzez obniżenie maksymalnego zakładanego wskaźnika inflacji
do 6,6%-7,8%. Wszystkie inne cele i założenia wskazane w Założeniach (w tym także
parametrycznie określona wielkość przyrostu podaży pieniądza) miały charakter
uzupełniający. Ich realizacja została podporządkowana realizacji celu podstawowego,
czyli bezpośredniego celu inflacyjnego.

II. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyznała wyłączne prawo ustalania
i realizowania polityki pieniężnej Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz określiła,
iż założenia tej polityki ustala corocznie organ NBP - Rada Polityki Pieniężnej. Rada
przedkłada Założenia do wiadomości Sejmowi, równocześnie z przedłożeniem przez Radę
Ministrów projektu ustawy budżetowej, a w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku
budżetowego składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania Założeń (art. 227 ust. 1 i 6).
Powyższe postanowienia Konstytucji zostały powtórzone w art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Działając na podstawie tego
przepisu, Rada w dniu 29 września 1998 r. podjęła uchwałę w sprawie założeń polityki
pieniężnej na rok 1999.
W skład Rady wchodzą: Prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej
liczbie przez Prezydenta, Sejm i Senat RP (art. 227 ust. 5 Konstytucji i art. 13 ust. 1
ustawy o NBP).
Ustalenia Rady podejmowane są w formie uchwał (art. 16 ust. 3 ustawy o NBP)
Uchwały Rady realizuje Zarząd NBP. Rada, w ramach przyznanych jej
kompetencji, może także występować do Zarządu NBP z zaleceniem podjęcia
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określonych działań (§ 12 Regulaminu Rady171). Działalność Zarządu NBP w zakresie
realizacji założeń polityki pieniężnej podlega ocenie Rady (art. 12 ust. 3 ustawy o NBP).

171

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
(M.P. Nr 7, poz. 159 ze zm.)
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Ustawa o NBP wyposażyła bank centralny w szereg instrumentów polityki
pieniężnej, przyznając jego organom - Radzie i Zarządowi

- uprawnienia do ich

kształtowania, a w szczególności:
1) w zakresie gromadzenia rezerw obowiązkowych innych banków (art. 38 ust. 1)
ustawa upoważniła:
a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania zasad i stóp rezerwy obowiązkowej banków
(art. 12 ust. 2 pkt 2),
b) Zarząd NBP do:
- zwalniania banków z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej
w okresie realizacji przez bank programu postępowania naprawczego
(art. 39 ust. 3);
- ustalania zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerw obowiązkowych
w NBP oraz określania wysokości zapasu gotówki w złotych, którego
utrzymanie w kasach bankowych będzie równoznaczne z utrzymywaniem
rezerw w NBP (art. 40);
- uchwalania stawki odsetek za naruszenie obowiązku utrzymywania rezerw
obowiązkowych w NBP (art. 41 ust. 1 i 2);
- wyrażania zgody na nieuiszczanie przez bank odsetek za naruszenie obowiązku
utrzymywania rezerwy obowiązkowej, gdy bank jest w stanie zawieszenia,
likwidacji albo upadłości (art. 41 ust. 3);
2) w zakresie udzielania przez NBP kredytu refinansowego bankom (art. 42), ustawa
upoważniła:
a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania wysokości stóp procentowych kredytu
refinansowego (art. 12 ust. 2 pkt 1),
b) Zarząd NBP do określania formy kredytu refinansowego, udzielanego bankom (art.
42 ust. 4 pkt 3);
3) w zakresie przyjmowania przez NBP od banków weksli do dyskonta i redyskonta
(art. 44), ustawa upoważniła:
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a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania stóp dyskontowych i redyskontowych weksli
(art. 12 ust. 2 pkt 1),
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b) Zarząd NBP do określania rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP
do dyskonta i redyskonta oraz uchwalania zasad i trybu ich dyskonta i redyskonta
(art. 44 ust. 2);
4) w zakresie emitowania i sprzedawania przez NBP papierów wartościowych,
sprzedawania i kupowania przez NBP skarbowych papierów wartościowych
w operacjach otwartego rynku, organizowania przez NBP obrotu skarbowymi
papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi, których jest emitentem
(art. 48), ustawa upoważniła Radę do ustalania zasad operacji otwartego rynku
(art. 12 ust. 2 pkt 6) oraz powierzyła Zarządowi nadzór nad ich dokonywaniem
(art. 17 ust. 4 pkt 4).
Szczególnymi uprawnieniami Rady są:
5) uprawnienie do wprowadzenia ograniczenia wielkości środków pieniężnych
oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców
(art. 46 pkt 1),
6) uprawnienie do wprowadzenia obowiązku utrzymywania nie oprocentowanego
depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystywanych przez banki
i krajowych przedsiębiorców (art. 46 pkt 2)172.
Z wymienionych uprawnień szczególnych Rada może skorzystać wyłącznie
w razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej.
Uchwała Rady, ustalająca Założenia polityki pieniężnej na rok 1999, jako
instrument tej polityki przyjęła także kurs walutowy (pkt. 3.5).
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o NBP, zasady ustalania kursu złotego w stosunku
do walut obcych określa Rada Ministrów w porozumieniu z Radą. NBP ogłasza bieżące
kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych (art. 24 ust. 3).
172

Uchwalona w dniu 18 grudnia 1998 r. ustawa Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 ze zm.) w art. 17
przyznała Radzie Ministrów - w razie zagrożenia realizacji założeń polityki pieniężnej - prawo do
wprowadzenia ograniczenia w stosunku do rezydentów i nierezydentów dokonujących obrotu kapitałowego
innego niż inwestycje bezpośrednie, polegającego na obowiązku utrzymywania przez nich
nieoprocentowanego depozytu na specjalnie w tym celu założonym rachunku bankowym w Narodowym
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Banku Polskim. Rada Ministrów może wprowadzić powyższe ograniczenie w drodze rozporządzenia,
zgodnie z wnioskiem Rady Polityki Pieniężnej.
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Po kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r., Prezes NIK
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wydanie orzeczenia
stwierdzającego, że przepisy art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 23 ust. 4, art. 40 i 41 ust. 2 oraz
art. 46 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim nie są
zgodne z postanowieniami art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 7
Konstytucji RP. Ponadto Prezes NIK zwrócił się do TK o wydanie orzeczenia
stwierdzającego, że wydane na podstawie ww. przepisów ustawy o NBP akty
wykonawcze, zostały wydane z naruszeniem postanowień ww. artykułów Konstytucji
RP. Dotychczas powyższe kwestie nie zostały przez Trybunał Konstytucyjny
rozstrzygnięte.

III. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANALIZY
1. Cel inflacyjny
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia fakt, że najważniejszy cel polityki
pieniężnej, ustalony w Założeniach polityki pieniężnej na rok 1999, nie został
osiągnięty. Celem tym było obniżenie tempa wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, tak aby w końcu 1999 r. nie przekroczyło ono 6,6%-7,8%,
w porównaniu z końcem 1998 r. Według danych GUS, poziom cen towarów i usług
konsumpcyjnych w grudniu 1999 r. był o 9,8% wyższy niż w analogicznym okresie
roku poprzedniego.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej z dnia
24 marca 1999 r. o obniżeniu górnego pułapu zakładanego celu inflacyjnego polityki
pieniężnej – z 8,0%-8,5% do 6,6%-7,8% - została podjęta, pomimo tego, że RPP
dysponowała prognozami 12-miesięcznego wskaźnika inflacji na grudzień 1999 r.
w wysokości 7,21-8,07%. Wiadome przy tym było, iż prognozy te, z uwagi na ich
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konstrukcję173, nie uwzględniają pojawiających się z opóźnieniem skutków
inflacyjnych znacznego obniżenia stóp procentowych w IV kwartale 1998 r., a przede
wszystkim w styczniu 1999 r.174 Ponadto, zdaniem NIK, do większej ostrożności
powinny były RPP skłonić, dostępne już wówczas, informacje o silnym bieżącym
wzroście deficytu budżetowego, o trudnej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych i kas chorych oraz o zawartym w dniu 12 marca 1999 r. i zatwierdzonym
w dniu 23 marca 1999 r. porozumieniu państw członkowskich OPEC o ograniczeniu
poziomu wydobycia ropy naftowej175.
W ocenie NIK, nieosiągnięcie w 1999 r. celu inflacyjnego, ustalonego
Założeniami polityki pieniężnej przyniosło m.in. skutek w postaci spadku zaufania
do prognoz, sporządzanych przez bank centralny. O ile np. w grudniu 1998 r.
oczekiwania inflacyjne banków komercyjnych w Polsce mieściły się w określonym
przez RPP przedziale wyznaczającym cel inflacyjny, to w grudniu 1999 r. większość
banków, przedstawiając swoje oczekiwania inflacyjne176 (na poziomie 6,96%), wątpiła
w wykonanie przez NBP celu inflacyjnego na rok 2000, mieszczącego się w przedziale
5,4-6,8%.
Oprócz przekroczenia celu inflacyjnego o 2 pkt. proc., w 1999 r. po raz
pierwszy od początku okresu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki, miał
173

W kwietniu 1999 r. NBP prognozował inflację posługując się 4 modelami ekonometrycznymi. W 3 z tych
modeli (nazywanych autoregresyjnymi) prognozy były sporządzane wyłącznie na podstawie danych
dotyczących kształtowanie się inflacji (ogółem i w poszczególnych grupach towarów i usług) w poprzednich
okresach. Biorąc pod uwagę fakt, że wg badań NBP, zmiany stóp procentowych banku centralnego wpływają
na przebieg procesów z opóźnieniem ok. 3 kwartałów, należy uznać że do kwietnia 1999 r. inflacyjne efekty
dokonanych przez NBP na przełomie 1998 i 1999 r. obniżek stóp procentowych nie zostały w pełni
ujawnione. Tym samym nie mogły one być uwzględnione już w przedstawianych wówczas prognozach
autoregresyjnych. W toku kontroli ustalono, że także założenia dotyczące czwartego modelu prognozowania
inflacji, stosowanego przez NBP (tzw. eksperckiego) nie pozwalały na uwzględnienie ewentualnych
inflacyjnych skutków obniżki stóp procentowych.

174

W komunikacie prasowym NBP z dnia 17 listopada 1999 r. - RPP przyznała, że dokonane w ten sposób
zmniejszenie restrykcyjności polityki pieniężnej, dostosowane do zapowiedzianego przez Rząd stopnia
restrykcyjności polityki fiskalnej, było jedną z przyczyn niepowodzenia polityki antyinflacyjnej.

175

Głównie w efekcie realizacji tego porozumienia światowe ceny ropy naftowej wzrosły w 1999 r. o ok. 130%.
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miejsce wzrost tempa inflacji w stosunku do roku poprzedniego (z 8,6% w grudniu

176

Źródłem danych nt. oczekiwań inflacyjnych banków są ankiety Agencji Reutera.
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1998 r. do 9,8% w 1999 r., tj. o 1,2 pkt. proc.). Wzrost niestabilności cen oznacza,
że NBP nie zrealizował w 1999 r. podstawowego celu swojej działalności, określonego
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Trzeba
jednak zauważyć, że główne czynniki wpływające na przyśpieszenie wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 1999 r. pozostawały poza sferą oddziaływania
NBP. Należą do nich: gwałtowny wzrost cen paliw (stymulowany poprzez wzrost cen
tego surowca na rynkach światowych, podwyżki podatku akcyzowego oraz znaczne
zmonopolizowanie produkcji i dystrybucji paliw w Polsce), polityka Rządu w zakresie
cen kontrolowanych (w tym m.in. częściowe uwolnienie cen energii elektrycznej,
podwyżki podatku akcyzowego) oraz rosnąca nierównowaga sektora finansów
publicznych – szczególnie w sferze poza budżetem państwa – pobudzająca m.in. popyt
wewnętrzny.
Według danych GUS do towarów i usług o najwyższej dynamice cen w 1999 r.
należały:
Tabela nr 1
Dynamika
XII 1999/XII 1998

Waga w koszyku
służącym do wyliczania
wskaźnika ogółem

1. Paliwa

152,7

2,43

Udział w ogólnym
wzroście cen
(w pkt. proc.)/(w%)
1,28/13,1

2. Masło

133,5

0,69

0,23/2,3

3. Usługi transportowe
4. Opłata za najem
mieszkań
5. Warzywa

122,8

1,82

0,41/4,2

121,5

4,05

0,87/8,9

118,7

2,74

0,51/5,2

6. Owoce

116,8

1,58

0,27/2,6

7. Wyroby tytoniowe

116,4

2,59

0,42/4,3

RAZEM (1-7)

-

15,90

3,99/40,1

Ogółem CPI

109,8

100,0

9,8/100

Wyszczególnienie

Źródło: GUS. Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 1999 r.
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Dwunastomiesięczne dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych
w podstawowych grupach wyodrębnianych przez GUS w grudniu 1999 r. przedstawia
tabela nr 2.
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Tabela nr 2
Dynamiki cen w 1999 r. na tle 1998 r. w poszczególnych grupach towarów i usług
konsumpcyjnych (w układzie XII danego roku/ XII roku poprzedniego) 177

Wyszczególnienie

Struktura wag
%
1998

Ogółem
Żywność i napoje
bezalkoholwe
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe*
Towary
nieżywnościowe**
Usługi

Dynamika XII/XII
(XII roku poprz. = 100)

1999

1998

1999

Udział w ogólnym
wzroście cen
(w pkt. proc.)/(w %)
1998
1999

100,0

100,0

108,6

109,8

8,60/100

9,76/100

36,27

31,62

102,8

106,0

1,03/12,0

1,86/19,1

3,91

6,40

111,7

110,7

0,45/5,2

0,70/7,2

32,90

30,63

109,7

110,6

3,20/37,2

3,29/33,7

26,92

31,35

114,6

112,4

3,92/45,6

3,91/40,1

* w 1998 r. bez wyrobów tytoniowych
** w 1998 r. z wyrobami tytoniowymi, w 1999 r. bez wyrobów tytoniowych
Źródło: Dane GUS

NIK zauważa, że w toku kontroli nie znalazła w pełni potwierdzenia, podana
przez NBP do publicznej wiadomości, ocena RPP stwierdzająca, iż jedną z przyczyn
niepowodzenia

polityki

antyinflacyjnej

w

1999

r.

był

znacznie

wyższy

od oczekiwanego wzrost cen żywności178. Według danych GUS - 12-miesięczny
wskaźnik wzrostu tej grupy cen wyniósł w grudniu 1999 r. 6,0%. Tymczasem
prognoza NBP sporządzona bezpośrednio przed zmianą celu inflacyjnego w marcu
1999 r. wskazywała na wzrost o 6,89%, a kolejne prognozy mieściły się w przedziale
6,57%-7%. Należy przy tym podkreślić, że łącznie ceny żywności i napojów
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Od stycznia 1999 r. w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS stosuje zalecaną
przez EUROSTAT klasyfikację COICOP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów). Rezultatem
tego była zmiana sposobu agregacji cen poszczególnych towarów i usług konsumpcyjnych w podstawowe
grupy, co doprowadziło do głębszych zmian wewnętrznych struktury koszyka (wag) stosowanego
do obliczania wskaźników cen. W 1999 r. prezentowane przez GUS główne grupy cen różnią się pod
względem zakresu, a tym samym strukturą wag, od występujących w latach poprzednich. Struktura cen i wag
oparta na konsumpcji indywidualnej wg celów stosowana do obliczania wskaźników cen w 1999 r. zawiera
12 grup, w większości obejmujących zarówno ceny towarów, jak i usług. W celu przybliżenia struktury
rodzajowej cen do poprzednio obowiązującej klasyfikacji, GUS stosował w 1999 r. również orientacyjny
podział towarów i usług na 4 podstawowe grupy przedstawione w tabeli.
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bezalkoholowych wzrosły najmniej spośród 4 głównych grup cen towarów i usług
konsumpcyjnych wyodrębnianych przez GUS.
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Zdaniem NIK, przebieg procesów inflacyjnych w 1999 r., reakcja nań organów
banku centralnego oraz wyniki badań ekonometrycznych NBP pokazują, iż skuteczna
realizacja, przyjętej przez Narodowy Bank Polski, strategii bezpośredniego celu
inflacyjnego, wyznaczonego na okres 1 roku, może napotykać na znaczne trudności.
Z uwagi na opóźnienia, jakimi cechuje się polski mechanizm transmisji impulsów
polityki pieniężnej - bank centralny od połowy danego roku ma w zasadzie bardzo
ograniczone możliwości takiego oddziaływania instrumentami polityki pieniężnej,
by zapewnić realizację wyznaczonego na dany rok celu inflacyjnego. Zasadnicze
skutki decyzji podejmowanych w III i IV kwartale będą widoczne dopiero w roku
następnym. W tej sytuacji znaczenia nabiera trafne prognozowanie i przewidywanie
sytuacji gospodarczej. Wyniki kontroli NIK w latach poprzednich pokazały,
że osiąganie zadowalających rezultatów w badaniach prognostycznych jest niekiedy
znacznie utrudnione. Przyczyniły się do tego przede wszystkim czynniki niezależne
od NBP, jak: zmiany strukturalne i instytucjonalne w okresie przechodzenia Polski
do gospodarki rynkowej, braki w danych liczbowych (w tym np. zbyt krótkie szeregi
czasowe WIBOR lub kwartalnego PKB). Wpływ na jakość materiału statystycznego
miały jednak także decyzje podejmowane przez NBP. Wprowadzane przez bank
centralny zmiany m.in. w zakresie metodologii wyliczania agregatów pieniężnych oraz
horyzontu czasowego prowadzonych operacji otwartego rynku przyczyniły się do tego,
że dane z okresu na okres nie są w pełni porównywalne.
Jak wynika ze Średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 19992003179 Rada Polityki Pieniężnej, obierając strategię bezpośredniego celu inflacyjnego
miała świadomość istniejących ograniczeń. Pomimo ich występowania, RPP uznała,
że w porównaniu z innymi wariantami, strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jest
wyborem najlepszym z możliwych180. Począwszy od 1999 r. Rada, w corocznych
założeniach polityki pieniężnej informuje, że roczne cele polityki pieniężnej są
kolejnymi etapami realizacji średniookresowego celu polityki pieniężnej, jakim jest
obniżenie inflacji w 2003 r. poniżej 4%. Dlatego też Izba stoi na stanowisku, że oprócz

179

M.P. z 1998 r. Nr 36, poz. 500

180

W Średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003 przedstawione zostało także uzasadnienie
decyzji RPP o wyborze strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, w tym omówienie zalet i wad tej oraz
innych możliwych strategii polityki pieniężnej.
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corocznej oceny wykonania założeń polityki pieniężnej, w przyszłości celowe będzie
dokonanie przez NIK oceny realizacji średniookresowego celu polityki pieniężnej.

414

2. Podaż pieniądza
Według danych banku centralnego, podaż pieniądza (M2) zwiększyła się
w 1999 r. z 220,8 mld zł do 263,5 mld zł, tj. o 42,7 mld zł, czyli nominalnie 19,3%.
Realnie wzrost tej kategorii wyniósł 8,7% i był ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost
PKB w 1999 r.181 Zanotowana wielkość przyrostu podaży pieniądza oznacza, że górny
poziom tego przyrostu oszacowany w Założeniach na 34-41 mld zł został przekroczony
o 1,7 mld zł. Udział poszczególnych czynników we wzroście podaży pieniądza
przedstawia tabela nr 3.
Tabela nr 3
Podaż pieniądza (M2), jej składowe i czynniki kreacji
Wyszczególnienie
Podaż pieniądza (M2)

Stan na koniec
(w mld zł)
1998 r.
1999 r.
220,8
263,5

Przyrost w 1999 r.
w mld zł
42,7

w%
19,3

składowe M2
A. Podaż pieniądza krajowego

187,1

223,8

36,7

19,6

1. Gotówka w obiegu
(poza kasami banków)

30,2

38,1

7,9

26,0

156,9

185,7

28,8

18,4

33,6

39,7

6,1

18,0

96,3

110,7

14,4

15,0

124,5

152,8

28,3

22,7

1. Należności sektora bankowego
od osób prywatnych i podmiotów
gospodarczych

138,5

175,9

37,4

27,0

- w tym: od osób prywatnych

23,9

36,6

12,7

53,0

od podmiotów gosp.

114,6

139,3

24,8

21,6

61,2

64,7

3,4

5,6

-75,2

-87,8

2. Zobowiązania złotowe sektora
bankowego wobec osób prywatnych
i podmiotów gospodarczych
B. Zobowiązania walutowe sektora
bankowego wobec osób prywatnych i
podmiotów gospodarczych
czynniki kreacji M2
A. Aktywa zagraniczne netto
B. Aktywa krajowe netto

2. Zadłużenie netto sektora
budżetowego w sektorze bankowym
3. Saldo pozostałych pozycji netto
Źródło: Wyniki kontroli w NBP
181

Według danych GUS wzrost PKB w cenach stałych wyniósł w ub.r. 4,1%.

-12,6

-16,7
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Nie jest jednak możliwa obiektywna ocena, w jakim stopniu wyższy niż
prognozowany przyrost tego agregatu, wpłynął na kształtowanie się inflacji w 1999 r.
Wyniki badań ekonometrycznych prowadzonych przez bank centralny nie pozwoliły na
jednoznaczne stwierdzenie, że wzrost tempa inflacji był skutkiem ponadplanowego
przyrostu podaży pieniądza.
Niemniej, należy zwrócić uwagę na niepokojącą tendencję wzrostu należności
sektora bankowego od osób prywatnych. Na należności te składają się przede
wszystkim kredyty konsumpcyjne. W 1999 r. suma należności banków od osób
prywatnych zwiększyła się o 53,0%. Jednocześnie zjawisku temu towarzyszył spadek
tempa wzrostu depozytów złotowych przedsiębiorstw i osób prywatnych (z 32,6%
w 1998 r. do 18,4% w 1999 r.).
Powyższe zmiany wiążą się ze wzrostem skłonności do konsumpcji przy
nieznacznym wzroście dochodów ludności182. Przyrost konsumpcji przewyższający
przyrost PKB stanowi z reguły czynnik stymulujący zarówno wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych, jak i wzrost importu, co, przy niskim tempie wzrostu
eksportu183, prowadzi do pogłębiania się deficytu obrotów bieżących. W 1999 r. deficyt
obrotów bieżących zwiększył się z 6,9 mld do 11,6 mld dolarów amerykańskich
(USD), tj. o 4,7 mld USD, czyli blisko 70%. W warunkach wolniejszego wzrostu
gospodarczego relacja deficytu w obrotach bieżących do PKB wyraźnie się pogorszyła,
osiągając poziom 7,4% wobec 4,4% w 1998 r. W ocenie NIK, zjawisko to osiągnęło
niepokojące rozmiary. Dalsze pogłębianie się nierównowagi zewnętrznej może skłonić
inwestorów do nagłego wycofania kapitału z Polski, co zdestabilizowałoby polski
rynek walutowy, a w dalszej perspektywie mogło spowodować negatywne skutki dla
gospodarki, takie jak: zahamowanie wzrostu gospodarczego, wzrost inflacji,
pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów obsługujących zadłużenie w walutach
obcych.

182

W 1999 r. dochody do dyspozycji wzrosły o 2,8%, podczas gdy w 1998 r. o 4,5%, a w 1997 r. o 7,1%.

183

Spowodowanym przez niewielkie ożywienie gospodarcze u głównych partnerów handlowych Polski, niską
konkurencyjność eksportu oraz brak efektywnego mechanizmu wspierania eksportu.
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3. Polityka stóp procentowych
W 1999 r. Narodowy Bank Polski, zgodnie z przyjętymi Założeniami, jako
zasadniczy instrument polityki pieniężnej wykorzystywał stopy procentowe. Takie
podejście wiąże się z przestrzeganą przez banki centralne zasadą, iż w gospodarce
otwartej z reguły nie jest możliwe równoległe efektywne kształtowanie kursu
walutowego i stopy procentowej na poziomie pożądanym przez bank centralny. Stąd
NBP zdecydował, iż będzie zmierzał do upłynnienia kursu złotego, tak aby był on
wyznaczany przez rynek. Reakcje banku centralnego na zmiany sytuacji gospodarczej
będą więc polegały jedynie na oddziaływaniu na poziom nominalnych stóp
procentowych rynku pieniężnego. Stopy te, w pierwszym rzędzie stanowią odniesienie
dla banków przy określaniu oprocentowania kredytów i depozytów, wpływającego
na decyzje gospodarstw domowych dotyczących oszczędności i konsumpcji, oraz
na decyzje przedsiębiorstw o inwestycjach.
Zgodnie z Założeniami, w 1999 r. stopa kredytu lombardowego184 pełniła
funkcję najwyższej stopy na rynku pieniężnym, określającej krańcowy koszt
pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym185.
Parametrem rynku międzybankowego, na który NBP oddziaływał bezpośrednio,
była stawka WIBOR 1M186. Stawka ta odzwierciedla średni poziom stóp procentowych
w danym dniu, po jakich banki są skłonne udzielić 1-miesięcznej pożyczki innym
bankom. NBP oddziaływał na kształtowanie się tej stawki, oferując bankom
komercyjnym emitowane przez siebie bony pieniężne na okres 28 dni. Banki
komercyjne, przyjmując ofertę NBP powierzały bankowi centralnemu nadwyżki
posiadanych środków. Jeżeli NBP, poprzez sprzedaż bonów, przejmował całość
nadwyżki, banki nie były zmuszone do ich lokowania na procent niższy, niż
odpowiadający rentowności bonów pieniężnych NBP. Dzięki temu NBP utrzymywał
184

Kredyt lombardowy – kredyt udzielany przez NBP bankom pod zastaw papierów wartościowych,
emitowanych przez Skarb Państwa .

185

Banki w razie przejściowego niedoboru płynności, gdy nie uzyskały tańszego kredytu na rynku
międzybankowym, mogły zwrócić się do NBP o udzielenie kredytu lombardowego. W związku z tym, że
kredyt lombardowy był udzielany bankom bez ograniczeń kwotowych, banki pożyczając niezbędną sumę
środków, nie musiały już zaciągać kredytu o wyższym oprocentowaniu. Dzięki temu stopa kredytu
lombardowego pełniła rolę stopy maksymalnej.
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minimalną stopę procentową na rynku międzybankowym. O wysokości stawki

186

Według danych NBP stawka ta stanowi podstawę wyznaczania stopy procentowej dla znacznej części
kredytów dla podmiotów gospodarczych (stanowiących ok. 80% akcji kredytowej banków komercyjnych,
czyli ok. 30% ich aktywów).
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WIBOR 1M, pożądanej w danym okresie, decydowała Rada Polityki Pieniężnej,
wydając zalecenia dla Zarządu NBP. W 1999 r. zalecana do utrzymania minimalna
stawka WIBOR 1M była określana na poziomie tzw. stopy referencyjnej,
tj. wyznaczanej w uchwałach RPP minimalnej rentowności, z jaką NBP mógł
sprzedawać bankom komercyjnym, emitowane przez siebie, 28-dniowe bony
pieniężne.187
W I kwartale 1999 r. Rada Polityki Pieniężnej, kontynuowała rozpoczętą
w 1998 r. serię decyzji o obniżeniu stóp procentowych NBP.188 W II połowie ub.r.
w reakcji na szereg negatywnych zjawisk, w tym zwłaszcza na narastanie deficytu
sektora finansów publicznych oraz rosnącą dysproporcję między tempem wzrostu
kredytów i depozytów, RPP dokonała podwyżek stóp procentowych. Kształtowanie się
stóp procentowych NBP w 1999 r. przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4
Kształtowanie się stóp procentowych NBP w 1999 r.
Uchwały
Rady Polityki Pieniężnej

Data wejścia
w życie
zmiany

Stan na 1 stycznia 1999 r.

Nr 1/1999
z dnia 20 stycznia 1999 r.
Nr 2/1999
z dnia 20 stycznia 1999 r.

21 stycznia
1999 r.
21 stycznia
1999 r.

WYSOKOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH NBP Mechanizm
lombardowa*
redyskonta
referencyjna
kursowy
weksli
20,0

18,25

15,5

17,0

15,5

-

-

-

13,0

Tempo miesięcz.
dewaluacji 0,5%,
pasmo wahań kursu
± 12,5 %

Od 25.03.1999 r.
tempo miesięcz.
dewaluacji ok. 0,3%,
pasmo wahań kursu
± 15%
Nr 14/1999
z dnia 22 września 1999 r.
Nr 17/1999
z dnia 17 listopada 1999 r.
Nr 18/1999
z dnia 17 listopada 1999 r.

23 września
1999 r.
18 listopada
1999 r.
18 listopada
1999 r.

-

-

14,0

20,5

19,0

-

-

-

16,5

Ponadto w 1999 r. RPP ustalała oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie
inwestycji wieloletnich w wysokości równej oprocentowaniu kredytu lombardowego
187

Szerzej na ten temat w punkcie III.6 niniejszej „Analizy wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r.”,
przedstawiającym operacje otwartego rynku.

188

W 1998 r. Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie obniżała oprocentowanie kredytu lombardowego (z 27% do
20%, tj. o 7 pkt. proc.) i kredytu redyskontowego (z 24,5% do 18,25%, tj. o 6,25 pkt. proc.). Ponadto
sześciokrotnie obniżana była tzw. stopa referencyjna (z 24% do 15,5%, czyli o 8,5 pkt. proc.)
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oraz oprocentowanie pozostałych kredytów refinansowych o 1 pkt. proc. wyższe niż
oprocentowanie kredytu lombardowego.
Źródło: Wyniki kontroli w NBP
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W świetle wyników kontroli, Najwyższa Izba Kontroli podziela ocenę RPP189,
iż dokonane przez Radę na przełomie 1998 i 1999 r. obniżki stóp procentowych NBP były
zbyt silne. Wobec niższego, niż zapowiadany przez Rząd, stopnia restrykcyjności polityki
fiskalnej, stanowiły one czynnik wpływający na ożywienie inflacyjne w badanym
okresie. Natomiast dokonane w II półroczu 1999 r. podwyżki stóp procentowych nie
mogły zapewnić osiągnięcia założonego na 1999 r. celu inflacyjnego. Przyczyną tego
są w szczególności istotne opóźnienia, jakimi charakteryzuje się polski mechanizm
oddziaływania impulsów polityki pieniężnej na przebieg procesów inflacyjnych190.
Decyzje o podwyższeniu stóp procentowych NBP zostały podjęte, aby zapobiec
przekroczeniu celu inflacyjnego w roku 2000.
Przyczyną opóźnień i braku pełnej efektywności w transmisji impulsów polityki
pieniężnej jest m.in. utrzymująca się nadpłynność w sektorze bankowym. Dzięki
zapasowi płynności, banki nie muszą zadłużać się w NBP, a to pozwala wydłużyć im
reakcję dostosowawczą na zmiany stóp procentowych banku centralnego. W 1999 r.
skala nadpłynności (mierzona jako zadłużenie netto banku centralnego w bankach
komercyjnych) zmniejszyła się z 40,2 mld zł do 26,7 mld zł, tj. o 13,4 mld zł, czyli
35,5%. NIK zauważa, że tylko w części było to skutkiem rozwiązań systemowych
wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. W grudniu 1998 r. bank centralny
wprowadził ograniczenie, a od dnia 7 czerwca 1999 r. całkowicie zaprzestał bieżących
transakcji walutowych z bankami komercyjnymi. Dzięki temu wyeliminowany został
płynnościowy efekt utrzymywania relatywnie wysokich stóp procentowych w Polsce w
stosunku do stóp za granicą191. Pozostałe czynniki ograniczające nadpłynność miały
charakter doraźny i w niewielkim stopniu zależały od aktywności NBP. Dotyczy to
189

Przedstawioną w komunikacie prasowym NBP z dnia 17 listopada 1999 r.

190

Wyniki badań ekonometrycznych, prowadzonych przez NBP na przełomie 1998 i 1999 r., wykazały, że reakcja na
zmiany stóp procentowych NBP - w postaci zmian popytu wewnętrznego, oddziaływującego na przebieg procesów
inflacyjnych i wielkość importu - następuje z opóźnieniem o ok. 3 kwartałów.

191

Utrzymywanie przez NBP wyższych stóp procentowych niż za granicą, w warunkach względnej stabilności
gospodarczej Polski, zwiększa atrakcyjność inwestycji w złotowe instrumenty finansowe. Napływ
zagranicznego kapitału spekulacyjnego lub portfelowego skutkuje zwiększoną podażą walut obcych, które
inwestorzy zagraniczni zamieniają z pośrednictwem banków na złote. Do 7 czerwca 1999 r. NBP, odkupując
od banków nabyte przez nie waluty, kreował dodatkową płynność w systemie bankowym.
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przede wszystkim: sprzedaży walut obcych o wartości ok. 4,05 mld zł, na które
zapotrzebowanie zgłosił Skarb Państwa; zmniejszenia kredytu netto dla budżetu
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państwa o 2 mld zł, będącego efektem napływu środków budżetowych na rachunki
w NBP oraz spłat części kredytów refinansowych w łącznej wysokości 0,5 mld zł
w terminach wynikających z umów. Ponadto do redukcji nadpłynności przyczynił się
także nadzwyczajny przyrost gotówki w obiegu o 9,4 mld zł192. Narodowy Bank Polski
oczekuje, że istotne efekty w zakresie ograniczania nadpłynności w sektorze
bankowym przyniesie sprzedaż bankom długoterminowych obligacji Skarbu Państwa,
powstałych w wyniku konwersji dotychczas niezbywalnych obligacji skarbowych
pozostających w portfelu NBP.

4. Polityka kursu walutowego
W Założeniach polityki pieniężnej na rok 1999 Rada Polityki Pieniężnej
zapowiedziała zmodyfikowanie od 1 stycznia 1999 r. składu koszyka walutowego,
z którym związana była wartość złotego.
Należy przypomnieć, że w 1998 r. kurs walutowy był ustalany na podstawie
tzw. koszyka walutowego. Struktura tego koszyka (na którą składało się 5 walut obcych)
była określona w uchwale nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie zasad
ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych. Uchwała ta została wydana na
podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym
Banku Polskim193 (art. 39 ust. 1).
Po wejściu w życie nowej ustawy o NBP, która w art. 74 ust. 1 przewidziała,
że „do czasu wydania przepisów wykonawczych (...) zachowują moc dotychczasowe
przepisy wykonawcze, o ile nie są one sprzeczne z przepisami tej ustawy”, uchwała nr 71
Rady Ministrów została, zgodnie z opinią Departamentu Legislacyjnego Rządu z dnia 19
lutego

1998 r.

(znak:

DL.163/25/98,

DOT.

DP/ZL/75/98),

zamieszczona

192

Ubiegłoroczny przyrost gotówki w obiegu (wraz ze środkami w kasach banków) aż o 9,4 mld zł (z 34,0 mld zł do
43,4 mld zł, tj. o 27,7%) był przede wszystkim efektem zwiększonych wypłat dokonywanych w końcu 1999 r.
w obawie przed ewentualnymi skutkami komputerowego problemu roku 2000. W styczniu 2000 r. stan
gotówki w obiegu obniżył się o 6,1 mld zł do poziomu 37,3 mld zł, ponownie zwiększając nadpłynność
systemu bankowego.

193

Tekst jednolity Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 ze zm.
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w wykazie obowiązujących przepisów wykonawczych, ogłoszonym w dzienniku
Urzędowym NBP194, na podstawie art. 74 ust. 2 ww. ustawy.
Podobnie jak ustawa o NBP z 1989 r., nowa ustawa o NBP upoważnia
do ustalania zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych Radę Ministrów
(art. 24 ust. 2), z tym, że obecnie Rada Ministrów czynić to ma „w porozumieniu z Radą
Polityki Pieniężnej” (poprzednio „na wniosek Prezesa NBP uzgodniony z Ministrami
Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą”).
W dniu 22 grudnia 1998 r. Rada Ministrów, po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Rady Polityki Pieniężnej, przyjęła „Stanowisko (...) w sprawie koszyka walutowego”,
które miało stanowić podstawę ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych
począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r. W ten sposób wprowadzony został koszyk
walutowy składający się z euro (55%) i dolara amerykańskiego (45%). Po przyjęciu
„Stanowiska Rady Ministrów w sprawie koszyka walutowego” uchwała nr 71 nie została
formalnie uchylona. Zarówno w ocenie NIK, jak i NBP, do którego należało stosowanie
powyższych regulacji, relacja między „Stanowiskiem...” a uchwałą nr 71 Rady
Ministrów nie była jasna.
W wyniku działań kontrolnych NIK, Departament Legislacyjny w Rządowym
Centrum Legislacji wyraził stanowisko, iż niezbędne jest ogłoszenie w Monitorze
Polskim uchwały Rady Ministrów o uznaniu za nie obowiązującą uchwały nr 71
w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych. W dniu
20 kwietnia 2000 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w tej sprawie195.
W Założeniach polityki pieniężnej na rok 1999 Rada Polityki Pieniężnej
zadeklarowała, że realizując strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, będzie
zwiększać stopień płynności kursu walutowego, poprzez obniżanie tempa miesięcznej
dewaluacji złotego oraz rozszerzanie pasma wahań kursu średniego NBP wokół kursu
centralnego.

194

Dz. Urz. NBP z 1998r. Nr 5, poz. 10

195

M.P. Nr 12, poz. 245
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W dniu 24 marca 1999 r. RPP podjęła uchwały: w sprawie tempa kroczącej
dewaluacji196 oraz w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych
i wartości dewizowych wyrażonych w złotych197. Jako podstawa prawna obu uchwał
wskazany został art. 16 ust. 3 ustawy o NBP. W ocenie NIK, wskazanie tylko takiej
podstawy prawnej jest niewystarczające. Art. 16 ust. 3 ustawy o NBP nie określa
bowiem kompetencji Rady Polityki Pieniężnej, a jedynie tryb podejmowania przez nią
uchwał. Zdaniem NIK, oprócz art. 16 ust. 3, RPP w podstawie prawnej obu uchwał
powinna była wskazać właściwy przepis upoważniający Radę do ich wydania. W dniu
11 kwietnia 2000 r. Rada Polityki Pieniężnej, po uzgodnieniach z Rządem, podjęła
decyzje o uchyleniu obu tych uchwał. Wskutek tej decyzji nastąpiło pełne upłynnienie
kurs złotego.
W 1999 r. znaczny stopień upłynnienia kursu złotego pozwolił w dużo
silniejszym stopniu reagować podmiotom aktywnym na rynku walutowym, na rozwój
sytuacji w bilansie płatniczym. Wobec pogłębiania się w tym roku nierównowagi
w obrotach bieżących, przy jednoczesnym obniżeniu nadwyżki w obrotach
kapitałowych – wygasła, utrzymująca się w 1998 r. tendencja do umacniania się
(aprecjacji) kursu złotego. W grudniu 1999 r. średni kurs dolara amerykańskiego
w NBP wyniósł 4,1696 zł i był o 0,6838 zł wyższy niż w grudniu 1998 r. (3,4858 zł).
Oznacza to, że wartość dolara w stosunku do złotego wzrosła o 19,6%. Tym samym
dynamika kursu waluty amerykańskiej o 9,8 punktu przewyższała dynamikę cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W analogicznym okresie kurs euro
(do końca 1998 r. notowany jako kurs ECU) wzrósł z 4,0979 zł (w grudniu 1998 r.)
do 4,2200 zł (w grudniu 1999 r.). W ten sposób wartość euro w stosunku do złotego
wzrosła nominalnie o 3%. Dynamika kursu euro była zatem w 1999 r. o 6,8 punktu
niższa niż dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
W 1999 r. przeciętne (w skali roku) aprecjacyjne odchylenie średnich kursów
złotego198 od kursów centralnych wyniosło 1,9% i było o 3,7 punktu procentowego
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M.P. Nr 11, poz. 161. Na mocy tej uchwały tempo miesięcznej dewaluacji złotego w stosunku do koszyka
walut zostało obniżone z 0,5% do 0,3%.
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M.P. Nr 11, poz. 162. Na mocy tej uchwały dopuszczalne pasmo odchyleń kursów średnich NBP od kursów
centralnych zostało rozszerzone z ±12,5% do ±15%
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W stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

426
niższe niż w 1998 r. W ub. r. kurs złotego częściej niż 1998 r. odchylał się także
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w kierunku deprecjacji199. Poszerzeniu uległa także rozpiętość wahań kursu złotego –
z 9,7 do 13,7 pkt. proc. w ramach rozszerzonego do ± 15% przedziału dopuszczalnych
wahań. Z ustaleń kontroli w NBP wynika, że w całym 1999 r. kurs złotego w stosunku
do walut obcych kształtował pod wpływem czynników rynkowych. NBP ani razu nie
interweniował w celu przeciwstawienia się tendencjom występującym na rynku.
W tym kontekście NIK pozytywnie ocenia, podjętą przez NBP, inicjatywę
utworzenia oprocentowanego rachunku walutowego budżetu państwa w banku
centralnym, na który przekazywana byłyby część walutowych wpływów Skarbu
Państwa z prywatyzacji. Takie rozwiązanie powinno ograniczyć okresową presję na
umacnianie się kursu złotego, jaka ma miejsce wtedy, gdy inwestorzy zagraniczni
kupują polską walutę w celu dokonania zapłaty za nabywany majątek. Dzięki temu,
zmniejszeniu uległaby także skala spekulacji walutowych w okresie finalizowania
znaczących transakcji walutowych. Zaletą zaproponowanego przez NBP rozwiązania
byłaby także możliwość zgromadzenia przez budżet państwa środków na spłatę rat
zadłużenia zagranicznego. Do czasu zakończenia kontroli uzgodnienia w tej sprawie
pomiędzy NBP, Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu Państwa nie zostały
zakończone.

5. Rezerwy obowiązkowe
W latach ubiegłych m.in. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego oraz
organizacje bankowe wielokrotnie zwracały uwagę na problem znacznego obciążenia
banków z tytułu wysokich stóp rezerwy obowiązkowej. Banki, zobowiązane
do utrzymywania znacznej części przyjętych depozytów na nieoprocentowanym
rachunku w NBP, bądź w formie gotówki w kasie, były pozbawiane możliwości
osiągania dochodu, z tych środków, a jednocześnie wypłacały deponentom odsetki
od pełnej wartości lokat. Przy rosnącej konkurencyjności na rynku usług finansowych,
w coraz większym stopniu odbijało się to na wynikach finansowych banków.
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Co oznacza, że złoty wyceniany przez NBP na podstawie notowań na rynku międzybankowym i operacji
walutowych banków z NBP był mniej wart niż wynikało to z wyceny dokonywanej przez bank centralny
na podstawie kursu centralnego określanego na bazie koszyka walut obcych.
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W Założeniach polityki pieniężnej na rok 1999 Rada Polityki Pieniężnej
uzależniła możliwość obniżenia stóp rezerwy obowiązkowej od trwałego zmniejszenia
inflacji, od ogólnikowo sformułowanego warunku „przywracania równowagi
wewnętrznej i zewnętrznej” oraz od możliwej do osiągnięcia skali redukcji
nadpłynności systemu bankowego. Jednocześnie bank centralny założył zwiększenie
skuteczności wymaganej rezerwy obowiązkowej, jako instrumentu polityki pieniężnej,
dzięki wprowadzeniu zmian w zasadach jej naliczania.
W dniu 21 lipca 1999 r., tj. w okresie, gdy NBP uznawał jeszcze za realne
wykonanie celu inflacyjnego, Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę w sprawie
stopy rezerwy obowiązkowej200, na mocy której począwszy od 30 września 1999 r.
stopa rezerwy obowiązkowej od:
− depozytów złotowych płatnych na każde żądanie - została obniżona z 20% do 5%,
− depozytów złotowych terminowych - została obniżona z 11% do 5%,
− depozytów walutowych, zarówno płatnych na każde żądanie, jak i terminowych została pozostawiona na poziomie 5%.
Tym samym dokonane zostało, przewidywane w Założeniach polityki pieniężnej
na rok 1999, ujednolicenie stóp rezerwy obowiązkowej od poszczególnych rodzajów
depozytów na poziomie 5%.
W ocenie NIK, wprowadzona obniżka stóp rezerwy obowiązkowej od depozytów
złotowych stwarza bankom działającym w Polsce warunki do poprawy ich pozycji
konkurencyjnej, w stosunku do innych instytucji finansowych oraz w stosunku
do banków działających za granicą201. Jest to szczególnie istotne, w związku
z powstaniem nowych podmiotów, zabiegających o oszczędności ludności202 oraz
w związku z postępującą międzynarodową liberalizacją przepływu kapitałów.
Uchwała RPP z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej
została wydana na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o NBP. Należy przypomnieć,
że po ubiegłorocznej kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej, Prezes NIK
200

Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24.

201

Np. w krajach Unii Europejskiej, które przystąpiły do unii monetarnej, stawki rezerw obowiązkowych
wynoszą maksymalnie 2%.

202

Takich jak: różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, podmioty oferujące programy emerytalne
i ubezpieczenia „na życie”.
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wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie m.in. czy przedmiotowe
upoważnienie ustawowe jest zgodne z Konstytucją.
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NIK pozytywnie ocenia efekty uszczelnienia systemu rezerwy obowiązkowej,
dokonane poprzez wprowadzenie od dnia 31 stycznia 1999 r. obowiązku naliczania
rezerwy na podstawie średniego stanu depozytów we wszystkich dniach miesiąca203.
Dzięki temu banki utraciły możliwość, dopuszczalnego przepisami prawa, omijania
obowiązku naliczania rezerwy, poprzez:
-

kwalifikowanie określonych rodzajów depozytów do kategorii depozytów
podlegających mniejszemu obciążeniu rezerwą,

-

przyjmowanie lokat na okres pomiędzy dniami, z których stan depozytów stanowił
podstawę naliczenia rezerwy lub poprzez przekazywanie środków z rachunku
klienta na jeden dzień na rachunek w innym banku.
Kontrola NIK w Narodowym Banku Polskim nie stwierdziła nieprawidłowości
w zakresie zwalniania przez Zarząd NBP banków z obowiązku naliczania i odprowadzania
rezerwy obowiązkowej. W toku kontroli Izba zwróciła jedynie uwagę na potrzebę
dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o NBP wytycznych banku
centralnego dla banków komercyjnych ubiegających się o uzyskanie takich zwolnień.
W 1999 r. decyzje Zarządu NBP zezwalające na nienaliczanie i nieodprowadzanie rezerwy
obowiązkowej uzyskały 4 banki komercyjne i 32 banki spółdzielcze. Z udzielonych
zwolnień na łączną kwotę 833,3 mln zł korzystały wyłącznie banki samodzielnie realizujące
program naprawczy lub te banki, które przejęły inny bank taki program realizujący. Jest to
zgodne z art. 39 ust. 3 ustawy o NBP.

Przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski operacja obniżenia stóp rezerw
obowiązkowych – do poziomu 5% od wszystkich rodzajów depozytów – została
połączona z emisją obligacji indeksowanych NBP204. Celem przedmiotowej emisj
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Uchwała Nr 10/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu
naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 23). Do dnia 31 stycznia
1999 r. rezerwa była wyliczana od określonych depozytów złotowych i walutowych na podstawie średniej
arytmetycznej stanu środków na koniec dekad pierwszej i drugiej oraz ostatniego dnia miesiąca.

204

Na podstawie uchwały nr 36/28/PPK/1999 Zarządu NBP z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez
Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy
obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z dniem 30 września 1999 r. bank centralny wyemitował
obligacje sześcio-, siedmio-, ośmio-, dziewięcio- i dziesięcioletnie o łącznej wartości nominalnej 20 mld zł.
Oprocentowanie tych obligacji jest wyliczane i indeksowane raz w roku według stopy inflacji.
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i było zaabsorbowanie dodatkowej płynności banków, powstałej w wyniku obniżenia
stóp rezerwy obowiązkowej. Obligacje te objęło 51 banków komercyjnych
i 16 spółdzielczych.

Były to

banki,

w

których

suma

wymaganych

rezerw

obowiązkowych za maj 1999 r. przekroczyła 5 mln zł.
W celu zrekompensowania NBP kosztów, związanych z finansowaniem odsetek
od ww. obligacji banku centralnego, w dniu 19 lipca 1999 r. została podpisana umowa
pomiędzy NBP a Ministrem Finansów, na mocy której dotychczas niezbywalne
zadłużenie Skarbu Państwa w NBP205 zostało zamienione na zbywalne obligacje
skarbowe. Celem tej operacji było umożliwienie NBP sprzedaży zadłużenia Skarbu
Państwa na rzecz banków krajowych, tak aby NBP uzyskał środki z sektora
bankowego, które mógłby na dłuższy czas „zamrozić”. W ten sposób doszłoby
do względnie trwałego zaabsorbowania nadpłynności, która jest głównym czynnikiem
ograniczającym skuteczność prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej. Dzięki
powyższej operacji stworzone zostałyby podstawy do ograniczenie przez NBP skali
operacji otwartego rynku, które obecnie służą krótkoterminowemu „zamrażaniu”
nadpłynności i które generują wysokie koszty banku centralnego.
Finansowym beneficjentem połączonej operacji, polegającej na: obniżeniu
rezerw obowiązkowych, emisji obligacji indeksowanych NBP oraz konwersji
zobowiązań Skarbu Państwa wobec NBP i ich sprzedaży, będą banki działające
w Polsce. Wzrost ich przychodów finansowych z tytułu zamiany krótkoterminowych
bonów pieniężnych NBP na średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe oraz
z tytułu obligacji indeksowanych NBP w ciągu najbliższych 10 lat został oszacowany
przez bank centralny na ok. 6.279 mln zł. W znacznym stopniu wzrost ten zostanie
sfinansowany ze środków publicznych (głównie w związku z tym, że w zamian
za rezerwy obowiązkowe, które dotychczas nie generowały kosztów NBP, banki
otrzymały obligacje indeksowane, od których bank centralny będzie płacił odsetki
na poziomie stopy inflacji). Szacowane ciągnione koszty budżetowe w ujęciu realnym,
uwzględniające spadek zysku NBP206, wzrosną w latach 1999-2009 o ok. 4.040 mln zł207.
205

Wartość przedmiotowych zobowiązań wg stanu na dzień 30 czerwca 1999 r. wynosiła ok. 15.045 mln zł.
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Spadek realnego zysku NBP w latach 2000-2009 został oszacowany na ok. 2.859 mln zł.
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Szacunki te opierają się m.in. na optymistycznym założeniu corocznego spadku inflacji w latach 1999-2003,
tak by od 2004 r. wynosiła ona 2%. Spadek inflacji oznacza obniżenie kosztów obsługi obligacji
indeksowanych NBP.
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W zamian bank centralny oczekuje, że nabycie przez banki skonwertowanych
obligacji skarbowych, na tyle ograniczy nadpłynność systemu bankowego, że nastąpi istotne
zwiększenie wrażliwości sektora bankowego na stosowane przez NBP instrumenty polityki
pieniężnej. Dzięki temu NBP oczekuje poprawy efektywności polityki pieniężnej.

W ocenie NIK, przeprowadzenie operacji, która doprowadzi do poprawy
skuteczności polityki pieniężnej jest celowe, na co Izba zwracała uwagę
m.in. w analizach wykonania założeń polityki pieniężnej w latach 1997 i 1998.
Kompleksowa ocena skuteczności tej operacji, będzie jednak możliwa dopiero
po dokonaniu przez NBP sprzedaży obligacji skarbowych uzyskanych w drodze
konwersji na rzecz banków.

6. Operacje otwartego rynku
Zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na rok 1999, podstawowym rodzajem
stosowanych w ubiegłym roku operacji otwartego rynku była emisja bonów
pieniężnych NBP. Za pomocą tych operacji NBP miał ograniczać dolny poziom wahań
wybranej rynkowej stopy procentowej. Rada Polityki Pieniężnej, przyjmując
Założenia, nie określiła w nich jednak bezpośrednio, jaka rynkowa stopa procentowa
będzie podlegała monitorowaniu i oddziaływaniu ze strony banku centralnego.
Z ustaleń kontroli wynika, że odniesienie do konkretnej miary rynkowej stopy
procentowej zawierały zalecenia Rady, kierowane do Zarządu NBP. Zalecenia te były
wydawane równolegle z uchwałami Rady w sprawie zasad prowadzenia operacji
otwartego rynku. Według tych zaleceń, Zarząd NBP miał prowadzić operacje
otwartego rynku w taki sposób, aby przy uwzględnieniu odpowiedniej uchwały Rady w
sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, jednomiesięczny WIBOR nie
spadł poniżej wyznaczonego poziomu - właściwego, zdaniem Rady, do zapewnienia
realizacji założonych celów polityki pieniężnej208.

208

W 1999 r. Rada Polityki Pieniężnej każdorazowo zalecała utrzymanie WIBOR na poziomie nie niższym niż
tzw. stopa referencyjna określana w uchwałach Rady w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku.

434

W 1999 r. Rada Polityki Pieniężnej wydała 3 uchwały w sprawie zasad
prowadzenia operacji otwartego rynku. W dniu 20 stycznia 1999 r. Rada obniżyła,
określaną w tych uchwałach, tzw. stopę referencyjną, tj. minimalną stopę rentowności,
po jakiej Zarząd NBP mógł prowadzić 28-dniowe operacje otwartego rynku - z 15,5%
do 13%. Decyzja ta zakończyła serię 6 obniżek stopy referencyjnej (łącznie o 8,5 pkt.
proc.), dokonanych w 1998 r. Kolejne zmiany stopy referencyjnej miały miejsce
w IV kwartale 1999 r. Wówczas to RPP, w obliczu zagrożenia celu inflacyjnego na rok
1999 oraz 2000, zdecydowała o zaostrzeniu prowadzonej polityki pieniężnej. W dniu
22 września 1999 r. stopa referencyjna została podniesiona do 14%, a w dniu 17
listopada 1999 r. do 16,5% (zob. tab. nr 4).
Ustalenia kontroli wskazują, że Zarząd NBP zrealizował wszystkie uchwały
Rady w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, utrzymując rentowność
emitowanych bonów pieniężnych powyżej wyznaczanej stopy referencyjnej. W okresie
objętym kontrolą także jednomiesięczny WIBOR nie spadł poniżej poziomu
wyznaczanego zaleceniami Rady.
Łącznie, na skutek częściowego ograniczenia nadpłynności w sektorze
bankowym209, skala operacji otwartego rynku zmniejszyła się w 1999 r. z 28,6 mld zł
do 11,1 mld zł, tj. o 17,4 mld zł, czyli o 61,2%.
Koszty operacji otwartego rynku wyniosły w 1999 r. 2.818,3 mln zł i były
o 2.517,7 mln zł (tj. 47,2%) niższe niż założone w planie finansowym banku
centralnego.
W toku kontroli ustalono, że możliwe było utrzymanie jednomiesięcznego
WIBOR na zalecanym przez RPP poziomie, kosztem o ok. 20 mln zł niższym
od faktycznie poniesionego210. Zdaniem NIK, dla realizacji tego celu nie istniała
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Czynniki, które przyczyniły się do zredukowanie nadpłynności, zostały omówione w rozdziale III.3.
niniejszej „Analizy...” pt. Polityka stóp procentowych.

210

Na potrzeby wyliczenia, dokonanego przez kontrolerów NIK, przyjęto założenie, że wraz z obniżeniem
rentowności sprzedawanych bonów pieniężnych NBP do poziomu równego stopie referencyjnej, nie spadnie
popyt na te instrumenty zgłaszany przez banki. W rzeczywistości spadek taki mógłby mieć miejsce, jednakże
jego wielkość nie jest możliwa do oszacowania. Obniżenie popytu, a w konsekwencji zmniejszenie sprzedaży
bonów pieniężnych NBP w jeszcze większym stopniu pozwoliłoby obniżyć koszty omawianych operacji.
Biorąc pod uwagę zalecenia RPP, akceptowalny byłby spadek sprzedaży bonów, który nie spowodowałby
spadku WIBOR poniżej pożądanego poziomu.
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w 1999 r. potrzeba sprzedaży bonów pieniężnych NBP o rentowności przewyższającej
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stopę referencyjną211. W całym ub.r. WIBOR 1M kształtował się na poziomie
o co najmniej 0,22 pkt. proc. powyżej rentowność sprzedawanych bonów pieniężnych,
tj. o co najmniej 0,32 pkt. proc. powyżej poziomu zalecanego przez Radę – równego
stopie referencyjnej. Oznacza to, że utrzymanie WIBOR 1M na poziomie zalecanym
przez Radę Polityki Pieniężnej nie było bezpośrednio zagrożone. Wydatnie przyczynił
się do tego fakt, iż stopy rentowności sprzedawanych bonów pieniężnych NBP są
wyliczane na bazie roku liczącego 360 dni, podczas gdy pożyczki międzybankowe,
a co za tym idzie stawka WIBOR212 – na bazie roku liczącego 365 dni. Dzięki temu
sprzedaż bonów pieniężnych NBP np. o rentowności 13,0% odpowiada pożyczkom
międzybankowym

o

rentowności

13,18%.

W

ten

sposób

istnieje

„bufor

bezpieczeństwa” w wysokości 1/72 stopy rentowności sprzedawanych bonów
pieniężnych NBP (w omawianym przypadku 0,18 pkt. proc.). „Bufor” ten ułatwia
kontrolę stawki WIBOR. Dane dotyczące kształtowania się WIBOR 1M w 1999 r.
wskazują, że omawiany „bufor” nie został w badanym okresie naruszony. Dlatego też,
zdaniem NIK, nie było potrzeby dodatkowego podwyższania rentowności bonów
pieniężnych NBP o 0,10, względnie 0,15 pkt. proc., tak jak to czynił NBP. Z tego
względu NIK postuluje, by bank centralny w sytuacji, gdy nie istnieje bezpośrednie
zagrożenie spadku WIBOR 1 M poniżej poziomu zalecanego przez RPP, sprzedawał
bony pieniężne o rentowności (liczonej na bazie roku 360-dniowego) równej stopie
referencyjnej. W ten sposób NBP optymalizowałby koszty operacji otwartego rynku.

7. Refinansowanie banków
W 1999 r. Narodowy Bank Polski, stosownie do przyjętych przez Radę Założeń
polityki pieniężnej, nie wprowadził zasadniczych zmian w systemie refinansowania
banków. Banki, bez ograniczeń kwotowych, mogły zaciągać kredyty: redyskontowy213

211

Do dnia 20 stycznia 1999 r. NBP sprzedawał bankom bony pieniężne o rentowności o 0,15 pkt. proc.
powyżej stopy referencyjnej. W okresie od dnia 21 stycznia do końca 1999 r. nadwyżka ta została obniżona
do 0,10 pkt. proc.

212

Stawka WIBOR odzwierciedla średni poziom stóp procentowych, po jakich banki są skłonne w danym dniu
udzielić pożyczki innym bankom na określony okres.

213

Udzielany na bazie weksli handlowych i finansujących skup produktów rolnych.
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oraz lombardowy214. NBP refinansował także kredyty jednostek gospodarczych
zaciągnięte w bankach na finansowanie inwestycji wieloletnich.

214

Udzielany pod zastaw bonów skarbowych i obligacji pożyczek państwowych.
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Łączne zadłużenie banków w NBP z tytułu kredytów refinansowych
zmniejszyło się jednak w 1999 r. z 7,1 mld zł do 6,6 mld zł, tj. o 0,5 mld zł, czyli
o 7,2%. Zdaniem NIK, oznacza to, że w warunkach utrzymującej się nadpłynnością
w sektorze bankowym, banki zgłaszały niskie zapotrzebowanie na refinansowanie
ze strony banku centralnego.
W Założeniach Rada stwierdziła, iż stopa kredytu lombardowego będzie
stanowić górne ograniczenie poziomu rynkowych stóp procentowych. Jednakże
w sytuacji utrzymującej się nadpłynności w sektorze bankowym, kredyt ten nadal nie
był aktywnym instrumentem polityki pieniężnej. Z kredytu tego banki korzystały tylko
w lutym, maju, listopadzie i grudniu 1999 r. Największe średnie w miesiącu
wykorzystanie tego rodzaju kredytu wystąpiło w listopadzie (234,4 mln zł) i grudniu
1999 r. (155,0 mln zł), kiedy to kredyt lombardowy był zaciągany kilka razy
w miesiącu na okres od 1 do 12 dni. Natomiast w lutym i maju 1999 r. kredyt był
zaciągany na 1-3 dni tylko pod koniec miesiąca w celu wyrównania stanów rezerw
obowiązkowych, utrzymywanych przez banki na rachunkach w NBP. Przejściowo
stany zadłużenia banków z tytułu kredytu lombardowego kształtowały się na bardzo
wysokim poziomie i wynosiły np. 29 listopada 1999 r. – 1.799,6 mln zł,
26-28 lutego 1999 r. – 1.394,6 mln zł.
W 1999 r. 3 banki (Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Rozwoju
Eksportu S.A. i Bank Śląski S.A.) korzystały z kredytu lombardowego
na restrukturyzację, zaciągniętego w latach wcześniejszych. Całe zadłużenie
banków z tego tytułu (według stanu na 31 grudnia 1998 r. - 11,2 mln zł) zostało w
ubiegłym roku spłacone, zgodnie z terminami określonymi w zawartych
umowach. Kredyt lombardowy na restrukturyzację był wyrazem wspierania
przez NBP procesów gospodarczych, wymagających realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych – stosownie do przyjętych przez Sejm RP założeń polityki
pieniężnej na rok 1993. Kredyt ten był oprocentowany na warunkach

439
preferencyjnych – według stopy wynoszącej 0,7 zmiennej stawki kredytu
lombardowego.
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W ciągu trzech pierwszych kwartałów 1999 r. stopniowo obniżało się także
zapotrzebowanie banków na kredyt redyskontowy (o 127,8 mln zł, tj. o 63,2%).
W IV kwartale nastąpił natomiast znaczny jego wzrost (o 87,8 mln zł). Podstawową
przyczyną wysokiego spadku, a następnie stosunkowo szybkiego przyrostu tego
kredytu, jest występująca co roku sezonowość zapotrzebowania na kredyt
redyskontowy, związana z kampanią cukrowniczą oraz sprzedażą zapasów (głównie
cukru).
Z ustaleń kontroli wynika, że w 1999 r. NBP refinansował zadłużenie jednostek
gospodarczych w bankach z tytułu kredytowania 10 inwestycji wieloletnich. Blisko
90% ogólnej kwoty kredytu refinansowego na inwestycje wieloletnie (według stanu
na 31 grudnia 1999 r. - 5.146,4 mln zł) stanowił kredyt Banku Polska Kasa Opieki S.A
Grupa Pekao S.A., finansujący budowę Elektrowni Opole. Zgodnie z przyjętym
w 1997 r. programem restrukturyzacji zadłużenia Elektrowni, jej bieżące kredytowanie
zostało zakończone w 1998 r. i z dniem 1 stycznia 1999 r. wykorzystany kredyt
ewidencjonowany jest już jako zadłużenie w stanie spłaty. Dzięki temu, począwszy
od 1999 r., kredyt refinansowy NBP na inwestycje wieloletnie ulega obniżeniu
o roczne raty spłaty kredytu. W badanym okresie zadłużenie banków z tego tytułu
spadło o 467,9 mln zł, tj. o 8,3%.

8. Współpraca NBP z Rządem w kształtowaniu polityki gospodarczej
oraz polityki antyinflacyjnej
Współpraca Narodowego Banku Polskiego z Rządem (w tym głównie
z Ministrem Finansów) w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz realizacji polityki
antyinflacyjnej została podjęta już na etapie opracowywania projektu założeń polityki
pieniężnej oraz założeń do projektu ustawy budżetowej na 1999 rok. Jak wynika
z ustaleń kontroli, Minister Finansów do konstrukcji budżetu na rok 1999 przyjął
prognozę inflacji mieszczącą się przedziale celu inflacyjnego wyznaczonego przez
RPP. Działania takie wzmacniają wiarygodność polityki antyinflacyjnej i sprzyjają
ograniczaniu oczekiwań inflacyjnych.
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Założenia polityki pieniężnej na rok 1999 zostały przyjęte z zachowaniem
terminu i trybu określonego w ustawie o NBP. Zastrzeżenia NIK budzi jedynie forma
przekazywania projektów założeń polityki pieniężnej organom wskazanym w tej
ustawie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o NBP projekty założeń powinny być
przekazywane Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów. Prezes NBP przekazywał
je natomiast jedynie przedstawicielowi Rady Ministrów w RPP - Sekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Finansów. NIK zwraca uwagę na fakt, że ani ustawa o NBP, ani inne
przepisy nie regulują sposobu dalszego postępowania z projektami założeń
otrzymanymi przez przedstawiciela Rady Ministrów. Przedstawiciel Rady Ministrów
nie ma także stałego zastępcy, który np. w razie jego nieobecności mógłby przekazać
projekty założeń właściwym adresatom.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Narodowego Banku
Polskiego podejmowane w ramach współpracy z Radą Ministrów oraz innymi
organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki antyinflacyjnej. Ocena ta
dotyczy w szczególności uczestnictwa Prezesa NBP w posiedzeniach Rady Ministrów
oraz współpracy NBP z Ministerstwem Finansów w ramach Komitetu Zarządzania
Długiem Publicznym. NIK pozytywnie ocenia także włączenie w prace KZDP
przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa. Rozszerza to potencjalny zakres współpracy
i wymiany informacji między NBP i Rządem.
W ocenie NIK, w badanym okresie nie była natomiast w pełni wykorzystywana
możliwość współpracy, jaką stwarza uczestniczenie przedstawiciela Rady Ministrów
w posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Odpowiedzialność za ten stan spoczywa
jednak głównie na stronie rządowej. Przedstawiciel Rady Ministrów uczestniczył tylko
w 9 z 17 posiedzeń RPP. Ponadto członkowie RPP zgłaszali przedstawicielowi Rady
Ministrów uzasadnione, zdaniem NIK, zastrzeżenia, co do kompletności i jakości
przekazywanych przez niego informacji.
W toku kontroli ustalono, że Rada Polityki Pieniężnej za poważny problem
polityki antyinflacyjnej uznaje niską przewidywalność polityki gospodarczej Rządu.
Członkowie RPP zwracali także uwagę na niską przejrzystość finansów publicznych.
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Teza ta znalazła potwierdzenie w wynikach kontroli budżetowych przeprowadzonych
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przez NIK.215 W tej sytuacji należy zauważyć, że NBP nie korzystał aktywnie
z możliwości uzyskania szerszego dostępu do istotnych informacji, jaką daje art. 23
ust. 2 pkt 1 ustawy o NBP. Na podstawie tego przepisu NBP może żądać m.in.
od naczelnych organów państwowych, organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, wszelkich informacji niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. Tryb i szczegółowe zasady
przekazywania powyższych informacji powinny być określone przez Zarząd NBP
w drodze stosownej uchwały (art. 23 ust. 4 ustawy o NBP). Jednakże w związku z tym,
że kwestie dotyczące konstytucyjności upoważnień organów NBP do wydawania
aktów wykonawczych są obecnie rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny –
Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania wniosków w tym zakresie.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia fakt, iż w 1999 r. nie został
osiągnięty zasadniczy cel, określony w Założeniach polityki pieniężnej, tj. obniżenie
inflacji - mierzonej przez porównanie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych
w grudniu 1999 r. do poziomu cen z grudnia 1998 r. – do 6,6%-7,8%. Według danych
GUS inflacja mierzona tym wskaźnikiem wyniosła 9,8% i była o 1,2 pkt. proc. wyższa
niż w roku poprzednim. Sytuacja taka miała miejsce po raz pierwszy od 1991 r.
Należy jednak zaznaczyć, że główne przyczyny przyśpieszenia wzrostu cen
w 1999 r. pozostawały poza sferą oddziaływania Narodowego Banku Polskiego.
Należały do nich: gwałtowny wzrost cen paliw, polityka Rządu w zakresie cen
kontrolowanych

215

oraz

rosnąca

nierównowaga

sektora

finansów

publicznych,

M.in. fakt, że deficyt budżetowy (poprzez: nieujęcie w nim pożyczki – dotacji dla Kas Chorych w kwocie
847,3 mln zł, 250 mln zł pożyczki z Funduszu Pracy na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie, przyrostu
zobowiązań o 2.188,7 mln zł, zawyżanie długu o odsetki, niejednolite ewidencjonowanie wydatków
i rozchodów związanych z obsługą tzw. pozostałego zadłużenia Skarbu Państwa) nie w pełni odzwierciedla
rzeczywisty wynik realizacji budżetu państwa w 1999 r., został przez NIK oceniony jako naruszenie zasady
przejrzystości finansów publicznych, o której mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych - Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm. (szerzej na ten temat: Informacja NIK o wynikach
kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. Część 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, maj 2000 r.)

444
pobudzająca m.in. popyt wewnętrzny. Niemniej, zdaniem NIK, bank centralny ponosi
odpowiedzialność za obniżenie stóp procentowych na przełomie 1998 i 1999 r.,
co przyczyniło się do wzrostu kredytów konsumpcyjnych, przy jednoczesnym spadku
dynamiki depozytów od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Zjawisko
to w pewnym stopniu także stymulowało wzrost cen oraz pogłębianie się deficytu
obrotów bieżących.
W toku kontroli stwierdzono, że decyzja RPP z dnia 24 marca 1999 r.
o obniżeniu górnego pułapu zakładanego celu inflacyjnego z 8,0%-8,5% do
6,6%-7,8% została podjęta, pomimo tego, że Rada dysponowała wówczas szeregiem
danych, które powinny ją skłonić do większej ostrożności. Dotyczy to w szczególności
wyników prognoz wskaźnika inflacji na grudzień 1999 r. oraz informacji na temat
silnego bieżącego wzrostu deficytu budżetowego, trudnej sytuacji finansowej
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kas chorych oraz zawarcia przez kraje OPEC
porozumienia, mającego na celu podniesienie cen ropy naftowej na świecie.
NIK pozytywnie ocenia wykonanie przez NBP Założeń z zakresu polityki
rezerw obowiązkowych, polityki kursowej oraz refinansowania banków.
Zdaniem NIK, korzystne efekty przyniosło, wprowadzenie przez Zarząd NBP,
zmian uszczelniających system rezerwy obowiązkowej. Dzięki temu banki utraciły
możliwość omijania obowiązku naliczania rezerwy obowiązkowej, co sprzyja
poprawie skuteczności prowadzonej polityki pieniężnej.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia także pełną skuteczność NBP
w utrzymywaniu rynkowych stóp procentowych na zalecanym przez Radę Polityki
Pieniężnej poziomie. Jednakże, zdaniem NIK, bank centralny miał w 1999 r.
możliwość prowadzenia efektywnej kontroli stóp procentowych rynku pieniężnego
kosztem o ok. 20 mln zł niższym od faktycznie poniesionego. Oszczędności te były
możliwe do osiągnięcia poprzez obniżenie rentowności sprzedawanych bonów
pieniężnych do poziomu równego stopie referencyjnej wyznaczanej przez RPP,
tj. o ok. 0,10 pkt. proc.
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że dokonana w II połowie 1999 r. konwersja
niezbywalnych zobowiązań Skarbu Państwa w portfelu NBP na zbywalne obligacje
skarbowe nie przyniosła, jak dotąd, oczekiwanych rezultatów w zakresie ograniczania
nadpłynności sektora bankowego. Bank centralny nie zaoferował bowiem jeszcze
skonwertowanych obligacji bankom komercyjnym.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także nieliczne uchybienia w zakresie
współpracy NBP z Rządem w realizacji polityki antyinflacyjnej. W ocenie NIK,
do uchybień tych należało: niepełne wykorzystanie możliwość współpracy, jaką
stwarza uczestniczenie przedstawiciela Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Polityki
Pieniężnej, niska aktywność NBP w pozyskiwaniu dodatkowych informacji
z administracji rządowej, w sytuacji, gdy organy banku centralnego wskazują na niską
przejrzystość finansów publicznych jako jedną z przyczyn niepowodzenia polityki
antyinflacyjnej, nieprzekazywanie przez Prezesa NBP projektów Założeń polityki
pieniężnej bezpośrednio adresatom wskazanym w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o NBP.
Biorąc pod uwagę fakt, że do przekroczenia celu inflacyjnego wyznaczonego na
rok 1999 przyczyniły się przede wszystkim czynniki leżące poza sferą oddziaływania
NBP, Najwyższa Izba Kontroli generalnie pozytywnie ocenia działania banku
centralnego, podejmowane w celu wykonania Założeń polityki pieniężnej. Stwierdzone
w toku kontroli nieprawidłowości nie miały, zdaniem NIK, decydującego znaczenia
dla niepowodzenia polityki antyinflacyjnej w ubiegłym roku.
Najwyższa Izba Kontroli uważa, że poprawie efektywności działań w sferze polityki
pieniężnej sprzyjać będzie:

1) kontynuowanie przez NBP działań zmierzających do ograniczenia nadpłynności
w sektorze bankowym, w szczególności poprzez sprzedaż bankom krajowym
skonwertowanych obligacji skarbowych, znajdujących się w portfelu NBP,
2) otwarcie w NBP oprocentowanego rachunku walutowego, na którym budżet
państwa lokowałby część przychodów z prywatyzacji uzyskanych w walutach
obcych,
3) doskonalenie przez NBP metod prognozowania sytuacji gospodarczej,
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4) bliższa współpraca między NBP i Rządem przy ustalaniu i realizowaniu polityki
antyinflacyjnej,
5) ustalanie i realizowanie przez Rząd polityki finansowej zgodnie zasadą
przejrzystości finansów publicznych, określoną w rozdziału 2 ustawy o finansach
publicznych.
Ponadto NIK, w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Narodowego
Banku Polskiego wnosiła m.in. o:
1)
2)
3)

wprowadzenie takich zmian w systemie prowadzenia operacji otwartego rynku, które
umożliwiłyby osiąganie założonych celów polityki pieniężnej możliwie najniższym kosztem,
podawanie w uchwałach organów NBP właściwych podstaw prawnych,
przekazywanie projektów założeń polityki pieniężnej bezpośrednio Radzie Ministrów i
Ministrowi Finansów.
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WYKONANIE WEDŁUG CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA

CZĘŚĆ

01

–

KANCELARIA
POLSKIEJ

Dochody

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ
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Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 600 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r.216 były niższe o 82 tys. zł, tj. o 12,0%. W porównaniu do 1998 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 135 tys. zł, tj. o 18,4%, a realnie były
niższe o 24,0%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: wpływy z usług (420 tys. zł),
ze sprzedaży składników majątkowych (122 tys. zł) oraz inne dochody (34 tys. zł).
Dochody wyższe od planowanych (o 29 tys. zł) uzyskano m.in. ze sprzedaży
składników majątkowych, a niższe od planowanych (o 20 tys. zł) były wpływy z usług
na skutek rezygnacji z wynajmu pomieszczeń przez firmę wykonującą usługi na rzecz
Kancelarii oraz dochody z innych tytułów (o 47 tys. zł), w skład których wchodzą
rozliczenia z lat ubiegłych trudne do oszacowania na etapie planowania.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 01 – Kancelaria
Prezydenta RP w wysokości 112.822 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 112.570 tys. zł, tj. 99,8% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 11.535 tys. zł,
tj. o 11,4%, a realnie były wyższe o 3,8%.
Kancelaria, w przekazanym do Ministra Finansów harmonogramie dochodów
i wydatków na 1999 rok, zastosowała zasadę równej realizacji wydatków
w poszczególnych miesiącach, tj. 1/12 zaplanowanych na 1999 r. wydatków, co nie
odpowiadało faktycznemu zapotrzebowaniu na środki w poszczególnych miesiącach
roku.
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Wydatki bieżące wykonano w kwocie 61.759 tys. zł, co stanowiło 99,6% wydatków
określonych w ustawie budżetowej i planu po zmianach oraz 119,0% wydatków
bieżących wykonanych w 1998 r.
W grupie wydatków bieżących największymi pozycjami były zakupy towarów
i usług (§§ 28, 29, 31, 36, 37, 84) na które wydatkowano 39.141 tys. zł, tj. 34,8%
i wydatki na wynagrodzenia (§§ 11, 12, 17) – 18.658 tys. zł, tj. 16,6%.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.570 tys. zł, co stanowiło 100%
środków zaplanowanych w ustawie budżetowej i 109,8% wydatków majątkowych
wykonanych w 1998 r. Łącznie ze środkami pozostałymi z lat ubiegłych, odsetkami
i należnościami, Kancelaria Prezydenta RP dysponowała kwotą 19.736 tys. zł, którą
w całości wydatkowano do 31 grudnia 1999 r. Na prace budowlane i modernizacyjne
w obiektach Kancelarii wydano 15.944 tys. zł, z tego w rezydencji Belweder –
5.150 tys. zł, w rezydencji „Jurata” – 4.168 tys. zł i w rezydencji „Promnik” –
2.327 tys. zł. W ramach zakupów inwestycyjnych (3.441 tys. zł) zakupiono m.in.
10 samochodów osobowych, autobus i przyczepę na łączną kwotę 1.280 tys. zł,
52 zestawy komputerowe, oprogramowanie, drukarki, komputery przenośne na kwotę
408 tys. zł, dwie instalacje alarmowo-ochronne na kwotę 339 tys. zł, 17 kas
pancernych i sejfów na kwotę 110 tys. zł. Dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa przekazana została dotacja w wysokości 33.000 tys. zł, tj. w takiej
samej kwocie jak w 1998 r.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP
wyniosło 524 osoby, w tym w Kancelarii 291 osób, a w Gospodarstwie Pomocniczym 233 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe
o 2 osoby, z tego w Kancelarii niższe o 2 osoby, a w Gospodarstwie wyższe o 4 osoby.
W porównaniu do planowanych etatów przeciętne zatrudnienie było niższe o 19 osób,
w tym w Kancelarii o 17 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym, w 1999 r. wyniosło 4.240 zł, z tego w Kancelarii – 5.343 zł,
a w Gospodarstwie Pomocniczym – 2.862 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
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wynagrodzenie, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, w 1999 r. wzrosło
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o 17,1%, z tego W Kancelarii o 18,0%, a w Gospodarstwie Pomocniczym o 16,3%.
Do kwot wynagrodzeń są wliczane uposażenia trzech byłych prezydentów, których
nie uwzględnia się w liczbie zatrudnionych.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 2.487 tys. zł i były
wyższe, w porównaniu do stanu na koniec 1998 r., o 19,4%. Na koniec 1999 r.,
podobnie jak na koniec 1998 r., w Kancelarii Prezydenta RP nie odnotowano
zobowiązań wymagalnych. Nie wystąpiły również wydatki z tytułu odsetek za
nieterminowo regulowane płatności.
Dochody Gospodarstwa Pomocniczego w 1998 r. wyniosły 16.528 tys. zł, i były
wyższe o 6,8% od kwoty planowanej, o 2,9% budżetu po zmianach i o 9,5%
od wykonania w 1998 r.
Wydatki Gospodarstwa Pomocniczego w 1999 r. wyniosły 16.426 tys. zł, i były
wyższe o 7,6% od kwoty planowanej, o 3,7% budżetu po zmianach i o 9,3%
od wykonania w 1998 r.
Zysk wyniósł 68 tys. zł, a wpłata do budżetu 34 tys. zł i była niższa
od planowanej w ustawie budżetowej na 1999 r. o 34 tys. zł. W porównaniu do 1998 r.
wpłata do budżetu była wyższa o 41,7%.
Niższa niż planowana wpłata do budżetu przez Gospodarstwo Pomocnicze
Kancelarii była efektem przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków
ze środków publicznych co stosownie do art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych217 stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
Stwierdzone w toku kontroli Kancelarii Prezydenta RP uchybienia dotyczyły
sposobu opracowania harmonogramu dochodów i wydatków oraz wskazały na
potrzebę wzmocnienia nadzoru nad działalnością Gospodarstwa Pomocniczego
Kancelarii. Natomiast w Gospodarstwie Pomocniczym nie zapewniono głównemu
księgowemu Gospodarstwa warunków do sprawowania kontroli zawieranych umów
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pod względem finansowym. Umowy, obok kierującego Gospodarstwem, podpisywał
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Dyrektor Biura Finansowego, który nie pełnił żadnej funkcji w Gospodarstwie, a nie
podpisywał ich główny księgowy Gospodarstwa, do którego zadań należy prowadzenie
gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające
zwłaszcza na zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych
umów przez jednostkę (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja
1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych218).
Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na prawidłowość wydatkowania
środków budżetowych.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999 r. w części 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Kancelarii Prezydenta RP o:
1. Opracowywanie harmonogramu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami realizacji
wydatków w poszczególnych miesiącach roku.
2. Zwiększenie nadzoru nad działalnością Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Gospodarstwa Pomocniczego
wnioskowała o:
1. Dokonywanie pełnych – planowanych - wpłat do budżetu przez Gospodarstwo
Pomocnicze.
2. Zapewnienie
Gospodarstwa

warunków

Pomocniczego

finansowym.
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CZĘŚĆ 03 – SĄD NAJWYŻSZY
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. przez Sąd Najwyższy dochody wyniosły 186,2 tys. zł
i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 80,2 tys. zł, tj. o 75,7%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 73,2 tys. zł,
tj. o 64,8%, a realnie wzrosły o 53,9%.
Głównym źródłem były dochody ze spłaty pożyczek udzielonych sędziom,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r.
w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystania środków finansowych
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków
przyznawania pomocy, w wysokości 179,0 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 1999 r. nie prognozowano dochodów budżetowych
w części 03, rozdział 9917 – Rzecznik Interesu Publicznego. Zrealizowano jednak
dochody w wysokości 7,5 tys. zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych
środków budżetowych na rachunku bieżącym w banku komercyjnym.
Wydatki

W

ustawie

budżetowej

na

1999

r.

ustalono

wydatki

Sądu

Najwyższego w wysokości 121.205 tys. zł, które w ciągu 1999 r. nie uległy zmianom
z tym, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dokonał blokady wydatków na kwotę
ogółem 1.282 tys. zł i zgłosił Ministrowi Finansów oszczędności na składkach
na ubezpieczenie społeczne w kwocie 80 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 119.386 tys. zł, tj. 98,5% wielkości wynikającej
z ustawy budżetowej (w tym kwota 46.000 tys. zł wydatków niewygasających z
upływem 1999 r.). W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 56.313 tys. zł, tj. o 89,3%, a realnie wzrosły o 76,4%. Kwota 46.000 tys. zł
(wydatki niewygasające) przeznaczona jest na zakończenie inwestycji wieloletniej
(Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości).
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Udział wydatków bieżących, które wyniosły 20.983 tys. zł, tj. 97,3% wielkości z
ustawy budżetowej,

w

zrealizowanych

wydatkach

ogółem

wyniósł

18,7%.

W porównaniu do 1998 r. wydatki te w ujęciu nominalnym były wyższe o 11,2%,
a realnie wzrosły o 3,6%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły
17.375 tys. zł i stanowiły 82,8% wydatków bieżących. W stosunku do wykonania
w 1998 r., nastąpił wzrost wynagrodzeń o 14,2%, a realnie o 6,8%.
Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie ustalonym w ustawie
budżetowej na 1999 r. w wysokości 91.258 tys. zł, co stanowiło 80,9% ogółem
zaplanowanych wydatków. W porównaniu do 1998 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 143%, a realnie wzrosły o 126,5%.
Nakłady w wysokości 89.912 tys. zł przeznaczono na inwestycję wieloletnią
jako udział Sądu Najwyższego w finansowaniu budowy Kompleksu Urbanistycznego
Wymiaru Sprawiedliwości, zaś kwotę 1.346 tys. zł na finansowanie zakupów
inwestycyjnych Sądu Najwyższego.
Po uwzględnieniu środków pozostałych na rachunku inwestycyjnym na koniec
1998 r. w wysokości 249,7 tys. zł oraz naliczonych w trakcie 1999 r. odsetek
bankowych w wysokości 21,9 tys. zł, w 1999 r. Sąd Najwyższy dysponował środkami
pieniężnymi w kwocie 1.617,6 tys. zł. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły
1.610,3 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy
z oprogramowaniem za kwotę 967,5 tys. zł, dwa mieszkania dla sędziów spoza
Warszawy za kwotę 468 tys. zł i 4 kserokopiarki za 174,4 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w części 03 – Sąd Najwyższy w 1999 r. wyniosło
318 osób i w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 99% planu. W porównaniu
do 1998 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe o 18 osób, tj. o 6%. W stosunku
do wykonania w 1998 r. w Sądzie Najwyższym uposażenia sędziów wzrosły
do 9.037 zł, tj. o 14,2%, żołnierzy do 8.033 zł, tj. o 38,4%, a wynagrodzenia
pracowników administracji i obsługi do 2.621 zł, tj. o 10,9%. W porównaniu
do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wzrosło w grupie
pracowników administracji i obsługi ze 167 do 175 osób, zmniejszyło się natomiast
zatrudnienie sędziów z 87 do 84 osób oraz żołnierzy z 28 do 15 osób.
W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
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Rok 1999 był pierwszym, w którym Rzecznik Interesu Publicznego wykonywał
zadania określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób
pełniących funkcje publiczne.219 Zadania te były finansowane z rozdziału 9917 część
03 – Sąd Najwyższy.
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Rzecznika Interesu
Publicznego w wysokości 4.092 tys. zł, które w ciągu 1999 r. nie uległy zmianom
z tym, że w związku z dokonaną przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na
podstawie art. 100 ustawy o finansach publicznych blokadą wydatków, Rzecznik
Interesu Publicznego otrzymał kwotę niższą od planowanej o 1.018 tys. zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 2.706 tys. zł i stanowiło 66,1% kwoty
zaplanowanej w ustawie budżetowej.
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.589 tys. zł, tj. 69,5% planu.
Wydatki bieżące stanowiły 95,7% ogółu wydatków. Na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi wydatkowano 1.877 tys. zł, tj. 69,4% wydatków ogółem.
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki majątkowe Rzecznika
Interesu Publicznego w wysokości 117 tys. zł, co stanowiło 2,9% ogółem
zaplanowanych wydatków w rozdziale 9917 i zrealizowano w 100%. W ramach
wydatków inwestycyjnych zakupiono m.in. zestawy komputerowe o wartości
82,3 tys. zł i programy komputerowe za kwotę 19,1 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 28 osób w przeliczeniu na pełne
etaty i było niższe od planowanego o 5 osób, tj. o 15%. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi
wyniosło 3.603 zł.
W toku kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że:
- w okresie od 20 stycznia do 16 sierpnia 1999 r. prowadzenie rachunku bieżącego
powierzono

Powszechnemu

Bankowi

Kredytowemu

S.A.

XIII

Oddział

w Warszawie, co naruszało przepis art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
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o finansach publicznych, który stanowi, że obsługę bankową budżetu państwa
w zakresie rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzi
Narodowy Bank Polski,
- odprowadzono dochody w wysokości 4,4 tys. zł na rachunek dochodów
budżetowych w terminie niezgodnym z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania
budżetu państwa,
- przekroczono zakres upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych poprzez zlecenie wydatkowania środków w wysokości 4,0 tys. zł na
zagraniczne podróże służbowe przed zmianą planu finansowego, co zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
- w związku z wyjazdem służbowym do Berlina zakupiono 600 DEM za 1.314,0 zł
w kantorze wymiany walut, czym naruszono postanowienia §§ 31, 32 i 33 ust. 1
„Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych walut obcych dla
posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”,
- wypłacono wynagrodzenia w wysokości 14,4 tys. zł za zaprojektowanie i wdrożenie
systemów informatycznych pomimo, że nie zakończono prac i nie wdrożono
systemu.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999 r. w części 03 przez Sąd Najwyższy nie stwierdzając nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że gospodarowanie środkami
budżetowymi ujętymi w planie finansowym Rzecznika Interesu Publicznego na 1999 r.
było na ogół prawidłowe.
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W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Rzecznika Interesu Publicznego
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:
1. Przestrzeganie postanowień „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji
czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla
posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” w zakresie
warunków zakupu walut.
2. Przestrzeganie zasady dokonywania wydatków w granicach kwot określonych
w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień.
3. Dokonanie protokolarnego odbioru realizowanych usług w zakresie systemów
informatycznych i wdrożenie ich do funkcjonowania w Biurze.

CZĘŚĆ 04 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny dochody wyniosły
12.564 tys. zł i były o 1.164 tys. zł (10,2%) wyższe od planowanych. W porównaniu do
1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.815 tys. zł, tj. o 16,9%, a
realnie wzrosły o 8,9%.
Główną pozycją dochodów, stanowiącą 93,4% były dochody z opłat sądowych,
które były wyższe niż przewidywano.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. należności Naczelnego Sądu
Administracyjnego wynosiły 2.601,5 tys. zł. Na kwotę tę składały się wypłacone
sędziom

pożyczki

mieszkaniowe,

których

udzielono

zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r. w sprawie
szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków finansowych na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków
przyznawania pomocy220.
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NSA pobierał dochody z tytułu wynagrodzeń od składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne i terminowo przekazywał na rachunki właściwych urzędów
skarbowych.
Wydatki

Zrealizowane wydatki wyniosły 59.737 tys. zł, co stanowiło 92,2% planu
wg ustawy budżetowej. W stosunku do wykonania w roku 1998 wydatki były
nominalnie wyższe o 16,7%, zaś realnie wzrosły o 7,3%. Niewykorzystane środki
w wysokości 3.123 tys. zł zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Finansów.
W badanym okresie wydatki bieżące NSA wyniosły 53.210,8 tys. zł i stanowiły 89,1%
ogółu wydatków, wydatki majątkowe wyniosły 6.526 tys. zł.
Najistotniejszymi

pozycjami

wydatków

bieżących

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego były: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości
36.865,2 tys. zł, - usługi materialne w wysokości 7.776,5 tys. zł obejmujące m.in.:
konserwację i naprawę sprzętu biurowego, wydatki na bieżące usługi remontowe,
usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; – świadczenia społeczne
w wysokości 2.960,5 tys. zł.
Na wydatki majątkowe, po uwzględnieniu środków pozostających z lat
ubiegłych na rachunku inwestycyjnym w wysokości 254,4 tys. zł Naczelny Sąd
Administracyjny w 1999 r. dysponował środkami w wysokości 6.780,4 tys. zł.
W dniu 6 lipca 1999 r. NSA zamknął i zlikwidował rachunek inwestycyjny
a finansowanie wydatków majątkowych odbywało się z rachunku bieżącego.
W ramach poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 6.777,2 tys. zł
sfinansowano miedzy innymi:
- rozbudowę budynku w OZ w Gdańsku

3.666,4 tys. zł,

- komputeryzację

1.356,3 tys. zł,

- klimatyzację

93,9 tys. zł,

- zakup samochodu osobowego

87,7 tys. zł,

- urządzenia techniczne

124,0 tys. zł,

- zakup sprzętu biurowego

193,2 tys. zł,
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- zamianę budynku OZ we Wrocławiu z dopłatą wynoszącą kwotę 1.004,5 tys. zł
czego nie przewidywano na etapie planowania.
Stan zatrudnienia na 31.12.1998 r. w NSA wynosił 213 sędziów
i 372 pracowników administracyjnych i obsługi, a na 31.12.1999 r. wyniósł 224
sędziów i 405 pracowników administracyjnych i obsługi. W porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego stan zatrudnienia sędziów na dzień 31.12.1999 r. wzrósł o 5%
(11 sędziów) a stan zatrudnienia pracowników administracyjnych i obsługi wzrósł o
8,8% (33 osoby).
W 1999 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 212 sędziów i 374 pracowników
administracji i obsługi.
Przeciętne wynagrodzenie sędziego wyniosło w 1999 r. 8.069,1 zł i wzrosło w stosunku do
przeciętnego wynagrodzenia w 1998 r. o 11,3%, a biorąc pod uwagę inflację o 3,7%.
Przeciętne wynagrodzenie pracownika administracyjnego i obsługi wyniosło 2.588,5 zł i
wzrosło w stosunku do warunków porównywalnych w 1998 r. o 12,6%, natomiast realnie o
5,2%.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 04 – Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdzając
nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 05 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 13.150 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 5.710 tys. zł, tj. o 76,7%. W porównaniu do
1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.928 tys. zł, tj. o 42,6%,
a realnie wzrosły o 32,9%. Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
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- wpłata z zysku Gospodarstwa Pomocniczego KPRM w łącznej kwocie 12.426 tys. zł
(94,5% zrealizowanych dochodów ogółem), tj. o 5.373 tys. zł ponad kwotę
zakładaną w ustawie budżetowej,
- zwrot z Gospodarstwa Pomocniczego niewykorzystanych środków przekazywanych
w ciągu roku budżetowego na realizację inwestycji budowlanych; dochody te nie
były planowane, wyniosły 385 tys. zł (3% zrealizowanych dochodów ogółem).
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów. Dochody uzyskiwane przez Kancelarię w 1999 r. odprowadzane były do
urzędu skarbowego w terminie określonym w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu
państwa, tj. do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu ich realizacji.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 05 - Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów w wysokości 80.888 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 17.395 tys. zł do łącznej wysokości 98.283 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły m.in. § 46 – dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania
państwowe, § 48 – pozostałe dotacje, § 37 – usługi niematerialne.
Zrealizowane wydatki wyniosły 95.261 tys. zł, tj. 96,9% budżetu po zmianach,
w tym 236 tys. zł stanowiły wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 15.581 tys. zł,
tj. o 19,5%, a realnie wzrosły o 11,4%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków części 05, największy
udział (63,4%) miały wydatki poniesione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jednostkę centralną. Wyniosły one 60.411 tys. zł, co stanowiło 98,5% wydatków
określonych w ustawie budżetowej, 98,7% planu po zmianach oraz 90,6% wykonania
w 1998 roku w ujęciu nominalnym, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe (§§ 11-17) - 29.044 tys. zł,
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b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§§ 41 - 42) – 5.193 tys. zł,
c) usługi materialne (§ 36) - 11.109 tys. zł,
d) usługi niematerialne (§ 37) – 2.883 tys. zł,
e) wydatki inwestycyjne (§ 72) - 6.000 tys. zł, z tego:
− 2.620 tys. zł przekazano na rachunek inwestycyjny Kancelarii z przeznaczeniem
na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z którego
w 1999 r. sfinansowano wydatki na łączną kwotę 4.392,5 tys. zł (wykorzystano
pozostałość środków z lat ubiegłych), w tym zakup: 14 samochodów osobowych
Lancia na łączną kwotę 1.499,4 tys. zł, licencje oprogramowania Microsoft
„Program Select” o wartości 946,9 tys. zł, 108 komputerów stacjonarnych
o łącznej wartości 425,8 tys. zł, 3 urządzenia do kontroli rentgenowskiej bagażu,
przesyłek i korespondencji na kwotę 416,4 tys. zł.
Nie wykorzystane na koniec 1999 r. środki w łącznej wysokości 373,1 tys. zł
rozdysponowano w sposób następujący:
- 361,4 tys. zł przekazane zostało na rachunek środka specjalnego jako
niewykorzystane środki w ciągu roku,
- 11,7 tys. zł stanowiące odsetki za grudzień 1999 r. przekazane zostały na
rachunek dochodów budżetowych,
− 3.380 tys. zł przekazano na rachunek inwestycyjny Gospodarstwa Pomocniczego
KPRM, w ramach którego finansowane są inwestycje budowlane. Poniesione
w 1999 r. przez Gospodarstwo Pomocnicze KPRM nakłady inwestycyjne
finansowane

ze

środków

Kancelarii

wyniosły

ogółem

5.974,3 tys. zł

(wykorzystano pozostałość środków z lat ubiegłych), w tym na: roboty
modernizacyjne
Al. Ujazdowskich

oraz
1/3

montażowe
–

i instalacyjne

3.496,7 tys. zł;

budowę

w

budynku

oczyszczalni

przy

ścieków

w Kompleksie Recepcyjno-Wypoczynkowym w Łańsku – 586,3 tys. zł.
Nie wykorzystane na koniec 1999 r. środki w kwocie 385,1 tys. zł przekazane
zostały do Kancelarii na rachunek dochodów budżetowych.
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Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1.747 osób ogółem w przeliczeniu na pełne
etaty, w tym w dziale 91 (KPRM - jednostka centralna) - 598 osób. W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 31 osób, tj. o 1,2%, w tym w
dziale 91 (KPRM - jednostka centralna) o 30 osób, tj. o 5,3%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 222 osoby, a
w dziale 91 (KPRM - jednostka centralna) o 46 osób. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 1999 r.
wyniosło 3.102 zł, w tym w dziale 91 (KPRM - jednostka centralna) – 4.047 zł. W
porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło
w warunkach porównywalnych o 18,2%, w tym w dziale 91 (KPRM - jednostka
centralna) o 10,9%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 2.933 tys. zł, w tym
wymagalne 3 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1998 r. odpowiednio o 17,7% i 99,96%.
Dochody gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 1999 r. wyniosły
165.782 tys. zł i były niższe o 5,7% od kwoty planowanej (po zmianach).
Działalność ta nie była dotowana z budżetu państwa. Wydatki gospodarstwa
pomocniczego i środka specjalnego (bez wpłat do budżetu) w 1999 r. wyniosły
145.051 tys. zł i były o 9,6% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 10,0%
wyższe niż wykonanie 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 12.426 tys. zł i były
wyższe o 40,5% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości polegały m.in. na:
-

niewykonaniu wniosku sformułowanego przez NIK po kontroli wykonania budżetu
państwa w części 05 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 1998 r. oraz kontroli
realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Gospodarstwo Pomocnicze
Kancelarii ze środków budżetowych Kancelarii w 1998 r. dotyczącego:
- zawierania umów bez dochowania, wynikającego z zarządzenia Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, obowiązku wcześniejszego uzgadniania treści umów
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z dyrektorem lub wicedyrektorem Biura Finansowego, w tym umów zawieranych
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.
W toku kontroli stwierdzono ponadto, że w 1999 r. zawierano umowy bez
uprzedniego uzyskania opinii radcy prawnego w zakresie formalnoprawnej
poprawności umowy, który to obowiązek wynika również z zarządzenia Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- tworzeniu zobowiązań w kwocie 861,9 tys. zł na podstawie dokumentów nie
obrazujących żadnej operacji gospodarczej, co spowodowało nieodprowadzenie na
koniec

1999

r.

do

budżetu

państwa

jako

dochodów

budżetowych

ponadnormatywnego stanu środków obrotowych środka specjalnego „Legislacja”,
- niedokonaniu za 1999 r. rozliczenia z budżetem państwa środka specjalnego
„Legislacja”, co w ocenie NIK stanowiło naruszenie art. 193 ustawy o finansach
publicznych,
- sfinansowaniu ze środków specjalnych „Legislacja” wydatków na usługi materialne
(§ 36) w łącznej kwocie 1.830 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w zarządzeniu nr 15 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca
1997 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego o nazwie „Legislacja”, co
stanowiło 57,8% wydatków poniesionych ze środków specjalnych w § 36 usługi
materialne,
-

nierzetelnym rozliczaniu realizacji zadań zlecanych Gospodarstwu Pomocniczemu
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polegającym na niedokonaniu weryfikacji
rachunków opiewających na kwoty od 17,2 tys. zł do 720,9 tys. zł o łącznej wartości
1.792 tys. zł obciążających Kancelarię, a wystawianych przez Gospodarstwo
Pomocnicze KPRM,

-

zawieraniu umów przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny bez zachowania
należytej staranności, polegającej na:
- nieokreśleniu w 8 umowach dat ich zawarcia,
- braku parafowania ww. umów przez dyrektora lub wicedyrektora biura
finansowego i przez radcę prawnego,
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- błędnym wpisaniu w dwóch umowach jako osoby reprezentującej Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów Pani Katarzyny Mazeli – Dyrektora Biura Pełnomocnika
Rządu do Spraw Rodziny, zamiast osoby, która umowy te faktycznie podpisała,
tj. Pani Marii W. Smereczyńskiej – Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny,
- nieokreśleniu w umowach zawieranych z jednostkami nie zaliczonymi do sektora
finansów

publicznych

trybu

kontroli

wykonywania

zadań,

zgodnie

z obowiązkiem wynikającym z art. 71 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych,
- braku kontroli wykonywania zadań, na realizację których udzielone zostały dotacje
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny,
- prowadzeniu ilościowo – wartościowej ewidencji środków trwałych w sposób
nierzetelny i niezgodny z przepisami zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1997 r. w sprawie zasad
gospodarowania,

podziału

i

ewidencji

środków

trwałych

oraz

wartości

niematerialnych i prawnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- ponoszeniu wydatków inwestycyjnych ze środka specjalnego „Legislacja” nie
ujętych w planach zakupów inwestycyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak
również ewidencjonowaniu wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środka
specjalnego „Legislacja” niezgodnie z zakładowym planem kont,
- niecelowym zwiększeniu o kwotę 293,0 tys. zł ze środków budżetowych Kancelarii,
dotacji dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
- zaewidencjonowaniu – w 4 przypadkach - w księgach rachunkowych, poniesionych
wydatków w sposób niezgodny z klasyfikacją budżetową oraz obowiązującym
w 1999 r. zakładowym planem kont.
W wyniku kontroli stwierdzono również, że Przewodniczący Komisji orzekającej w
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów wydał postanowienia o wszczęciu postępowania
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych po upływie 30 –
dniowego terminu określonego w art. 167 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Pomimo, że Komisja, jak również Rzecznik dyscypliny finansów
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publicznych powołani zostali do 9 września 1999 r. to w przypadku 6 wniosków
o ukaranie, które wpłynęły do Kancelarii do końca sierpnia 1999 r., jak również
wniosku, który wpłynął 6 października 1999 r., postanowienia o wszczęciu
postępowań wydane zostały dopiero 13 grudnia 1999 r. Zgodnie z art. 138 ust. 1
pkt 16 ustawy o finansach publicznych zawiniona zwłoka w prowadzeniu przez
komisję orzekającą postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 05 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w wystąpieniu pokontrolnym do
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się
z wnioskami m.in. o:
1. Wypełnianie wynikającego z zarządzeń Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
obowiązku wcześniejszego uzgadniania zawieranych umów z radcą prawnym oraz
parafowania przez dyrektora lub wicedyrektora Biura Finansowego.
2.

Zawieranie umów przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, z

zachowaniem należytej staranności poprzez właściwe określanie w umowach daty ich
zawarcia, stron umowy oraz prawidłowego przywoływania podstawy prawnej
zawieranej umowy.
3. Sprawowanie kontroli wykonywania zadań, na które udzielane są dotacje przez
Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.
4. Rzetelne i zgodne z przepisami zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1997 r. w sprawie
zasad gospodarowania, podziału i ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzenie
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ilościowo – wartościowej ewidencji środków trwałych, a w szczególności
wprowadzenie systemu numeracji inwentarzowej oraz znakowanie poszczególnych
środków trwałych wydawanych do użytkowania.
5. Wyeliminowanie przypadków tworzenia zobowiązań na podstawie dokumentów,
które nie obrazują żadnej operacji gospodarczej oraz wystawiania nierzetelnych
dowodów księgowych.
6. Przeznaczanie

środków

gromadzonych

na

rachunku

środka

specjalnego

„Legislacja” jedynie na wydatki faktycznie związane z kosztami ponoszonymi na
obsługę administracyjno-techniczną procesu legislacji i aplikacji legislacyjnej oraz
zaprzestanie finansowania ze środków specjalnych „Legislacja” wydatków
związanych z kompleksowym utrzymaniem budynku i pomieszczeń Kancelarii.
7. Rozliczenie z budżetem państwa środków specjalnych pn. „Legislacja” za 1999 r.
poprzez odprowadzenie na dochody budżetu państwa kwoty w wysokości
2.492.781 zł, stanowiącej różnicę między planowanym a faktycznym stanem
środków obrotowych na koniec 1999 roku.
8. Realizowanie zakupów inwestycyjnych w ramach wydatków ujętych w rzeczowo
- finansowych planach zakupów inwestycyjnych.
9. Ewidencjonowanie

wydatków

inwestycyjnych

w

sposób

umożliwiający

jednoznaczne określenie przeznaczenia wydatkowanych środków.
10. Rzetelne rozliczanie zadań zlecanych Gospodarstwu Pomocniczemu oraz
weryfikację obciążeń Kancelarii dokonywanych przez Gospodarstwo z tytułu
realizacji tych zadań.
11. W przypadku podejmowania decyzji o zwiększeniu dotacji dla Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej dokonywanie analizy, która pozwoli na realną ocenę
celowości takiego zwiększenia.
12. Ewidencjonowanie wydatków zgodnie z zakładowym planem kont oraz
klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych
oraz innych przychodów i rozchodów.
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CZĘŚĆ

06

-

RZĄDOWE

CENTRUM

STUDIÓW

STRATEGICZNYCH
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 32,6 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 2,6 tys. zł, tj. o 8,7%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 18,0 tys. zł, tj. o 123,3%, a realnie wzrosły o 107,6%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. była sprzedaż trzech samochodów
osobowych (21,0 tys. zł) i refundacja przez organizatorów wydatków na delegacje
zagraniczne (9,0 tys. zł), a także odsetki od środków na rachunkach bankowych
pomocniczych i wynagrodzenie RCSS za terminowe przekazywanie składek
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (2,6 tys. zł).
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 06 - Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych w wysokości 16.484 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki
zostały zwiększone z rezerwy celowej o 1.337,9 tys. zł do łącznej wysokości
17.821,9 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły w całości działu 91 – Administracja
państwowa, z czego rozdział 9111 – Jednostki centralne został zwiększony o 697,9 tys.
zł, a dla utworzonego rozdziału 9100 ustalone wydatki wyniosły 640,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 16.560,8 tys. zł, tj. 92,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.104,6 tys. zł,
tj. o 23,1%, a realnie wzrosły o 14,7%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków, blisko stuprocentowy udział
miały wydatki poniesione w dziale 91 – Administracja państwowa. Wydatki te zostały
zrealizowane w trzech rozdziałach: 9194 – Integracja z Organizacją Traktatu
Północnoatlantyckiego (0,4%), 9100 – Integracja z Unią Europejską (3,5%) i 9111 –
Jednostki centralne (96,1%).
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Wydatki w rozdziale 9111 wyniosły 15.900,3 tys. zł. Realizacja wydatków
w tym rozdziale stanowiła 97% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 93,1%
budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 2.449,2 tys. zł, tj. o 18,2%, a realnie wzrosły o 10,2%.
W wydatkach poniesionych w rozdziale 9111 wydatki bieżące stanowiły 97,4%,
wydatki majątkowe (§ 72) - 2,5%, a pozostałe - 0,1% świadczenia na rzecz osób
fizycznych (§§ 21,25). Przy ogólnym wzroście wydatków budżetowych w stosunku do
1998 r. o 23,1%, wydatki bieżące w rozdziale 9111 wzrosły o 44,3%, a wydatki
majątkowe zmniejszyły się o 85,1%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,0%
budżetu po zmianach, a wydatki majątkowe w 100%. Na wzrost wydatków bieżących
o 44,3% największy wpływ miał wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników
łącznie o 84,1%, w tym na wynagrodzenia osobowe (§ 11) o 93,0%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 11.015,2 tys. zł, co
stanowiło 66,5% ogółu wydatków. W stosunku do budżetu po zmianach były niższe
o 4,6%.
Wydatki rzeczowe (§§ 28,29,31,35-37) planowane (po zmianach) w kwocie
4.794,2 tys. zł zrealizowano w wysokości 4.239,1 tys. zł, tj. 88,4%. W stosunku do
wykonania w 1998 r. były one w ujęciu nominalnym wyższe o 31,8%, a realnie
wzrosły o 22,9%.
Wydatki poniesione na zakup usług niematerialnych (§ 37) wyniosły
1.423,3 tys. zł, a ich realizacja stanowiła 74,8% budżetu po zmianach i 160,1%
wykonania w 1998 r. (realnie 149,2%). 51,1% wydatków w tym paragrafie stanowiły
czynsze i udział w kosztach za dozór budynków.
Wydatki poniesione na zakup usług materialnych (§ 36) zrealizowano na kwotę
1.334,5 tys. zł, co stanowiło 97,2% budżetu po zmianach. Wydatki w tym paragrafie
były wyższe od wykonania w 1998 r. nominalnie o 31,1%, a realnie o 22,2%.
Zakupy materiałów i wyposażenia (§ 31) zrealizowano w 100% budżetu po
zmianach, tj. na kwotę 970,3 tys. zł. Stanowiło to wzrost nominalnie o 10,7%
w porównaniu z wykonaniem w 1998 r., a realnie o 3,2%.

41
W 1999 r. wydatki majątkowe RCSS zostały zrealizowane w blisko 100%
i wyniosły 1.256,0 tys. zł. Środki w wysokości 851,1 tys. zł były zgromadzone na
rachunku inwestycyjnym, pozostała kwota 403,0 tys. zł wynikała z ustawy budżetowej
na 1999 r. (§ 72).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 267 osób i dotyczyło zatrudnienia
w dziale 91. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe
o 54 osoby, tj. o 25,3%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeciętne zatrudnienie było niższe o 49 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1999 r. wyniosło 2.879,60 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
w warunkach porównywalnych wzrosło o 487,30 zł, tj. o 20,4%, w tym wzrost
o 337,90 zł, tj. o 13,3% nie był uwzględniony w planie RCSS na 1999 r.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 801,7 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 40,5%. W całości
były to zobowiązania bieżące, niewymagalne, powstałe w trakcie 1999 r.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki
w kwocie 0,04 tys. zł. W 1998 r. RCSS nie płaciło odsetek z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
-

nierzetelnego sporządzenia wniosku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
o zatwierdzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zakup oprogramowania
o wartości 459,9 tys. zł,

-

niezgodnego z regulaminem organizacyjnym RCSS dokonywania zakupów sprzętu
komputerowego samodzielnie przez jego terenowe jednostki organizacyjne,

-

nierzetelnego

planowania

wydatków

budżetowych

na

wynagrodzenia

pracowników oraz liczby etatów kalkulacyjnych,
-

opóźnień w przekazaniu dochodów budżetowych pochodzących z wynagrodzeń
RCSS

za

terminowe

odprowadzanie

składek

ubezpieczenia

społecznego

i zdrowotnego, a także w odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa środków
z odsetek po likwidacji rachunku inwestycyjnego,
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-

dokonywania części wydatków niezgodnie z harmonogramem realizacji dochodów
i wydatków budżetu państwa,

-

błędnego i niestarannego opisywania dowodów finansowych w zakresie
stosowanego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 06 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 maja 2000 r. do Ministra - kierującego Rządowym Centrum
Studiów Strategicznych Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:

1. Niedopuszczenie do ponownego przekroczenia terminu odprowadzenia dochodów
budżetowych na rachunek bieżący właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
2. Rzetelne planowanie wydatków budżetowych, w tym etatów kalkulacyjnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości realizacji planu zatrudnienia.
3. Racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi, a zwłaszcza ograniczenie do
niezbędnego minimum zakupów w trybie z wolnej ręki.
4. Zapewnienie, stosownie do możliwości, realizacji wydatków budżetowych, zgodnie
z harmonogramem, przekazanym do Ministra Finansów.
5. Usunięcie przyczyn nieprawidłowego opisu dowodów finansowych w zakresie
zastosowanego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

CZĘŚĆ 07 – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 44,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 17,2 tys. zł, tj. o 63,7%. W porównaniu do
1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13,7 tys. zł, tj. o 44,9%, a realnie
wzrosły o 35,2%. Zrealizowane w 1999 r. dochody budżetowe pochodziły przede
wszystkim ze sprzedaży samochodu osobowo-dostawczego za 17,8 tys. zł oraz
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sprzedaży wydawnictw RPO za 13,6 tys. zł. W ocenie NIK planowanie dochodów było
rzetelne, a zrealizowane wyższe dochody pochodziły ze źródeł, których nie można było
przewidzieć w toku prac nad budżetem, w tym: zwrot za niewykorzystany bilet
lotniczy - 5,9 tys. zł, wpłaty za sprzedane komputery i zużyte materiały eksploatacyjne
do drukarek – 4,5 tys. zł.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 07 - Rzecznik
Praw Obywatelskich w wysokości 17.091 tys. zł, które w ciągu 1999 r. nie uległy
zmianom, z tym że Minister Finansów, w związku z dokonaną przez Rzecznika
Praw Obywatelskich w dniu 3 grudnia 1999 r. na podstawie art. 100 ustawy o
finansach publicznych blokadą wydatków, przekazał kwotę niższą od planowanej o
87 tys. zł.
W ramach przeniesień wydatków zwiększono o 50 tys. zł planowane wydatki
w § 28 (podróże służbowe krajowe ), co stanowiło przekroczenie o 54,3% w
stosunku do planu wynikającego z układu wykonawczego. Zdaniem NIK
ograniczenia wynikające z art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w okresie
objętym kontrolą odnosiły się również do przeniesień wydatków pomiędzy
poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. W obecnym stanie prawnym,
w związku z nowelizacją art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
wprowadzoną art. 55 pkt 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej221, działania
polegające na przeniesieniu wydatków w danym paragrafie ponad 5%, nie stanowią
przekroczenia uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
Zrealizowane wydatki wyniosły 16.991,3 tys. zł tj. 99,4% wielkości
wynikającej z ustawy budżetowej. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 2.126,8 tys. zł, tj. o 14,3%, a realnie wzrosły o 6,5%.
Udział wydatków bieżących w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł
95,9%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne, wyniosły 11.869,9 tys. zł
i stanowiły 69,9%

221

Dz.U. Nr 12, poz. 136.

wydatków

ogółem.

Pozostałe

wydatki

bieżące

wyniosły
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4.420,6 tys. zł, w tym największy udział stanowiły wydatki z: § 37 usługi
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niematerialne, gdzie wykonanie osiągnęło kwotę 1.585,5 tys. zł, § 36 usługi
materialne, które wyniosły 1.379,5 tys. zł, § 31 materiały i wyposażenie, gdzie
wykonanie wyniosło 942,6 tys. zł.
Wydatki na finansowanie inwestycji (§ 72) w kwocie przyjętej w ustawie budżetowej, tj. 700 tys. zł,
zostały przekazane na rachunek finansowania inwestycji. Po uwzględnieniu środków
pozostających z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym oraz naliczonych w trakcie 1999
r. odsetek bankowych łącznie w 1999 r. Biuro dysponowało środkami w kwocie 1.031,6 tys.
zł. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 1.031,3 tys. zł. W ramach wydatków
inwestycyjnych zakupiono między innymi: sprzęt techniczny i komputerowy o wartości
781,3 tys. zł, samochód osobowo-dostawczy – 81,1 tys. zł, ponadto zmodernizowano
rozdzielnię oraz wykonano zasilenie ośrodka informatyki napięciem stabilizowanym

–

101,0 tys. zł, zabudowano podwórze studni pomiędzy budynkami Żydowskiego Instytutu
Historycznego a BRPO wydatkując na ten cel 67,9 tys. zł, zadanie to zostało w 1999 r.
wykonane w stanie surowym przy zaawansowaniu robót budowlanych na ponad 70%.

Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 200 osób w przeliczeniu na pełne
etaty i stanowiło 99% planu. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie było
wyższe o 3 osoby, tj. o 1,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (§§ 11-17)
na jednego zatrudnionego w 1999 r. wyniosło 4.160 zł. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalnie w warunkach porównywalnych
wzrosło o 15,0%, a realnie o 7,2%.
Na dzień 31 grudnia 1999 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
W toku kontroli stwierdzono, że niezgodnie z art. 3 ust. 1 (pkt 11, pkt 13) ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zakwalifikowano trzy zakupy,
zwiększające majątek trwały Biura, jako koszty bieżące na kwotę 205,5 tys. zł, tj.
1,2% ogółem wykonanych w 1999 r. wydatków.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 07 - Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W

wystąpieniu

pokontrolnym,

skierowanym

do

Rzecznika

Praw

Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli wniosła między innymi o przestrzeganie
obowiązujących zasad kwalifikowania zakupionych składników majątkowych.

CZĘŚĆ 08 - MINISTERSTWO FINANSÓW
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 114.914.945,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej były niższe o 4.491.705,5 tys. zł, tj. o 3,8%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe
o 1.478.709,8 tys. zł, tj. o 1,3%, a realnie były niższe o 8,0%.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były wpływy z tytułu podatkowych
należności budżetu państwa w kwocie 112.776.871,5 tys. zł, tj. 96,2% kwoty
planowanej, co stanowiło 98,1% zrealizowanych dochodów przez resort finansów.
Najwyższe różnice w stosunku do dochodów prognozowanych wystąpiły
w zakresie wpływów z podatku od towarów i usług, gdzie wykonanie było niższe
o 3.223.483,1 tys. zł, tj. o 6,2% oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, który
zrealizowano w kwocie niższej od prognozowanej o 1.247.595,5 tys. zł, tj. o 7,7%.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli podstawową przyczyną niepełnego
wykonania

prognozowanych

wpływów

z

podatków

było

przyjęcie

zbyt

optymistycznych założeń odnośnie wskaźników makroekonomicznych dotyczących
wzrostu gospodarczego, wielkości sprzedaży oraz zewnętrznych uwarunkowań
działania gospodarki.
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Konsekwencją było niższe tempo wzrostu PKB (4,1% zamiast 5,1% przyjętych
w założeniach), niższy wskaźnik rentowności obrotu brutto (1,4% zamiast 2,6%),
wyższa stopa bezrobocia (13,0% zamiast 9,4%), niższe tempo wzrostu nakładów brutto
na środki trwałe (6,9% zamiast 14,0%).
Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę, że pogorszyła się, w stosunku do lat
poprzednich, skuteczność egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków.
Wskazują na to rozmiary i dynamika zaległości podatkowych oraz wyniki działalności
egzekucji administracyjnej.
Zaległości podatkowe wzrosły z 6.133.688,2 tys. zł w 1998 r. do 7.952.223,3 tys. zł w 1999 r., tj. o
29,6%.

Zasadniczą przyczyną wzrostu zaległości podatkowych w 1999 r. było
narastanie zobowiązań podmiotów należących do gałęzi przemysłu, które wymagają
pełnej restrukturyzacji. Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów, w tym
przeprowadzanie co miesiąc ocen zaległości podatkowych oraz powołanie zespołu do
spraw monitoringu, nie spowodowały poprawy w zakresie likwidacji zaległości
z tytułu podatku od towarów i usług. Zaległości w tym podatku na koniec 1999 r.
wyniosły 4.106.145 tys. zł i w porównaniu do 1998 r. wzrosły o 55,5%.
W 1999 r. egzekucją administracyjną, prowadzoną przez organy skarbowe,
objęto zaległości podatkowe w kwocie 3.921.287 tys. zł (w 1998 r. – 3.315.342 tys. zł),
a

do budżetu państwa wpłynęła kwota 1.741.504,0 tys. zł, tj. o 4,9% większa niż

w 1998 r. (1.660.084,0 tys. zł). Obniżył się jednak wskaźnik objęcia tytułami
egzekucyjnymi zaległości podatkowych z 54,1% w 1998 r. do 49,3% w 1999 r. oraz
wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, mierzony kwotą
zaległości wyegzekwowanych do objętych tytułami wykonawczymi, z 50,1% w 1998 r.
do 44,4% w 1999 r.
W

1999

r.

zrealizowano

dochody

niepodatkowe

w

wysokości

2.138.074,0 tys. zł, co stanowiło 95,9% przyjętych prognoz. W porównaniu do
wykonania 1998 r. (2.444.163,7 tys. zł) były one niższe o 12,5% w ujęciu nominalnym
i o 18,5% w ujęciu realnym.
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Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę, że znaczące rozbieżności,
pomiędzy prognozami a rzeczywistym wykonaniem tych dochodów, wystąpiły
w 1999 r. nie po raz pierwszy, wskazuje na potrzebę poprawy realności planowania
w tym zakresie, a zwłaszcza na konieczność współdziałania różnych jednostek
organizacyjnych uczestniczących w prognozowaniu dochodów z tych źródeł.
W ocenie NIK, w fazie prac projektowych nad dochodami jednostek
budżetowych

(dział

94),

bezpodstawnie

pominięto

dochody

w

wysokości

9.302,9 tys. zł, tj. 5,9% kwoty ujętej w ustawie budżetowej. Planując dochody w tym
dziale nie uwzględniono dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy
o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz wpłat Banku Współpracy Europejskiej
S.A. w łącznej kwocie 9.302,9 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przekazywanie dochodów
niepodatkowych na rachunek budżetu państwa.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 08 - Ministerstwo
Finansów w wysokości 2.052.115,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 103.618,2 tys. zł do łącznej wysokości 2.155.733,2 tys. zł w związku
z przeniesieniami środków z rezerw celowych.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. § 11 wynagrodzenia osobowe i §§
41-42 pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 84.291,6 tys. zł, § 39 kary
i odszkodowania o kwotę 17.802,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki w części 08 wyniosły 2.027.260,7 tys. zł, tj. 94,0%
budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
niższe o 4,5%, a realnie były niższe o 11%.
W układzie działowym największy udział (87,0%) w wydatkach części 08 miały
wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa, które wyniosły 1.762.717,6 tys. zł, co
stanowiło

wzrost

o

4,0%

w

stosunku

do

1998

r.

oraz

wydatki
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w dziale 94 - Finanse (7,1%), które wyniosły 143.088,7 tys. zł i w stosunku do 1998 r.
były niższe o 1,9%.
W ramach działu 91 na wydatki bieżące przeznaczono 97,6% środków, w tym
wydatki na wynagrodzenia stanowiły 54,6%, pochodne od wynagrodzeń – 11,4% oraz
zakupy towarów i usług (§§ 31-37) - 27,5%.
Wydatki na zakup towarów i usług dotyczyły przede wszystkim druku
i kolportażu znaków akcyzy –156.524,8 tys. zł, formularzy podatkowych i druków
resortowych - 11.445,1 tys. zł, usług pocztowych związanych z rozliczeniem
podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.707,7 tys. zł, szkoleń pracowników
resortu - 3.638,2 tys. zł oraz usług serwisowo - komputerowych w kwocie 3.859,4
tys. zł.
W 1999 r. w resorcie finansów wydatki z tytułu kar i odszkodowań (§ 39)
wyniosły 24.134,6 tys. zł i były dokonane na podstawie prawomocnych wyroków
sądowych. Zastrzeżenia dotyczą:
- długotrwałości postępowania w sprawie uregulowania przez Skarb Państwa
zobowiązania z tytułu wkładu oszczędnościowego, nabytego w drodze cesji przez
Fabrykę Lin i Drutu „Drumet” S.A. we Włocławku,
- prowadzenia przed sądami powszechnymi sporu kompetencyjnego Ministra
Finansów z Ministrem Skarbu Państwa o ustalenie organu właściwego do
reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach toczonych na podstawie ustawy z dnia
23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz bytu Państwa Polskiego.
W ocenie NIK wskutek nieuznania w odpowiednim czasie roszczeń powoda,
odstąpienia od prowadzenia negocjacji stwarzających szansę zawarcia ugody oraz
prowadzenia sporu kompetencyjnego, zostały poniesione wydatki budżetu państwa
w kwocie 17.534,1 tys. zł.
Zrealizowane w 1999 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 85.079,4 tys. zł,
tj. o 47,3%

więcej niż w 1998 r.

Główne pozycje stanowiły wydatki na budownictwo

inwestycyjne - 45.091,3 tys. zł, oraz na komputeryzację jednostek organizacyjnych

51
resortu finansów - 33.015,2 tys. zł. W wydatkach poniesionych na informatyzację
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resortu dominowały zakupy sprzętu komputerowego w kwocie 22.401,2 tys. zł
(67,8%), koszty oprogramowania tego sprzętu w wysokości 8.102,0 tys. zł (24,5%)
oraz koszty sieci komputerowej (okablowanie budynków) 1.602,0 tys. zł (4,8%).
W 1999 r. sfinansowano dla jednostek organizacyjnych resortu finansów zakup m.in.
5.395 komputerów, 279 serwerów i 1.227 drukarek.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętych kontrolą zamówień
publicznych udzielonych przez Ministerstwo Finansów.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na zmienność koncepcji w tworzeniu
bazy szkoleniowej Ministerstwa Finansów.
W 1996 r. dla potrzeb szkoleniowych resortu finansów powołano Centrum
Kształcenia Kadr Skarbowości z siedzibą w Białobrzegach k/Nieporętu. Do 31 grudnia
1998 r. na inwestycję tę poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.022,9 tys. zł. W 1998 r.
Kierownictwo

Ministerstwa

Finansów

zrezygnowało

z

budowy

CKKS

w Białobrzegach, a przyjęło do realizacji zadanie „Ośrodek Szkoleniowy w Warszawie
przy ul. Siemiatyckiej”. W latach 1998 - 1999 Ministerstwo Finansów na realizację
inwestycji przy ul. Siemiatyckiej w Warszawie wydatkowało kwotę 1.166,1 tys. zł. W
1999 r. Ministerstwo Finansów, realizując wniosek NIK po kontroli wykonania
budżetu za 1998 r., dokonało oceny potrzeb i możliwości szkoleniowych resortu i
podjęło decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji przy ul. Siemiatyckiej oraz
nieodpłatnym przekazaniu tego obiektu gminie Bemowo.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w resorcie Ministra Finansów (bez
pracowników interwencyjnych - 591 etatów) wynosiło 51.624 osób, w tym w dziale 91
– 51.202 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe
o 961 osób, tj. o 1,8%, w tym w dziale 91 o 960 osób, tj. o 1,8%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 331 osób,
a w dziale 91 o 182 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami ze środka specjalnego) w resorcie
Ministerstwa Finansów (dział 91) wyniosło 2.646,2 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o
13,1%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 91.039,6 tys. zł
(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), co oznacza spadek w porównaniu do
stanu na koniec grudnia 1998 o 3,1%.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 1.377.755,3 tys. zł i były wyższe o 7,1% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 21,1% wyższe niż wykonanie 1998 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 1999 r.
wyniosły 1.197.210,3 tys. zł i były o 5,5% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o
4,7% wyższe niż wykonanie 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 63 523,1 tys. zł, tj. były
wyższe o 20,7% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- niezaplanowania dochodów niepodatkowych w kwocie 9.302,9 tys. zł,
- utworzenia nieformalnej rezerwy budżetowej w resorcie finansów poprzez
nierozdysponowanie w marcu 1999 r. dla podległych jednostek kwoty
93.711,7 tys. zł, stanowiącej 4,5% planowanych wydatków, co było niezgodne
z art. 83 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych oraz
uniemożliwiło tym jednostkom wypełnienie dyspozycji art. 89 ust. 4 tej ustawy
nakazującej im sporządzenie planów finansowych zgodnych z ustawą budżetową,
- pogorszenia skuteczności egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków.
Wskaźnik objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości podatkowych obniżył się
z 54,1% w 1998 r. do 49,3% w 1999 r., a wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla
zaległości podatkowych z 50,1% w 1998 r. do 44,4% w 1999 r.
- nietrafnego szacowania wydatków dotyczących Integracji z Unią Europejską,
- składania nierzetelnych wniosków dotyczących przeniesienia środków z rezerw
celowych w kwocie 386,8 tys. zł na zadania realizowane przez Ministra Finansów
w zakresie związanym z integracją europejską,
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nieuzasadnionego poniesienia wydatków w kwocie 17.534,1 tys. zł w związku z nie
uznaniem w odpowiednim czasie roszczeń powoda wobec Skarbu Państwa, oraz
prowadzenie przed sądami powszechnymi sporu kompetencyjnego Ministra
Finansów z Ministrem Skarbu Państwa,
- nieujęcia w rozdziale „Integracja z Unią Europejską”, wydatków w wysokości 261,1
tys. zł, przeznaczonych na szkolenia dotyczące tematyki integracyjnej ,
- popełnienia czynów polegających na zawinionej zwłoce w złożeniu przez rzecznika
dyscypliny finansów publicznych wniosków o ukaranie oraz zawinionej zwłoce
w prowadzeniu przez komisję orzekającą postępowania w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, co na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 16 ustawy
o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu w części 08
- Ministerstwo Finansów, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o:
1. Zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i obniżenia zaległości
oraz poprawy skuteczności egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy
skarbowe.
2. Sprecyzowanie, w ramach prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów, zasad
kwalifikowania wydatków związanych z integracją z Unią Europejską.
3. Zaprzestanie tworzenia nieformalnej rezerwy wydatków w części 08 poprzez
nierozdzielanie pełnej kwoty limitów wydatków na podległe jednostki.
4. Przekazywanie podległym jednostkom w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy
budżetowej informacji o kwotach dochodów, w tym dochodów podatkowych lub
doprowadzenie do nowelizacji ustawy o finansach publicznych w tym zakresie.
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5. Dokonanie ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej Fundacji Rozwoju
Finansowego.
6. Dokonywanie, przed wydaniem decyzji, kontroli zasadności sporządzanych
przez jednostki organizacyjne resortu wniosków o uruchomienie środków z
rezerw budżetowych.
7. Dokonywanie

kwartalnych

ocen

prawidłowości

wykorzystania

dotacji

udzielonych z budżetu.
8. Wdrożenie systemu POLTAX w zakresie umożliwiającym kompleksową
obsługę zadań wykonywanych przez organy skarbowe.

CZĘŚCI 09 - MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 2.320,7 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999
r. były wyższe o 1.511,7 tys. zł, tj. o 186,9%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w
ujęciu nominalnym wyższe o 891,7 tys. zł, tj. o 62,4%, a realnie wzrosły o 51,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: nie wykorzystane środki
przeznaczone na realizację zadania „Projekt Promocji Zatrudnienia i Rozwoju Służb
Zatrudnienia” (635 tys. zł) oraz na szkolenie partnerów społecznych w zakresie dialogu
społecznego (559 tys. zł), wpłaty części zysku osiągniętego przez gospodarstwo
pomocnicze ZWP (266 tys. zł), nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
(170 tys. zł), wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń dla Spółki “Batida”
(124 tys. zł), zwroty środków za bilety lotnicze, mediacje itp. (105 tys. zł), wpływy ze
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (66 tys. zł) oraz z tytułu usług
wykonanych przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz jednostek macierzystych i
wynajmu pomieszczeń (39 tys. zł).
Różnica pomiędzy dochodami planowanymi a zrealizowanymi wynikała z uzyskania w części 09
dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków, których nie można było przewidzieć
na etapie planowania dochodów.
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Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:

- opóźnień w wyegzekwowaniu przez służby finansowe budżetu resortu zwrotu części
dotacji przyznanej w 1998 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, od 4
organizacji pozarządowych, na ogólną kwotę 24,8 tys. zł, co stanowiło naruszenie §
32 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa;
- odprowadzenia przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy kwoty
1,6 tys. zł (93,8% ogółu uzyskanych dochodów KG OHP) na konto właściwego
miejscowo urzędu skarbowego z 30-dniowym opóźnieniem, co stanowiło naruszenie
§ 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonywania budżetu państwa;
- niewykazania przez Centralę Ministerstwa kwoty 1,0 tys. zł z tytułu wynagrodzenia
za odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jako dochodu budżetu
państwa i nie odprowadzenia jej na konto właściwego miejscowo urzędu
skarbowego. Kwota ta została odprowadzona do budżetu jako pozostałość środków
nie wykorzystanych w 1999 r. Stanowiło to naruszenie § 32 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu
państwa.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 09 - MPiPS –
w wysokości 128.262 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone
o 27.744 tys. zł, do łącznej wysokości 156.006 tys. zł. Zwiększenia wydatków
obejmowały m.in. § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 17 - nagrody
z zakładowego funduszu nagród, § 36 - usługi materialne, § 37 usługi
niematerialne, § 41 - składki na ubezpieczenie społeczne, § 42- składki na
Fundusz Pracy, § 72 wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 151.260 tys. zł, tj. 97,0% budżetu po zmianach
(w tym wydatki niewygasające wyniosły 1.300 tys. zł). W porównaniu do 1998 r.
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wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 11.175 tys. zł, tj. o 6,9%, a realnie były
niższe o 13,2%.
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Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przeznaczono 140.979,8 tys. zł
(115,1% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 95,9% planu po zmianach),
natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.475,6 tys. zł
(102,3% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 99,3% planu po zmianach).
Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą w wysokości 24,5 tys. zł (100,0%
planu po zmianach), a udzielone dotacje organizacjom pozarządowym wyniosły
7.480,3 tys. zł stanowiąc 174,0% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej
oraz 99,9% planu wydatków po zmianach. W centrali MPiPS (rozdział 9111
Jednostki centralne), w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.757,2 tys.
zł, sfinansowano m.in. zakup samochodów osobowych, zakup i instalację 3
dźwigów osobowych, instalację ścianek przeciwpożarowych, zakup sprzętu
technicznego.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 3.650 osób, w tym w dziale 91 –
416 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe
o 507 osób, tj. o 12,2%, w tym w dziale 91 o 1 osobę, tj. o 0,2%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 512 osób,
a w dziale 91 - o 56 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wyniosło 1,6 tys. zł, w tym w dziale 91 – 3,0 tys. zł. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 16,9%, w tym w dziale 91 o 11,35%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 5.982,0 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 19,1%.
Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.
trzynastej pensji) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Zarówno w 1999 r., jak i w 1998 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki
w kwocie 524,02 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 1998 r. o 100%.
Dochody gospodarki pozabudżetowej w 1999 r. wyniosły 30.672 tys. zł i były niższe o
4,0% od kwoty planowanej (po zmianach). W badanym okresie, podobnie jak i
w 1998 r. dochody nie były zwiększane o środki pochodzące z dotacji
budżetowej.
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Wydatki gospodarki pozabudżetowej w 1999 r. wyniosły 29.362 tys. zł i były o 3,8%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 4,8% wyższe niż wykonanie
1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 462 tys. zł i były niższe o 47,4% od wpłat
zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia polegały na:
- zapłaceniu przez Ministerstwo, z winy pracownicy Biura AdministracyjnoBudżetowego MPiPS, odsetek w wysokości ogółem 0,5 tys. zł, za opóźnienia
w płatności

faktur

związanych

z

prowadzoną

kampanią

edukacyjną

dla

społeczeństwa, co stanowiło naruszenie zasady gospodarki finansowej podmiotów
sektora finansów publicznych, określonej w art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych;
- zawarciu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umowy z Caritas Polska na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu na
rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych pomocy poprzez udzielanie schronienia,
posiłku, pomocy medycznej, poszerzenie istniejącej sieci placówek oraz ilości
miejsc w placówkach, zakupu leków, odzieży oraz innych niezbędnych wydatków.
Zadania te miały być realizowane ze środków Funduszu Pracy. Przydzielając środki
dla Caritas Polska, tj. fundacji, która w ramach swoich statutowych zadań nie
świadczyła tego typu pomocy, Minister Pracy naruszył postanowienia art. 57 ust. 1
pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Podpisując umowę Minister naruszył również uprawnienia Prezesa
Krajowego Urzędu Pracy – jako dysponenta Funduszu Pracy (art. 52 ust. 2
cytowanej ustawy) – a ponadto podpisał ją nie posiadając środków na jej realizację;
- udzieleniu organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób bezdomnych
dotacji przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniami nr 81, 82, 83
z dnia 24 grudnia 1999 r., w terminie utrudniającym w znacznym stopniu tym
organizacjom racjonalne wydatkowanie otrzymanych środków do końca 1999 r.;
- zlikwidowaniu rachunku środków na finansowanie inwestycji Komendy Głównej OHP z 28dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 191 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym powinno to nastąpić z dniem 31 grudnia 1999 r.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999
r. w części 09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 1999 r. w części 09,
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
m.in. o:
1. Wyegzekwowanie od 2 organizacji pozarządowych zwrotu części dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 18,5 tys. zł wraz z należnymi
odsetkami oraz terminowe ściąganie należności Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przez służby finansowo-księgowe resortu.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań, w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń
z tytułu odsetek.
3. Wykazywanie wynagrodzenia z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie
zdrowotne jako dochodów budżetu państwa oraz ich terminowe odprowadzanie na
konto właściwego urzędu skarbowego.
4. Respektowanie uprawnień Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, w zakresie
dysponowania środkami Funduszu Pracy – zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
5. Podjęcie działań zmierzających do uruchomiania środków z rezerwy budżetowej dla
organizacji pozarządowych, w terminach umożliwiających tym organizacjom
racjonalne wykorzystanie tych środków na pomoc bezdomnym.

CZĘŚĆ 10 – KANCELARIA SEJMU
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 3.828 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na rok 1999 r. były niższe o 47 tys. zł, tj. o 1,2%. W porównaniu
do 1998 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 502 tys. zł, a realnie
wzrosły o 7,3%.
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Głównymi źródłami dochodów były opłaty za usługi świadczone przez
Kancelarię Sejmu (2.802,3 tys. zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych (447,6 tys. zł) oraz dochody różne (526,7 tys. zł), w tym różne
rozliczenia (281,7 tys. zł) oraz wypłaty odszkodowań (171,1 tys. zł). Pobrane dochody
były terminowo przekazywane na rachunek urzędu skarbowego.
Należności rozłożone na raty wyniosły 152.864 zł, a umorzone 10.304 zł.
Na koniec 1999 r. należności Kancelarii Sejmu wynosiły 277 tys. zł; należności
długoterminowe nie wystąpiły.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 10 – Kancelaria Sejmu w wysokości
265.021 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta nie uległa zmianie, z tym, że w grudniu
1999 r. Szef Kancelarii Sejmu, na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, dokonał blokady wydatków w wysokości 11.800 tys. zł.
Szef Kancelarii Sejmu dokonał w trakcie roku przeniesień planowanych wydatków między
paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.406 tys. zł (0,9% planowanych
wydatków). W jednym przypadku przeniesienie spowodowało zwiększenie wydatków w §
25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem o 1.354 tys. zł, tj. o 12,7%, a wynikało
z potrzeby pokrycia wyższych niż planowano wydatków na diety poselskie. O konieczności
przekroczenia obowiązującego wówczas 5% limitu przeniesień, określonego w art. 96 ust. 2
ustawy o finansach publicznych Szef Kancelarii Sejmu poinformował Ministra Finansów,
Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 247.686 tys. zł, tj. 93,5% planu w tym wydatki
niewygasające 643 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 40.046 tys. zł, tj. o 19,3%, a realnie wzrosły o 11,2%.
W 1999 r. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wyniosły
12.071 tys. zł i stanowiły 96,7% planu po zmianach oraz 123,1% nominalnego
wykonania w 1998 r. W ujęciu realnym świadczenia na rzecz osób fizycznych
w 1999 r. były wyższe o 14,7% i obejmowały głównie wydatki na diety poselskie –
11.765 tys. zł, które wzrosły o 24,7%.
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Wydatki bieżące Kancelarii Sejmu wyniosły 216.125 tys. zł, tj. 92,3% budżetu
wg ustawy i 92,8% budżetu po zmianach. W ujęciu realnym wydatki bieżące w 1999 r.
w porównaniu do 1998 r. wzrosły o 8,9%, stanowiąc 116,9% nominalnego wykonania
w 1998 r.
Dominującą pozycję wydatków bieżących (54,1%) stanowiły wynagrodzenia
wraz z pochodnymi pracowników Kancelarii Sejmu i Prezydium Sejmu, uposażenia
poselskie i dodatki do uposażeń. Wydatki z tego tytułu wyniosły 116.977 tys. zł
i w porównaniu do 1998 r. wzrosły o 11,7%, przy czym:
- na wynagrodzenia pracowników Kancelarii Sejmu wraz z dodatkowymi
wynagrodzeniami rocznymi wydatkowano 55.305 tys. zł (100% planu), a na
uposażenia poselskie i dodatki do uposażeń – 45.524 tys. zł (88,8% planu i 90,7%
planu po zmianach).
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Kancelarii zrealizowano w wysokości
10.815 tys. zł (89,4% planu), a pochodne od wynagrodzeń poselskich w wysokości
5.333 tys. zł (51,1% planu i 52,3% planu po zmianach). Różnica między kwotą
zaplanowaną a wydatkowaną spowodowana była tym, że w okresie opracowywania
projektu budżetu przez Kancelarię Sejmu nie była znana, wprowadzona ustawą
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zasada
pobierania składek tylko do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
Pozostałe znaczące pozycje wydatków bieżących to:
- fundusz dyspozycyjny (§ 84) w wysokości 48.103 tys. zł (22,3% wydatków
bieżących), obejmujący m.in. wydatki na prowadzenie biur poselskich (40.011 tys. zł),
środki na działalność klubów i kół poselskich oraz posłów niezrzeszonych
(5.109 tys. zł), współpracę z zagranicą (1.016 tys. zł), środki na prowadzenie
sekretariatów biur Kancelarii Sejmu (818 tys. zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne
dla pracowników biur poselskich (656 tys. zł);
- usługi materialne (§ 36) w wysokości 14.463 tys. zł (6,7% wydatków bieżących),
obejmujące m.in. remonty budowli i budynków Kancelarii Sejmu (5.051 tys. zł),
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, teleradiofoniczne (2.847 tys. zł), usługi
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gospodarcze (1.204 tys. zł), remonty maszyn, urządzeń i samochodów (920 tys. zł),
usługi poligraficzne, introligatorskie i drukarskie (861 tys. zł), usługi konserwacyjne
budynków i budowli (680 tys. zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 31) w wysokości 8.563 tys. zł (4,0% wydatków
bieżących), w tym meble i sprzęt biurowy (1.448 tys. zł), zakup książek, czasopism,
katalogów i dzienników urzędowych (1.010 tys. zł), materiały poligraficzne
(973 tys. zł), materiały piśmienne i biurowe (994 tys. zł), odzież robocza, ochronna i
sprzęt ochrony osobistej (656 tys. zł);
- usługi niematerialne (§ 37) – 8.207 tys. zł (3,8% wydatków bieżących), obejmujące
m.in. umowy zlecenia i o dzieło zawarte z osobami fizycznymi (2.735 tys. zł),
zakwaterowanie posłów w kwaterach prywatnych (1.382 tys. zł), wizyty delegacji
zagranicznych (1.265 tys. zł), szkolenia na kursach i seminariach oraz konferencjach
(562 tys. zł);
-

§ 28, 29 – podróże służbowe w wysokości 10.123 tys. zł (4,7% wydatków
bieżących), obejmujące podróże służbowe krajowe w wysokości 5.686 tys. zł, w tym
posłów 4.458 tys. zł i podróże służbowe zagraniczne – 4.437 tys. zł, w tym posłów –
4.207 tys. zł.
Środki na wydatki majątkowe, jakimi dysponowała Kancelaria wynosiły

25.071,6 tys. zł, w tym kwotę 19.644 tys. zł stanowiły środki otrzymane w 1999 r.
Nakłady inwestycyjne wyniosły 24.679,6 tys. zł. Ogółem na finansowanie inwestycji
wykorzystano 98,4% posiadanych środków. W porównaniu do 1998 r. nakłady
inwestycyjne wzrosły o 35,7%, przy czym na inwestycje budowlane wydatkowano
9.731,8 tys. zł (39,4%), a na zakupy inwestycyjne 14.947,8 tys. zł (60,6%).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r., w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1.145 osób i było niższe od
zakładanego o 15 osób. Tak jak w 1998 r. zaplanowano zatrudnienie 1.160 osób. W
porównaniu do 1998 r. wykonane przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 4 osoby,
tj. o 0,35%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia

rocznego)

w

1999

r.

wyniosło
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4.025 zł i było nominalnie wyższe (w warunkach porównywalnych) niż 1998 r. o 14,6%, a
realnie było wyższe o 6,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 6.533 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 1.418 tys. zł, tj.
o 27,7%. Kancelaria Sejmu nie płaciła w 1999 r. odsetek z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań, a zobowiązania wymagalne na koniec 1999 r. nie wystąpiły.
W związku z wykonywaniem zadań związanych z integracją z Unią Europejską
Kancelaria Sejmu poniosła w 1999 r. wydatki m.in. na podróże służbowe zagraniczne
(1.497,3 tys. zł), przyjazdy delegacji zagranicznych (98,7 tys. zł), oraz organizację
programu szkoleniowego dla pracowników – głównie sekretarzy komisji sejmowych
na temat roli parlamentu w procesie integracji europejskiej (10,5 tys. zł). W Kancelarii
Sejmu nie utworzono w 1999 r. rozdziału dla ewidencji wydatków związanych
z integracją z Unią Europejską.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 10 – Kancelaria Sejmu, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

CZĘŚĆ 11- KANCELARIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono dochody w części 11 - Kancelaria Senatu, w wysokości
50,0 tys. zł. Zrealizowane

dochody wyniosły 248,4 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 1999 r. były wyższe o 198,4 tys. zł, tj. o 396,8%. W porównaniu do 1998 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 86,4 tys. zł, tj. o 53,3%, a realnie wzrosły o
42,9%. Kancelaria Senatu nie korzystała z prawa do naliczenia i pobrania dochodów
budżetowych (na kwotę 1.494,57 zł) z tytułu wynagrodzenia od terminowo odprowadzonych
składek na ubezpieczenia zdrowotne przewidziane art. 25 ust. 1 ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu
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zdrowotnym. Zaległości w dochodach Kancelarii za 1999 r. wyniosły 33.750,8 zł i dotyczyły
zobowiązań z tytułu nie rozliczonych, do 3 listopada 1997 r., środków na prowadzenie biura
senatorskiego przez byłego senatora III kadencji. Należności te są egzekwowane na drodze
egzekucji sądowej.

WYDATKI
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 11 - Kancelaria
Senatu w wysokości 101.837 tys. zł. W ciągu 1999 r. wielkość wydatków nie uległa
zmianie. Zrealizowane wydatki wyniosły 95.549 tys. zł, tj. 93,83% budżetu.
W porównaniu do 1998 r. zrealizowane wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe
o 15.500 tys. zł, tj. o 19,36%, a realnie wzrosły o 5.843 tys. zł, tj. o 7,29%. Wielkość
wydatków przyjęta w ustawie budżetowej była wyższa o 21.788 tys. zł, tj. o 27,7%
od wykonania w 1998 r.
W rozdziale 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli, wydatki
wyniosły 55.270 tys. zł, co stanowiło 89,9% wielkości planowanej i 119,4%
wykonania w 1998 r. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 52.817 tys. zł,
tj. 89,8% planu i 115,0% wykonania w 1998 r.
W rozdziale 9911 dominowały wydatki w następujących paragrafach:
- 11 wynagrodzenia, na kwotę 22.252 tys. zł, tj. 40,3% wydatków tego rozdziału
i 93,6% planu,
- 84 fundusz dyspozycyjny, na kwotę 10.530 tys. zł, tj. 19,0% wydatków rozdziału
i 98,4% planu,
- 28 podróże krajowe, na kwotę 4.025 tys. zł, tj. 7.3% wydatków w rozdziale i 93,6%
planu,
- 36 usługi materialne, na kwotę 4.000 tys. zł, tj. 7.2% wydatków w rozdziale i 90,2%
wielkości planowanej.
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W rozdziale 9995 - Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za
granicą), na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wydatkowano
kwotę 40.279 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu i 128,5% wykonania w 1998 r.
Wydatki tego rozdziału stanowiły:
-

§ 46 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, na kwotę
22.804 tys. zł, co stanowiło 99,9% wielkości planowanej i 123,8% wykonania
w 1998 r.,

-

§ 73 - dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych, na
kwotę 17.474 tys. zł,
Wydatki majątkowe przewidziane w ustawie budżetowej na 1999 r. dla

Kancelarii Senatu wynosiły 2.612,0 tys. zł. Ogółem środki budżetowe pozostające
w dyspozycji Kancelarii Senatu wraz z nie wykorzystanymi w 1998 r. i odsetkami
bankowymi wyniosły w 1999 r. 4.381,5 tys. zł (w tym: środki z 1998 r.– 1.598,2 tys. zł,
środki przekazane w 1999 r. – 2.612 tys. zł, odsetki od środków na rachunku
inwestycyjnym – 171,3 tys. zł). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 1999 r. na
kwotę 2.453 tys. zł, tj. 93,9% wielkości z budżetu i 88,3% wykonania z 1998 r. Ze
środków inwestycyjnych będących w dyspozycji Kancelarii w 1999 r. wydatkowano
4.223 tys. zł tj. 96,4%. Nie wykorzystaną kwotę 158,7 tys. zł przekazano na dochody
budżetu państwa w dniu 13.01.2000 r.
Wydatki majątkowe dotyczyły głównie:
- zakupu sprzętu komputerowego za 1.329,2 tys. zł,
- zakupu 3 samochodów za 278,4 tys. zł,
- zakupu szafy klimatyzacyjnej i 27 klimatyzatorów za 119,4 tys. zł ,
- zakupu 8 kopiarek za 248,3 tys. zł,
- zakupu i modernizacji oprogramowania systemów informatycznych za 819,2 tys. zł.
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Z planowanych wcześniej zadań inwestycyjnych nie zrealizowano zadania pn. „Prace projektowe dla
nowej siedziby Senatu – 500 tys.”, zaś środki przeznaczono na inne zadania, zwłaszcza w
zakresie komputeryzacji i klimatyzacji.

Celowość wymienionych zakupów nie budziła zastrzeżeń NIK, a wszystkie
zakupy inwestycyjne były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w części –11 (dział-99) wyniosło 363 osoby, z
czego 279 pracowników i 95 senatorów. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie było wyższe o 1 osobę tj. o 0,03%. W porównaniu do planowanych
etatów przeciętne zatrudnienie było niższe o 19 osób, tj. o 5,2%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników wynosiło 3.958 zł,
a uposażenie senatorskie 8.888 zł.
W porównaniu do1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla
pracowników wzrosło o 1.087 zł, tj. o 37,8% a uposażenie senatorskie o 2.671 zł,
tj. o 43%. W warunkach porównywalnych przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
wzrosły w odniesieniu do 1998 r. o 14,2%.
Zobowiązania wymagalne w Kancelarii Senatu na koniec 1999 r. nie
występowały.
W 1999 r. w Kancelaria Senatu nie prowadziła działalności w formie
gospodarki pozabudżetowej.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 11-Kancelaria Senatu nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 12 – TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 532,4 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 297,4 tys. zł, tj. o 126,6%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 509,2 tys. zł,
tj. o 2.194,8%, a realnie wzrosły o 2.038,2%.
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Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były wpływy z tytułu zwrotu kosztów
uczestnictwa przedstawicieli sądów konstytucyjnych innych krajów zorganizowanej
przez Biuro Trybunału XI Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych
w kwocie 499,7 tys. zł.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 12 – Trybunał
Konstytucyjny w wysokości 11.269 tys. zł. W ciągu roku nie zmieniono limitu
wydatków na 1999 r. Wprowadzone zmiany w planie finansowym budżetu Trybunału
dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Zrealizowane wydatki wyniosły 10.844,6 tys. zł, tj. 96,2% planu. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.046,7 tys. zł, tj. o 23,3%,
a realnie wzrosły o 14,9%.
W strukturze zrealizowanych wydatków w 1999 r. największy udział miały
wydatki na:
- wynagrodzenie osobowe (§ 11) – 4.186,3 tys. zł, tj. 38,6% wydatków ogółem,
- wynagrodzenia sędziów (§ 12) - 1.877,4 tys. zł, tj. 17,3% wydatków ogółem,
- usługi niematerialne (§ 37) – 1.126,1 tys. zł, tj. 10,4% wydatków ogółem.
W 1999 r. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego dokonano zakupów
inwestycyjnych za łączną kwotę 316,0 tys. zł. Zakupiono 9 kompletnych zestawów
komputerowych, urządzenie klimatyzacyjne do pomieszczeń Trybunału, samochód
osobowy marki Honda Accord.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło103 osoby (w przeliczeniu na pełne
etaty). W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 9
osób, tj. 9,6%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wynosiło dla:
- kierownictwa Trybunału - 12.228,9 zł i wzrosło w stosunku do 1998 r. nominalnie
o 5,3%, a realnie zmniejszyło się o 1,9%,
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- sędziów –10.814,0 zł i wzrosło w stosunku do 1998 r. nominalnie o 37,7, a realnie
28,3%,
-

pracowników administracyjnych Biurze Trybunału - 4.157,5 zł i wzrosło
nominalnie o 19,3%, a realnie o 11,2%.
Na koniec 1999 r. w Trybunale Konstytucyjnym nie wystąpiły zobowiązania

wymagalne. W 1999 r. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego nie prowadzano
działalności w formie środków specjalnych, zakładu budżetowego i gospodarstwa
pomocniczego.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 12
– Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 13 – MINISTERSTWO GOSPODARKI
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 21.082 tys. zł. i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 11.582 tys. zł., tj. o 121,9%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 9.300 tys. zł,
tj. o 78,9%, a realnie wzrosły o 66,8%.
Głównymi źródłami dochodów były w 1999 r. działy:
- 01 – Przemysł, w którym osiągnięto dochody w wysokości 8.654 tys. zł, wyższe od
ustalonych w ustawie budżetowej (w kwocie 3.000 tys. zł) o 5.654 tys. zł,
tj. o 188,5%.
- 89 – Różna działalność, w którym osiągnięto dochody w wysokości 6.724 tys. zł,
wyższe od ustalonych w ustawie budżetowej (w kwocie 1.200 tys. zł) o 5.524 tys. zł,
tj. o 460,3%,
- 91 – Administracja państwowa, w którym osiągnięto dochody w wysokości
5.176 tys. zł, wyższe od ustalonych w ustawie budżetowej (w kwocie 4.000 tys. zł)
o 1.176 tys. zł, tj. o 29,4%.
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nadmiernie

ostrożnego

planowania

dochodów

budżetowych.

Ministerstwo

Gospodarki w projekcie budżetu na 1999 r. zaplanowało uzyskanie dochodów
w kwocie zaledwie 2.592 tys. zł, tj. o 354,6% mniej niż wyniosło wykonanie 1998 r.
i o 266% mniej niż ustalono w ustawie budżetowej na 1999 r. Dochody
zrealizowano w kwocie 21.082 tys. zł, stanowiącej 221,9% wielkości wynikającej
z ustawy budżetowej i 813% kwoty proponowanej w projekcie budżetu.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 13 – Ministerstwo
Gospodarki w wysokości 2.068.588 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 201.059 tys. zł, do łącznej wysokości 2.269.647 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły m.in. następujących paragrafów klasyfikacji wydatków:
- § 52 dotacje podmiotowe i § 53 dotacje przedmiotowe w kwocie ogółem
116.530 tys. zł.
Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych
z utrzymaniem potencjału produkcyjnego i remontowego na potrzeby obrony
państwa.
- § 39 kary i odszkodowania – 61.308 tys. zł.
Środki powyższe zostały przeznaczone w szczególności na wypłaty odszkodowań,
zasądzonych wyrokami sądowymi, na rzecz byłych właścicieli mienia, które zostało
przejęte przez Państwo z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej
w latach 1944-1962 oraz realizację wyroków sądowych z tytułu utrzymania
w gotowości linii produkcyjnych na potrzeby obronności.
- § 11-17 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.637 tys. zł.
- § 45 różne wydatki – 12.079 tys. zł.
Środki powyższe zostały przeznaczone w szczególności na wydatki związane
z podwyżką wynagrodzeń pracowników i utrzymaniu placówek zagranicznych.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 2.187.791 tys. zł, tj. 96,4% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 706.165 tys. zł, tj. o 47,7%, a realnie wzrosły o 37,6%.
W strukturze zrealizowanych wydatków w 1999 r. największy udział miały
wydatki w działach:
- 96 – Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych – 1.771.601 tys. zł, tj. 81,0%,
- 91 – Administracja państwowa – 181.977 tys. zł, tj. 8,3%,
- 01 – Przemysł – 94.899 tys. zł, tj. 4,3%.
W dziale 96 zrealizowano wydatki w wysokości 1.771.601 tys. zł, tj. w 102,3%
w stosunku do kwoty 1.732.356 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i w 95,8%
w stosunku do kwoty 1.848.886 tys. zł w budżecie po zmianach.
Środki budżetowe w dziale 96 przeznaczono głównie na:
a) Dotacje dla górnictwa i hutnictwa (rozdział 9611), które zrealizowano w wysokości
1.640.994 tys. zł, tj. w 95,6% w stosunku do kwoty 1.717.000 tys. zł ustalonej
w ustawie budżetowej i po zmianach.
b) Inne dotacje (rozdział 9625), które ustalono w budżecie po zmianach w kwocie
123.280 tys. zł i zrealizowano w wysokości 123.280 tys. zł przeznaczając na:
- dotację podmiotową – finansowanie Agencji Techniki i Technologii –
6.750 tys. zł,
- dotację przedmiotową i podmiotową – PMG – 116.530 tys. zł.
Na realizację zadań związanych z utrzymaniem potencjału produkcyjnego i remontowego na potrzeby
obrony państwa przydzielono w 1999 r. dotacje 35 podmiotom gospodarczym i zawarto z
nimi umowy, w tym z:

- 30 przedsiębiorcami finalnymi,
- 16 kooperantami.
W dziale 91 zrealizowano wydatki w wysokości 181.977 tys. zł, tj. w 107,4%
w stosunku do kwoty 169.470 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i w 99,1%
w stosunku do kwoty 183.586 tys. zł w budżecie po zmianach.
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W rozdziale 9100 – Integracja z Unią Europejską zrealizowano wydatki
w wysokości 16.824 tys. zł, tj. w 246,1% w stosunku do kwoty 6.835 tys. zł ustalonej
w ustawie budżetowej i w 98,4% w stosunku do kwoty 17.104 tys. zł w budżecie po
zmianach, a środki budżetowe przeznaczono na:
- realizację priorytetów dotyczących Ministerstwa Gospodarki w Narodowym
Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, jak:
a) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
b) Normalizacja i ocena zgodności
c) Pomoc Państwa
d) Tłumaczenia dokumentów oficjalnych na potrzeby współpracy z Unią Europejską
i pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych związanych z integracją z Unią
Europejską.
W rozdziale 9111 – Jednostki centralne zrealizowano wydatki w wysokości
50.352 tys. zł, tj. w 102,7% w stosunku do kwoty 49.036 tys. zł ustalonej w ustawie
budżetowej i w 98,9% w stosunku do kwoty 50.933 tys. zł w budżecie po zmianach.
Środki budżetowe przeznaczono głównie na wydatki bieżące Centrali Ministerstwa
– 46.886 tys. zł, tj. 93,1% wydatków w omawianym rozdziale.
W rozdziale 9121 – Placówki zagraniczne zrealizowano wydatki w wysokości
103.531 tys. zł, tj. w 102,2% w stosunku do kwoty 101.270 tys. zł ustalonej w ustawie
budżetowej i w 99,4% w stosunku do kwoty 104.150 tys. zł w budżecie po zmianach, a
środki

budżetowe

przeznaczono

głównie

na

bieżące

utrzymanie

placówek

ekonomiczno-handlowych za granicą.
W rozdziale 9122 – Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą,
zrealizowano wydatki w wysokości 11.270 tys. zł, tj. w 91,4% w stosunku do kwoty
12.329 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i w 98,9% w stosunku do kwoty
11.399 tys. zł w budżecie po zmianach, a środki budżetowe przeznaczono głównie na:
- opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,
- podróże służbowe zagraniczne.
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W dziale 01 – Przemysł (rozdziale 2995 – Pozostała działalność)
zrealizowano wydatki w wysokości 94.899 tys. zł, tj. w 282,3% w stosunku do
kwoty 33.618 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i w ok. 100% w stosunku do
kwoty 94.926 tys. zł w budżecie po zmianach.
Środki budżetowe w szczególności zostały przeznaczone na sfinansowanie:
- kar i odszkodowań z tytułu realizacji wyroków sądowych dotyczących:
a) utrzymania w gotowości linii produkcyjnych na potrzeby obronności –
41.285 tys. zł,
b) odszkodowań na rzecz byłych właścicieli mienia, które zostało przyjęte przez
Państwo z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej – 19.996 tys. zł;
- inwestycji podmiotów gospodarczych – 32.053 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1.174 osób, w tym w dziale 91 –
652 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe
o 81 osób, tj. o 6,5%, w tym w dziale 91 było wyższe o 32 osoby, tj. o 5,2%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 240 osób, a w dziale 91 o 53 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1999 r. wyniosło 2.431 zł,

w tym w dziale 91 – 2.806 zł.

W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło o 8,1%, w tym w dziale 91 o 3,0% (w warunkach porównywalnych).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 252.216 tys. zł.
(w 1998 r. – 1.711 tys. zł). Dotyczyły one głównie przejęcia przez Ministra Gospodarki
zobowiązań przedsiębiorców górniczych z tytułu realizacji umów zawartych pomiędzy
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, kopalniami i Skarbem Państwa
reprezentowanym przez Ministra Gospodarki, dotyczących wypłat ze środków
Funduszu Pracy na jednorazowe odprawy bezwarunkowe dla pracowników kopalń
węgla kamiennego.
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Zobowiązania wymagalne w 1999 r. nie wystąpiły. Nie wystąpiły również
odsetki za nieterminowo regulowane płatności.
Dochody zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 1999 r.
wyniosły 42.181 tys. zł i były wyższe o 2,5% od kwoty planowanej (po zmianach).
Udział dotacji budżetowej w dochodach nie występował.
Wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 1999 r.
wyniosły 42.061 tys. zł i były o 2,6% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz
o 6,6% niższe niż wykonanie 1998 r. Wpłat do budżetu w 1999 r. nie było.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
-

udzielania przez Ministra Gospodarki od stycznia do września 1999 r. dotacji dla
przedsiębiorców górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego
metodą głębinową (tzw. górnictwa niewęglowego) w warunkach braku podstawy
prawnej do ich wypłacania i bez spełnienia przez tych przedsiębiorców niektórych
wymogów formalnych, w tym m.in. posiadania zatwierdzonych rocznych planów
likwidacji kopalń oraz zawarcia z Ministrem Gospodarki umów o likwidację.
Z ustaleń

kontroli

wynika,

że

akceptacji

planów

rocznych

wszystkich

przedsiębiorców jak i podpisania z nimi umów, Minister Gospodarki dokonał
dopiero w dniu 24 listopada 1999 r. Powyższe było konsekwencją opóźnionego
o ponad siedem miesięcy od daty uchwalenia ustawy budżetowej na 1999 r.
(2 marca) wydania aktów wykonawczych dotyczących zasad i trybu udzielania oraz
sposobu wykorzystania dotacji dla górnictwa niewęglowego,
-

udzielania przez Ministra Gospodarki od stycznia do maja 1999 r. dotacji dla
przedsiębiorców górnictwa węgla kamiennego w warunkach braku podstawy
prawnej, bez akceptacji rocznych planów likwidacji oraz bez zawarcia umów
o likwidację, restrukturyzację zatrudnienia i usuwanie szkód górniczych. Akty
wykonawcze do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
o szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych222 wydane zostały
z opóźnieniem od czterech do pięciu miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy
(14 stycznia 1999 r.) a zawieranie umów z przedsiębiorcami górniczymi i innymi
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instytucjami zajmującymi się realizacją tych dotacji realizowane było od 15 lipca do
1 grudnia 1999 r.,
-

stosowania praktyki prawa powielaczowego, to jest udzielania (do czerwca 1999 r.)
dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na
podstawie 2 dokumentów, tj. „Tymczasowe zasady załatwiania spraw związanych
z przyznaniem

świadczeń

osłonowych

i

niektórych

aktywizujących

dla

pracowników, wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego ...” oraz „Kryteria podziału dotacji budżetowej
przyznanej w 1999 r. na sfinansowanie kosztów restrukturyzacji zatrudnienia”.
Dokumenty te zatwierdził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
-

dopuszczenia do istotnych błędów prawnych w wydanym przez Ministra
Gospodarki rozporządzeniu dotyczącym finansowania procesu restrukturyzacji
zatrudnienia. W rozporządzeniu z 30 kwietnia 1999 r. 223 Minister błędnie ustalił, że
z dotacji finansuje się świadczenia wymienione w § 1 pkt 6 – „wraz z należnymi
składkami”. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 18 ust. 4 pkt 4 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych224, brak było
podstaw prawnych do naliczania i odprowadzania składek od deputatów węglowych
(wypłacanych przy świadczeniu socjalnym) oraz od dodatkowej nagrody rocznej
(tzw. 14-tej pensji). Bezpodstawnie uiszczona kwota składek wyliczona wstępnie
przez PARGWK S.A. wyniosła 3.462,9 tys. zł. Odmienna sytuacja wystąpiła
w przypadku wypłat tzw. świadczeń socjalnych (§ 5 rozporządzenia) w stosunku do
których

Minister

Gospodarki

nie

umieścił

w rozporządzeniu

obowiązku

pomniejszania podstawy obliczania o 18,71%. Ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 12
cyt. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki od górniczych świadczeń
socjalnych finansuje w całości budżet państwa, regulacja zawarta w rozporządzeniu

222

Dz.U. Nr 162, poz. 1112.

223

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na
finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania
świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków
socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty
przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 52, poz. 138).
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stwarzała przesłankę do wypłacania świadczeń w nadmiernej wysokości.
Nowelizacji rozporządzenia korygującego powyższe błędy dokonano dopiero
w grudniu 1999 r.,
- dokonania przez Ministra Gospodarki w dniu 27 grudnia 1999 r. nowelizacji cyt.
rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie (...) wykorzystania dotacji na
finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia (...) w taki sposób, że z datą wsteczną, od
14 stycznia 1999 r. utraciły moc obowiązujące przepisy, na podstawie których
wypłacono w ciągu roku przedsiębiorcom górniczym łącznie 34.900,6 tys. zł, w tym
na sfinansowanie deputatów węglowych – 6.030,7 tys. zł, nagród jubileuszowych –
1.246,5 tys. zł, nagród z okazji „Dnia Górnika” – 8.170,6 tys. zł i dodatkowych
nagród rocznych – 12.699,2 tys. zł, składek ZUS – 3.462,9 tys. zł oraz zasiłków
socjalnych – 3.290,7 tys. zł,
- wadliwego zorganizowania przez Ministerstwo Gospodarki obiegu dokumentów
związanych z finansowaniem procesu restrukturyzacji, co przyczyniło się –
w ocenie NIK - do utraty przez PARGWK S.A. bieżącej kontroli nad przebiegiem
tego procesu. Do Agencji nie trafiały kopie podstawowych dokumentów
finansowych, tj. bankowych poleceń przelewu: środków dotacji z Ministerstwa do
przedsiębiorców i zwrotów niewykorzystanych kwot od przedsiębiorców do
Ministerstwa. W I kwartale 1999 r. nie istniał obowiązek sprawozdawczy
z wykorzystania kwot zaliczek dotacji przez przedsiębiorców, a w sprawozdaniach
w

kolejnych

okresach

przedsiębiorcy wykazywali

dane

nieporównywalne

z informacjami otrzymywanymi przez Agencję z Ministerstwa Gospodarki,
-

niezrealizowania przez PARGWK S.A. ustawowego obowiązku prowadzenia
monitoringu

w

zakresie

wykorzystania

przez

przedsiębiorców

górniczych

poszczególnych form osłonowych i aktywizujących w procesie restrukturyzacji
zatrudnienia (art.34 cyt. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ...), a tym samym nie
wykonania - określonego w umowie zawartej z Ministrem Gospodarki – zadania
dotyczącego gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu wykorzystania form
osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego (o wartości
645 tys. zł). Do dnia 31 marca 2000 r. Agencja nie dysponowała rzetelnym
224
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rozliczeniem kwot dotacji wydatkowanych w 1999 r. na powyższe cele.
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PARGWK S.A. nie posiadała nawet informacji o faktycznych wielkościach
środków przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki przedsiębiorcom górniczym,
o wysokości kwot zwróconych do Ministerstwa Gospodarki ani o wielkości
środków podlegających zwrotowi. Rozliczenie przedłożone przez PARGWK S.A. w
dniu 26 kwietnia 2000 r. nie zostało przez NIK ocenione ze względu na brak
możliwości jego weryfikacji w drodze zbadania dokumentów księgowych,
- nieprzestrzegania przez kierownictwa niektórych kopalń oraz przez PARGWK S.A.
obowiązku wynikającego z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 kwietnia 1999 r.225, zgodnie z którym podstawą wypłacenia raty (miesięcznej)
zaliczki dotacji na usuwanie szkód górniczych jest m.in. wniosek dotowanego
podmiotu. W 4 miesiącach 1999 r., w odniesieniu do 7 podmiotów górnictwa,
PARGWK S.A. wystąpiła do Ministra Gospodarki o przyznanie zaliczki bez
złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Kwota proponowana przez PARGWK S.A.
wyniosła łącznie 1.500,0 tys. zł,
- niestwierdzenia przez Ministerstwo Gospodarki ani przez Państwową Agencję
Restrukturyzacji

Górnictwa

Węgla

Kamiennego

faktów

nieprawidłowego

wykorzystania w 1998 r. przez 12 przedsiębiorców górniczych przyznanych im
dotacji w kwocie 12.729,8 tys. zł, w tym 8.167,7 tys. zł z kwot na fizyczną
likwidację kopalń. Nieprawidłowości te ujawnione zostały dopiero w 1999 r.
w trakcie kontroli przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe,
- bezpodstawnego zaplanowania w dziale 91 – Administracja państwowa kwoty
640 tys. zł na opłacenie składki członkowskiej w Międzynarodowej Agencji
Energii, której Polska nie tylko nie była członkiem, ale w 1999 r. nawet nie
rozpoczęła negocjacji o członkostwo ze względu na brak możliwości spełnienia
zasadniczego warunku przynależności, tj. utworzenia 90-dniowej rezerwy
paliw ciekłych,
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w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa
przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu
górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz szczegółowych warunków powodujących
cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej (Dz.U. Nr 47, poz. 465).
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- nierzetelnego zawarcia w dniu 25 maja 1999 r. umowy z Biurem Studiów
i Doradztwa Gospodarczego „PROMASZ” o wartości 100 tys. zł, której
przedmiotem było wykonanie zadań związanych z realizacją Konwencji
Helsińskiej o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego
(HELCOM). Niektóre etapy prac przewidzianych umową miały być bowiem
zakończone przed zawarciem umowy (tj. w kwietniu 1999 r.). Ministerstwo
Gospodarki zaniechało także obciążenia kontrahenta karami umownymi za
nienależyte wykonanie umowy, pomimo iż 6 z 8 szczegółowych zadań
wykonanych zostało nieterminowo,
- braku

rzetelnego

egzekwowania

od

dotowanych

stacji

ratownictwa

chemicznego obowiązku udokumentowania wydatków (na sumę 525 tys. zł)
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Spośród 6 stacji, aż 5 nie
wykazało w rozliczeniach, że ustawowe procedury były przestrzegane,
- nierzetelności w finansowaniu realizowanych przez Państwową Agencję
Inwestycji

Zagranicznych

zadań

dotyczących

pozyskiwania

do

kraju

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Od stycznia do końca września
1999 r. Ministerstwo przekazało Agencji bez zawarcia pisemnej umowy środki
finansowe w kwocie 2.998,0 tys. zł, tj. prawie 75% kwoty, na którą opiewała
umowa zawarta 30 września 1999 r. (4.000,0 tys. zł). Nie dokonywano
okresowych ocen realizacji zadań ani przed – ani po zawarciu umowy,
-

utrzymywania niezgodnego z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Gospodarki226 statusu placówek ekonomiczno-handlowych
za

granicą

jako wydziałów

ekonomiczno-handlowych ambasad bądź

konsulatów, podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- niegospodarnego ponoszenia kosztów utrzymania nieobsadzonej od sierpnia
1998 r., placówki ekonomiczno-handlowej w Toronto w Kanadzie. Na wynajem
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biura i mieszkania wydatkowano w 1999 r. ok. 33,5 tys. dolarów kanadyjskich.
Nie

226
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obsadzenie placówki uniemożliwiło także realizację co najmniej dwóch imprez
promocyjnych w najważniejszej gospodarczo prowincji Kanady,
-

bezzasadnego nadpłacenia Bankowi „Pekao” S.A. kwoty 995,1 tys. zł z tytułu
refinansowania odsetek od kredytu kupieckiego udzielonego Zakładom „PZLMielec” Sp. z o.o. na realizację kontraktu eksportowego. Umowa zawarta
przez Ministerstwo z Bankiem (w dniu 12 maja 1999 r.) przewidywała
płatności ratalne do maja 2002 r., a faktycznie w 1999 r. przekazano całość
środków,

- braku należytego funkcjonalnego nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa
Ministerstwa Gospodarki nad przebiegiem realizacji budżetu, w tym przede
wszystkim nad dotowaniem podmiotów gospodarczych, o czym świadczą
nieprawidłowości wymienione w poprzednich punktach.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu w 1999 r.
w części 13 – Ministerstwo Gospodarki, pomimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli uznaje za konieczną realizację przez Ministra
Gospodarki wniosków dotyczących:
1. Wyegzekwowania zwrotu do budżetu niewykorzystanych lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo
Gospodarki dotowanym przedsiębiorcom.
2. Zweryfikowania przedłożonego przez PARGWK S.A. w kwietniu 2000 r
rozliczenia dotacji przekazanych oraz o wyegzekwowanie zwrotu wszystkich
należnych budżetowi kwot.
3. Uregulowania obiegu dokumentów finansowych i sprawozdawczych dotyczących
przepływu środków dotacji dla górnictwa, w sposób zapewniający Państwowej
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Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. pełną możliwość
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monitorowania sposobu wykorzystania tych dotacji i dokonywania ich rozliczeń
przed końcem lutego każdego roku.
4. Zaprzestania wydawania przepisów z wsteczna datą wejścia w życie.
5. Wyegzekwowania od PARGWK S.A. ścisłego przestrzegania formalnych
warunków i terminów składania wniosków o udzielenie dotacji.
6.

Uwzględnienia w procesie planowania dochodów budżetowych stopnia

wykonania dochodów osiągniętego planu w latach ubiegłych.
7. Wyeliminowania błędów w planowaniu wydatków budżetowych.
8. Zaprzestania finansowania prac wykonywanych na rzecz Ministerstwa Gospodarki
przed zawarciem stosownej umowy.
9. Ścisłego rozliczania umów zawieranych z wykonawcami zleconych prac
i egzekwowania kar umownych w przypadku niedotrzymania przez nich
ustalonych warunków.
10. Doprowadzenia – w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych – statusu
placówek

ekonomiczno-handlowych

za

granicą

do

stanu

zgodnego

z obowiązującym prawem.
11. Uregulowania sprawy nieuzasadnionego przekazania w 1999 r. Bankowi Pekao
S.A. pełnej kwoty dopłaty do odsetek od kredytu kupieckiego udzielonego
zakładom PZL-Mielec Sp. z o.o.
12.

Ustanowienia funkcjonalnego nadzoru nad wykonywaniem budżetu w cz. 13 –

Ministerstwo Gospodarki.

CZĘŚĆ 15 – KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 12.337 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 1.237 tys. zł, tj. o 11,2%. W porównaniu do 1998
r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.300 tys. zł, tj. o 22,9%, a realnie
wzrosły o 14,6%.

86

87
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy z opłat w wysokości 8.892 tys. zł pobieranych na podstawie art. 20 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i wpływy z opłat z tytułu zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych,
- kary pieniężne za nieprzestrzeganie wyżej powołanych przepisów w wysokości
3.375 tys. zł,
- pozostałe dochody z tytułu § 77 w wysokości 5.241 zł,
-

dochody z tytułu § 81 w wysokości 63,9 tys. zł.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły:
- niejednolitej praktyki Departamentów Komisji w sprawie określania w decyzjach
terminów płatności kar pieniężnych,
- opóźnień w zakresie weryfikacji poprawności naliczania opłat w Departamencie
Nadzoru Rynku.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 15 – Komisja
Papierów Wartościowych i Giełd w wysokości 7.323 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki
zostały zwiększone o 479 tys. zł. Zwiększeniu wydatków dotyczyły § 11 –
wynagrodzenia osobowe, § 36 – usługi materialne, § 41 – składki ZUS i § 69 – składki
do organizacji międzynarodowych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 7.615 tys. zł, tj. 97,6% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 120,0 tys. zł, tj.
o 1,6%, a realnie były niższe o 8,3%.
Plan wydatków inwestycyjnych z dnia 1 grudnia 1999 r. obejmował wydatki na
kwotę 2.084 tys. zł. Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków budżetowych
wynosiły 99,8 tys. zł i zostały pokryte środkami pochodzącymi z rachunku
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inwestycyjnego. Ze środków tych dokonano zakupów sprzętu informatycznego oraz
wyposażenia biurowego.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w cz. 15 dział 91 wyniosło 125 etatów, w tym
w dziale 91 – 125 etatów. W porównaniu do 1998 r., przeciętne zatrudnienie w 1999 r.
było wyższe o 3 etaty, tj. o 2,5%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 9 etatów, tj. o 6,7%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wynosiło 4.563 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1998 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 11,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 1.555,3 tys. zł i były
wyższe w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 80,5 tys. zł, tj. o 5,5%.
Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu i lutym 2000 r. W KPWiG nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 15 – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Ujednolicenie praktyki Departamentów w sprawie określania terminu płatności kary
pieniężnej, poprzez określanie tego terminu we wszystkich decyzjach o ukaraniu.
2. Dokonanie zmian organizacyjnych, mających na celu usprawnienie weryfikacji
poprawności naliczania opłat w Departamencie Nadzoru Rynku.
3. Przeksięgowanie dokonywanych w KPWiG w 1999 r. zakupów oprogramowania
i sprzętu informatycznego, które doprowadziły do zmian w środowisku dostępu do
danych Giełdy Papierów Wartościowych.
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4. Dokonanie zmian w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych, poprzez wykreślenie sprzecznego z prawem zapisu
dotyczącego zwiększania jego wysokości o odpisy ze środków specjalnych.

CZĘŚĆ 16 – KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 55 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 15 tys. zł, tj. o 21,4%. W porównaniu do 1998 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1 tys. zł, tj. o 1,8%, a realnie były
niższe o 5,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych (§ 43) – 26,6 tys. zł (48,1%), dochody
uzyskane w § 77 – różne dochody – 26,2 tys. zł (47,4%), a odsetki naliczone z tytułu
nieterminowego regulowania należności Krajowego Biura Wyborczego (§ 81)
wyniosły 1,7 tys. zł (3,0%).
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 16 – Krajowe
Biuro Wyborcze w wysokości 24.214 tys. zł.
W ciągu 1999 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.399 tys. zł,
w wyniku jej przeniesienia z części 83 (Rezerwy celowe) z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
uzupełniających i ponownych do organów samorządu terytorialnego. Plan wydatków
po zmianach wyniósł 26.613 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 25.070 tys. zł
i stanowiło 97,5% budżetu po zmianach.
W planie wydatków budżetowych na 1999 r. w części 16 – Krajowe Biuro
Wyborcze zaplanowano dotacje celowe (§ 88) na zadania zlecone gminom:
- w rozdziale 9911 – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – plan po
zmianach zatwierdzony został w wysokości 4.815 tys. zł. Wydatki wykonano
w kwocie 4.812 tys. zł, tj. w 99,9% budżetu po zmianach,
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- w rozdziale 9992 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw – plan wykonano w kwocie 1.006 tys. zł, tj.
w 85,3%.
Na wydatki majątkowe przewidziano w ustawie budżetowej na 1999 r. kwotę 550 tys.
zł, którą w toku realizacji budżetu przekazano na rachunek środków
inwestycyjnych.

Łącznie

z

pozostałymi

na

rachunku

inwestycyjnym,

niewykorzystanymi środkami z 1998 r. oraz przychodami z tytułu odsetek,
Krajowe Biuro Wyborcze dysponowało w 1999 r. kwotą 868,4 tys. zł, z której
w 1999 r. wydatkowano 860,1 tys. zł, tj. 99,0%.
Dokonane zakupy inwestycyjne były zgodne z planem określonym w budżecie
Krajowego Biura Wyborczego przedłożonym Sejmowi.
W wyniku realizacji planu inwestycyjnego na 1999 r. dokonano zakupów serwerów,
stacji roboczych i licencji za 571, 8 tys. zł, drukarek sieciowych i biurowych za
121,1 tys. zł oraz urządzeń biurowych, w tym: kserokopiarki za 77,1 tys. zł
i klimatyzatory za 16,7 tys. zł. Ponadto na modernizację pomieszczeń
wydatkowano 20,0 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w części 16 – Krajowe Biuro Wyborcze
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 267 osób, przy planowanej liczbie etatów 274.
Wydatki na wynagrodzenia ogółem zaplanowano w kwocie 10.380 tys. zł, a wykonanie
wyniosło 10.311 tys. zł, tj. 99,3%. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie
było wyższe o 8 osób, natomiast w stosunku do planu niższe o 7 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w KBW w 1999 r. wyniosło 3.218,00 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1999 r.
w Krajowym Biurze Wyborczym (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wzrosło
o 213,00 zł, tj. 7,1%.
Zobowiązania ogółem koniec grudnia 1999 r. wyniosły 863 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 5,8%, tj. o 47 tys. zł.
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Krajowe Biuro Wyborcze nie płaciło w 1999 r. odsetek z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań, a zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 1999 r. nie
wystąpiły.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na nieprawidłowe uregulowanie
statusu delegatur wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, jako dysponentów
środków budżetowych oraz niepełne wdrożenie informatycznego systemu finansowoksięgowego pozostającego w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 16 – Krajowe Biuro Wyborcze nie stwierdzając
nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Uregulowanie statusu delegatur wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, jako
dysponentów środków budżetowych.
2. Doprowadzenie do pełnego wdrożenia w II kwartale 2000 r. informatycznego
systemu finansowo-księgowego pozostającego w dyspozycji Krajowego Biura
Wyborczego.

CZĘŚĆ 17 - MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Przychody i dochody
Zrealizowane w 1999 r. przychody wyniosły 13.347.495 tys. zł a dochody
286.139 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe
odpowiednio o 6.447.495 tys. zł (93,4%) i o 180.139 tys. zł (169,9%). W
porównaniu do 1998 r., przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 6.278.775
tys. zł (o 88,8%), a realnie o 5.762.759 tys. zł (o 76%), natomiast dochody były
nominalnie wyższe o 113.316 tys. zł (o 65,6%), a realnie o 100.700 tys. zł (o
54,3%).
Głównymi źródłami przychodów i dochodów w 1999 r. były: przychody z prywatyzacji pośredniej w
wysokości 12.949.695 tys. zł, przychody z prywatyzacji bezpośredniej w wysokości 388.695
tys. zł, dochody z dywidend z akcji/udziałów SP w wysokości 199.995 tys. zł.
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Wykonanie znacznie większych przychodów niż planowano w ustawie
budżetowej na 1999 r. wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż
szacowano wpływów z prywatyzacji: PeKaO SA i BZ SA o 3,65 mld zł, PZU SA o 2,3
mld zł, BPH SA o 1,5 mld zł.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
przychodów dotyczyły:
a) uszczuplenia wpływów Skarbu Państwa z prywatyzacji Banku Handlowego
w Warszawie S.A., na sumę 1.142 tys. zł, w wyniku potrącenia przez Centrum
Operacji Kapitałowych Banku prowizji od wpływów ze sprzedaży akcji serii A,
b) celowości gromadzenia wpływów z prywatyzacji realizowanej w latach 1998-1999
na rachunku bankowym w Narodowym Banku Polskim przez Ministra SP, zamiast
przez faktycznego dysponenta tych środków, tj. Ministra Finansów. Rachunek ten
został otwarty na podstawie Umowy Rachunku Bankowego z dnia 16 stycznia
1998 r., zawartej pomiędzy Ministrem SP (posiadacz rachunku) i Narodowym
Bankiem Polskim. Zgromadzone na rachunku przychody z prywatyzacji MSP
przekazywało, zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Finansów, w następujących
terminach:
- dnia 20 września 1999 r. MSP dokonało przelewu na rachunek bankowy
Ministerstwa Finansów kwoty 7.068.719,5 tys. zł, stanowiącej przychody
z prywatyzacji zrealizowanej w 1998 r., tytułem „rozliczenia roku budżetowego
1998”,
- w dniach 3-13 stycznia 2000 r. MSP dokonało przelewu na subkonto rachunku
bankowego MSP kwoty 1.347.494,6 tys. zł, tytułem „finansowania deficytu roku
budżetowego 2000 r.”
W wyniku powyższych operacji saldo rachunku bankowego MSP w dniu 13 stycznia
2000 r. wynosiło 12.000.000 tys. zł,
c) zmniejszenia z 10 w 1998 r. do 4 w 1999 r., tj. o 60% liczby nowo rozpoczynanych
przez MSP procesów prywatyzacyjnych, zakończonych wpływami finansowymi
w danym roku, co oznaczało niski stopień zaawansowania realizacji zadań
określonych w rządowym „Programie prywatyzacji do 2001 roku”,
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d) zbyt częstego odstępowania od trybu publicznego zbywania akcji. W 1999 r.
Minister SP zbył pakiety akcji 53 spółek wchodzących w skład programu NFI,
z tego 10 spółek w wyniku przetargu publicznego, natomiast pozostałych 43 spółek
(81,1% wszystkich spółek) w niepublicznym trybie, w wyniku zezwolenia Rady
Ministrów, wydanego na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Skutkiem tego, tryb
niepubliczny stał się dla spółek z programu NFI podstawowym – dominującym.
Stwierdzono przy tym przypadki wskazujące na możliwość sprzedaży akcji spółek
na warunkach niekorzystnych dla Skarbu Państwa,
e) niewłaściwego sposobu i zasad korzystania przez MSP z usług niektórych doradców
i ekspertów,
f) nieuregulowania kwestii rozliczeń z Agencją Prywatyzacji w zakresie przychodów
oraz

kosztów

zarządu

mieniem

po

zlikwidowanych

przedsiębiorstwach

państwowych,
g) opóźnień w przekazywaniu Agencji Prywatyzacji upoważnień do prywatyzacji oraz
dokumentacji spółek.
Wobec osób odpowiedzialnych za powstanie uszczuplenia w przychodach
z prywatyzacji Banku Handlowego, zostało skierowane zawiadomienie o naruszeniu
finansów publicznych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 17 Ministerstwo
Skarbu Państwa w wysokości 55.516,0 tys. zł. W trakcie 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 117.273,6 tys. zł, do łącznej wysokości 172.789,6 tys. zł. Największe
kwotowo zwiększenia dotyczyły następujących działów:
- 97 - Różne rozliczenia, rozdział 9716 Prywatyzacja o 113.000,0 tys. zł,
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9111 - Jednostki centralne
o 1.904,7 tys. zł,
- 31 - Budownictwo, rozdział 3993 - Szkody górnicze o 1.040,5 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 163.203,6 tys. zł, tj. 94,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były niższe w ujęciu nominalnym o 101.602,7 tys. zł, tj. o 38,4%, a realnie
były niższe o 42,6%. W strukturze wydatków zrealizowanych w 1999 r. największy udział
miały wydatki w działach:

- 97 - Różne rozliczenia, w wysokości 104.538,0 tys. zł, tj. 64,1% wydatków w części
17 budżetu. Kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale stanowiła 92%
wydatków określonych w budżecie po zmianach (113.648,7 tys. zł).

W porównaniu

do

1998 r., wydatki zrealizowane w 1999 r. w dziale 97 były niższe w ujęciu
nominalnym o 36%, a w ujęciu realnym o 40,4%. Struktura zrealizowanych
wydatków w dziale 97 była następująca:
a) Rozdział 9713 - Różne rozliczenia finansowe; wydatki w kwocie 248,7 tys. zł
(100% planowanych wydatków w ustawie budżetowej po zmianach), w całości
stanowiły kary i odszkodowania - § 39, i dotyczyły wypłaty odszkodowania
zasądzonego od Skarbu Państwa za utratę mienia osobie represjonowanej za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
b) Rozdział 9716 - Prywatyzacja227; wydatki w tym rozdziale zrealizowano
(rozliczono z budżetem) w wysokości 103.889,3 tys. zł (91,9% planowanych
wydatków w tym rozdziale w ustawie budżetowej po zmianach). W kwocie
tej zawarte są wydatki niewygasające w wysokości 67.400,0 tys. zł, przeniesione
na 2000 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego228 mają być przeznaczone w 2000 r. na koszty realizacji
projektów

prywatyzacyjnych

gospodarowania

mieniem

rozpoczętych

Skarbu

Państwa

w

roku
po

1999

upadłości

oraz
i

koszty

likwidacji

227

Planowane w ustawie budżetowej na 1999 r. wydatki w dziale 97 „Różne rozliczenia” w wysokości
113.000 tys. zł nie zostały ujęte (jak w latach poprzednich) w części 17 budżetu w dziale 97 „Różne
rozliczenia”, lecz w części 83 budżetu, poz. 49, tj. w rezerwie celowej. Zgodnie bowiem z postanowieniem
art. 45 ustawy budżetowej na 1999 r. zakładano wprowadzenie w trakcie roku budżetowego zmianę zasad
finansowania kosztów prywatyzacji (sfinansowanie kosztów prywatyzacji z części uzyskanych przychodów),
co związane było z przedłożoną w Parlamencie nowelizacją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Ponieważ nowelizacja ta nie została uchwalona w 1999 r., środki z rezerwy
celowej, przeznaczone na finansowanie kosztów prywatyzacji, w pełnej wysokości przeniesione zostały,
decyzją Ministra Finansów, do budżetu MSP.

228

Dz.U. Nr 100, poz. 1171.

98
przedsiębiorstw. Biorąc powyższe pod uwagę, wykonanie wydatków w rozdziale
9716 - Prywatyzacja wyniosło w 1999 r. 36.489,3 tys. zł i zrealizowano przede
wszystkim w § 37 usługi niematerialne w wysokości 34.777,2 tys. zł (95,3%
wydatków w tym rozdziale). Zrealizowane (rozliczone z budżetem) wydatki MSP
w tym rozdziale w ujęciu rzeczowym dotyczyły:
- prywatyzacja pośrednia (w tym wydatki niewygasające)

- 95.408,3 tys. zł,

- badania sektorowe

- 3.231,9 tys. zł,

- postępowania sądowe związane z prywatyzacją

- 2.716,9 tys. zł,

- gospodarka mieniem po upadłości i likwidacji p.p. i spółek

- 1.828,6 tys. zł,

- wydatki ogólne

-

606,9 tys. zł,

- prywatyzacja bezpośrednia

-

67,6 tys. zł,

- koszty obsługi należności SP

-

29,1 tys. zł.

c) Rozdział 9700 - Integracja z Unią Europejską; wydatki w kwocie 400 tys. zł,
(100% planowanych wydatków w ustawie budżetowej po zmianach) w całości
stanowiły dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe - § 46.
Powyższe środki, w związku z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komitetu
Integracji Europejskiej i wnioskiem Ministra SP, przekazane zostały Fundacji
Przekształceń Własnościowych w RP na pokrycie kosztów związanych
z realizacją programu PL 9602 „Wsparcie prywatyzacji”.
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa, w wysokości 39.054,4 tys. zł,
tj. 23,9% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki w wysokości 39.054,4 tys. zł
stanowiły 99,0% kwoty określonej w budżecie po zmianach (39.510 tys. zł)
i były o 4,0% większe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
(37.556,0tys. zł). W porównaniu do 1998 r., zrealizowane w 1998 r. wydatki
w dziale 91 były niższe w ujęciu nominalnym i realnym, odpowiednio o 4,8%
i 11,3%. Struktura zrealizowanych wydatków w dziale 91 była następująca:
a) Rozdział 9111 - Jednostki centralne; wydatki w kwocie 38.602,5 tys. zł
(99,0% planowanych wydatków w ustawie budżetowej po zmianach)
dotyczyły

głównie:

§

11

wynagrodzenia

osobowe

pracowników
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(20.008,8 tys. zł), § 36 usługi materialne (5.146,7 tys. zł), § 41 składki na
ubezpieczenia społeczne (3.501,2 tys. zł), § 37 usługi niematerialne (3.311,7
tys. zł),
b) Rozdział

9122

-

Współpraca

naukowo-techniczna

i

gospodarcza

z zagranicą, kwota 406,9 tys. zł (95,7% planowanych wydatków w ustawie
budżetowej po zmianach) dotyczyła § 29 podróże służbowe zagraniczne
(403,5 tys. zł) i § 37 usługi niematerialne (3,4 tys. zł),
c) Rozdział 9100 - Integracja z UE i współpraca z OECD, kwota 45,0 tys. zł
(90,0% planowanych wydatków w ustawie budżetowej po zmianach)
dotyczyła § 29 podróże służbowe zagraniczne (19,4 tys. zł) i § 37 usługi
niematerialne (25,6 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 850 osób, w tym w dziale 91
„Administracja państwowa i samorządowa” - 702 osób. W porównaniu do 1998
r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 13 osoby, tj. o 1,5%, w tym
w dziale 91 o 19 osób, tj. o 2,8%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 66 osób, tj. o 7,2%, a w
dziale 91 o 14 osób, tj. o 1,9%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
1999 r. wyniosło 2.466 zł, w tym w dziale 91 - 2.623 zł. W porównaniu do 1998
r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 10,0%, w tym w dziale 91 o 8,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 5.316 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 179,1%. Nie
występowały zobowiązania wymagalne.
Przychody gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego (nie dotowane
z budżetu) wyniosły w 1999 r. 43.701,2 tys. zł i były niższe o 0,8% od kwoty
planowanej w ustawie budżetowej po zmianach.
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Rozchody gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego wyniosły
22.373,4 tys. zł i były o 44,4% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz
o 53,3% wyższe niż wykonanie 1998 r. Wykonanie wpłat do budżetu wyniosło
148,7 tys. zł i było wyższe o 152% od wykonania w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w wydatkowaniu środków
budżetowych dotyczyły blisko 3-krotnego przekroczenia, planowanych na poziomie
12.000 tys. zł, wydatków na przeprowadzenie prywatyzacji Banku PeKaO S.A.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 17 - Ministerstwo Skarbu Państwa, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Skarbu Państwa w szczególności o:

1. Wprowadzenie odpowiednich rozstrzygnięć organizacyjnych i prawnych, pomiędzy
Ministrem SP i Ministrem Finansów, w zakresie gromadzenia środków na rachunku
przychodów z prywatyzacji i ich dysponowaniem.
2. Ustalenie zasad rozliczeń pomiędzy MSP a Agencją Prywatyzacji z osiąganych
wpływów i kosztów przy prywatyzacji i sprzedaży mienia Skarbu Państwa po
zlikwidowanych przedsiębiorstwach, w tym także zasad wynagrodzenia Agencji za
wykonane czynności.
3. Usprawnienie współpracy pomiędzy MSP, a Agencją Prywatyzacji w zakresie
przekazywania

niezbędnych

informacji

oraz

upoważnień

do

prywatyzacji

i dokumentacji spółek, umożliwiających przygotowanie przez tę jednostkę realnego
planu rzeczowo-finansowego, a także jego realizację.
4. Wnikliwe analizowanie zasadności korzystania z usług doradców i ekspertów
i rzetelne dokumentowanie realizacji zleconych prac.
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CZĘŚĆ 18 – URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 244.598 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej były wyższe o 124.478 tys. zł, tj. o 103,6%. W porównaniu do
1998 r. dochody były nominalnie wyższe o 105.789 tys. zł, tj. o 76,2%, a realnie
wyższe o 95.656 tys. zł, tj. o 64,2%.
Głównymi źródłami dochodów były: spłata kredytów mieszkaniowych związana
z upływem ustawowego terminu spłat na warunkach preferencyjnych, tj. z 70%
umorzeniem wykupionych przez państwo odsetek oraz zwrot odsetek bezpodstawnie
wykupionych przez PKO BP – 206.924 tys. zł (rozdział 9420), a także zwrot umorzeń
kredytów mieszkaniowych związany z przekształcaniem prawa do mieszkania z
lokatorskiego na własnościowe – 36.740 tys. zł (rozdział 9417).
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 18 – UMiRM
w wysokości 1.715.414 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone decyzjami
Ministra Finansów o 6.623 tys. zł do łącznej wysokości 1.722.037 tys. zł. Zwiększenia
dotyczyły:
- zasilenia Funduszu Termomodernizacyjnego kwotą 5.000 tys. zł – dział 94 -Finanse,
rozdział 9495 - Pozostała działalność, § 61 rozliczenia z bankami,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych Urzędu ogółem o 403,5 tys. zł –
rozdział 91 - Administracja państwowa, rozdział 9111 - Jednostki centralne, §§ 11,
41 i 42: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne
i składki na Fundusz Pracy,
- dopłaty do kredytów udzielonych na usuwanie skutków powodzi w kwocie
1.219,2 tys. zł – dział 94, rozdział 9478 - Pomoc i usuwanie skutków powodzi,
§§ 61, 37 i 65: rozliczenia z bankami, usługi niematerialne i odsetki.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.704.964 tys. zł (w tym 132 tys. zł stanowiły
wydatki niewygasające z upływem 1999 r.) stanowiąc 99% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były niższe nominalnie o 922.283 tys. zł, tj.
o 35,1%, a realnie o 39,5%.
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Największe wydatki wystąpiły w dziale 94 „Finanse” – 1.685.659 tys. zł,
stanowiąc 98.9% wydatków ogółem. W stosunku do wykonania w 1998 r. wydatki
w tym dziale były niższe nominalnie o 924.643 tys. zł, tj. o 35,4%, a realnie
o 1.115.195 tys. zł, tj. o 39,8%.
Rzeczowo największe wydatki Urzędu dotyczyły:
- Refundacji premii gwarancyjnych do wkładów mieszkaniowych – rozdział 9418.
W ustawie budżetowej zaplanowano na ten cel 868.000 tys. zł, decyzją Prezesa
UMiRM kwotę tę zwiększono o dopuszczalne ustawowo 5% do 911.400 tys. zł.
Kwotę tę wydatkowano w 100%. Jest ona niższa od wydatkowanej w 1998 r.
nominalnie o 301.597 tys. zł, o 24,9%, a realnie o 390.146 tys. zł, tj. o 30%. Kwota
budżetu po zmianach okazała się niedostateczna w stosunku do faktycznych
wydatków dokonanych w 1999 r. przez banki, wynoszących 1.492.770 tys. zł.
Niedobór wyniósł 581.370 tys. zł.
- Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – rozdział 9420. Plan wg ustawy
budżetowej 592.600 tys. zł, plan po zmianach 609.207 tys. zł, wykonanie
609.151 tys. zł – 100%. W stosunku do wykonania w 1998 r. wydatki w 1999 r. były
niższe nominalnie o 446.199 tys. zł, tj. o 42,3%, a realnie o 523.240 tys. zł, tj. o
46,2%.
- Zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – rozdział 9496. W ustawie
budżetowej zaplanowano na ten cel 203.924 tys. zł. Decyzjami Prezesa UMiRM
kwotę tą zmniejszono do 150.000 tys. zł. Plan po zmianie zrealizowano w 100%,
przenosząc całą kwotę jednorazowo na konto Funduszu. W stosunku do wykonania
w 1998 r. wydatek zrealizowany w 1999 r. był niższy nominalnie o 182.264 tys. zł,
tj. o 54,9%, a realnie o 206.519 tys. zł, tj. o 57,9%.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 265 osób, w tym w dziale 91 Administracja państwowa 146 osób. W stosunku do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 5 osób, tj. o 1,9%, w tym w dziale 91 było
wyższe o 1 osobę, tj. o 0,7%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 69 osób, tj. o 20,7%, w
tym w dziale 91 o 8 osób, tj. o 5,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto
w
1999
r.
wyniosło
2.430
zł,
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w tym w dziale 91 – 2.817 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 231
zł, tj. o 10,5%, w tym w dziale 91 o 221 zł, tj. o 8,5%.
Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 1999 r. wyniosły 628.639 tys. zł, w tym
wymagalne 432.671 tys. zł (w 1998 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).
W stosunku do stanu na 31 grudnia 1998 r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem
o 626.672 tys. zł.
Odsetek za nieterminowe płatności zobowiązań w 1999 r. nie zapłacono.
Dochody Zakładu Obsługi (gospodarstwo pomocnicze UMiRM) w 1999 r. wyniosły
7.498 tys. zł i były wyższe od planowanych o 178 tys. zł, tj. 0 2,4%. Zakład nie
korzystał z dotacji budżetowej.
Wydatki Zakładu Obsługi w 1999 r. wyniosły 7.325 tys. zł i były wyższe od
planowanych o 5 tys. zł, tj. o 0,1% oraz wyższe realnie od poniesionych w 1998
r. o 984 tys. zł, tj. o 15,5%.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- Niewykonania planowanego zatrudnienia, co spowodowało trudności w pełnym
wykonywaniu zadań przez komórki organizacyjne Urzędu.
- Opieszałości działań w zakresie porządkowania i rozliczania zaległych pożyczek
z byłego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego i środków na
restrukturyzację budownictwa.
- Niezagospodarowania przez 3 lata pomieszczeń po zlikwidowanym kinie „Iluzjon”
o powierzchni 1395 m2.
Naruszeń dyscypliny finansowej nie stwierdzono.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu
państwa za 1999 r. w części 18 – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu
na wykonanie budżetu.

105
Postawiono następujące wnioski pokontrolne:
1. Opracowywanie planów finansowych, a w szczególności przewidywanych
wydatków budżetowych (w działach, rozdziałach i paragrafach) w sposób bardziej
precyzyjny, aby wysokość planowanych środków była adekwatna do realnych
potrzeb.
2. Dostosowanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia
możliwie pełnej realizacji zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego, oraz
ograniczenie realizacji zadań Urzędu w systemie prac zleconych do niezbędnych
potrzeb (głównie prace eksperckie).
3. Podjęcie skuteczniejszych działań przez Biuro Dyrektora Generalnego w celu
rozliczenia pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Wyjaśnienie przyczyn nie
rozliczenia i braków w dokumentacji pożyczki udzielonej dla przedsiębiorstwa
„Prefabet-Gorzkowice”.
4. Podjęcie starań o jak najszybsze zagospodarowanie pomieszczeń po byłym kinie
„Iluzjon”, przejętych w styczniu 1997 r. od Filmoteki Narodowej.

CZĘŚĆ 19 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ
Dochody

Zrealizowane dochody wyniosły 46.513 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 42.524 tys. zł, w tym o 34.440 tys. zł z tytułu
uzyskanych nieplanowanych zwrotów niewykorzystanych dotacji za 1998 r.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 31.204 tys. zł,
tj. o 203,8%, a realnie wzrosły o 183,2%.
W zrealizowanych dochodach największy udział miały dochody uzyskane
w dziale 94-Finanse 72,0% (33.480 tys. zł), dziale 40-Rolnictwo 18,6% (8.663 tys. zł) i
w dziale 91- Administracja państwowa i samorządowa 9,4% (4.364 tys. zł).
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Głównym źródłem dochodów ogółem w 1999 r. były wpływy z tytułu
niewykorzystania i zwrotu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dotacji na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na cele rolnicze w 1998 r.
(33.403 tys. zł - 71,8%).
Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do ustawy spowodowane było m.in.
(podobnie jak w latach poprzednich) nietrafnym ich prognozowaniem na etapie
planowania, w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży środków trwałych. Uzyskane
dochody w 1999 r., w porównaniu do 1997 r. i 1998 r., dowodzą, że obniżył się
znacznie stopień realności ich prognozowania.
W 1999 r. nastąpiła poprawa w egzekwowaniu należnych dochodów przez
Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia. Należności w części 19 - MRiGŻ
na koniec grudnia 1999 r. wystąpiły w dziale Rolnictwo - wyniosły 204 tys. zł i
były niższe do stanu na koniec 1998 r. o 59,7%. Udział należności w dochodach
ogółem 1999 r. stanowił 0,5% i zmniejszył się do 1998 r. o 4,7 pkt.
Pozytywnie należy ocenić również przekazywanie przez Ministerstwo terminowo
i w całości dochodów budżetowych na rachunek dochodów budżetu państwa.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:
-

nietrafnego prognozowania dochodów z tytułu sprzedaży środków trwałych,

-

nie przekazania na dochody budżetowe Ministerstwa przychodu w kwocie
2.957,4 tys. zł, uzyskanego przez gospodarstwo pomocnicze w 1999 r. z tytułu
najmu powierzchni biurowej i magazynowej przez różne podmioty.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 19 - Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w wysokości 2.207.118 tys. zł. Na etapie
opracowywania układu wykonawczego budżetu Ministerstwa, rozdysponowano
w wydatkach dla podległych jednostek mniej środków niż wynikało to z ustawy
budżetowej, z których utworzono rezerwę budżetową w wysokości 1.316 tys. zł,
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stanowiącą 0,05% ogółu wydatków. Działanie takie było niezgodne z art. 89 ustawy
o finansach publicznych.
W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone per saldo o 449.088 tys. zł do
wysokości 2.656.206 tys. zł, z czego kwota w wysokości 448.926 tys. zł przeniesiona
została z rezerwy celowej i 162 tys. zł z rezerwy ogólnej, na podstawie decyzji
Ministra Finansów. W wydatkach po zmianach, wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego wynosiły 60.370 tys. zł, tj. 2,3% wydatków ogółem.
Zrealizowane wydatki, łącznie z niewygasającymi z końcem roku wyniosły
2.586.834 tys. zł, tj. 97,4% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki
były w ujęciu nominalnym niższe o 25.769 tys. zł, tj. o 1,0%, a realnie były niższe
o 7,7%. W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki w działach: 40 - Rolnictwo (49,4%), Handel wewnętrzny (34,7%) i 94 Finanse (14,0%).
Zrealizowane wydatki w dziale Rolnictwo wyniosły 1.277.678 tys. zł
i w stosunku do kwoty przyjętej w ustawie były wyższe o 1,7%. W porównaniu do
wykonania 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 21,4%, a realnie –
wyższe o 13,1%.
Wydatki w dziale Rolnictwo w porównaniu do budżetu po zmianach były niższe o
0,7%, tj. o 8.511 tys. zł głównie z tytułu mniejszego niż przewidywano
wykonania zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.
Z zaplanowanej dotacji w kwocie 133.085 tys. zł, przeznaczonej na postęp
biologiczny w produkcji zwierzęcej, wydatkowano 125.319 tys. zł (94,2%), tj. o
7.766 tys. zł mniej niż planowano w budżecie po zmianach. Niewykorzystane
środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie wydatków w dziale Rolnictwo dotyczyły
niepełnych lub niewłaściwych uzasadnień do udzielanych dotacji oraz rozliczeń
przyznanych dotacji na zadania budżetowe. W stosunku do większości udzielonych dotacji
nadmiernie została uproszczona dokumentacja, w tym dotycząca uzasadnienia konieczności
udzielenia

dotacji

(we

wnioskach

podmiotów

jak
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i notatkach merytorycznych departamentu do tych wniosków). W uzasadnieniach tych
ograniczano się do ogólnikowych stwierdzeń, kalkulacji załączanych do wniosków oraz
rozliczeń ich wykorzystania do kwot ogólnych. Uniemożliwiało to rzetelną kontrolę
wydatkowania tych środków.
Zrealizowane wydatki w dziale 94 - Finanse na dopłaty do odsetek od kredytów rolnych (rozdział
9411) wyniosły (łącznie z niewygasającymi) 362.610 tys. zł, tj. były o 14,3% niższe od
przyjętych w ustawie. Miało to związek z nie rozdysponowaniem przez Ministerstwo
środków w kwocie 60.390 tys. zł. Po uwzględnieniu zwrotu środków w I kwartale 2000 r. w
kwocie 687 tys. zł przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, faktycznie
zrealizowane wydatki na dopłaty do kredytów na cele rolnicze wyniosły 361.923 tys. zł, co
stanowi 85,6% wielkości określonej w ustawie budżetowej.
Jedną z przyczyn niewykorzystania tych środków było opóźnione i nieskuteczne działanie
Ministerstwa w realizacji tych wydatków. Mimo zgłoszonej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w dniu 16 grudnia 1999 r. kwoty w wysokości 70.900 tys. zł,
Ministerstwo dopiero w dniu 29 grudnia 1999 r. wystąpiło do Rady Ministrów z wnioskiem
o jej zwiększenie i uznanie jej za niewygasającą z końcem 1999 r. Rada Ministrów nie
uwzględniła wniosku Ministerstwa, z uwagi na ustalenie już wydatków niewygasających w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r., zmieniającego poprzednie
rozporządzenie. Działania te spowodowały m.in., że ARiMR przeznaczyła w lutym 2000 r.
na realizację dopłat należnych za grudzień 1999 r. dodatkowe środki w kwocie 16.663 tys.
zł, pochodzące z dotacji przekazanej przez Ministerstwo na 2000 r.
Kontrola wykazała nieprawidłowe działania Ministra w zakresie wykorzystania środków z rezerw
celowych. Brak szczegółowego nadzoru i monitoringu ze strony Ministerstwa nad
wykorzystaniem przez jednostki podległe środków otrzymanych z rezerw budżetowych
uniemożliwiał rzetelną kontrolę wydatkowania tych środków.

Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 6.926 osób, w tym w dziale 91 - 682
osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe
o 26.036 osoby, tj. ponad 4-krotnie, w tym w dziale 91 – o jedną osobę.
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W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 4.131osób.
Niższe przeciętne zatrudnienie nastąpiło w wyniku wyłączenia w 1999 r. z finansowania z budżetu
Ministerstwa szkół rolniczych (dział 79-Oświata i wychowanie, rozdział 8011 i 8041) i
niektórych jednostek z działu 40 Rolnictwo (z rozdziału 4002, 4004 i 4016).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 1999 r. wyniosło 1.903 zł, w tym w dziale 91 - 2.441 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1998 r.
(w warunkach porównywalnych) wzrosło o 33,2%, w tym dziale 91 o 13,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 3.424 tys. zł, co
oznacza zmniejszenie w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 38.312 tys. zł.
Zmniejszenie zobowiązań ogółem nastąpiło głównie z powodu wyłączenia
z finansowania w 1999 r. z budżetu Ministerstwa szkół rolniczych.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań przez szkoły rolnicze zapłacono
w 1999 r. odsetki w kwocie 158 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do
wykonania 1998 r. o 532,0%. Do sfinansowania w 1999 r. zobowiązań bieżących
Skarbu Państwa, powstałych po 31 grudnia 1998 r. w szkołach rolniczych, Minister
został zobligowany na mocy art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 254 tys. zł i były niższe o 8,0% od kwoty planowanej
po zmianach.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 248.460 tys. zł i były o 9,3% niższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 39,3% niższe od wykonania w 1998 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 4.117 tys. zł i były wyższe o 25,7% od wpłat zrealizowanych w 1998
r.
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W stosunku do uzyskanych dochodów w 1999 r., wydatki zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych były niższe
o 6.295 tys. zł, tj. o 37,1%.
Pozytywnie należy ocenić:
- terminowe przekazywanie przez Ministerstwo dochodów budżetowych na dochody
budżetu państwa,
- zgodne z planem po zmianach i celem wykonanie większości wydatków
budżetowych, w tym zwłaszcza rozdysponowanych na postęp biologiczny
w produkcji roślinnej i upowszechnianie doradztwa rolniczego,
- poprawę skuteczności egzekwowania należności budżetowych, w wyniku czego
zaległości w dochodach na dzień 31 grudnia 1999 r. zmniejszyły się o 59,7%
w porównaniu do roku poprzedniego,
- uregulowanie w 1999 r. wszystkich zobowiązań wymagalnych.
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Zrealizowane przychody, przy stanie środków na początku roku w wysokości
258.164 tys. zł, wyniosły 1.519.596 tys. zł i w stosunku do planu finansowego po
zmianach były niższe o 79.242 tys. zł, tj. o 4,9%.
Niższe od planowanych przychody uzyskano głównie z tytułu nieotrzymania
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków budżetowych na dopłaty do
oprocentowania kredytów na cele rolnicze w kwocie 108.848 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. przychodów największy udział miały
przychody z dotacji budżetowej Ministerstwa przekazanej Agencji na działalność
statutową w kwocie 962.990 tys. zł oraz ze środków budżetowych Ministerstwa
przekazanych Agencji na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
w kwocie 314.152 tys. zł z tytułu powierzonych zadań na podstawie umowy zawartej
pomiędzy tym Ministerstwem a Agencją z dnia 14.03.1995 r. Łączny udział dotacji
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i środków budżetowych w przychodach ogółem wyniósł 88,7% i był wyższy
nominalnie o 178.056 tys. zł (o 15,2%) w stosunku do analogicznych środków
otrzymanych w 1998 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia usprawnienie monitoringu
wpływów Agencji z należnych wpłat od producentów cukru oraz poprawę
skuteczności egzekwowania tych wpłat, które były wyższe o 14,0% od planowanych
po zmianach oraz poprawę skuteczności egzekwowania należności Agencji, w
wyniku czego uległy one zmniejszeniu o 32,8% w porównaniu do 1998 r.
Zrealizowane rozchody ogółem wyniosły 1.453.036 tys. zł, tj. 89,2% rozchodów
planowanych, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
zrealizowano w 86,0%. W porównaniu do 1998 r. rozchody ogółem były w ujęciu
nominalnym niższe o 329.524 tys. zł, tj. o 18,5% i realnie niższe o 24,0%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. rozchodów istotny udział miały
rozchody na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (25,0%),
realizowane w ramach zadań powierzonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Ministerstwem a Agencją z dnia 14 marca 1995 r. Rozchody na ten cel zostały
wykonane w wysokości 363.592 tys. zł, tj. o 14,0% niższej od planowanej, a po
uwzględnieniu zwrotów w 1999 r. i w I kwartale 2000 r. - w kwocie 361.923 tys. zł.
W porównaniu do 1998 r. ilość udzielonych przez banki kredytów przy zastosowaniu
dopłat Agencji na ww. cel była nominalnie niższa o 0,5%, z powodu m.in. nietrafnego
planowania kwot tych dopłat, niepełnego wykorzystywania wielkości limitów dopłat,
przyznawanych bankom w oparciu o składane przez nich zapotrzebowania oraz
utrzymującego się niskiego zainteresowania rolników ubieganiem się o kredyty
preferencyjne.
Rozchody na finansowanie infrastruktury wsi zostały zrealizowane w kwocie
152.985 tys. zł, tj. w 96,3% w stosunku do planu po zmianach. Spośród 1.435
przeanalizowanych wniosków, w dwóch przypadkach stwierdzono udzielenie dotacji
podmiotowi nie uprawnionemu, tj. Związkowi Gmin Wyspy Wolin w wysokości
500 tys. zł. Kwota ta stanowiła 0,4% udzielonych przez Agencję dopłat na ten cel.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r., przy stanie środków na koniec
roku w wysokości 324.685 tys. zł, wyniosły 273.812 tys. zł, co oznacza wzrost
w porównaniu do stanu zobowiązań na koniec grudnia 1998 r. o 8,0%.
W wyniku zrealizowania niższych rozchodów niż stanowiły przychody, Agencja
na koniec 1999 r. zwiększyła nominalnie stan środków pieniężnych w porównaniu do
stanu środków na początek roku o 66.521 tys. zł, tj. o 25,8%. Łącznie stan tych
środków na koniec roku wyniósł 324.685 tys. zł, przy zobowiązaniach Agencji ogółem
na koniec 1999 r. w kwocie 273.812 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielenie, w stosunku do planu
po zmianach, wyższych kwot pożyczek dla pracodawców na utworzenie miejsc
pracy na wsi, które zrealizowano w 105,4% oraz zgodne z planem po zmianach
zrealizowanie zobowiązań 1998 r. płatnych w 1999 r., w tym z tytułu dopłat do
eksportu cukru i dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego
Zrealizowane przychody wyniosły 1.662.200 tys. zł i w stosunku do planu finansowego po zmianach
były wyższe o 12.000 tys. zł, tj. o 0,7%, w tym przychody własne, osiągnięte głównie ze
sprzedaży towarów, były wyższe o 1,6%. W porównaniu do 1998 r. przychody te były w
ujęciu nominalnym wyższe o 674.665 tys. zł, tj. o 68,3% i realnie wyższe o 56,9%.
Przychody na poziomie planowanym osiągnięto jedynie z tytułu otrzymanej w pełnej wysokości
dotacji budżetowej, której udział w przychodach ogółem wyniósł 54,0% (896.879 tys. zł).
Udział ten był wyższy o 572.361 tys. zł w stosunku do ich udziału w 1998 r.
Niższe od planowanych przychody uzyskano z tytułu niższej sprzedaży półtusz wieprzowych (o 49,4
tys. ton) i masła (o 4,1 tys. ton), z uwagi na ograniczone możliwości zbycia półtusz
wieprzowych na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz niższą sprzedaż
masła, w związku z mniejszym jego zakupem od producentów.
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Na wielkość uzyskiwanych przychodów wpływ miała niewystarczająca
windykacja należności od dłużników przez Agencję. Wartość należności na koniec
grudnia 1999 r. wynosiła 287.613,6 tys. zł i była wyższa o ponad 21,7% w
porównaniu do 1998 r.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.854.723 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach,
w tym istotną pozycję (50,9%) stanowiły wydatki na zakup towarów (m.in. żyta
i pszenicy) oraz wydatki na dopłaty do skupu zbóż, do eksportu odtłuszczonego mleka
w proszku, skrobi i półtusz wieprzowych (19,9%) i wydatki związane z utrzymaniem
zapasów (15,1%). W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 507.690 tys. zł, tj. o 37,7%, a realnie były wyższe o 466.879 tys. zł, tj.
o 33,6%.
Planowane środki na działania interwencyjne (zakupy, dopłaty do skupu
i eksportu) w wysokości 1.157.200 tys. zł zostały wykorzystane w 88,7%, w tym
dotacja budżetowa (744.109 tys. zł) - w pełnej wysokości. Dotacja budżetowa na
ww. cel była wystarczająca.
W 1999 r. Agencja nie wykonała założeń programowych określonych
w „Rocznym programie działań interwencyjnych Agencji na 1999 r.” po zmianach.
Dokonane zakupy pszenicy (łącznie z dopłatami) w stosunku do założeń
programowych były niższe o 296 tys. ton, tj. o 9,8%, a w porównaniu do wykonania
w 1998 r. były wyższe o 1.902 tys. ton. Zrealizowane zakupy żyta (łącznie z dopłatami)
w stosunku do założeń programowych były niższe o 98 tys. ton, tj. o 10,3%. W
porównaniu do wykonania w 1998 r. były wyższe o 621 tys. ton.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 550.139,9 tys. zł
i były niższe w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 90.778 tys. zł, tj.
o 17,1%.

Znaczącą

(96,4%)

pozycję

wśród

zobowiązań

stanowiła

kwota

530.000 tys. zł z tytułu zaciągniętych przez Agencję kredytów w 1998 r. Wśród
zapłaconych odsetek w kwocie 82.762 tys. zł, główną pozycję stanowiły odsetki od
kredytu zaciągniętego w 1998 r.
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W 1999 r. Agencja osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie
191.675 tys. zł, na planowany ujemny wynik w kwocie 215.819 tys. zł. Uzyskanie
ujemnego wyniku finansowego związane było m.in. ze wzrostem kosztów
operacyjnych i finansowych, poniesionych z tytułu utraty wartości majątku trwałego
części spółek (w których Agencja posiada udziały i akcje), ze wzrostem kosztów
obsługi bankowej zaciągniętych przez ARR kredytów w 1998 r. oraz
z wprowadzeniem dodatkowych dopłat do eksportu mięsa, mleka odtłuszczonego
w proszku i skrobi ziemniaczanej.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizowaną w 1999 r. przez
Agencje nową formę interwencji na rynku zbóż, tj. skup z dopłatą Agencji do cen
zbóż sprzedanych przedsiębiorcom posiadającym stosowne umowy z ARR. Dzięki
tym dopłatom zagospodarowano ponad 3.225 tys. ton zbóż, tj. o 1.992 tys. ton
więcej niż w 1998 r. Pozytywnie Izba ocenia również fakt zmniejszenia zobowiązań
Agencji w porównaniu do 1998 r. o 90.778 tys. zł, tj. o 17,1%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości i uchybienia
dotyczyły głównie:
-

w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: niewykorzystania
środków budżetowych planowanych na dopłaty do odsetek od kredytów na cele
rolnicze w kwocie 60.390 tys. zł, co stanowiło 14,3% wydatków określonych na ten
cel w części 19 budżetu państwa, opóźnionego i nieskutecznego działania
Ministerstwa w realizacji tych wydatków, co spowodowało m. in. że Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła w lutym 2000 r. na
realizację dopłat należnych za grudzień 1999 r. dodatkowe środki w kwocie
16.633 tys. zł, pochodzące z dotacji przekazanej przez Ministerstwo na 2000 r., nie
rozdysponowania środków z budżetu na podległe jednostki w kwocie 1.316 tys. zł,
stanowiącej 0,05% ogółu wydatków, w wyniku czego utworzono rezerwę i powstał
brak zgodności układu wykonawczego budżetu Ministerstwa z ustawą budżetową,
nietrafnego prognozowania niektórych planowanych wydatków na zadania
w rolnictwie, w wyniku m.in. czego nie wykorzystano z budżetu środki na dotacje
do postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w wysokości 7.766 tys. zł oraz
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dokonywania nieuzasadnionych zmian w wydatkach w ciągu roku, w tym
zwłaszcza w grudniu i pod koniec grudnia;
-

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: nietrafnego planowania
rozchodów, znacznie odbiegającego w niektórych przypadkach, pomimo zmian
wprowadzonych w planie pod koniec 1999 r., od wykonania. Dotyczyło to m.in.
dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na: likwidację
klęsk żywiołowych, na cele rolnicze i na usuwanie skutków powodzi. Inne
nieprawidłowości dotyczyły m.in. nierzetelnego informowania zarządów gmin
o możliwości realizacji ich wniosków w zakresie finansowania infrastruktury wsi,
nie zachowywania wymaganej kolejności przy podpisywaniu umów z zarządami
gmin na finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych na wsi, nielegalnego
udzielenia dotacji Związkowi Gmin Wyspy Wolin na finansowanie infrastruktury
wsi, nie przestrzegania procedur wynikających z ustawy o zamówieniach
publicznych przy wykonywaniu zadania związanego z drukiem książek do
prowadzenia rachunkowości rolnej w 2000 r. oraz niegospodarnego wydatkowania
środków na druk kompletów książek do prowadzenia rachunkowości rolnej;

-

Agencji Rynku Rolnego: niewykonania zadań określonych w „Rocznym
programie działań interwencyjnych Agencji na 1998 r.”, w tym w zakresie
interwencyjnych zakupów pszenicy i żyta, przekroczenia planowanych kosztów
operacyjnych i finansowych, oraz niegospodarnego wydatkowania niektórych
środków w ramach wydatków administracyjnych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
a także wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w 1999 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu. Pozytywnie
Izba ocenia również wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego
w 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie planu.
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Wynikające z ustaleń kontroli wnioski wskazują na konieczność podjęcia działań przez:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzających w szczególności do:
1. Podjęcia skuteczniejszych działań w kierunku poprawy metodologii planowania
dochodów i wydatków budżetowych, przy wykorzystywaniu resortowych
jednostek naukowo-badawczych.
2. Zaprzestania

tworzenia

przez

Ministerstwo

Rolnictwa

i

Rozwoju

Wsi

niedozwolonych rezerw w wydatkach budżetowych.
3. Usprawnienia planowania zadań i wydatków budżetowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
4. Dokonywania kwartalnych ocen i analiz realizacji wydatków ARiMR z tytułu
dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
5. Wprowadzenia bardziej skutecznego nadzoru i monitoringu wykorzystania przez
jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków pochodzących
z rezerw budżetu państwa.
6. Poprzedzania decyzji o udzielaniu dotacji analizą ich zgodności z przepisami
prawa i umowami oraz rozliczaniem dotacji na cząstkowe zadania.
7. Egzekwowania w pełni warunków zawartych w wydawanych decyzjach
o udzieleniu dotacji lub w zawartych w tym zakresie umowach.
8. Określenia, w ramach poszczególnych typów dotowanych zadań, szczegółowości
i formy wymaganego rozliczenia, zapewniającego możliwość nadzoru nad ich
wykorzystaniem.
9. Przekazania kwoty wysokości 2.957,4 tys. zł na dochody budżetu państwa,
uzyskanej od najemców w 1999 r. z tytułu najmu pomieszczeń biurowych
i magazynowych w budynku Ministerstwa.
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Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmierzających
w szczególności do:
1. Doprowadzenia do pełniejszego wykorzystania środków finansowych poprzez poprawne
metodologicznie

planowanie

przychodów

i

rozchodów,

z wykorzystywaniem

wiarygodnych prognoz i analiz.
2. Wystąpienia do Związku Gmin Wyspy Wolin o zwrot nienależnie przekazanej
w latach 1998-1999 r. kwoty 500 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z infrastrukturą wsi.
3. Ograniczenia

ilości

drukowanych

kompletów

książek

do

prowadzenia

rachunkowości rolnej do rozpoznanej ilości odbiorców.
4. Prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia w Agencji, ze szczególnym
uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i oceny zawodowej pracowników.
5. Przestrzegania procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych ze
szczególnym uwzględnieniem równego traktowania wszystkich uczestników
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rzetelnego wyboru
oferentów.
Prezesa Agencji Rynku Rolnego zmierzających w szczególności do:
1. Poprawnego metodologicznie planowania poprzez wykorzystywanie wiarygodnych
prognoz rynkowych, zapewniając pełne wykonanie sprzedaży towarów, zarówno
pod względem ilościowym, jak i wartościowym.
2. Prowadzenia okresowych analiz dynamiki i struktury kosztów uzyskania
przychodów w oddziałach terenowych, zapewniając ich zgodność z planem
finansowym.
3. Stworzenia

warunków

zapewnienia

zgodności

kształtowania

się

kosztów

operacyjnych i finansowych z planami finansowymi Agencji na dany rok
obrachunkowy.
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4. Zwiększenia

skuteczności

powszechniejsze

stosowanie

egzekwowania
procedur

należności,

postępowania

poprzez

m.in.

administracyjnego,

zabezpieczeń majątkowych i prawne zabezpieczenie wierzytelności.
5. Przestrzegania ustawowego obowiązku działania Agencji zgodnie z zatwierdzonym
planem. W tym celu koniecznym jest podjęcie skutecznych działań dla jak
najszybszego zaopiniowania w ciągu roku obrachunkowego planu finansowego
przez Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CZĘŚĆ 20 - PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 16.112,6 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 9.019,45 tys. zł, tj. o 35,9%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 7.228,8 tys. zł,
tj. o 31,0%, a realnie były niższe o 35,7%
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dokonane przez zakłady
ubezpieczeń wpłaty zaliczek na koszty nadzoru (15.558,8 tys. zł), rozliczenie z 1998 r.
(1.848,7 tys. zł – w tym 1.844,6 tys. zł odsetek naliczanych od 1996 r. od
oprocentowanego rachunku inwestycyjnego) i nadwyżka środka specjalnego
(83,5 tys. zł).
Przyczyną różnicy między dochodami planowanymi a zrealizowanymi (64,1% w
stosunku do planu) była konieczność dokonania w 1999 r. zwrotu nadpłat w wysokości
11.883,2 tys. zł, z zaliczek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń w 1998 r.
Konieczność tego zwrotu wynikła z przyjęcia przy planowaniu budżetu na 1998 r.
założenia, że na pokrycie kosztów nadzoru będą wystarczające zaliczki w wysokości
0,16% zbioru składek przypisanych brutto, podczas gdy zakłady ubezpieczeń wpłacały
w 1998 r. zaliczki na koszty nadzoru w wysokości 0,2% zbioru składek, zgodnie z § 6
ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie sposobu
obliczania

wpłat

zakładów

działalności

Rzecznika

Ubezpieczonych
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i jego Biura, terminów uiszczania wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie
w terminie oraz podziału tych wpłat na organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych
i jego Biuro229. Zarządzenie to utraciło moc dopiero z dniem 1 stycznia 1999 r., tj.
z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia w tej sprawie zmniejszającego wysokość
zaliczki na poczet kosztów nadzoru do 0,15% zbioru składek przypisanych brutto230.
Na wielkość wykonanych dochodów niekorzystny wpływ miały także
dwa postanowienia NSA o wstrzymaniu wykonania zaskarżonych przez TUR
Polisa S.A. decyzji PUNU o nałożeniu na ten zakład ubezpieczeń kar
pieniężnych. W wyniku realizacji tych postanowień - PUNU zwrócił TUR
Polisa S.A. dwie wcześniej uregulowane kary pieniężne, w łącznej wysokości
1.750 tys. zł. Kary te zostały w1998 r. wpłacone przez TUR Polisa S.A. za
pośrednictwem PUNU do budżetu państwa.
Po uzyskaniu wyroków NSA oddalających skargi TUR Polisa S.A. na decyzje PUNU
w przedmiocie wymiaru kar pieniężnych - PUNU niezwłocznie podjął działania
mające na celu odzyskanie przez Skarb Państwa powyższych należności od
TUR Polisa S.A. Pomimo zastosowania środków przewidzianych prawem
(wezwanie do zapłaty, upomnienia i skierowanie sprawy na drogę postępowania
egzekucyjnego) działalność windykacyjna w stosunku do TUR Polisa S.A.
okazała się bezskuteczna. W konsekwencji, PUNU jako wierzyciel, zgłosił do
właściwego Sądu Gospodarczego wniosek o upadłość dłużnika.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 20 - Państwowy
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń w wysokości 25.132,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wysokość
wydatków planowanych nie ulegała zmianom.
W 1999 r. PUNU otrzymał z Ministerstwa Finansów na wydatki 23.402,0 tys. zł.
W dniu 30 listopada 1999 r. z kwoty tej przeniesiono przeznaczone na inwestycje
środki w wysokości 8.320,0 tys. zł do budżetu państwa. Ostatecznie w 1999 r. PUNU
dysponował środkami przeznaczonymi na wydatki w wysokości 15.082,0 tys. zł.

229

M.P. Nr 21, poz. 243.

230

Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1212.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 21.897,5 tys. zł (w tym kwota 6.820 tys. zł
wydatków niewygasających z upływem 1999 r.), tj. 87,1% ustalonych w budżecie.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.161,7 tys. zł, tj.
o 16,9%, a realnie były wyższe o 4,4%.
Kwota 6.820 tys. zł (wydatki niewygasające) przeznaczona jest na dokończenie
inwestycji – zakup nieruchomości na siedzibę PUNU.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. bieżących wydatków największy udział
miały wydatki określone w:
- §§ 11 i 16 wynagrodzenia osobowe - w tym wynagrodzenia osób zaliczanych do
tzw. „R” i wynagrodzenia służby cywilnej – razem w wysokości 6.155,3 tys. zł,
- § 37 usługi niematerialne – w wysokości 3.721,9 tys. zł,
- § 72 wydatki inwestycyjne – w wysokości 2.270,0 tys. zł.
Stan środków na rachunkach inwestycyjnych na dzień 1 stycznia 1999 r.
wyniósł 21.737,2 tys. zł. Wpływy na tym rachunku w 1999 r. wyniosły 5.772,3 tys. zł,
z czego: zasilenie z budżetu PUNU wyniosło 2.270,0 tys. zł, a odsetki bankowe
„a`vista” i z lokat terminowych wyniosły 3.502,3 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne PUNU w 1999 r. wyniosły łącznie 25.664,9 tys. zł.
W wyniku wypłat z rachunku inwestycyjnego w wysokości 25.253,3 tys. zł
zakupiono nieruchomość przy ul. Domaniewskiej 23 w Warszawie, z przeznaczeniem
na siedzibę Urzędu. W wyniku wypłat w wysokości 410,6 tys. zł zakupiono samochód
osobowy Lancia Kappa do użytkowania przez Prezesa PUNU i sprzęt komputerowy na
użytek pracowników Urzędu.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 94,5 etatu. W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 10,5 etatu, tj. o 12,5%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 1,5 etatu.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 5.596,8 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 10,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 435,7 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 53,6%. Wśród
powyższych zobowiązań nie było zobowiązań wymagalnych.
Dochody środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 226,0 tys. zł i były niższe
o 35,4% od kwoty planowanej.
Wydatki środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 149,9 tys. zł i były niższe
o 56,4% od kwoty planowanej oraz o 34,1% niższe niż wykonanie 1998 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 83,5 tys. zł i były niższe o 27,6% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 20 - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń nie stwierdzając
nieprawidłowości.
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wniosła o niezwłoczne zgłoszenie
do syndyka masy upadłościowej TUR Polisa S.A. wierzytelności z tytułu
niezapłaconych przez ten zakład ubezpieczeń kar pieniężnych w wysokości
1.400,4 tys. zł.

CZĘŚĆ 21 – MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 31.809,8 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 15.303,8 tys. zł, tj. o 92,7%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.598,9 tys. zł,
tj. o 16,9% , a realnie wzrosły o 8,9%.
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Decydujący bo 95% udział w wypracowaniu dochodów miały jednostki należące
do działu 50 - Transport, mianowicie: jednostki dróg publicznych krajowych –
17.532,7 tys. zł, tj. 229,8% powyżej wielkości planowanej; urzędy morskie –
10.529,3 tys. zł, tj. o 23,9% powyżej planu oraz gospodarstwa pomocnicze – 2.127,9 tys.
zł w tym Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego odprowadziło do budżetu 2.106
tys. zł, tj. o 136,4% powyżej wielkości planowanej.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były odsetki pozyskane od środków
budżetowych będących w dyspozycji jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych na rachunkach w bankach komercyjnych (14.974,3 tys. zł) oraz wpływy
z usług (7.818,6 tys. zł) w tym świadczonych przez urzędy morskie – 6.607,8 tys. zł.
Dochody z tytułu odsetek miały (podobnie jak w roku 1998) zasadniczy wpływ
na przekroczenie planu dochodów ogółem, ponieważ nie były zaplanowane, a stanowiły
85,4% dochodów odprowadzonych przez jednostki dróg publicznych krajowych i 46,8%
dochodów części 21 budżetu państwa.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły :
-

nieuwzględnienia na etapie projektowania budżetu, dochodów pozyskiwanych
z tytułu odsetek od środków budżetowych będących w dyspozycji jednostek
terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych na rachunkach w bankach
komercyjnych pomimo, iż w okresie przedplanowym uzyskiwano dochody z tego
tytułu,

-

występowania zaległości w pozyskiwaniu dochodów przez urzędy morskie.
Na koniec 1999 r. w wyniku niedostatecznej skuteczności w egzekwowaniu,
jednostki te nie odzyskały i nie wpłaciły do budżetu kwoty 1.507,2 tys. zł, co
stanowiło około 14,3% kwoty odprowadzonej,

-

nieaktualizowania od 1990 r. opłat za czynności rejestrowe statków żeglugi
śródlądowej. Opłata za rejestrację największego statku wynosiła w 1999 r. 10 zł,
a najmniejszego 1 zł,
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-

przeznaczenia dochodów w wysokości 27,5 tys. zł uzyskanych w jednostce
budżetowej – Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego na wydatki ponoszone w
tej jednostce.
Ta ostatnia nieprawidłowość stanowiła naruszenie dyscypliny finansów

publicznych, określone w art.138 ust.1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w Głównym Inspektoracie Lotnictwa
Cywilnego, zgodnie z art.138 ust.1 pkt 13 powołanej ustawy było ponadto zaniechanie
przeprowadzenia inwentaryzacji w terminach określonych w ustawie o rachunkowości.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 21 - Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej w wysokości 2.745.060 tys. zł. W ciągu 1999 r.
wydatki zostały zwiększone o 329.165 tys. zł, do łącznej wysokości 3.074.225.2 tys. zł.
Zwiększenia wydatków w około 55% dotyczyły dofinansowania zadań
związanych z odbudową i usuwaniem zniszczeń powodziowych, realizowanych głównie
przez jednostki Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Kwotę 123.017 tys. zł (37%
kwoty zwiększeń) przeznaczono na wydatki majątkowe (§73) Agencji Budowy
i Eksploatacji Autostrad.
Minister Finansów uruchomił do końca roku 2.882.464 tys. zł, tj. o 191.761,2 tys.
zł (o 6,2%) mniej niż przewidywała ustawa budżetowa po zmianach, przy czym:
- 152.518 tys. zł zostało ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie
zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 1999,
- 952 tys. zł Minister Transportu i Gospodarki Morskiej zablokował do końca 1999 r.,
stosownie do postanowień art.100 ustawy o finansach publicznych,
- 38.290,7

tys.

zł

nie

było

objęte

postępowaniem

dotyczącym

wydatków

niewygasających ani też nie zostały przez Ministra TiGM zablokowane. Kwota ta nie
została przekazana na rachunek dysponenta części 21.
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W rezultacie Minister TiGM realizował w 1999 r. rzeczowy zakres zadań za
środki faktycznie otrzymane (2.882.464 tys. zł).
Zrealizowane w 1999 r. wydatki, łącznie z wydatkami niewygasającymi,
wyniosły 3.034.470 tys. zł, tj.: 98,7% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 944.927,7 tys. zł, tj. o 23,7% a realnie były
niższe o 28,9%.
Na obniżenie wydatków części 21 budżetu państwa wpłynęły głównie reformy
służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych i administracyjnej, a także wyodrębnienie
w budżecie państwa Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.
Wydatki, które nie wygasły z końcem 1999 r. (152.518 tys. zł) dotyczyły przede
wszystkim wydatków Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (106.200 tys. zł) oraz
wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi (40.700 tys. zł).
W stosunku do roku 1998 w strukturze wydatków (pomimo wdrożonych reform)
nie nastąpiły istotne zmiany. Uwzględniając kwoty przeniesione do wydatkowania
w roku 2000 (wydatki niewygasające) zasadniczą grupę stanowiły wydatki bieżące
jednostek budżetowych, obejmujące wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi),
koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), wydatki na usługi materialne i
usługi niematerialne. Wyniosły one 1.577.168,6 tys. zł (w tym niewygasające –
42.923 tys. zł), tj. 52% zrealizowanych wydatków ogółem i w porównaniu do 1998 r.
(1.800.681,5 tys. zł) zmniejszyły się nominalnie i realnie, odpowiednio o 12,4%
i 18,4%. Zasadniczy udział w wykonaniu tych wydatków miał dział 50 (transport) gdzie
wykonanie wyniosło 1.549.777,6 tys. zł, tj. 98,3% ogółu wydatków bieżących.
Następną – pod względem wielkości – grupę wydatków stanowiły dotacje (w tym
inwestycyjne) dla przedsiębiorstw. Wyniosły one 973.704,3 tys. zł (w tym dotacje na
inwestycje – 417.662,5 tys. zł) co stanowiło 32,1% zrealizowanych wydatków ogółem
(w 1998 r. – 1.594.237 tys. zł, tj. 40,1%). Zmniejszenie udziału tej grupy wydatków w
porównaniu do 1998 r. spowodowane było, niezależnie od wyłączenia z części 21
dotacji

dla

PKS

oraz

kolejowej

służby

zdrowia

–

zmniejszeniem
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dotacji przedmiotowej dla PKP. W stosunku do 1998 r. dotacja ta była nominalnie
i realnie niższa, odpowiednio o 4% i 10,5%.
W ramach wydatków majątkowych określonych ustawą budżetową (po
zmianach) na kwotę 880.394,1 tys. zł, tj. o 6,3% mniej niż w 1998 r. – resort transportu i
gospodarki morskiej realizował 7 zadań wieloletnich (w 1998 r. – 23 inwestycje
centralne). Przeznaczono na nie 537.262 tys. zł, tj. 61% ogólnej kwoty dotacji
inwestycyjnych z 1999 r. Uwzględniając „pozostałości” z roku 1998 (3.201,8 tys. zł)
ogólna kwota dotacji na omawiane zadania wynosiła 540.463,8 tys. zł.
Wykorzystanie środków na 7 inwestycjach wieloletnich wyniosło ogółem
509.544,8 tys. zł, tj. 94,3% kwoty planowanej. W zakresie 4 zadań drogowych środki
budżetowe zostały wykorzystane w 100%. Zadanie „budowa mostu w Wyszogrodzie
wraz z dojazdami” zostało zakończone w planowanym terminie. Trzy pozostałe zadania
drogowe będą kontynuowane, zgodnie z planem, w latach następnych. W przypadku
zadań wieloletnich, realizowanych przez PKP, przyznane na 1999 r. środki budżetowe
wykorzystane zostały w 100% tylko na jednej inwestycji, tj. „modernizacji linii
kolejowej E-20 Warszawa – Kunowice”. Na pozostałych zadaniach wykorzystano
środki w niepełnej wysokości. Niskie wykorzystanie środków finansowych na 2
inwestycje PKP skutkowało nie wykonaniem planowanego zakresu rzeczowego przy
modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w resorcie transportu i gospodarki morskiej
wyniosło 7.707 osób, w tym w dziale 91 – 343 osoby. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 9.473 osoby, tj. o 55,1% W dziale 91
o 52 osoby, tj. o 13,2%. Spadek zatrudnienia w porównaniu do 1998 r. spowodowany
był głównie przejęciem w 1999 r. części jednostek (drogownictwa, zawodowych szkół
resortowych oraz muzeum lotnictwa i kolejnictwa) przez jednostki samorządu
terytorialnego. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne
zatrudnienie było niższe o 2.342 osoby, tj. o 23,3%, a w dziale 91 o 15 osób, tj. o 4,2%.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w 1999 r. wyniosło 1.981 zł, w tym w dziale 91 – 2.850 zł. W porównaniu do
1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło (w warunkach
porównywalnych) o 30,6% w tym w dziale 91 o 8,9%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 29.672 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 73 tys. zł, tj.
o 0,2%. Zobowiązania wymagalne wyniosły 4.330 tys. zł (14,6% ogólnej kwoty
zobowiązań) i dotyczyły głównie wydatków bieżących Centrali MTiGM (4.244 tys. zł),
powstałych w wyniku niepełnej realizacji faktur Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu
świadczonych usług łączności dla celów bezpieczeństwa i życia na morzu.
Minister TiGM, uznając fakt podwyższenia opłat za ww. usługi, za praktyki
monopolistyczne Telekomunikacji Polskiej, uregulował płatności na podstawie cennika
obowiązującego w roku 1998 i wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania zbyt wysokich cen
dyktowanych przez Telekomunikację Polską S.A.
Dochody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 1999 r. wyniosły
287.315 tys. zł i były niższe od kwoty planowanej (po zmianach) o 30,1%.
Spowodowane to zostało przejęciem w 1999 r. części jednostek drogownictwa przez
jednostki samorządu terytorialnego. Udział dotacji budżetowej (929 tys. zł)
w dochodach wyniósł 0,3% (w 1998 r. gospodarka pozabudżetowa nie była dotowana).
Dotacja przeznaczona była na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla 16
gospodarstw pomocniczych (laboratoriów) świadczących usługi na rzecz drogownictwa.
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych wyniosły 201.258
tys. zł i były o 51,2% niższe od kwoty planowanej oraz o 36,1% niższe niż wykonanie w
1998 r. Wpływy do budżetu wyniosły 2.256 tys. zł i były wyższe od planowanych
o 151,2% oraz niższe o 45,8% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Do nieprawidłowości w realizacji wydatków należało głównie:
- niezrealizowanie postanowień art. 89 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych
a jednocześnie deklaracji zawartej w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
w związku z kontrolą wykonania budżetu państwa w 1998 r. w części dotyczącej
zapewnienia zgodności kwot przekazanych jednostkom podległym (dysponentom
niższego stopnia) z wielkościami określonymi ustawą budżetową. Podległym
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jednostkom (dysponentom III stopnia) nie przekazano w terminie określonym w ww.
artykule kwoty 25.736 tys. zł, tj. 0,9% wydatków części 21;
- niewykonania postanowień art. 102 ust.1 ustawy o finansach publicznych w związku
z realizacją art. 191 ust.1 tej ustawy. Dokonując likwidacji rachunku finansowania
inwestycji z dniem 31 grudnia 1999 r. jeden z dysponentów III stopnia nie przekazał
238,6 tys. zł pozostałych na tym rachunku do budżetu państwa. W toku kontroli
kwota ta wraz z odsetkami (łącznie 240,6 tys. zł odprowadzona została na dochody
budżetowe;
- nieprzestrzegania postanowień art. 96 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
W 1999 r. zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ograniczenia do dokonywania zmian w
planie finansowym jednostki odnosiły się także do przeniesienia wydatków powyżej
5% pomiędzy paragrafami, podczas gdy wyniki kontroli wykazały 7 takich
przypadków;
- ujmowanie w rozdziale „pozostałe wydatki” tytułów wydatków, które w ocenie NIK,
można było, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
18 kwietnia 1991r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych
zakwalifikować do konkretnych rozdziałów wyodrębnionych w działach części 21
budżetu państwa.
Nieprawidłowości po stronie wydatków nie skutkowały, w ocenie NIK,
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za
1999 r. w części 21 – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieżenia ich
występowaniu w przyszłości NIK wnioskuje w szczególności o:
1. Dokonanie wnikliwego przeglądu przepisów prawnych, których wydawanie, ich
zmiany lub wnioskowanie zmian należą do kompetencji Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej pod kątem zoptymalizowania dochodów budżetu państwa.
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2. Dokonywanie podziału kwot dochodów i wydatków budżetowych pomiędzy
jednostki podległe w sposób zgodny z postanowieniami art. 89 ustawy o finansach
publicznych.
3. Zminimalizowanie

przypadków

planowania

i

ewidencjonowania

wydatków

budżetowych w pozycjach „pozostałe wydatki” na rzecz konkretnych rozdziałów
(tytułów wydatków) wyszczególnionych dla części 21 w ustawie budżetowej.
4. Zobowiązanie Departamentu Finansów i Analiz Ekonomicznych, wykonującego
obowiązki dysponenta części 21 budżetu państwa wynikające m.in. z art. 91 ust. 3
ustawy o finansach publicznych, do dokumentowania okresowych ocen przebiegu
wykonania budżetu państwa wynikami kontroli przeprowadzonych bezpośrednio
u dysponentów niższego szczebla i beneficjentów dotacji z budżetu państwa.

CZĘŚĆ 22 - MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.488.246,7 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 945.474,7 tys. zł, tj. o 174,2%.
W porównaniu
o 1.128.745,6

do

1998

r.

dochody

były

w

ujęciu

nominalnym

wyższe

tys. zł, tj. o 314%, a realnie wzrosły o 285,8%.

Główne źródło dochodów w 1999 r., podobnie jak w ubiegłych latach,
stanowiły dochody działu 91 – Administracja państwowa, rozdział 9111,
zrealizowane w kwocie 1.444.422,7 tys. zł, tj. o 183,2% wyższej niż planowano
i o 319,4% wyższej niż w 1998 r. Pochodziły one prawie w całości z opłat za
koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie powszechnych usług
telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zrealizowane w kwocie 1.444.207,8 tys.
zł, stanowiącej 97% dochodów ogółem. Tak znaczne ponadplanowe dochody
uzyskano z opłat za 84 koncesje i zezwolenia, w tym na usługi GSM/DCS,
międzystrefowe, transmisji danych i usługi radiokomunikacyjne, których na
etapie projektowania budżetu w 1998 r. w ogóle nie przewidywano, bądź nie
można było określić poziomu zainteresowania ich świadczenia. W ocenie NIK
dochody

zaplanowano

nierzetelnie,

z nadmierną
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ostrożnością, tylko w oparciu o udzielone koncesje, a prognozy dochodów
z 9.07.1998 r., do czasu rozpatrzenia projektu przez Komisje Sejmowe
w listopadzie 1998 r., nie uaktualniano.
Drugie, znaczące źródło dochodów części 22 stanowiły wpłaty nadwyżki
środków obrotowych oraz opłaty operatorów za używanie linii, urządzeń i sieci
telekomunikacyjnych

przekazywane

przez

Państwową

Agencję

Radiokomunikacyjną - dział 59 Łączność, rozdział 5923. W 1999 r. dochody te
wyniosły 42.744,2 tys. zł, tj. 133,4% planu i 114,6% wykonanych w 1998 r.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli, w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nieefektywnych działań podejmowanych przez Ministra Łączności w celu
wyegzekwowania
telekomunikacyjne.

od

3

operatorów

Minister

Łączności

opłat
nie

za

udzielone

skorzystał

z

koncesje

ustawowych

uprawnień dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego w
administracji, a długotrwała korespondencja z tymi operatorami okazała się
zupełnie bezskuteczna.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki budżetowe części 22
w kwocie 95.345 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 724,2 tys. zł,
do łącznej wysokości 96.069,2 tys. zł. Minister Finansów dwoma decyzjami zwiększył
(z rezerwy celowej część - 83) wydatki części 22 o kwotę 724,2 tys. zł, przeznaczoną
na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w rozdziałach 5922 i 9111 w §§ 11, 41 i
42.
Zrealizowane wydatki wyniosły 95.364,8 tys. zł, tj. 99,3% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe
o 9.829,2 tys. zł, tj. o 9,3%, a realnie były niższe o 15,5%.
Wydatki budżetowe w 1999 r. wykonane zostały w granicach kwot
określonych w ustawie, z uwzględnieniem kwot zwiększeń przez Ministra
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Finansów oraz celowych i uzasadnionych przeniesień dokonanych przez Ministra
Łączności.
W strukturze wydatków dominującymi były wydatki majątkowe na
finansowanie inwestycji w kwocie 70.921,8 tys. zł, stanowiące 74,4% wydatków
ogółem, przy czym były one o 16,7% niższe niż w 1998 r. W wyniku ich realizacji
uzyskano zaplanowane, przez ppup Poczta Polska, Państwową Inspekcję
Telekomunikacyjną i Pocztową, Państwową Agencję Radiokomunikacyjną oraz
centralę MŁ, efekty rzeczowe. Nie zrealizowano zaś inwestycyjnego zadania
obronnego, postulowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, na którego
realizację zaplanowano kwotę 4.825 tys. zł.
Wydatki bieżące, stanowiące 25,3% ogółu wydatków w 1999 r.,
zrealizowano w kwocie 24.108,7 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach i były one
nominalnie o 26,9% wyższe niż w 1998 r. Główną pozycję tych wydatków w
kwocie 11.632,4 tys. zł (o 9,2% wyższe niż w 1998 r.) stanowiły wynagrodzenia
osobowe z pochodnymi oraz wydatki na zakupy towarów i usług w kwocie 10.590
tys. zł (o 61% wyższe niż w 1998 r.).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 888 osób, w tym w dziale 91 – 185
osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 21
osób, tj. o 2,3%, w tym w dziale 91 o 11 osób, tj. o 5,4%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 115 osób, tj.
o 11,5%, a w dziale 91 było niższe o 14 osób, tj. o 7%. Zmniejszenie zatrudnienia
wynikało głównie z wyłączenia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
z części 22 budżetu państwa.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w 1999 r., wyniosło 2.047 zł, w tym w dziale 91 – 2.952 zł. W porównaniu
do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło
w warunkach porównywalnych o 6,1%, w tym w dziale 91 o 7,2%.
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Zobowiązania ogółem na koniec 1999 r. wyniosły 824 tys. zł i były one o 4%
wyższe niż na koniec 1998 r. Zobowiązania obejmowały dodatkowe wynagrodzenia
roczne w kwocie 743 tys. zł oraz płatności z tytułu dostaw i usług w kwocie 81 tys. zł.
Na koniec 1999 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i odsetki za
opóźnienia w zapłatach.
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Dochody zakładu budżetowego - Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna
oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej
i Pocztowej w 1999 r. wyniosły 97.560 tys. zł, i były wyższe o 11,6% od kwoty
planowanej po zmianach.
Wydatki wymienionych jednostek (bez wpłat do budżetu) w 1999 r.
wyniosły 43.596,8 tys. zł i były niższe od planowanych o 8% od kwoty planowanej
(po zmianach) oraz o 3,3% wyższe niż wykonanie w 1998 r. Wpłaty do budżetu
wyniosły 34.228,7 tys. zł i były wyższe o 19,5% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone

w

toku

kontroli

budżetowej

nieprawidłowości

dotyczyły

następujących spraw:

- Minister Łączności decyzjami z 31.08.1999 r. i 15.12.1999 r. przesunął wydatki
między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwotach przekraczających 5%
limit ustalony w art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W obecnym stanie
prawnym, w związku z nowelizacją art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
wprowadzonej przepisami art. 55 pkt 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o
zmianie

niektórych

ustaw

związanych

z funkcjonowaniem

administracji

publicznej, przeniesienia wydatków w danym paragrafie o ponad 5% nie stanowią
przekroczenia uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym,
- na 1999 r. nierzetelnie zaplanowano wydatki na inwestycje Biura Bezpieczeństwa Narodowego
bowiem nie uzyskano żadnych efektów rzeczowych z przekazanych inwestorowi (Telekomunikacji
Polskiej S.A.) środków w kwocie 4.825 tys. zł. Do wykorzystania w 2000 r. na to zadanie
przeznaczono także pozostałą z 1998 r. kwotę 2.829 tys. zł,

- w utworzonym w 1999 r. rozdziale 5900 – Integracja z Unią Europejską nie
ujmowano wszystkich ponoszonych wydatków na ten cel (na służbowe podróże
zagraniczne oraz na analizy, ekspertyzy i tłumaczenia w łącznej kwocie 125 tys. zł),
co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych
przychodów i rozchodów,
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-

nie odebrano i nie rozliczono zakończonej w 1999 r. inwestycji
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej – budowa laboratorium badań
technicznych, na którą w 1999 r. wydatkowano z budżetu 3.962,5 tys. zł.
Zarząd Krajowy Agencji nie podjął działań w celu wyegzekwowania kar
umownych za zwłokę powstałą z winy wykonawcy. Ekspertyza NOT wykazała
„karygodne zaniedbania podczas realizacji obiektu”. Kwotę 6.537,5 tys. zł
wykorzystano na zakupy aparatury, sprzętu i oprogramowania, w zakresie
rzeczowym znacznie odbiegającym od planu z 12.04.1999 r. nie informując o
tym MŁ, a zakup samochodu Opel Vectra za 67 tys. zł wręcz ukryto przed MŁ.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 22 – Ministerstwo Łączności, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Wyniki kontroli wykazały potrzebę podjęcia przez Ministra Łączności działań
mających na celu :
1. Wyegzekwowanie zaległych z 1999 r. rat opłat ( wraz z odsetkami) za wydane
koncesje telekomunikacyjne, przy wykorzystaniu postępowania egzekucyjnego.
2. Cofnięcie koncesji w przypadkach uporczywego uchylania się operatorów od
uiszczania opłat przewidzianych w ustawie o łączności.
3. Klasyfikowanie

wydatków

na

integrację

z

Unią

Europejską

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
4. Skuteczniejsze sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykorzystywaniem środków
budżetowych przez PAR, na inwestycje postulowane oraz nad realizacją budowy
CER przez Pocztę Polską.

137

CZĘŚĆ 23 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 34,0 tys. zł. W ustawie budżetowej
na 1999 r., nie przewidywano uzyskania dochodów w części 23 – Urząd Zamówień
Publicznych. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 5,4 tys. zł, tj. o 18,9% a realnie wzrosły o 10,7%.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były pozostałości wpisów od
wycofanych odwołań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego (31,3 tys. zł).
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odprowadzania
dochodów.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 23 - Urząd
Zamówień Publicznych w wysokości 4.113,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 207,8 tys. zł, do łącznej wysokości 4.320,8 tys. zł. Zwiększenia
dotyczyły

wydatków

bieżących,

związanych

ze

sfinansowaniem

podwyżek

wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od 1 marca 1999 r. dla pracowników cywilnych
Urzędu oraz wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od 1 października 1999 r. dla 10
etatów kalkulacyjnych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 4.230,6 tys. zł, tj. 97,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 101,2 tys. zł,
tj. o 2,5%, a realnie spadły o 4,5%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§§ 11,16,17,41,42,),
które stanowiły 61,3% wydatków Urzędu. Następną pozycję w wydatkach UZP
stanowiły wydatki z tytułu zakupu usług materialnych (§ 36), na które wydatkowano
13,6% budżetu. Wydatki majątkowe (§ 72) stanowiły 5,9% wydatków Urzędu.
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Wydatki majątkowe wyniosły 249,2 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach oraz
99,7% wydatków określonych w ustawie budżetowej. Urząd sfinansował zakupy m.in.
20 sztuk komputerów (35,3% poniesionych wydatków majątkowych), programów
i licencji do ich użytkowania (12,2% wydatków), kserokopiarki (16,6% wydatków)
oraz samochodu osobowego Peugeot (21,9% wydatków).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 58 osób (w przeliczeniu na pełne
etaty). Całość zatrudnienia dotyczyła działu 91. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie w 1999 r. pozostało na tym samym poziomie. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 11 osób,
tj. o 15,9%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 3.126 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 14%.
Zobowiązania ogółem z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1999 r.
wraz z pochodnymi na koniec grudnia wyniosły 165,2 tys. zł; nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
Dochody środka specjalnego pod nazwą „Odwołania” (równe wydatkom)
w 1999 r. wyniosły 2.863,3 tys. zł i były wyższe o 10,8% od kwoty planowanej (po
zmianach). W ustawie budżetowej na 1999 r. na działalność finansowaną w formie
środka specjalnego nie przewidziano i w 1999 r. nie wystąpiły dotacje z budżetu
państwa oraz wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 23 – Urząd Zamówień Publicznych nie stwierdzając
nieprawidłowości.
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CZĘŚĆ 24 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 28.818 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 6.282 tys. zł, tj. o 17,9%. W porównaniu do 1998
r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 7.197 tys. zł tj. o 33,3%, a realnie
wzrosły o 5.619 tys. zł, tj. o 24,2% .
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były opłaty za udzielone koncesje
w kwocie 28.681 tys. zł i dochody z publikacji Biuletynu URE w kwocie 130 tys. zł.
Niepełne wykonanie planu dochodów wynikało z faktu niekorzystnego
ukształtowania, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie
wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została
udzielona koncesja, struktury przychodów z opłat za poszczególne rodzaje
koncesjonowanej działalności. Wysokość opłat jest zgodnie z rozporządzeniem –
iloczynem wpływów przedsiębiorstwa z tytułu danej działalności i przypisanego tej
działalności współczynnika. Obowiązujące do listopada 1999 r. (tj. do czasu
nowelizacji rozporządzenia) współczynniki były bardzo zróżnicowane i wynosiły od
0,0002 dla obrotu paliwami i energią, do 0,0007 dla wytwarzania, magazynowania,
przesyłania i dystrybucji paliw i energii. Jednocześnie w przedsiębiorstwach
energetycznych brak było precyzyjnego podziału przychodów na poszczególne rodzaje
działalności (np. wytwarzanie, przesył, dystrybucja), co wpływało na trudności
w precyzyjnym wyliczeniu wysokości opłaty. Drugą zasadniczą przyczyną było
ustalenie maksymalnej wysokości opłat na poziomie 500 tys. zł, który to próg okazał
się zbyt niski w stosunku do kwot ustalonych z wyliczeń przy zastosowaniu
współczynników.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 24 - Urząd Regulacji Energetyki w
wysokości 35.100 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zmniejszone o 5.700 tys. zł, do
łącznej

kwoty

29.400

tys.

zł.

Zmniejszenia

wydatków
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dotyczyły: § 11 płace – 1.026 tys. zł, §§ 41 i 42 pochodne płac – 698 tys. zł, § 28 podróże
służbowe krajowe - 140 tys. zł, § 29 podróże służbowe zagraniczne – 67 tys. zł, § 31
materiały i wyposażenia - 55 tys. zł, § 35 energia elektryczna – 395 tys. zł, § 36 usługi
materialne – 155 tys. zł, § 37 usługi niematerialne – 1.635 tys. zł, § 40 różne opłaty i składki
– 30 tys. zł, § 72 inwestycje – 1.400 tys. zł, § 25 różne wydatki na rzecz osób fizycznych –
99 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 29.012 tys. zł, tj. 82,7% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. zrealizowane wydatki w ujęciu nominalnym były
wyższe o 10.017 tys. zł, tj. o 52,7%, a realnie wzrosły o 8.630 tys. zł, tj. o 45,4%.
Największą kwotę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia, w kwocie
15.411 tys. zł, która stanowiła 93,8% kwoty planowanej. Na wydatki stanowiące
pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz
pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano łącznie
3.649 tys. zł, a wydatkowano 2.516 tys. zł, tj. 69% kwoty planowanej. Istotną pozycję
wśród wydatków bieżących stanowiły wydatki na usługi niematerialne, które w planie
po zmianach przewidywano w wysokości 8.713 tys. zł, a zrealizowano w wysokości
7.049 tys. zł, tj. 80,9% planowanych. W paragrafie 37 klasyfikacji budżetowej - usługi
niematerialne, największą pozycję 6.172 tys. zł wydatkowano na opłaty czynszowe za
najem lokali biurowych (21,3% ogółu wydatków). Najem siedziby dla Urzędu
zrealizowano w 1998 roku, zamówieniem publicznym w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji, na który uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. W 1999 roku wydatkowano ogółem na zakupy inwestycyjne 1.689 tys. zł,
z czego kwota 1.446 tys. zł pochodziła z rachunku inwestycyjnego z 1998 roku. Zakupy
obejmowały głównie sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 280 osób, wszystkie w dziale 91.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 161 osób,
tj. o 135,3%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne
zatrudnienie było niższe o 10 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 1999 r. wyniosło w przeliczeniu na osoby 4.587. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 roku wzrosło w warunkach
porównywalnych o 163 zł, tj. o 3,7%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 wyniosły 1.544 zł,
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Z tytułu nieterminowej płatności
zobowiązań, w 1999 r. nie zapłacono odsetek.
Stwierdzone uchybienie dotyczyło przeszacowania wydatków Urzędu na 1999 r.
Ocena ta wynika z faktu, iż możliwe było zablokowanie wydatków URE na kwotę
5.700 tys. zł (16,2% sumy ustalonej w ustawie budżetowej) bez wpływu na realizację
bieżących zadań.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 24 – Urząd Regulacji Energetyki, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W związku z ustaleniami kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do
Prezesa URE z wnioskiem o dokładniejsze planowanie budżetu Urzędu w zakresie
kwot wydatków budżetowych.

CZĘŚĆ 25 – GENERALNY INSPEKTOR CELNY
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 254,7 tys. zł. W ustawie
budżetowej na 1999 r. dochody nie były planowane. W porównaniu do dochodów z
1998 r. (1,5 tys. zł), dochody uzyskane w 1999 r. były w ujęciu nominalnym wyższe
o 253,2 tys. zł.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były: przepadek mienia na rzecz Skarbu
Państwa w wysokości 223,2 tys. zł i odsetki bankowe na kwotę 13,6 tys. zł.
Uzyskane

kwoty

dochodów

w obowiązującym terminie.

odprowadzane

były

do

budżetu

państwa
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 25 Generalny Inspektorat Celny w wysokości 17.431 tys. zł. W ciągu roku
budżetowego wydatki zostały zwiększone o kwotę 8.596 tys. zł, do łącznej
wysokości 26.027 tys. zł (tj. o 49,3%).
Zwiększenie wydatków nastąpiło ze środków rezerwy ogólnej o kwotę
105 tys. zł i o kwotę 8.491 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa
z przeznaczeniem na:
- utworzenie rozdziału 9100 Integracja Europejska w wysokości 7.633 tys. zł, w tym
m.in. na: § 72 (inwestycje własne) w kwocie 6.810 tys. zł, § 31 (materiały
i wyposażenie) w kwocie 457 tys. zł, § 37 (usługi niematerialne) w kwocie
210 tys. zł,
- w rozdziale 9111 Jednostki Centralne plan wydatków zwiększono o kwotę
963 tys. zł, w tym m.in. w: § 11 (wynagrodzenia osobowe) o 723,1 tys. zł, § 41
(składki ZUS) o 117,4 tys. zł, § 42 (składki na Fundusz Pracy) o 17,7 tys. zł oraz
w § 36 (usługi materialne) o 80 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 25.024 tys. zł, tj. 96,1% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 8.139 tys. zł, tj. o 48,2%, a realnie wzrosły o 38,1%.
Dominującymi wydatkami były:
-

rozdział 9100 - Integracja Europejska, którego wydatki stanowiły 29,9%
wydatków budżetu GIC. Niewykorzystana kwota w wysokości 7.460 tys. zł na
podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego231, została zaliczona do wydatków nie wygasających z końcem roku
budżetowego;

231

Dz.U. Nr 100, poz. 1171 ze zm.
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- wynagrodzenia osobowe - kwota 9.742,5 tys. zł, (udział 38,9% wydatków),
wykonanie 100,9% w stosunku do ustawy budżetowej i 95,7% w stosunku do
budżetu po zmianach;
- usługi niematerialne - kwota 3.653,2 tys. zł (udział 14,6% wydatków, w tym czynsze
lokalowe - 90%), wykonanie 110,7% w stosunku do ustawy budżetowej i 99,5%
w stosunku do budżetu po zmianach;
-

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy) - kwota 1.938,5 tys. zł (udział 7,7% wydatków), wykonanie 91,9% w
stosunku do ustawy budżetowej i 86,4% w stosunku do budżetu po zmianach;

-

usługi materialne - kwota 614,7 tys. zł, (udział 2,5% wydatków, w tym
usługi telefoniczne - 65%) wykonanie 162,6% w stosunku do ustawy budżetowej i
98,1% w stosunku do budżetu po zmianach.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 358 etatów. W porównaniu do

1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 165 etatów, tj. o 85,5%.
Wzrost zatrudnienia w 1999 r. nastąpił w związku z rozwojem Inspekcji Celnej
o struktury terenowe tego urzędu. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych na 1999 r. przeciętne zatrudnienie było niższe o 24 etaty (tj. 6,3%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło
2.343,80

zł.

W porównaniu

do

wykonania

1998

r

(w warunkach

porównywalnych) wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 21,5%, co było
następstwem wykorzystania w 1998 r. planowanego funduszu płac dla 382
etatów przy przeciętnym zatrudnienia 193 osoby.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 675,8 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w 1998 i 1999 r. Z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 0,3 tys. zł. W 1998 r.
odsetki nie wystąpiły.
Dochody środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 77,6 tys. zł i były niższe
o 97,4% od kwoty planowanej. Wydatki środka specjalnego w 1999 r. wyniosły
63,2 tys. zł i były niższe o 97,9% od kwoty planowanej. W 1998 r środek specjalny
nie wykazywał przychodów i rozchodów.
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Stwierdzone

w

toku

kontroli

budżetowej

uchybienia

dotyczyły

2

przypadków dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązań GIC wobec
pracowników, powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty
odsetek za opóźnienie w zapłacie w kwocie 323,63 zł, oraz w kwocie 26,49 zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu
państwa za 1999 r. w części 25 - Generalny Inspektorat Celny, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
NIK uznaje za niezbędne realizację przez Generalnego Inspektora działań
zapewniających prawidłową realizację budżetu poprzez nie dopuszczanie do
powstawania zwłoki w regulowaniu zobowiązań powodującej uszczuplenie
środków publicznych wskutek zapłaty odsetek.

CZĘŚĆ 26 - URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.596,8 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 1.526,8 tys. zł, tj. o 2.181%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.520,4 tys. zł,
tj. o 1.990%, a realnie wzrosły o 1.847%.
Głównym

źródłem

dochodów,

były

nieplanowane

dochody

m.in.

z następujących źródeł:
- 1.377,6 tys. zł z tytułu likwidacji rachunku inwestycyjnego i przekazania środków
na dochody budżetowe,
- 86,0 tys. zł z tytułu najmu Ambasadzie Indii lokalu w budynku przy Al. Szucha 2/4
w Warszawie,
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- 7,3 tys. zł z tytułu opłat od osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego
w 1999 r.
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Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej dochody osiągnięto ze sprzedaży
Biuletynu Służby Cywilnej uzyskując kwotę 93,9 tys. zł, tj. o 23,9 tys. zł większą od
zaplanowanej.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 26 – Urząd Służby
Cywilnej w wysokości 11.977,00 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone
o 235,2 tys. zł, do łącznej wysokości 12.212,2 tys. zł w wyniku rozdysponowania
rezerw celowych budżetu państwa (część 83), z tego przeniesiono do części 26:
205,3 tys. zł z poz. 4 rezerw celowych i 29,8 tys. zł z poz. 52 - z przeznaczeniem na
podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników cywilnych
zatrudnionych w Urzędzie.
Zrealizowane wydatki wyniosły 7.914,4 tys. zł, tj. 64,8% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 5.695,8 tys. zł,
tj. o 41,8%, a realnie o 45,8%. W trakcie roku Szef Służby Cywilnej oraz Dyrektor
Generalny Urzędu podjęli 3 decyzje o zablokowaniu planowanych wydatków
budżetowych w łącznej kwocie 3.622,0 tys. zł, z powodu m.in. zawieszenia
postępowań kwalifikacyjnych do służby cywilnej i konkursów na wyższe stanowiska w
służbie cywilnej, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 1999 r. ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej232 oraz niewykorzystaniem środków otrzymanych
z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników od
1 marca.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków 100% udział miały wydatki
w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa. Z kwoty 7.914,4 tys. zł
zrealizowanych ogółem wydatków, w rozdziale 9111 – Jednostki centralne (centrale

232

Dz.U. Nr 49, poz. 483 ze zm.
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ministerstw i urzędów centralnych) wydatkowano kwotę 7.376,8 tys. zł, co stanowi
93,2%. Największe pozycje wydatków w tym rozdziale stanowiły:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) – 2.986,3 tys. zł, tj. 40,5% wydatków
w tym rozdziale,
- usługi materialne (§ 36) – 1.403,3 tys. zł, tj. 19%,
- usługi niematerialne (§ 37)
-

– 798,2 tys. zł, tj. 10,8%,

materiały i wyposażenie (§ 31) – 871,4 tys. zł, tj. 11,8%.
Wydatki Urzędu na finansowanie inwestycji w 1999 r. były dokonywane ze

środków pozostałych na rachunku inwestycyjnym z lat ubiegłych. Poniesione wydatki
Urzędu na zakupy inwestycyjne, inwestycje oraz spłatę zobowiązań z 1998 r. wyniosły
3.284,7 tys. zł, z tego:
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.274,9 tys. zł w ramach której na
zakup środków trwałych i ich ulepszenie wydatkowano kwotę 866,7 tys. zł,
zakupując m.in. sprzęt komputerowy, serwery, kopiarki oraz 2 samochody osobowe
marki OPEL OMEGA i OPEL VECTRA, natomiast za pozostałą kwotę zakupiono
wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych,
- na inwestycje wydatkowano kwotę 1.987,5 tys. zł w ramach której na adaptacje
piwnic i poddasza w siedzibie Urzędu wydatkowano kwotę 1.398,4 tys. zł, na
adaptację lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe wydatkowano kwotę
202,3 tys. zł oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji i remontu
przyszłego ośrodka szkoleniowego w Białobrzegach wydatkowano kwotę
386,8 tys. zł,
- na zapłatę zobowiązań z roku 1998 wydatkowano kwotę 22,3 tys. zł.
NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z rachunku
inwestycyjnego.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w dziale 91 – Administracja państwowa
i samorządowa wyniosło 84 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty). W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 4 osoby (w przeliczeniu na
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pełne etaty), tj. o 5%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeciętne zatrudnienie było niższe o 49 osób, a w dziale 91 o 9 osób (w przeliczeniu
na pełne etaty). Rozbieżności pomiędzy planowanym, a wykonanym zatrudnieniem
spowodowane były głównie nie utworzeniem w 1999 r. zakładu budżetowego –
Centralnego Ośrodka Służby Cywilnej, dla którego zaplanowano zatrudnienie w ilości
40 etatów kalkulacyjnych.
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

brutto

wraz

z

dodatkowym

wynagrodzeniem rocznym w 1999 r. wyniosło 3.315,00 zł. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło o 8,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 313,1 tys. zł, w tym
wymagalne 0,3 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1998 r. (w kwocie 270,3 tys. zł) o 15,8%, a zobowiązań wymagalnych o 0,3 tys. zł.
Urząd Służby Cywilnej nie prowadził w 1999 r. działalności w formie zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych. W ustawie
budżetowej na 1999 r. zaplanowano wydatkowanie kwoty 98,0 tys. zł, przyznanej
w formie dotacji z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu
budżetowego. Dotacja ta nie wpłynęła na rachunek Urzędu, w wyniku decyzji Szefa
Służby Cywilnej o zablokowaniu wydatkowania tych środków. Szef Służby Cywilnej
odstąpił od utworzenia w 1999 r. zakładu budżetowego - Centralnego Ośrodka
Szkoleniowego

Służby

Cywilnej

w

Białobrzegach.

Po

zinwentaryzowaniu

nieruchomości okazało się, że obiekt nie spełnia podstawowych wymogów do
zorganizowania w nim szkoleń z uwagi na stan techniczny budynku, który wymagał
przeprowadzenia w nim prac remontowo - modernizacyjnych. W 1999 r. przygotowano
rzeczowy zakres remontu obiektu oraz określono wysokość kosztów prac remontowomodernizacyjnych. Ze względu na brak możliwości uzyskania środków finansowych w
1999 r. w kwocie umożliwiającej przeprowadzenie prac w budynku, uznano za
niecelowe utworzenie zakładu budżetowego.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- zgłaszania zapotrzebowań na środki finansowe w kwotach przekraczających
potrzeby Urzędu,
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- sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne o wartości
przekraczającej kwotę 30.000,0 EURO niezgodnie ze wzorem ustalonym przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
- jednego przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań, w związku z czym
zapłacone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 90,0 zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 26 - Urząd Służby Cywilnej, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Wnioski Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły:
1. Zgłaszania miesięcznych zapotrzebowań do Ministra Finansów na środki
finansowe w kwotach wynikających z przewidywanego zapotrzebowania
ustalonego z należytą starannością.
2. Terminowego regulowania zobowiązań Urzędu.
3. Sporządzania protokołu postępowania o zamówienia publiczne, którego wartość
przekracza 30 000 EURO, według wzoru ustalonego przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w zarządzeniu z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie
określenia wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz
dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół.

CZĘŚĆ 27 – KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Dochody

Ustawa budżetowa na 1999 r. nie przewidywała realizacji dochodów w części
27 – Komitet Integracji Europejskiej. Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły
1.369 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.332 tys. zł, tj. o 3.700%, a realnie wzrosły o 3.423%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były dochody z tytułu zwrotów
niewykorzystanych dotacji udzielonych w 1998 r. jednostkom niepaństwowym na
pokrycie kosztów operacyjnych zarządzania programami finansowanymi ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej.
Pobrane dochody były przekazywane do urzędu skarbowego w terminie
określonym w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 rok ustalono wydatki w części 27 - Komitet
Integracji Europejskiej w wysokości 26.232 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 10.660 tys. zł, z czego w rozdziale 9100 - Integracja z Unią Europejską
o kwotę 9.186 tys.. zł, w rozdziale 9111 - Jednostki centralne (centrale ministerstw
i urzędów centralnych) o kwotę 1.474 tys. zł, do łącznej wysokości 36.892 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie § 46 (Dotacje dla jednostek
niepaństwowych na zadania państwowe), § 37 (Usługi niematerialne), § 11
(Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 36 (Usługi materialne), § 31 (Materiały
i wyposażenie).
Zrealizowane wydatki (z uwzględnieniem wydatków, które nie wygasły
z końcem 1999 r.) wyniosły 35.473 tys. zł, tj. 96,1% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki (z uwzględnieniem wydatków, które nie wygasły
z końcem 1999 r.) były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.958 tys. zł, tj. o 20%,
a realnie wzrosły o 12%.
W strukturze wydatków zrealizowanych w 1999 r. największy udział miały
wydatki w rozdziale 9100 – Integracja z Unią Europejską w wysokości 21.704 tys. zł,
co stanowi 163,9% kwoty wydatków w tym rozdziale przyjętej w ustawie budżetowej,
97% wydatków w rozdziale 9100 wynikających z budżetu po zmianach oraz 124,2%
wydatków wykonanych w rozdziale 9100 w 1998 r. w warunkach porównywalnych.
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Największą pozycję wydatków w rozdziale 9100 stanowiły dotacje w wysokości
14.928 tys. zł, udzielone jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
na sfinansowanie kosztów operacyjnych zarządzania programami finansowanymi ze
środków Unii Europejskiej oraz realizację zadań w ramach Programu Informowania
Społeczeństwa.
Nakłady inwestycyjne UKIE w 1999 r. wyniosły 363,6 tys. zł. W ramach tej kwoty sfinansowano
rozbudowę sieci komputerowej Urzędu i dokonano zakupów wyposażenia kancelarii tajnej,
urządzeń do systemu rejestracji pracy, sprzętu informatycznego oraz 3 urządzeń
klimatyzacyjnych do samochodów służbowych.

Kwota 120 tys. zł zaplanowana w ustawie budżetowej na wydatki inwestycyjne
z przeznaczeniem na sfinansowanie prac adaptacyjnych poddasza w gmachu Urzędu,
została umieszczona jako wydatek nie wygasający w 1999 r., w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia w sprawie
wydatków budżetu, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 196 osób. Całość zatrudnienia
dotyczyła działu 91 – Administracja państwowa i samorządowa. W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 29 osób, tj. o 17%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 25 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wraz z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym) w 1999 r. wyniosło 3.136,35 zł. W 1999 r. wzrost
wynagrodzeń w stosunku do planu wyniósł 9,1%. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło o 13,2%.
W 1999 r. nie występowały zobowiązania wymagalne. Zobowiązania ogółem na
koniec grudnia 1999 r. wyniosły 1.206 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do
stanu na koniec grudnia 1998 r. o 274%.
Komitet Integracji Europejskiej w 1999 roku nie prowadził działalności
w formie zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środków specjalnych.
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Stwierdzone w czasie kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- nie przeprowadzenia przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w 1999 r.
kontroli wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych na realizację zadań państwowych, polegających na
zarządzaniu programami pomocowymi Unii Europejskiej,
- ograniczeniu w zawartych w 1999 r. umowach o udzielenie dotacji uprawnienia
Urzędu

Komitetu

Integracji

Europejskiej

do

przeprowadzenia

kontroli

wykorzystania dotacji, do przypadków ustalenia przez Urząd nieprawidłowości
w okresowych ocenach realizacji zleconych zadań. Okresowe oceny realizacji zadań
dokonywane

były

na

podstawie

sprawozdań

finansowych

i

rzeczowych

przedkładanych przez jednostki wdrażające programy.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 27 - Komitet Integracji Europejskiej, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym przekazanym p.o. Sekretarza Komitetu Integracji
Europejskiej Najwyższa Izba wnosiła o:
1. Zaplanowanie i przeprowadzanie przez UKIE okresowych kontroli wykorzystania
dotacji udzielonych z budżetu państwa jednostkom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych.
2. Uregulowanie w umowach zawieranych na podstawie art. 71 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, trybu kontroli wykonania zadań
i wykorzystania

dotacji

w

taki

sposób,

aby nie

ograniczać

możliwości

przeprowadzenia przez UKIE kontroli w jednostce realizującej zlecone zadanie do
przypadków ustaleń nieprawidłowości w okresowych ocenach realizacji zadania.
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CZĘŚĆ 28 - MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW
NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 20.480 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 8.025 tys. zł, tj. o 64,4%. W porównaniu do 1998
r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 38,0%, tj. o 5.637 tys. zł, a realnie
wzrosły o 28,6%, tj. o 4.554 tys. zł.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: wpływy uzyskane w dziale 66 –
Różne usługi materialne, które w strukturze dochodów stanowiły 54,4%, tj.
11.145 tys. zł, oraz w dziale 31 – Budownictwo, stanowiące w strukturze 27,0%, tj.
5.520 tys. zł i w dziale 45 – Leśnictwo, stanowiące 16,4%, tj. 3.365 tys. zł.
Największe przekroczenia planu dochodów wystąpiło w działach: 66 –
Różne usługi materialne (o 6.985 tys. zł, tj. o 167,9%), m.in. z tytułu tzw.
„dochodów różnych”, tj. partycypacji przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. w
kosztach utrzymania stopnia wodnego Dąbie, kar umownych, zamknięcia i
rozliczenia wszystkich rachunków bankowych finansowania inwestycji, wyższych
wpływów z dzierżaw i sprzedaży usług oraz w dziale 31 – Budownictwo (o 2.007
tys. zł, tj. o 57,1%) z tytułu większej sprzedaży dokumentacji geologicznej.
Nie wykonano planu dochodów w dziale 45 – Leśnictwo, pomimo
znacznego przekroczenia planu w rozdziale 4711 – Parki narodowe o 86,3%, tj. o
kwotę 746 tys. zł. Planu dochodów nie zrealizowano w rozdziale 4995 – Pozostała
działalność z tytułu prowadzonej przez Lasy Państwowe sprzedaży gruntów i
lasów, zbędnych dla gospodarki leśnej.
W ocenie NIK, niestaranne prognozowanie dochodów należy uznać za działanie
nierzetelne.
Zrealizowane dochody były terminowo odprowadzane na rachunki bankowe
urzędów skarbowych.
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Zaległości podatkowe i nie podatkowe według stanu na koniec grudnia 1999 r.
wyniosły 1.289 tys. zł i były niższe w porównaniu ze stanem na koniec grudnia
1998 o 58,8%, tj. o 1.838 tys. zł. Wzrost zaległości wystąpił tylko w dziale 45 – leśnictwo,
w rozdziale 4711 – parki narodowe i wyniósł 122 tys. zł, tj. o 56,4% więcej aniżeli na
koniec roku 1998.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie dochodów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 28 – Ministerstwo
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w wysokości 399.602 tys. zł. W ciągu 1999
r. wydatki zostały zwiększone o 369.690 tys. zł, tj. o 92,5% i wyniosły 769.292 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie środków na pomoc i usuwanie skutków powodzi
z rezerwy celowej w rozdziałach: 6678 o kwotę 295.020 tys. zł, co stanowi 79,8% ogółu
zwiększeń oraz 4578 o kwotę 52.270 tys. zł, co stanowi 14,1% ogółu zwiększeń.

Na sfinansowanie realizowanych zadań statutowych w części 28, Minister
Finansów uruchomił środki budżetowe w kwocie 694.739 tys. zł, tj. 90,3% planu po
zmianach (769.292 tys. zł). Kwota 49.760 tys. zł ujęta została w grupie wydatków,
które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, a kwota 24.793 tys. zł nie
została przekazana przez Ministra Finansów. Łącznie wydatkowano 692.723 tys. zł
(bez wydatków niewygasających), tj. 99,7% uruchomionych środków budżetowych,
a pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 2.016 tys. zł, zwrócone zostały do
budżetu.
W strukturze zrealizowanych wydatków w roku 1999 największy udział w wydatkach
ogółem odnotowano w działach: 66 – Różne usługi materialne, stanowiące
68,8% i 45 – Leśnictwo stanowiące 22,8%.
Zadania z zakresu gospodarki wodnej (rozdział 6678) finansowane w ramach uruchomionej rezerwy
celowej na usuwanie skutków powodzi, wykonano w kwocie 275.773 tys. zł (łącznie z
wydatkami

nie

wygasającymi

–

37.090

tys.

zł),

tj.

93,5%
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planu. W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe o 68.839 tys. zł, tj. o 33,3%, a realnie
były wyższe o 53.733 tys. zł, tj. o 24,2%.

Zadania z zakresu leśnictwa (rozdział 4578) finansowane w ramach
uruchomionej rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi, wykonano w 100%, tj.
w kwocie 52.270 tys. zł (łącznie z wydatkami nie wygasającymi – 6.900 tys. zł).
W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe o 12,8 tys. zł, tj. 32,5%, a realnie były
wyższe o 9,9 tys. zł, tj. o 23,5%.
W ustawie budżetowej na 1999 r. w zał. nr 6, na realizację 10 inwestycji
wieloletnich przyznano środki w wysokości 26.867 tys. zł, które w ciągu roku
budżetowego zostały zwiększone, w ramach uruchomionej rezerwy celowej na
usuwanie skutków powodzi, o kwotę 119.578 tys. zł na finansowanie budowy
zbiorników wodnych Kozielno i Topola. Łącznie, po zmianach, dotacja wyniosła
146.445 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 124.970 tys. zł, z tego: środki
budżetowe – 114.744 tys. zł, dotacja z NFOŚiGW oraz inne środki (odsetki bankowe)
– 10.226 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w resorcie wyniosło 5.121 osoby, w tym
w dziale 91 – 417 osób. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeciętne zatrudnienie było niższe o 853 osoby, a w dziale 91 o 27 osób.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 3.398 osób, tj. o 39,9%, w
tym w dziale 91 o 2.425 osób, tj. o 85,3%. Główną przyczyną zmniejszenia zatrudnienia
było wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy ustrojowej państwa, w wyniku czego
WIOŚ funkcjonują w strukturach wojewódzkiej administracji zespolonej, a szkoły leśne i
internaty w strukturach samorządowej administracji powiatowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 1.787 zł, w tym
w dziale 91 – 2.642 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w warunkach porównywalnych wzrosło o 10,4%, w tym w dziale 91
o 10,7% (tj. bez pracowników WIOŚ oraz szkół leśnych i internatów).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 35.307 tys. zł, w tym
wymagalne 1.658 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1998 r. o 52,0%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono

156
odsetki w kwocie 362 tys. zł, co oznacza istotny wzrost w porównaniu do wykonania
1998 r.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 101.588 tys. zł i były wyższe o 20,7% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ obniżeniu
z 3,3% w 1998 r. do 3,0% w 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 95.872 tys. zł i były wyższe o 14,6% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 0,9% wyższe niż wykonanie 1998 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 748 tys. zł i były wyższe o 26,1% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
W 10 gospodarstwach pomocniczych przy parkach narodowych wystąpiły straty w
kwocie łącznej 118 tys. zł. Najwyższe straty odnotowano w gospodarstwach
pomocniczych przy parkach narodowych: Biebrzańskim – 33 tys. zł, Karkonoskim – 26
tys. zł i Wigierskim – 24 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
a) niestarannego planowania i szacowania wydatków uruchamianych w ramach rezerw
celowych, w wyniku czego, m.in.: w Białowieskim Parku Narodowym wystąpił
nadmiar posiadanych przez dysponenta środków w kwocie 1.647 tys. zł, tj. 14,7%
uruchomionej rezerwy celowej na sfinansowanie prac związanych z powiększeniem
parku. Ponadto kwota 900 tys. zł przeznaczona na rekultywację terenów
zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej na realizację zadania pn.
„Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych z produktów ropopochodnych na
terenach zdegradowanych przez wojska FR – Stargard Szczeciński – Kluczewo”
stanowiąca 16,7% uruchomionej rezerwy, nie została wykorzystana, a Minister
Środowiska nie podjął działań zmierzających do blokowania nadmiaru środków
posiadanych przez dysponenta;
b) braku należytej staranności w toku wykonywania budżetu państwa, poprzez
niepodjęcie działań dyscyplinujących i zmierzających do rzetelnego gospodarowania
środkami otrzymanymi od Ministra Finansów na finansowanie planowanych zadań.
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środków na dysponentów niższego stopnia, nie przeprowadził rzetelnej analizy
potrzeb i przekazał do 15 jednostek budżetowych środki do wysokości planu, które
nie zostały w pełni wykorzystane. Do budżetu zwrócona została kwota 2.016 tys. zł
przy jednoczesnym wystąpieniu zobowiązań wymagalnych w innych jednostkach
(DGLP i b. ODGW Kraków) w łącznej kwocie 1.657,8 tys. zł;
c) opóźnień związanych z nieterminowym opracowaniem i przekazaniem do
Ministerstwa Finansów szczegółowego planu dochodów i wydatków dla części 28
(układu wykonawczego);
d) naruszenia przepisu art. 29 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poprzez brak
poinformowania jednostek podległych i nadzorowanych o obowiązujących
harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
e) w Zakładzie Budżetowym Budownictwa Wodnego w Puławach, stwierdzono m.in.,
że:
- Zakład prowadząc w 1999 r. działalność gospodarczą nie spełnił warunków
samofinansowania, określonych w art. 19 ustawy o finansach publicznych.
Zakład odnotował w roku 1999 ujemny wynik finansowy na działalności
w kwocie 184.615,80 zł i spowodował zmniejszenie stanu funduszu obrotowego,
zachowując płynność finansową. Stan środków obrotowych na koniec 1999 r.
wynosił kwotę 2.258.898,12 zł,
- naruszono dyscyplinę finansów publicznych określoną w art. 138 ust. 1 pkt. 12
i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
polegającą na naruszeniu trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia
publicznego ustalonego ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych233 oraz dopuszczono do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
przez zaniechanie obowiązku w zakresie nadzoru przez dyrektora Zakładu.

233

Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.

159
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 28 – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, niezależnie od wniosków skierowanych do
kierowników kontrolowanych jednostek, niezbędne jest aby Minister Środowiska
spowodował:
1. Zapewnienie gospodarowania środkami budżetowymi w sposób pozwalający na
pełne ich wykorzystanie do wysokości przyznanych i planowanych kwot w budżecie
państwa, z uwzględnieniem potrzeb i terminowego regulowania zobowiązań
wymagalnych.
2. Dołożenie należytej staranności przy prognozowaniu i pozyskiwaniu dochodów
budżetowych.
3. Pełne wykorzystanie środków finansowych uruchomionych z rezerw celowych
budżetu państwa, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być wydatkowane
w 1999 r.
4. Odpowiednio wczesne wnioskowanie o uruchomienie środków z rezerw celowych,
w

tym

m.in.

przeznaczonych

na

finansowanie

zadań

inwestycyjnych

i modernizacyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, a dotyczących
gospodarki wodnej.
5. Zapewnienie realizacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z ustalonym
i zatwierdzonym harmonogramem.
6. Zwiększenie nadzoru nad parkami narodowymi poprzez Krajowy Zarząd Parków
Narodowych w celu ich zdyscyplinowania w zakresie gospodarowania środkami
budżetowymi oraz rozważenie zasadności prowadzenia przy parkach narodowych
gospodarstw pomocniczych wykazujących straty.
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7. Zapewnienie terminowego opracowania przez dysponentów środków budżetowych,
szczegółowego planu dochodów i wydatków a wynikającego z tzw. „układu
wykonawczego”.
8. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych
przez Lasy Państwowe, zgodnie z art. 54 ustawy o lasach.

CZĘŚĆ 29 – URZĄD OCHRONY PAŃSTWA
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 707,6 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 292,4 tys. zł, tj. o 29,2%. W porównaniu do
1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 218,1 tys. zł, tj. o 23,6%, a realnie
były niższe o 28,8%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były wpływy: z różnych dochodów
jednostek – 325,6 tys. zł, z usług – 257,7 tys. zł, i odsetek – 92,8 tys. zł.
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 29 – Urząd
Ochrony Państwa w wysokości 356.292,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 1.641,2 tys. zł, tj. o 0,5% do łącznej wysokości 357.933,2 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły: § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników
cywilnych – o 389,7 tys. zł, § 12 – uposażenia funkcjonariuszy – o 492,9 tys. zł, § 41 –
składki na ubezpieczenia społeczne – o 573,3 tys. zł, § 42 – składki na Fundusz Pracy
– 85,3 tys. zł. Ministerstwo Finansów, na wniosek Szefa UOP, pomniejszyło w grudniu
1999 r. limit środków pieniężnych przeznaczony do przekazania dla Urzędu o 185,0
tys. zł bez dokonania zmian w budżecie.
Zrealizowane wydatki wyniosły 357.420,9 tys. zł (99,9% budżetu po zmianach),
z tego w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne wydatkowano 336.782,2 tys. zł
(99,9%),

w

dziale

91

–

Administracja

państwowa

–

20.000,0

tys.

zł

161
(100%), zaś w dziale 86 – Opieka społeczna - 638,7 tys. zł (77,1%). Nie wydatkowaną
kwotę 327,3 tys. zł zwrócono do budżetu państwa. W porównaniu do 1998 r. wydatki
były w ujęciu nominalnym wyższe o 73.141,0 tys. zł, tj. o 25,7%, a realnie wzrosły
o 17,2%.
Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych (§§ 21-25) ustalone w ustawie
budżetowej na kwotę 23.007,0 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości
23.078,3 tys. zł. W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej świadczenia
pieniężne na rzecz osób fizycznych były wyższe o 71,3 tys. zł, a w porównaniu do
1998 r. były nominalnie wyższe o 2.087,5 tys. zł, tj. o 9,9%, a realnie wzrosły o 2,5%.
Wydatki bieżące ustalone w ustawie budżetowej na kwotę 307.639,0 tys. zł,
a następnie zwiększone do kwoty 309.280,2 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości
308.887,3 tys. zł. W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej wydatki
bieżące były wyższe o 1.248,3 tys. zł, tj. o 0,4%, natomiast w porównaniu do 1998 r.
były nominalnie wyższe o 49.334,8 tys. zł, tj. o 19,0%, a realnie wzrosły o 10,9%.
W wydatkach największy udział miały wydatki na uposażenia i wynagrodzenia
(§§ 11-15 i 17) – 198.759,9 tys. zł (55,6% ogółu wydatków), w tym wydatki na
uposażenia funkcjonariuszy (§§ 12, 15 i 17) -–191.391,3 tys. zł (53,5%).
W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej wydatki na uposażenia
i wynagrodzenia były niższe o 9.895,1 tys. zł, tj. o 4,8%, a w porównaniu do 1998 r.
wydatki były nominalnie wyższe o 31.636,5 tys. zł, tj. o 18,9%, a realnie wzrosły
o 10,8%.
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (§ 72) ustalono
w ustawie budżetowej na kwotę 24.870,0 tys. zł, z tego: w dziale 93 – Bezpieczeństwo
publiczne na 9.817,0 tys. zł i w dziale 91 – Administracja państwowa na
15.000,0 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. wydatki w dziale 93 były nominalnie
wyższe o 6.676.6 tys. zł, tj. o 212,6%, a realnie wyższe o 191,4%. Efektem wydatków
na finansowanie inwestycji w dziale 91 była m.in. budowa systemu telekomutacyjnego,
okablowania strukturalnego i infrastruktury sieciowej, a w dziale 93 – przekazanie do
użytku obiektów biurowych, zaplecza technicznego transportu w delegaturach oraz
zakupienie 12 mieszkań.
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Zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych realizowane było w dziale 93
– Bezpieczeństwo publiczne. Przeciętne zatrudnienie funkcjonariuszy w 1999 r.
wyniosło 5.390 osób i w porównaniu do 1998 r. było niższe o 325 osób. W odniesieniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie funkcjonariuszy było
niższe o 615 osób. Przeciętne zatrudnienie pracowników cywilnych wyniosło 598 osób
i w porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych było niższe o 57 osób.
Przeciętne miesięczne uposażenie brutto (z wypłatami z dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 1999 r. wyniosło 2.644,57 zł (po ubruttowieniu uposażeń
funkcjonariuszy przyjętych po dniu 1.01.1999 r.). W porównaniu do 1998 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło nominalnie o 35,8%, a realnie
o 26,5%. Wzrost uposażeń spowodowany był:
- podwyższeniem wskaźnika przeliczeniowego wynagrodzeń funkcjonariuszy UOP
z 1,86 w 1998 r. do 2,15 w 1999 r. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w sferze budżetowej;
- zmianą w klasyfikacji wydatków polegającą na włączeniu do § 12 – uposażenia
funkcjonariuszy,

ekwiwalentów

za

nie

wykorzystany

urlop,

wypłacanych

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, a które w 1998 r. zaliczane były do § 15;
- ubruttowieniem uposażeń funkcjonariuszy przyjętych do służby w 1999 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników cywilnych (z wypłatami
z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 1999 r. wyniosło 1.084,58 zł
(po ubruttowieniu) i w porównaniu do 1998 r. wzrosło nominalnie o 34,0%, a realnie
o 2,3%. W warunkach porównywalnych, uwzględniając ubruttowienie oraz wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie nominalnie wzrosło o 10,3%,
a realnie o 2,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec 1998 r. wyniosły 891,0 tys. zł, co oznacza
spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 20,2%. Zobowiązania
wymagalne, tak jak w 1998 r., nie wystąpiły. W 1999 r. z tytułu nieuregulowania
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zobowiązania wobec pracownika, w wyniku wyroku sądowego, zapłacono z § 39 –
kary i odszkodowania kwotę 38,1 tys. zł.
Dochody środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 5.443,5 tys. zł i były wyższe
o 13,6% od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 5.441,1 tys. zł i były o 10,6%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 50,9% wyższe niż wykonanie
w 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 28,6 tys. zł i były wyższe o 125,2% od wpłat
zrealizowanych w 1998 r.
W toku kontroli budżetowej nieprawidłowości nie stwierdzono.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 29 – Urząd Ochrony Państwa nie stwierdzając
nieprawidłowości.
Jednocześnie
kontynuowania

Najwyższa

skutecznych

Izba

Kontroli

działań

zwróciła

zmierzających

do

uwagę

na

ograniczenia

potrzebę
szkód

w gospodarce transportowej Urzędu Ochrony Państwa i dyscyplinowania ich rozliczeń.

CZĘŚĆ 30 – MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 90.331,1 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 32.964,1 tys. zł, tj. o 57,5%.
W porównaniu

do

1998

r.

dochody

były

w

ujęciu

nominalnym

wyższe

o 25.986,8 tys. zł, tj. o 40,4%, a realnie wzrosły o 30,8%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: różne dochody – 53.559,5 tys. zł
(59,3%); odsetki – 15.874,1 tys. zł (17,6%); nadwyżki zakładów budżetowych,
środków

specjalnych,

gospodarstw

pomocniczych

i

funduszy

celowych

–
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9.983,8 tys. zł (11,1%); dochody z dzierżawy i leasingu – 5.909,2 tys. zł (6,5%);
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wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 2.132,8 tys. zł (2,4%)
oraz grzywny i kary – 1.547,1 tys. zł (1,7%).
Znaczne przekroczenie planowanych dochodów spowodowane było ich
niedoszacowaniem na etapie planowania i dotyczyło:
-

§ 77 – różne dochody – przekroczenie o 29.692,5 tys. zł, tj. o 124,4% wskutek
przekazania na dochody budżetowe sum depozytowych ze Strategicznego
Programu Rządowego „HUZAR” w kwocie 25.940,7 tys. zł oraz innych sum
depozytowych na ok. 500,0 tys. zł;

-

§ 72 – nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw
pomocniczych, funduszy celowych – przekroczenie o 6.948,8 tys. zł, tj. o 228,9%
i było skutkiem zmian w 1999 r. zasad rozliczania „gospodarki pozabudżetowej”
z budżetem państwa z formy pośredniej, polegającej na niepełnym (procentowym)
rozliczaniu nadwyżek, na formę bezpośrednią z przekazaniem wszystkich
nadwyżek do budżetu państwa.

Niższe wykonanie planowanych dochodów dotyczyło w szczególności:
-

§ 81 – odsetki – niewykonanie w wysokości 2.762,9 tys. zł, tj. o 14,8%,

-

§ 33 – dochody z dzierżawy i leasingu – niewykonanie w wysokości 1.450,8 tys. zł,
tj. o 19,7%.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości przy planowaniu dochodów oraz

nieprawidłowości w zakresie ich gromadzenia i przekazywania do budżetu państwa.
Wydatki
W

ustawie

budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 30 – Ministerstwo Obrony
Narodowej w wysokości 12.086.440,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 513.634,7 tys. zł i zmniejszone o 44,5 tys. zł, w efekcie czego ustalono je
ostatecznie w wysokości 12.600.030,2 tys. zł.
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Wskutek

zmian

wprowadzonych przez Ministra Finansów zwiększone zostały m.in. wydatki: § 11 –
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64.454,0 tys. zł; §§ 41-42 – pochodne
od

wynagrodzeń

o

369.857,3

tys.

zł;

§

52

–

dotacje

podmiotowe
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o 13.500,0 tys. zł; § 48 – dotacje dla państwowych jednostek organizacyjnych i szkół
wyższych o 10.723,9 tys. zł; § 21 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń o 10.087,0 tys. zł; § 36 – usługi materialne o 8.788,9 tys. zł; § 31 –
materiały i wyposażenie o kwotę 7.518,4 tys. zł. Zmniejszone natomiast zostały
wydatki w § 17 – nagrody roczne i inne o kwotę 887,0 tys. zł.
Zrealizowane
wydatki wyniosły 12.466.679,5 tys. zł, tj. 98,9% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 779.734,5 tys. zł, tj. o 6,7%, a
realnie niższe o 0,6%.
Z ogólnej kwoty
zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przeznaczono 7.081.803,2 tys. zł, tj.
56,8%, na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.329.670,7 tys. zł
(26,7%), na wydatki majątkowe – 1.542.563,1 tys. zł (12,4%) i na dotacje i subwencje
– 512.642,4 tys. zł (4,1%).
W

strukturze

zrealizowanych w 1999 r. wydatków budżetowych dominujące pozycje stanowiły:
zakupy towarów i usług (§§ 31-38) – 2.950.692,6 tys. zł, tj. 23,7%, świadczenia
społeczne (§ 22) – 2.686.901,5 tys. zł (21,6%), uposażenia żołnierzy zawodowych (§
12) – 2.030.423,5 tys. zł (16,3%), wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) –
894.116,5 tys. zł (7,2%), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 41) – 515.054,8 tys. zł
(4,1%), dotacje dla państwowych jednostek organizacyjnych i szkół wyższych (§ 48) –
489.809,3 tys. zł (3,9%) oraz wydatki majątkowe w zakresie realizacji programów
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (§ 72) – 1.165.319,0 tys. zł (9,3%).
Wymierne efekty
rzeczowe w wyniku wydatków realizowanych z budżetu MON dotyczą programów
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. W dominującym stopniu informacje o tych
wydatkach objęte są jednak przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych.
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Przeciętne

zatrudnienie

żołnierzy

zawodowych,

służby

nadterminowej

i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 1999 r. wynosiło 86.707 osób, w tym
w dziale 91 – 1.399 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie tych
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żołnierzy i funkcjonariuszy było niższe o 4.279 osób, tj. o 4,7%, w tym w dziale 91 –
wyższe o 11 osób, tj. o 0,8%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeciętne zatrudnienie żołnierzy było niższe o 4.111 osób, w tym w dziale 91 o 201
osób.
Przeciętne miesięczne uposażenie brutto wyniosło 2.161,80 zł, w tym w dziale
91 – 3.634,00 zł i w porównaniu do 1998 r. uposażenie to wzrosło o 11,2%, w tym
w dziale 91 – o 8,1%.
Przeciętne zatrudnienie pracowników cywilnych w 1999 r. wyniosło 67.221
osób, w tym w dziale 91 – 629 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie
było niższe o 12.961 osób, tj. o 16,2%, w tym w dziale 91 – niższe o 7 osób, tj. o 1,1%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie
pracowników było niższe o 9.829 osób, w tym w dziale 91- o 96 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) wyniosło w 1999 r. 1.367,50 zł i porównaniu do 1998 r.
wynagrodzenie to wzrosło o 8,4%, w tym w dziale 91 – o 11,5%.
W 1999 r. odbywało służbę wojskową 99.690 żołnierzy niezawodowych.
Przeciętny stan osobowy żołnierzy niezawodowych w 1999 r. był niższy od stanu
w 1998 r. o 12.060 osób, tj. o 10,8%, a od ilości etatów kalkulacyjnych – niższy
o 1.540 osób, tj. o 1,5%. Przeciętne miesięczne uposażenie żołnierzy niezawodowych
w 1999 r. wynosiło 95,00 zł i było wyższe od uposażenia w 1998 r. o 11,0%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 156.321,4 tys. zł,
w tym wymagalne w kwocie 2.575,4 tys. zł, co w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1998 r. oznacza odpowiednio: wzrost o 62,1% i spadek o 9,4%. Z tytułu
nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie
334,4 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do 1998 r. o 61,4%.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 580.346,5 tys. zł i były wyższe o 1,8% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach w 1999 r. nie
wystąpił.
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 572.670,5 tys. zł i były o 2,5% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 11,0% niższe od wykonanych w 1998 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 13.014,8 tys. zł i były wyższe o 15,4% od wpłat zrealizowanych
w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości i uchybienia
dotyczyły:
a) w zakresie dochodów:
- niedoszacowania dochodów budżetowych przez podległych dysponentów na
kwotę 32.964,1 tys. zł (57,5%);
- dopuszczenia do powstania należności i zaległości budżetowych u podległych
dysponentów na łączną kwotę 16.770,0 tys. zł (18,6% uzyskanych dochodów);
b) w zakresie wydatków, w szczególności:
- nieterminowego regulowania zobowiązań powstałych w trakcie roku w kwocie
2.932,8 tys. zł (0,02% zrealizowanych wydatków), skutkujące opłaceniem
odsetek w kwocie 201,1 tys. zł;
- nieprzestrzegania w Departamencie Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych odnośnie skontrolowanych
zamówień w zakresie procedur przetargowych, formułowaniu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, określenia przedmiotu zamówienia publicznego
oraz nadużywania trybu szczególnego przy dokonywaniu zakupów. Minister
Obrony Narodowej wyraził „ogólną zgodę” na realizację zamówień publicznych
na zasadach szczególnych w odniesieniu do wszystkich pozycji planu, pomimo iż
konstrukcja tego planu nie pozwalała na określenie, które wyroby (pozycje planu)
można zaliczyć do wyrobów, na które obowiązuje udzielanie zamówień
publicznych na zasadach szczególnych. Stwierdzono przypadki kwalifikowania
tego samego wyrobu raz według zasad ogólnych, a raz według zasad
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szczególnych – procedury nr 105/VII/SZ/PD/99, nr 102/VIII/SZ/WR/99 i nr
124/VIII/ZO/WR/99;
- niewydatkowania środków budżetowych na programy technicznej modernizacji
Sił Zbrojnych RP w kwocie 204.110,0 tys. zł, tj. 14,7% wydatków
przeznaczonych na te programy. Ponadto nie wykorzystane środki z rachunku
sum depozytowych z lat 1996-1998 w kwocie 26.430,7 tys. zł zostały zwrócone
na dochody budżetowe;
- nierozliczenia dwóch zaliczek udzielonych w 1990 i 1997 r. na kwotę
46.184,1 tys. zł i tym samym utracono korzyści w kwocie 69.378,1 tys. zł, tj.
150,2% wartości udzielonych zaliczek;
- wydatkowania kwoty 3.297,9 tys. zł (0,03% zrealizowanych wydatków) na
system zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej bez
ujęcia tego zamierzenia w planie finansowym na 1999 r. Przy realizacji tego
zamierzenia naruszono ustawę o rachunkowości w ten sposób, że sfinansowano
roboty na podstawie nierzetelnych protokołów odbioru i nie zinwentaryzowano
zakresu wykonanych robót oraz ustawę o zamówieniach publicznych w ten
sposób, że w trakcie realizacji zamówienia dokonano znacznych podwyżek cen w
niektórych pozycjach w stosunku do oferty. Działania te wskazują na
uzasadnione prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia przestępstwa;
- nierozliczenia w 1999 r. pozostałości z rezerwy ogólnej Rady Ministrów
przeznaczonej na sfinansowanie kosztów użycia Polskiej Jednostki Wojskowej
w misji pokojowej w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie w kwocie
256,7 tys. zł, która to kwota została – zgodnie z zaleceniem NIK – zwrócona na
dochody budżetowe w dniu 22 lutego 2000 r.;
- niezapewnienia obsługi prawnej i organizacyjno-biurowej Resortowej komisji
orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej.
W 1999 r. skierowano 107 zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, z czego tylko 25 zawiadomień (23,4%) rozpatrzono, a 82 (76,6%)
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pozostało do rozpatrzenia w 2000 r. W kwestii prawidłowego wypełniania
obowiązków

Rzecznika

i

Komisji

dyscypliny

finansów

publicznych
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zwracał się do Ministra Obrony Narodowej

Główny Rzecznik Dyscypliny

Finansów Publicznych;
- niespełnienia warunku samofinansowania przez zakład budżetowy i 29
gospodarstw pomocniczych. W wyniku kontroli NIK na dochody budżetowe
odprowadzono kwotę 732,9 tys. zł z tytułu przekroczenia normatywu środków
obrotowych na Centralnym Rachunku Nadwyżek;
- małej skuteczności w likwidowaniu szkód w mieniu wojska. Do końca 1999 r.
zlikwidowano zaledwie 28,9% ogólnej kwoty szkód pozostających do likwidacji.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowane zostaną przez NIK 4
wnioski o ukaranie w 6 przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz
stosowne zawiadomienie do organów ścigania w sprawie prawdopodobieństwa
popełnienia przestępstwa.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie wydatków dotyczyły:
- wydatkowania środków budżetowych w wysokości 3.297,9 tys. zł przeznaczonych
na wydatki majątkowe, z których opłacono wykonanie systemu zabezpieczenia
Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej pomimo, że zamierzenie to nie
było ujęte w planie finansowym na 1999 r. Jednostki Wojskowej 1410 i odbyło się
kosztem innych zadań ujętych w tym planie. Stanowiło to naruszenie art. 92 pkt 3
ustawy o finansach publicznych i wypełniło dyspozycję art. 138 ust 1 pkt 2 tej
ustawy w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Niezależnie od
powyższego, zamierzenie to było realizowane z naruszeniem warunków umownych,
a także z naruszeniem warunków przetargu. Naruszenie warunków przetargu
polegało na dokonanych zwiększeniach cen w stosunku do oferty m.in. takich
urządzeń

jak

tripoda-kołowrotek,

które

spowodowały

wzrost

kosztów

zainstalowania tych urządzeń o 209,8 tys. zł, tj. o 150,3% kosztów według oferty,
parkanów korytarzowych – wzrost kosztów zainstalowania o 156,6 tys. zł (150,9%)
oraz barierek metalowych – wzrost kosztów zainstalowania o 55,8 tys. zł (300,0%).
Postępowanie takie było niezgodne z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. Naruszenia zasady, formy lub trybu postępowania
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przy udzielaniu zamówienia publicznego, ustalonych wyżej wymienioną ustawą,
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zgodnie z treścią art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto w Jednostce Wojskowej 1410
nie przeprowadzono w 1999 r. inwentaryzacji, w tym i omawianego zamierzenia,
wymaganej art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tym
samym, zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, naruszona
została dyscyplina finansów publicznych. Z tego względu Najwyższa Izba Kontroli
skieruje odpowiednie wnioski do Przewodniczącego resortowej komisji orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Obrony
Narodowej przez dowódcę Jednostki Wojskowej 1410. Ponadto Najwyższa Izba
Kontroli skieruje stosowne zawiadomienie do organów ścigania w sprawie
prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa;
- niewykazania w sprawozdaniu Rb-23 za 1999 r. w Departamencie Dostaw
Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON zobowiązań wymagalnych w wysokości
2.575,4 tys. zł i tym samym naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, który nakłada na dysponenta obowiązek sporządzenia sprawozdań
z wydatkowania środków publicznych. Powyższe wypełniło dyspozycję art. 138 ust.
1 pkt 14 tej ustawy, za co odpowiedzialność ponosi bezpośrednio główny księgowy
Departamentu Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. W związku z tym
Najwyższa Izba Kontroli skieruje stosowny wniosek do Przewodniczącego
resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za
1999 r. w części 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli zwraca
uwagę na konieczność wyegzekwowania od podległych jednostek organizacyjnych
pełnej realizacji wniosków NIK dotyczących wykonania budżetu MON w 1998 r.,
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zwłaszcza że większość uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w 1999 r.
dotyczy tych samych zagadnień oraz wnosi do Ministra Obrony Narodowej o
podjęcie działań mających na celu:
1. Rzetelne planowanie dochodów budżetowych, w szczególności tych, których źródła i wysokość
możliwe są do przewidzenia w roku budżetowym.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań oraz niedopuszczenie do powstawania zobowiązań
wymagalnych.
3. Podjęcie skutecznych działań na rzecz oddzielenia procedur planowania zakupów uzbrojenia i
sprzętu wojskowego, a także prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych od ich finansowania,
aby zapewnić przejrzystość i warunki dla prawidłowego wykorzystania środków budżetowych i
optymalnej realizacji potrzeb Sił Zbrojnych RP.
4. Zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania w resorcie obrony
narodowej Resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej.
5. Zapewnienie warunków organizacyjno-finansowych zakładom budżetowym i gospodarstwom
pomocniczym, aby zasada samofinansowania była przestrzegana lub podjęcie decyzji o ich
likwidacji.
6. Zdyscyplinowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją szkód w mieniu wojska.
Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki kontroli w zakresie realizacji
przez Ministerstwo Obrony Narodowej programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP, Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 80 ustawy o finansach publicznych, wnosi o
ustanowienie programu wieloletniego w zakresie obronności państwa dotyczącego
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

CZĘŚĆ 31 – MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
Dane porównawcze dotyczące wykonania w 1999 r. dochodów i wydatków
budżetowych, zatrudnienia oraz dochodów i wydatków gospodarki finansowej
prowadzonej w formie zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw
pomocniczych w części 31 w stosunku do 1998 r. nie odzwierciedlają faktycznej
dynamiki tych wielkości w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej resortu
spowodowanymi m.in. reformą administracji i służby zdrowia. W wyniku reform
z budżetu MSWiA (część 31) została przeniesiona do budżetów województw
i powiatów część wydatków Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz nastąpiło
zmniejszenie wydatków wynikające z przekształcenia w 1998 r. Zakładów Opieki
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Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w samodzielne publiczne Zespoły
Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA.
W 1999 r. włączono do części 31 - MSWiA budżet Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego oraz Policji, które w 1998 r. stanowiły odrębne części budżetowe
(część 60 i część 39).
Ponadto nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetu Obrony Cywilnej z działu 89
(Różna działalność) w 1998 r. na dział 93 (Bezpieczeństwo publiczne) w 1999 r. oraz
wydatki dotyczące wynagrodzeń urzędników zostały wyłączone z działu 93 –
Bezpieczeństwo publiczne i przeniesione do działu 91 – Administracja państwowa
i samorządowa.
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 24.712 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 672 tys. zł, tj. o 3%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 3.451 tys. zł, tj. o 16% a realnie wzrosły o 8%.
Największe dochody w 1999 r. w części 31 – MSWiA zostały osiągnięte przez
następujące jednostki organizacyjne: Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA w kwocie
7.074 tys. zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
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emerytalno-rentowych w wysokości 7.004 tys. zł; Straż Graniczna w kwocie
5.919 tys. zł i Państwowa Straż Pożarna w kwocie 2.572 tys. zł głównie z tytułu
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz świadczonych usług.
Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej dochody osiągnięto m. in.
w działach:
- dział 86 - Opieka społeczna - zrealizowano dochody w wysokości 498 tys. zł, tj.
o 16.600% więcej niż planowano (3 tys. zł). Dochody te zostały osiągnięte głównie
przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze MSWiA w kwocie 492 tys. zł
(2% dochodów MSWiA ogółem) z tytułu opłat za wydanie kart stałego i czasowego
pobytu. Opłaty za wydawanie ww. dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach234, od 1 stycznia 1999 r. powinny być
dokonywane na konta właściwych urzędów wojewódzkich a nie na konto BAG
MSWiA. Wojewodowie zbyt późno poinformowali właściwe służby o zmianie
konta bankowego w związku z czym w I półroczu 1999 r. wpłat tych dokonywano,
jak w latach ubiegłych, na rachunek dochodów Biura AdministracyjnoGospodarczego MSWiA,
- dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa, zrealizowano dochody
w kwocie 3.274 tys. zł (13,2% dochodów MSWiA ogółem), tj. o 3.074 tys. zł
(o 1.537%) więcej niż planowano. Przekroczenia planu dochodów wystąpiły
głównie w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie nie jest możliwe
precyzyjne zaplanowanie dochodów z uwagi na ich uzależnienie od uwarunkowań
zewnętrznych. I tak, w Centrali MSWiA przekroczenie planu dochodów było
spowodowane m.in. dokonaniem przez urzędy wojewódzkie nie planowanych wpłat
w łącznej kwocie 1.772 tys. zł za pobrane z magazynów Biura AdministracyjnoGospodarczego MSWiA druki dowodów osobistych. W Głównym Urzędzie
Nadzoru Budowlanego zrealizowano dochody w wysokości 998 tys. zł, które
osiągnięto m.in. z nadwyżki środków specjalnych (wpływy z wynajmu
pomieszczeń). Nie zostały również zaplanowane dochody zrealizowane przez
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który osiągnął nieplanowane dochody
234
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w kwocie 17 tys. zł z tytułu m.in. sprzedaży złomu, wpłat naliczonych kar
umownych, opłat ze służebności gruntów,
- dział 93 - Bezpieczeństwo Publiczne, zrealizowano dochody w wysokości
13.844 tys. zł (56% dochodów MSWiA ogółem), tj. o 1.912 tys. zł (o 16%) więcej
niż planowano. Między innymi wpływ na przekroczenie planu dochodów miał fakt
przekazania w Straży Granicznej na dochody budżetowe środków pieniężnych
w wysokości 922 tys. zł, pozostałych po likwidacji działalności prowadzonej
w formie środków specjalnych a także przekazania przez Nadwiślańskie Jednostki
Wojskowe MSWiA kwoty 2.062,6 tys. zł (w wyniku realizacji wniosku
pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z 1998 r.) uzyskanych w 1998 r. środków z
Gminy Warszawa Centrum oraz 122,1 tys. zł z likwidacji środków specjalnych.
Ponadto w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uzyskano wyższe od
planowanych dochody budżetowe z tytułu opłat wnoszonych przez osoby spoza
resortu spraw wewnętrznych korzystające z posiłków w stołówce w kwocie
95 tys. zł oraz z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych
w kwocie 38 tys. zł.
Niższe niż planowano dochody zostały uzyskane przez Zakład Emerytalno –
Rentowy MSWiA (59,4% kwoty planowanej) oraz Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa (48% kwoty planowanej).
Dochody zgromadzone na rachunku bieżącym - subkoncie dochodów kontrolowanych jednostek były przekazywane do urzędów skarbowych w terminie
określonym w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa235, z wyjątkiem
dochodów pozyskanych przez Departament Rejestrów Państwowych, Łączności
i Informatyki MSWiA, gdzie stwierdzono kilkudniowe opóźnienia w odprowadzaniu
dochodów.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 31 - Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 4.709.188 tys. zł. W ciągu 1999 r.
wydatki zostały zmniejszone per saldo o 19.195 tys. zł do łącznej wysokości
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4.689.993 tys. zł. Ogólna kwota zwiększeń wyniosła 29.295 tys. zł i dotyczyła dotacji
(7.157 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (18.906 tys. zł) oraz wydatków
majątkowych (3.232 tys. zł). Ogólna kwota zmniejszeń wyniosła 48.490 tys. zł
i dotyczyła wydatków bieżących jednostek budżetowych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 4.659.456 tys. zł (z uwzględnieniem wydatków,
które nie wygasły z upływem 1999 r.), tj. 99% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 233.366 tys. zł (o 5%), a realnie
niższe o 89.739 tys. zł, tj. o 2%.
Dominującymi pozycjami wydatków były:
- wydatki poniesione przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (dział 95 Ubezpieczenia społeczne) w kwocie 2.575.743 tys. zł (wraz z wydatkami, które nie
wygasły z upływem 1999 r.), tj. 99,9% planu po zmianach, 102,8% planu wg ustawy
budżetowej. Wydatki te stanowiły 55,3% ogółu wydatków poniesionych przez
MSWiA w 1999 r. Główną pozycję wydatków Zakładu Emerytalno-Rentowego
stanowiły wypłacone świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalno-rentowego w
kwocie 2.541.082 tys. zł (98,7% wydatków ZER),
- wydatki poniesione w ramach działu 93 - Bezpieczeństwo publiczne w kwocie
1.721.675 tys. zł (wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem 1999 r.), tj. 99%
planu po zmianach i 96% planu wg ustawy budżetowej. Wydatki te stanowiły 37%
ogółu wydatków poniesionych przez MSWiA w 1999 r. W porównaniu do 1998 r.
wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 7,9% i realnie wyższe o 0,6%.
W strukturze wydatków główne pozycje stanowiły:
a) wydatki Komendy Głównej Policji (rozdział 9310) oraz jednostek terenowych
Policji (rozdział 9312). Wydatki poniesione w 1999 r. w rozdziale 9310 wyniosły
147.954 tys. zł (3,2% wydatków MSWiA ogółem), tj. o 0,1% mniej niż wynosił
plan po zmianach i o 2,6% mniej niż ustalono w ustawie budżetowej. W ramach
rozdziału 9310 wydatki realizowali następujący dysponenci: Biuro Finansów
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KGP, Biuro Logistyki Policji KGP, Biuro Łączności i Informatyki KGP oraz
Komenda Główna Policji jako dysponent środków budżetowych II stopnia.
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Wydatki poniesione w 1999 r. w rozdziale 9312 wyniosły 600.719 tys. zł (12,9%
wydatków MSWiA ogółem), tj. o 1,1% mniej niż wynosił plan po zmianach i o 8,7% mniej niż
ustalono w ustawie budżetowej. W ramach rozdziału 9312 wydatki realizowali następujący
dysponenci: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Szkoła Policji w Pile, Szkoła Policji w Słupsku, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
KGP, Biuro Koordynacji Służby Kryminalnej KGP, Biuro Łączności i Informatyki KGP, Biuro
Logistyki Policji KGP, Biuro Finansów KGP oraz Komenda Główna Policji, jako dysponent
środków budżetowych II stopnia. Komenda Główna Policji przekazywała zaplanowane dla
siebie kwoty wydatków (rozdziały 9310 i 9312) w ramach tzw. sum na zlecenie do realizacji w
komendach wojewódzkich Policji. Środki te były przeznaczone dla terenowych struktur
organizacyjnych KGP (rozdział 9310) oraz funkcjonujących przy komendach wojewódzkich,
a podporządkowanych bezpośrednio Komendzie Głównej, oddziałów prewencji, oddziałów
antyterrorystycznych i ośrodków szkolenia (rozdział 9312).

b) wydatki Straży Granicznej (rozdział 9314) w wysokości 528.374 tys. zł (wraz
z wydatkami, które nie wygasły z upływem 1999 r.) – 11,3% wydatków MSWiA
ogółem, tj. o 0,5% mniej niż wynosił plan po zmianach i o 2,7% więcej niż
ustalono w ustawie budżetowej,
c) wydatki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (rozdział 9315)
w wysokości 198.753 tys. zł (wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem
1999 r.) – 4,3% wydatków MSWiA ogółem, tj. o 1% mniej niż wynosił plan po
zmianach i o 5,7% mniej niż ustalono w ustawie budżetowej,
d) wydatki Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 9316) - w wysokości
124.952 tys. zł (wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem 1999 r.) – 2,7%
wydatków MSWiA ogółem, tj. o 0,2% mniej niż wynosił plan po zmianach
i o 16,8% mniej niż ustalono w ustawie budżetowej,
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e) wydatki Urzędu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (rozdział 9317)
w wysokości 17.142 tys. zł (0,4% wydatków MSWiA ogółem), tj. o 2,2% mniej
niż wynosił plan po zmianach i o 29,4% więcej niż ustalono w ustawie
budżetowej,
f) wydatki na pozostałą działalność (rozdział 9395) wyniosły 96.271 tys. zł (2,1%
wydatków MSWiA ogółem), tj. o 0,3% mniej niż wynosił plan po zmianach
i o 9,3% więcej w stosunku do kwoty określonej w ustawie budżetowej, w tym
m.in.: Biuro Ochrony Rządu wydatkowało 51.461 tys. zł, Jednostka Wojskowa
2305 – 17.515 tys. zł, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej – 1.678 tys. zł,
Jednostka Wojskowa 2610 – 1 Warszawska Brygada Zmotoryzowana – 9.407 tys.
zł.
- wydatki poniesione w ramach działu 91 - Administracja państwowa i samorządowa
w kwocie 194.589 tys. zł (wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem 1999 r.),
tj. o 1% mniej niż wynosił plan po zmianach i o 1% więcej niż plan wg ustawy
budżetowej. Wydatki te stanowiły 4,2% ogółu wydatków poniesionych przez
MSWiA w 1999 r. Nominalnie wydatki w 1999 r. w stosunku do 1998 r. wzrosły o
247% i realnie były wyższe o 130,7%. W strukturze wydatków główne pozycje
stanowiły:
a) wydatki Jednostki centralnej (rozdział 9111) w kwocie 124.172 tys. zł (wraz
z wydatkami, które nie wygasły z upływem 1999 r.), tj. o 1,3% mniej niż wynosił
plan po zmianach i o 0,7% więcej niż plan wg ustawy budżetowej,
b) wydatki poniesione przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (rozdział 9114)
wyniosły 9.138 tys. zł, tj. o 0,9% mniej niż plan po zmianach i o 4,9% więcej niż
ustalono w ustawie budżetowej,
c) wydatki poniesione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (rozdział 9117) w
kwocie 7.791 tys. zł, tj. o 1,3% mniej niż wynosił plan po zmianach i o 3,2%
więcej niż plan wg ustawy budżetowej.
- wydatki na integrację z Unią Europejską wyniosły 9.525 tys. zł, tj. o 0,2% mniej niż
wynosił plan po zmianach i o 13,5% więcej niż planowano w ustawie budżetowej.
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Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 34 730 osób, w tym w dziale 91 –
3 395 osób. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne
zatrudnienie było niższe o 2 741 osób a w dziale 91 o 348 osób. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie

brutto

(z

wypłatami

dodatkowego

wynagrodzenia

rocznego)

w 1999 roku wyniosło 2.148 zł, w tym w dziale 91 – 2.141 zł. W porównaniu do
1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 558 zł, w tym w dziale 91 – zmniejszyło się o 280 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 86.399 tys. zł, w tym
wymagalne 3.647 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1998 r. odpowiednio o 18,1% i o 92%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki
w kwocie 44 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1998 r.
o 78,8%.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 78.226 tys. zł i były wyższe o 5% od kwoty
planowanej (po zmianach).
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 85.267 tys. zł i były o 8% niższe od kwoty planowanej
(po zmianach) oraz o 20% niższe niż wykonanie w 1998 r. Wpłaty do budżetu
wyniosły 2.111 tys. zł i były wyższe o 3.418% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- dokonywania przeniesień wydatków, które spowodowały zwiększenie wydatków
w rozdziale 9395 –Pozostała działalność o więcej niż 5%, co naruszało art. 96 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i w myśl art. 138 ust. 1
pkt 3 tej ustawy stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- dokonywania przeniesień przez Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego
MSWiA planowanych wydatków bez stosownego upoważnienia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, co naruszyło art.96 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy
o finansach publicznych i zgodnie z art.138 ust. 1 pkt 3 tej ustawy stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
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- prowadzenia - bez podstawy prawnej - gospodarki w formie środków specjalnych
pn.

„Podstawowy

Rachunek

Nadwyżek”

w

Biurze

Administracyjno

–

Gospodarczym MSWiA i Departamencie Rejestrów Państwowych, Łączności
i Informatyki MSWiA oraz środka specjalnego pn. „Centralny Rachunek
Nadwyżek” na szczeblu dysponenta głównego część 31, funkcjonujących na
podstawie zarządzenia nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 sierpnia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek
gospodarki

pozabudżetowej

podległych

Ministrowi

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji236, które zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
utraciło moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1999 r.,
- prowadzenia bez podstawy prawnej gospodarki w formie środków specjalnych pod
nazwą: „Rachunek Nadwyżek” w Komendzie Głównej PSP oraz „Podstawowy
Rachunek Nadwyżek” (w ilości 10) u dysponentów podległych Komendzie Głównej
PSP

funkcjonujących

na

podstawie

zarządzenia

nr

54

Ministra

Spraw

Wewnętrznych z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, jednostek budżetowych resortu
spraw wewnętrznych237, które zgodnie z art. 202 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, utraciło moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1999 r.,
-

klasyfikowania wydatków budżetowych poniesionych na integrację z Unią
Europejską (w Centrali MSWiA oraz Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii)
niezgodnie z „Klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych” stanowiącą
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych
przychodów i rozchodów238,
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- wszczynania postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przez przewodniczącego komisji orzekającej pierwszej instancji, po
upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku o ukaranie, tj. z naruszeniem terminu
określonego w art. 167 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz składania przez
rzecznika dyscypliny finansów publicznych wniosku o ukaranie po upływie 60dniowego terminu określonego w § 35 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 1999 r. w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników
dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad
postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych239, co
w świetle art. 138 ust. 1 pkt 16 stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania części środków z rezerw celowych
przez Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, co naruszało art. 90 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 4 tej ustawy stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
-

nieprzestrzegania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych
(w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej), co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za 1999
r. w części 31 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sformułowała wnioski, które dotyczyły
m.in.:
1. Niedokonywania zmian planowanych wydatków powodujących zwiększenie
wydatków w rozdziałach o więcej niż 5%.
2. Niedokonywania zmian w planie finansowym przez osoby nieupoważnione.
3. Podjęcia decyzji o likwidacji środka specjalnego pod nazwą „Podstawowy
Rachunek Nadwyżek” w Biurze Administracyjno-Gospodarczym MSWiA oraz
odprowadzenia na dochody budżetu państwa kwoty 110.080 zł stanowiącej
pozostałość środków obrotowych tego środka specjalnego.
4. Odprowadzenia dochodów budżetowych w terminie określonym w § 10
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
5. Klasyfikowania wydatków budżetowych dotyczących integracji europejskiej
zgodnie z klasyfikacją wydatków określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 19991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów
i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników pozostałych jednostek
objętych kontrolą dotyczyły m. in.:
1. Rzetelnego planowania dochodów budżetowych (Do: Dowódcy Nadwiślańskich
Jednostek Wojskowych MSWiA, Komendanta Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie).
2. Zlikwidowania rachunków nadwyżek i rozliczania środków specjalnych z budżetem
w formie bezpośredniej (Do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).
3. Utworzenia rozdziału „Integracja z Unią Europejską” w dziale 91 planu wydatków
GUGiK na 2001 r. (Do Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).
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CZĘŚĆ 32 - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 106.376,3 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 20.931,3 tys. zł, tj. o 24,5%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 13.511,3 tys. zł, tj. o 14,5%, a realnie wzrosły o 6,8%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były wpływy realizowane przez
placówki zagraniczne - 98.393 tys. zł, głównie z opłat konsularnych.
Wyższe o 20.951,6 tys. zł niż planowano w ustawie budżetowej dochody
osiągnięto w dziale 91 Administracja państwowa, co było w głównej mierze
skutkiem odprowadzenia na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z art.
102 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
niewykorzystanych środków (w kwocie 7.194,2 tys. zł), pozostających na koniec
1999 roku na rachunku inwestycyjnym Centrali Ministerstwa.
Niższe od planowanych w ustawie budżetowej dochody uzyskano:
-

w dziale 79 – Oświata i wychowanie – planowane dochody w kwocie 190 tys. zł,
zostały zrealizowane w 85,2%, (162,0 tys. zł),

-

w dziale 89 – Różna działalność (wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego) –
dochody planowane w kwocie 35 tys. zł, zostały zrealizowane w 57,5%,
(16,5 tys. zł). Niski wskaźnik wykonania planu dochodów w tej pozycji był
wynikiem nieprawidłowego ujęcia na etapie planowania w pozycji wpłaty z zysku
gospodarstwa do budżetu, obok planowanej kwoty zysku należnej budżetowi
państwa z tytułu działalności gospodarczej, również innych planowanych wpłat,
m.in. dochodów gospodarstwa pomocniczego z najmu pomieszczeń.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 32 - Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w wysokości 633.834 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 32.653 tys. zł (z tego 32.523 tys. zł stanowiły środki z rezerw celowych,
a 130 tys. zł środki z rezerwy ogólnej), do łącznej wysokości 666.487 tys. zł.
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Zwiększenia dotyczyły głównie wydatków w § 41 Składki na ubezpieczenia
społeczne, w § 42 – Składki na Fundusz Pracy, w § 11 Wynagrodzenia osobowe
pracowników oraz w § 29 Podróże służbowe zagraniczne.
Zrealizowane wydatki wyniosły 650.428 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi
w kwocie 6.133 tys. zł), tj. 97,6% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998
r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 99.476 tys. zł, tj. o 18%, a
realnie wzrosły o 10%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki w rozdziałach:
-

9121 – Placówki zagraniczne

-

65,8%

budżetu

ogółem,
-

9122 – Współpraca naukowo-techniczna
z zagranicą
9111 – Centrala Ministerstwa

-

14,0% budżetu ogółem,
-

11,0%

budżetu

ogółem,
-

9194 –Integracja z Organizacją Traktatu
ogółem.
Północnoatlantyckiego

-

6,9% budżetu

Dominującą pozycję w budżecie MSZ (65,8% wydatków ogółem), stanowiły
wydatki związane z utrzymaniem 159 placówek zagranicznych, zaliczane do działu 91
- Administracja państwowa, rozdział 9121. Wydatki te wyniosły w 1999 r. –
427.871 tys. zł, tj. 101% kwoty określonej w ustawie i 99,7% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki w tym rozdziale były w ujęciu nominalnym wyższe
o 18.219 tys. zł, tj. o 4,4%, a realnie zmalały o 2,7%.
Drugą co do wielkości pozycję w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(14% wydatków ogółem) stanowiły wydatki zaliczane do rozdziału Współpraca
naukowo-techniczna z zagranicą, na które składały się głównie opłaty i składki do
organizacji międzynarodowych. Wydatki te w 1999 r. wyniosły 91.110 tys. zł,
tj. 115,3% kwoty określonej w ustawie i 99,1% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 25.324 tys. zł, tj. o 38,5%,
a realnie wzrosły o 29,1%.
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Kolejną znaczącą pozycję (11,1% wydatków ogółem) stanowiły wydatki
Centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydatki te w 1999 r. wyniosły
72.009 tys. zł, łącznie z wydatkami niewygasającymi w kwocie 4.833 tys. zł, tj.
122,8% kwoty określonej w ustawie i 98,6% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 17.580 tys. zł, tj. o 32,3%,
a realnie były wyższe o 23,3%.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 947 osób, w tym w dziale 91 - 712
osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 41
osób, tj. o 4,5%, w tym w dziale 91 o 42 osoby, tj. o 6,2%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 56 osób,
tj. o 5,6%, w tym w dziale 91 o 41 osób, tj. o 5,4%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 3.342 zł, w tym
w dziale 91 – 3.916 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 1.501 zł, tj.
o 81,5%, w tym w dziale 91 wzrosło o 1.847 zł, tj. o 89,3%.
Dane w dziale 91 nie obejmują placówek zagranicznych (rozdział 9121),
ponieważ wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale nie są objęte limitami
ustawowymi lecz stanowią składową wielkość ogólnej kwoty wydatków ponoszonych
na utrzymanie tych przedstawicielstw.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 7.077 tys. zł, w tym
wymagalne 3 tys. zł co stanowiło w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r.
odpowiednio o 265,6% i 300% (w 1998 r. – 2.664 tys. zł oraz 1 tys. zł). Podstawową
wielkość zobowiązań stanowiły wynagrodzenia – 3.576 tys. zł (50,5%) oraz
świadczenia ZUS – 3.498 tys. zł (49,4%). Kwota 3 tys. zobowiązań wymagalnych
wynikała z tytułu końcowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku
dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok.
W 1999 r. z budżetu MSZ nie ponoszono wydatków na zapłacenie odsetek
z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.
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Dochody gospodarstwa pomocniczego w 1999 r. wyniosły 5.752 tys. zł i były
równe kwocie planowanej.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 1999 r. wyniosły 5.705 tys. zł
i stanowiły 100% wielkości planowanej oraz 110% wykonania roku 1998. Wpłaty
z zysku do budżetu wyniosły 16 tys. zł i były niższe o 54,3% od kwoty planowanej
a o 33,3% wyższe od wykonania 1998 roku. Stwierdzono, że na etapie planowania
pozycji „wpłaty z zysku gospodarstwa do budżetu”, Ministerstwo wliczyło do kwoty
zysku należnej budżetowi państwa z tytułu działalności gospodarczej również inne
planowane wpłaty, m.in. dochody gospodarstwa z najmu pomieszczeń.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
a) jako niecelowe oceniła NIK przekazywanie w grudniu 1999 r. środków na wydatki inwestycyjne
w kwocie 6.373,4 tys. zł do placówek zagranicznych, pomimo że na kontach tych placówek
zgromadzone były znaczne kwoty przeznaczone na inwestycje. Wobec niewystąpienia przez
Ministerstwo do Rady Ministrów z wnioskiem o zamieszczenie w wykazie wydatków
niewygasających kwot środków inwestycyjnych zgromadzonych na kontach placówek
zagranicznych, Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym sformułowała wniosek
dotyczący odprowadzenia do budżetu państwa, poprzez włączenie do rozliczeń budżetów
placówek (jako polecenie przeksięgowania na dochody), zdeponowanych na kontach
przedstawicielstw środków inwestycyjnych, nie wykorzystanych do 31 grudnia 1999 r. Wniosek
dotyczył kwoty, ok. 20 mln USD, która pozostawała na koniec 1999 r. na kontach placówek
zagranicznych jako środki na realizację inwestycji i remontów;

b) naruszenia prawa przy realizacji wydatków, polegającego na:
- nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj.
m.in. art. 14 ust. 3 – poprzez zrealizowanie w trybie przetargu dwustopniowego zamówienia o
wartości przekraczającej wartość 200 tys. EURO, bez uzyskania zatwierdzenia tego trybu przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz art. 30 pkt 2 – poprzez nieokreślenie liczby
zamawianych dostaw w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym). W toku kontroli ustalono
także

przypadki

udzielania

zamówień

bez

zachowania

trybu,

zasad

i

form
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określonych ustawą o zamówieniach publicznych. Przy udzielaniu przez Ministerstwo
zamówień publicznych naruszono także przepisy zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o
zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół,
poprzez nieokreślenie liczby zamawianych dostaw w protokole postępowania,
- niewłaściwym zaklasyfikowaniu wydatków budżetowych, poprzez zaliczenie do wydatków
rozdziału 9111 - Jednostki centralne, zamiast do rozdziału 9100 -Integracja z Unią Europejską,
wydatków ponoszonych na organizację szkoleń z zakresu integracji z Unią Europejską,
- przekazywaniu przez Ministerstwo podstawowych zadań dla placówek zagranicznych po
terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 47 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach przy
organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytutach polskich.
c) jako nierzetelne oceniła Najwyższa Izba Kontroli:
- niewydanie przez dysponenta głównego polecenia przeksięgowania na dochody budżetowe
niewykorzystanych środków przekazanych na wydatki w 1998 r., co doprowadziło do
sporządzenia nierzetelnych sprawozdań finansowych z dochodów przez placówki zagraniczne,
- sporządzenie sprawozdania finansowego ze środków na działalność inwestycyjną placówek za
1998 rok, nie zawierającego wszystkich danych przewidzianych w tym sprawozdaniu;
d)

w toku kontroli stwierdzono, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie opracowało
komputerowego programu ewidencji przekazów środków inwestycyjnych na placówki,
zapewniającego bieżącą informację o wysokości kwot przekazanych i weryfikację rzetelności
sprawozdań nadsyłanych przez placówki, jak też nie zapewniło wyposażenia magazynów MSZ w
niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie z dziedziny gospodarki magazynowej.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za 1999
r. w części 32 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.

W

wystąpieniu

pokontrolnym

skierowanym

do

Ministra

Spraw

Zagranicznych, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się z wnioskami m.in. o:
1. Odprowadzenie do budżetu Państwa, poprzez włączenie do rozliczeń budżetów
placówek (jako polecenie przeksięgowania na dochody), środków o równowartości
ok. 20 mln USD, zdeponowanych na kontach przedstawicielstw na realizację
inwestycji i remontów, nie wykorzystanych do 31 grudnia 1999 roku i nie
zamieszczonych przez Radę Ministrów w wykazie wydatków niewygasających.
2. Terminowe

określanie

podstawowych

zadań

placówek

zagranicznych,

nieodzownych do ich działalności merytorycznej.
3. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie udzielania i realizacji zamówień
publicznych.
4. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad udzielaniem i realizacją zamówień
publicznych, finansowanych ze środków przeznaczonych na wydatki placówek
zagranicznych.
5. Wyeliminowanie
finansowych

nieprawidłowości

placówek

uniemożliwiających

z

rzetelne

w

dochodów

zakresie
i

sporządzanie

z

sporządzania
wydatków

przez

sprawozdań

na

inwestycje,

Ministerstwo

zbiorczych

sprawozdań z tego zakresu.
6. Przyspieszenie prac nad opracowaniem i wdrożeniem systemów komputerowych,
nieodzownych do sprawowania skutecznego nadzoru nad wydatkowaniem środków
na utrzymanie placówek zagranicznych oraz gospodarką magazynową Zarządu
Obsługi.
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7. Zaprzestanie klasyfikowania wydatków Centrali Ministerstwa niezgodnie z ustaloną
„Klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych”, stanowiącą załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

CZĘŚĆ 33 - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 695,9 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 435,9 tys. zł, tj. o 167,7%. W porównaniu do
1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 455 tys. zł, tj. o 188,9%, a realnie
wzrosły o 169,2%. Wyższy od planowanego jak również osiągniętego w 1998 r.
poziom tych dochodów wynikał przede wszystkim z różnorodnych wpłat na rzecz
budżetu o charakterze jednorazowym.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 33 - Ministerstwo
Edukacji Narodowej w wysokości 4.133.388 tys. zł. W ciągu 1999 r. planowane
wydatki zostały zwiększone o 277.613,3 tys. zł, do wysokości 4.411.001,3 tys. zł.
Śródroczne zwiększenia planu wydatków (łącznie o 331.691,9 tys. zł) dokonane
zostały przede wszystkim (w 89,8% ich ogółu) z rezerw celowych i umożliwiły
sfinansowanie m.in.: podwyżek wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników
cywilnych państwowej sfery budżetowej oraz odpisów na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych od środków planowanych na podwyżki płac dla nauczycieli
w oświacie i pracowników szkół wyższych w kwocie 177.880 tys. zł, centralnego
zakupu autobusów szkolnych dla gmin, na co przeznaczono 38.537,9 tys. zł,
centralnego zakupu pracowni komputerowych dla szkół (30.000 tys. zł), utworzenia
państwowych uczelni zawodowych w Kaliszu, Krośnie, Lesznie, Płocku i Wałbrzychu,
a ponadto dofinansowanie działalności i rozwoju istniejących dotychczas państwowych
wyższych szkół zawodowych (19.618 tys. zł). Zmniejszenia planu wydatków części 33
dotyczyły przede wszystkim przekazania do budżetu wojewodów kwot na
finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie pozostających na
wyłącznym

utrzymaniu

osoby

ubezpieczonej

(głównie

dzieci
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przebywających w zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach opieki
całkowitej i placówkach resocjalizacyjnych – 12.000 tys. zł), a ponadto
dofinansowanie wybranych zadań z zakresu oświaty i wychowania – 10.892 tys. zł.
Wydatki części 33 wyniosły 4.398.908,4 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 730.730,1 tys. zł, tj. o 19,9%, a realnie wzrosły o 11,8%. Struktura zrealizowanych w
1999 r. wydatków w latach 1998 - 1999 nie uległa zmianie. Planowane w 9 działach
klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczone zostały w 91,7%, tj. w kwocie
4.032,4 mln zł (w 1998 r. odpowiednio w 91,3%) na finansowanie zadań dziale 81
(Szkolnictwo wyższe). Na finansowanie zadań dziale 79 (Oświata i wychowanie)
przeznaczono w 1999 r. - 268 mln zł, tj. 6% wydatków (w 1998 r. - 6,2%).
W pozostałych 7 działach klasyfikacji budżetowej, w których planowane były wydatki
wykorzystano 98,5 mln zł, tj. 2,2% ich ogółu (w1998 r. - 2,5%). Na dotacje udzielane z
części 33 przeznaczono w 1999 r. kwotę 3.757.548,3 tys. zł, tj. 85,4% wydatków
ogółem. Podstawowe kwoty tych dotacji (§ 48) obejmowały 3.703.013,8 tys. zł
i przekazane zostały zgodnie z planowanym przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań
dziale 81 (Szkolnictwo wyższe), w tym dotacje do działalności dydaktycznej oraz
pomocy materialnej dla studentów 68 państwowych szkół wyższych, Katolickiego
Uniwersytetu

Lubelskiego

i

Papieskiej

Akademii

Teologicznej

w Krakowie

(3.563.294,8 tys. zł) oraz zasilenie budżetowe Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich (139.407 tys. zł). Na dofinansowanie do inwestycji prowadzonych w 58
szkołach wyższych (§73) wykorzystano ponadto 295.495 tys. zł. Zwiększone w 1999 r.
środki przeznaczane dla uczelni (nominalnie wyższe o 17,6%, zaś realnie o 9,6%)
przekazane zostały w sytuacji zwiększenia liczby dotowanych szkół (w stosunku do
1998 r. o 4), a także wzrostu podejmowanych zadań dydaktycznych. Ogólna liczba
studiujących we wszystkich dotowanych uczelniach wzrosła o 7,3% (z 873,6 tys. osób
w 1998 r. do 937,6 tys. osób w 1999 r.). Utworzono kolejne państwowe wyższe szkoły
zawodowe (5), a ich ogólna liczba wzrosła do 14. Dodać należy, że z wykorzystaniem
bazy materialnej oraz zasobów kadrowych istniejących uczelni utworzono również
dwa nowe uniwersytety oraz jedną akademię i rozszerzono działalność 9 państwowych
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wyższych

szkół

zawodowych

o

kształcenie
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w nowych specjalnościach zawodowych. Zmiany te nie znalazły równocześnie
odpowiedniego

odzwierciedlenia

w

dotacjach

budżetowych.

Dodatkowym

utrudnieniem finansowania zadań szkolnictwa wyższego było nierytmiczne zasilanie
finansowe części 33, co powodowało, iż przekazane w I połowie 1999 r. dotacje dla
uczelni były niższe od planowanych i wynikających z upływu roku budżetowego.
W sytuacji tej szkoły wyższe (podobnie jak w latach ubiegłych) zwiększały liczbę
studiujących w większym zakresie na odpłatnych formach studiów (zaocznych
i wieczorowych), a odsetek takich osób w ogólnej liczbie studiujących wzrósł w latach
1998- 1999 z 46,3% do 46,7%.
Na finansowanie zadań w dziale 79 (Oświata i wychowanie) przeznaczono
w 1999 r. 268.022,1 tys. zł, tj. nominalnie o 18,4% (41.576,6 tys. zł) więcej niż w 1998
r., a realnie o 10,3% więcej. Wydatki z tego działu – realizowane w powiązaniu z
planem rzeczowym - obejmowały w kwotach podstawowych: finansowanie
działalności 17 z ogółem 19 jednostek podległych w kwocie 57.032,1 tys. zł, dotacje
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (29.391,6 tys. zł),
finansowanie różnorodnych przedsięwzięć (65) związanych z reformą oświatową
(46.716,5 tys. zł). Nie kwestionując przeznaczenia tych wydatków wskazać należy, że
nie wykorzystano 6.087,4 tys. zł kwot planowanych, co wynikało przede wszystkim z
opóźnień w utworzeniu Centralnej i 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych (w II poł.
1999 r.). Niedostosowanie struktury planowanych wydatków tych komisji do
faktycznych potrzeb (m.in. nadmiar kwot przewidzianych na całoroczne finansowanie
wynagrodzeń) skutkowało zwróceniem z tego powodu do budżetu 1.204,1 tys. zł, tj.
0,3% środków przekazanych na funkcjonowanie jednostek podległych.
Dotacje w kwocie 29.792,7 tys. zł (§ 46) przeznaczono dla jednostek nie
zaliczanych

do

sektora

finansów

publicznych

(stowarzyszeń

oświatowo

–

wychowawczych oraz stowarzyszeń działających w środowisku akademickim), w tym
głównie na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kolonie dla dzieci Polonii
(12.707,5 tys. zł), a ponadto organizację 26 olimpiad przedmiotowych (5.555,9 tys. zł)
i finansowanie programów profilaktycznych i wychowawczych (4.199,5 tys. zł).
W myśl art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – jednostki nie zaliczane do
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sektora finansów publicznych mogą otrzymać dotacje celowe na realizację zadań
zleconych, na podstawie umów zawartych z dysponentem części budżetowej.
W przypadku dotacji udzielanych przez MEN umowy takie podpisywane były
w większości przypadków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych urzędu (nie
posiadających odpowiednich upoważnień do reprezentowania w tym zakresie
dysponenta części budżetowej).
Na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem urzędu Ministra (dział
91 Administracja państwowa i samorządowa) przeznaczono w 1999 r. 17,7 mln zł, co
stanowiło nominalnie 102,8% (realnie 95,8%) takich wydatków w 1998 r. Podstawowe
kwoty wydatków z tego działu (11,2 mln zł) przeznaczono na finansowanie
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 284
etatach przy 331 planowanych. Należy przy tym zaznaczyć, że część zadań urzędu
Ministra Edukacji Narodowej realizowana była przez Gospodarstwo Pomocnicze MEN
zatrudniające w 1999 r. 84 osoby. W ramach ww. działalności 3% z ogólnej kwoty
wydatków Gospodarstwa, tj. 80,1 tys. zł przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń
osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 osób, które wykonywały czynności
dotyczące bezpośrednio funkcjonowania urzędu i nie wynikały z zadań przypisanych
Gospodarstwu.
Na działalność 19 jednostek podległych finansowanych z części 33
wydatkowano kwotę 130,4 mln zł (3% wydatków tej części budżetu). Liczba jednostek
podległych wzrosła w stosunku do 1998 r. o 10, co wynikało ze zmian organizacyjnych
(głównie utworzenia Centralnej oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz
objęcia finansowaniem Centrum Edukacji Medycznej). Nieprawidłowości ujawnione
w funkcjonowaniu jednostek podległych, w tym m.in. – stanowiące naruszenia
dyscypliny finansów publicznych - dopuszczenie przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Łomży do powstania zobowiązań wymagalnych w kwocie 11,4 tys.
zł oraz przekroczenie planowanych wydatków na finansowanie wynagrodzeń
osobowych w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Niestacjonarnej (zrealizowanych w
kwocie 481,1 tys. zł, przy planie 442,1 tys. zł) wiązać należy z niedostatecznym
realizowaniem przez Ministra Edukacji Narodowej zadań z zakresu nadzoru i kontroli
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całością

gospodarki

finansowej

jednostek

podległych.
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W przypadku - objętego w 1999 r. odrębną kontrolą NIK - Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie stwierdzono, że – przy braku nadzoru ze
strony Ministerstwa - dochody budżetowe uzyskane przez tę jednostkę w pierwszych
10 miesiącach 1999 r. (w kwocie 156,7 tys. zł), z naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych, ujęto w przychodach środków specjalnych i przeznaczono na
finansowanie wydatków ponoszonych w tej jednostce. W wyniku kontroli zwrócono do
budżetu państwa kwotę 142,8 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 103.775 osoby, w tym w dziale 91 284 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe
o 2.127 osób, tj. o 2,1%, w tym w dziale 91 zmalało o 10 osób, tj. o 3,4%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 3.242 osoby, a w dziale 91 o 47 osób. Zwiększenie poziomu zatrudnienia
w części 33 związane było przede wszystkim, ze zwiększeniem zatrudnienia
w szkołach wyższych (średniorocznie z 99.489 osób w 1998 r. do 101.363 osób
w 1999 r., tj. o 1.874 etaty). Zwiększenie to - obok wzrostu realizowanych zadań
(liczby kształconych oraz rozszerzenia oferty kształcenia o nowe specjalności) uzasadnione było również zwiększeniem liczby uczelni objętych dotowaniem z części
33 (z 66 w 1998 r. do 70 w 1999 r.).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) wzrosło w warunkach porównywalnych z 1.781 zł w 1998 r.
do 1.877 zł, tj. o 5,4%, zaś w dziale 91 z 2.700 zł w 1998 r. do 2.883 zł w 1999 r.,
tj. o 6,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 4.890,8 tys. zł, w tym wymagalne 11,4 tys.
zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 27,9%.
Zobowiązania te powstały w trakcie 1999 r. (nie dotyczyły lat ubiegłych). Z tytułu kar i
odszkodowań (§ 39) poniesiono wydatki w kwocie 401,3 tys. zł (w 1998 r. - 34,4 tys. zł), co
w wielkości podstawowej (363,4 tys. zł) stanowiło uszczuplenie wydatków przeznaczonych
na finansowanie szkolnictwa wyższego (dział 81), a wynikało z nieterminowej płatności
zobowiązań

podatkowych
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(od nieruchomości będących w użytkowaniu zakładu budżetowego Osiedle Mieszkaniowe
,,Przyjaźń” w Warszawie).

Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 21.383,2 tys. zł (w 1998 r. - 27.236,5 tys. zł) i były
wyższe o 1,5% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w tych
dochodach w latach 1998 – 1999 nie uległ zmianie i wynosił 0,3%.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 21.978,3 tys. zł (w 1998 r. - 26.725,7 tys. zł) i były
o 1,5% wyższe od kwoty planowanej po zmianach. Wpłaty do budżetu wyniosły
3,1 tys. zł i były mniejsze 45,6% od wpłat zrealizowanych w 1998 r. (5,7 tys. zł).
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- przekroczenia terminów (wynikających z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy o finansach
publicznych)

przewidzianych

na

opracowanie

układu

wykonawczego

do

poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków wynikających z ustawy budżetowej,
- niedokonania podziału (dla poszczególnych dysponentów) ostatecznych kwot
dochodów i wydatków części 33 budżetu planowanych w ustawie budżetowej
i wyłączenia z tego podziału dochodów i wydatków w wysokości odpowiednio
200 tys. zł i 6.200 tys. zł, tj. 77% i 0,1% ich ogółu; stanowiło to naruszenie art. 89
ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
-

planowania wydatków budżetowych w kwotach zawyżonych w stosunku do
potrzeb i zakresu zadań realizowanych przez Ministerstwo i jednostki finansowane z
tej części budżetu, przez co nie wykorzystano 12.092,8 tys. zł planowanych
w części 33 wydatków, tj. 0,3% ich ogółu,

- dokonywania niedopuszczalnych (w myśl art. 96 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) zmian w planie wydatków poprzez śródroczne zwiększenie – o więcej
niż 5% - planowanych wydatków w rozdziale 8062 klasyfikacji budżetowej, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1
pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
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- dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązań podatkowych i w związku
z tym wydatkowanie ze środków publicznych (§39) kwoty 401,3 tys. zł na spłatę
odsetek co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone
w art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,
- naruszenia art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegającego na
podpisywaniu umów z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów
publicznych, przez osoby nie upoważnione przez dysponenta części budżetowej,
- niedostatecznego realizowania zadań, przewidzianych w art. 91 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych w zakresie nadzoru i kontroli w tym dokonywania ocen
całości gospodarki finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych, co
sprzyjało powstawaniu nieprawidłowości w realizacji budżetu, w tym przypadków
naruszania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach podległych oraz
powstania na koniec 1999 r. zobowiązań wymagalnych w kwocie 11,4 tys. zł,
-

niepełnej realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych do Ministra
Edukacji Narodowej po kontroli wykonania budżetu państwa w 1998 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999 r. w części 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
W wyniku kontroli wnioskowano o podjęcie przez Ministra Edukacji
Narodowej działań zapewniających:
1. Planowanie wydatków budżetowych w powiązaniu z zakresem zadań rzeczowych
przewidzianych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej i podległe
jednostki – finansowane z odpowiednich części budżetu.
2. Zapewnienie pełnej zgodności planów dochodów i wydatków jednostek
finansowanych z ustawą budżetową poprzez zaniechanie sprzecznej z art. 89 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych praktyki
nieprzekazywania tym jednostkom pełnych kwot dochodów i wydatków
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określonych w układzie wykonawczym budżetu (odstąpienie od pozostawiania kwot
nie rozdzielonych).
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3. Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz dokonywanie ocen całości gospodarki
finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych w sposób określony w art. 91
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Przestrzeganie zasad dokonywania przeniesień wydatków, określonych w art. 96 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych, tj. zaniechanie przeniesień, które powodują zwiększenie planowanych
wydatków w rozdziałach budżetowych o więcej niż 5%.

5. Udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
w tym fundacji i stowarzyszeń z zachowaniem zasady wynikającej z art. 71 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, iż umowy z tymi jednostkami podpisują
dysponenci części budżetowej lub osoby działające z ich upoważnienia.
6. Przeprowadzenie analizy i ustalenie na jej podstawie stanu zatrudnienia
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz gospodarstwach pomocniczych MEN
z uwzględnieniem faktycznych potrzeb i zadań realizowanych w tych jednostkach.

CZĘŚĆ 34 - MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.353 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r.
były wyższe o 843 tys. zł, tj. o 165,3%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym niższe o 55 tys. zł, tj. o 3,9%, a realnie były niższe o 10,4%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były zwroty niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych
w latach poprzednich dotacji w kwocie 611 tys. zł oraz wpływy Biura Komitetu
Kinematografii w wysokości 424,8 tys. zł z

opłat za upoważnienia na prowadzenie

działalności w zakresie wypożyczania, sprzedaży, dystrybucji, produkcji i opracowań
filmów oraz wykonywania zawodu kaskadera.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
a) niewyegzekwowania kwoty 758,2 tys. zł (bez odsetek), w tym z tytułu:
- zaległości w kwocie 715,3 tys. zł (plus odsetki od kwoty 309,2 tys. zł należne
od dnia 1 grudnia 1997 r., a od kwoty 215,9 tys. zł od dnia 28 listopada 1996 r.),
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-

należności w wysokości 42,9 tys. zł od Fundacji „Stu” w Krakowie, z tytułu
nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania zleconego.

b) nieodprowadzenia na rachunek dochodów budżetu państwa łącznej kwoty 34,7 tys. zł,
w tym:
- 11,4 tys. zł odsetek bankowych od środków budżetowych przekazanych przez
MKiS w 1998 r. na realizację zadania państwowego,
- 26 tys. zł stanowiących równowartość sprzętu przejętego przez Ministerstwo
w ramach rozliczenia dotacji na realizację zadania państwowego.
Było to niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych stanowiącym, że jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów
budżetu państwa. Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową
na wydatki ponoszone w tej jednostce, w myśl art. 138 ust. 1 pkt 10 przytoczonej
ustawy, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
c) niedopełnienia obowiązku umorzenia wierzytelności Skarbu Państwa w kwocie
podstawowej 276,4 tys. zł od Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej,
w trybie przewidzianym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności

państwowych

jednostek

budżetowych

z

tytułu

należności

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego
uprawnionych.240
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 34 – Ministerstwo
Kultury i Sztuki w wysokości 915.228 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone
o 47.367 tys. zł i zmniejszone o 22.795 tys. zł do łącznej wysokości 939.800 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej

240

w

Dz.U. Nr 115, poz. 747.

kwocie

35.160,5

tys.

zł,

wydatków

majątkowych
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w kwocie 7.150 tys. zł, a zmniejszenia – wydatków na usługi materialne
o 18.995 tys. zł oraz

dotacji dla jednostek spoza sfery finansów publicznych

o 3.800 tys. zł. Łączna kwota zmniejszeń (22.795 tys. zł) została przeznaczona na
realizację przez wojewodów zadań z zakresu konserwacji zabytków.
Zrealizowane wydatki, łącznie z wydatkami niewygasającymi (7.085 tys.
zł), wyniosły 934.323 tys. zł, tj. 99,4% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 56,5 tys. zł, tj. o 6,4%, a
realnie niższe o 0,8%.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 20.666 osób, w tym w dziale 91 275 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe
o 517 osób, tj. o 2,4%, a w dziale 91 wyższe o 12 osób, tj. o 4,6%. W porównaniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było
niższe o 1.136 osób, a w dziale 91 – o 74 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) wyniosło 1.645 zł, w tym w dziale 91 – 2.922 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 18,2%, w tym w dziale 91 o 5,8% .
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 25.399 tys. zł, w tym
wymagalne 4.559 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1998 r. odpowiednio o 32,7% i 91,2%. Z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 155 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do 1998 r. o 65,2%.
Dochody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 1999 r.
wyniosły 24.294 tys. zł i były niższe o 2,6% od kwoty planowanej i wyższe o
14,4% od wykonania w 1998 r.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 1999 r.
wyniosły 22.976 tys. zł i były o 3,6% niższe od kwoty planowanej oraz o 13,1%
wyższe niż wykonanie w 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 55 tys. zł.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
a) wydatkowania z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych kwoty
4.089,4 tys. zł, w tym:
- 2.284 tys. zł przekazano instytucjom kultury, dla których organizatorem były
jednostki samorządu terytorialnego, mimo braku w budżecie MKiS środków na
finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego i braku podstaw
prawnych w 1999 r. do takiego działania,
- 1.805,4 tys. zł przekazano instytucjom kultury, dla których organem
założycielskim jest Minister, na realizacje zadań statutowych tych jednostek
na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, mimo że przepis ten
dotyczy finansowania zadań zleconych realizowanych przez jednostki nie
zaliczane do sektora finansów publicznych.
b) niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania kwoty 1.815,9 tys. zł, w tym :
-

1.445,5 tys. zł na dofinansowanie kosztów produkcji wydawniczej 125 tytułów
książek; dotacje na ten cel przekazano 78 podmiotom, jednak przyznane
dofinansowanie nie miało wpływu na cenę dotowanych książek i tym samym
zwiększenie ich dostępności, a dotacja z budżetu państwa służyła głównie
poprawie wyników finansowych wydawnictw

i

była

pośrednią

formą

podmiotowego dotowania jednostek prowadzących działalność gospodarczą,
-

155 tys. zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, dopuszczenie się
zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych
powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za
opóźnienia w zapłacie, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
c) zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej plan wydatków,
pomniejszonej o kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
w łącznej kwocie 7.117,7 tys. zł, w tym w dziale 79 – oświata i wychowanie
w kwocie 6.612 tys. zł, a w rozdziale 9111 - Administracja państwowa i 9195 pozostała działalność – w kwocie 505,7 tys. zł, co stanowiło naruszenie art. 29
ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
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Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, przekroczenie zakresu
upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
d) zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 1.549,4 tys. zł:
- przez osobę nieuprawnioną, co naruszało przepisy art. 71 ustawy o finansach
publicznych;
- na realizację zadań nie ujętych w planie finansowym, co było niezgodne z art. 28
ust. 1 przytoczonej ustawy;
- dotyczących zadań przewidzianych do wykonania w 2000 r., mimo iż zgodnie
z art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet państwa jest rocznym
planem dochodów i wydatków;
-

zleconych bez zastosowania procedur określonych w ustawie z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 2, 7, 12 ustawy o finansach publicznych, powyższe
działania stanowiły naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
e) nierzetelnego

prowadzenie

ksiąg

rachunkowych,

polegające

na

niezaewidencjonowaniu należności, zobowiązań oraz majątku w łącznej kwocie
4.300,5 tys. zł, w tym:
- zaległości z poprzednich lat w kwocie 525,1 tys. zł (bez odsetek), z tytułu
nadmiernie pobranych dotacji na realizację zadań w dziedzinie kultury i sztuki
oraz należności w kwocie 42,9 tys. zł (bez odsetek), z tytułu nadmiernie
pobranej dotacji na realizację zadania zleconego,
- zobowiązań w łącznej kwocie 1.975,5 tys. zł z tytułu odszkodowań przyznanych
prawomocnymi decyzjami byłym właścicielom nieruchomości za poniesione
szkody w wyniku decyzji nacjonalizacyjnych wydanych z naruszeniem prawa,
- zobowiązań zaciągniętych przez departamenty MKiS w kwocie 1.731 tys. zł, nie
zgłoszonych przez dyrektorów tych jednostek do wydziału księgowo–
finansowego,
- sprzętu o wartości 26 tys. zł przejętego przez Ministerstwo w ramach
rozliczenia dotacji na realizację zadania państwowego.
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f) sfinansowania ze środków działu 83 - kultura i sztuka wydatków w kwocie
244,6 tys. zł, które wg klasyfikacji budżetowej powinny być finansowane z działu
91 – administracja państwowa;
g) niedostatecznego wywiązywanie się przez Ministra Kultury i Sztuki z obowiązku
nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek
organizacyjnych i dysponentów niższego stopnia, określonego w art. 91 ust. 3 i 4
ustawy o finansach publicznych.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za
1999 r. w części 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest
podjęcie przez Ministra działań zmierzających do:
1. Rzetelnego ustalania dochodów budżetowych i ich odprowadzania oraz
przestrzegania zasad umarzania wierzytelności skarbu państwa.
2. Wyeliminowania przypadków zaciągania zobowiązań przez osoby nieuprawnione.
3. Ewidencjonowania w księgach rachunkowych i sprawozdawczości budżetowej
wszystkich należności i zobowiązań oraz składników majątkowych.
4. Niezaciągania zobowiązań przekraczających kwoty określone w planie wydatków
jednostki budżetowej.
5. Realnego planowania i pełnego wydatkowania środków otrzymanych na
finansowanie instytucji i zadań w dziedzinie kultury oraz uwzględniania w budżecie
Ministerstwa wydatków niezbędnych do terminowego uregulowania zobowiązań
Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za mienie przejęte z naruszeniem prawa.
6. Zmiany zasad dofinansowywania produkcji książek w celu wyeliminowania
praktyki dotowania przedsiębiorstw wydawniczych oraz zaniechania dotowania
wydawców nie wywiązujących się z obowiązku wnoszenia opłat na Fundusz
Promocji Twórczości.
7. Kwalifikowania wydatków zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej.
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8. Zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu w zakresie
określonym w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

CZĘŚĆ 35 – MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Dochody
Zrealizowane dochody wyniosły 41.255 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były
wyższe o 32.235 tys. zł, tj. o 357,4%. W porównaniu z 1998 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, niższe o
11.588 tys. zł, tj. o 21,9%, a realnie niższe o 27,2%.

W strukturze zrealizowanych w 1999 r. dochodów największy udział (96,8%) miały dochody
uzyskane w dziale 85 – Ochrona zdrowia. Dochody osiągnięte w części 35 pochodziły
głównie z różnych wpływów (19.762 tys. zł). Stanowiły one 47,9% ogólnej kwoty
zrealizowanych dochodów.
Dochody – uzyskiwane w kwotach wyższych, niż ustalono w harmonogramie – były terminowo
odprowadzane do budżetu państwa. Na koniec grudnia 1999 r. nie odnotowano zaległości w
ściąganiu należnych dochodów.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w wysokości 4.546.715 tys. zł.
W ciągu 1999 r. zostały one zwiększone o 235.780 tys. zł – do łącznej wysokości
4.780.272 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 4.748.100 tys. zł, co stanowiło 99,3% budżetu po
zmianach, w tym 367.907 tys. zł (7,7%) stanowiły wydatki niewygasające w
1999 r. W porównaniu z poprzednim rokiem zrealizowane wydatki były, w
ujęciu nominalnym, wyższe o 138.579 tys. zł (o 3%), a w ujęciu realnym niższe o 3,6%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki w dziale 85 - Ochrona zdrowia w wysokości 4.061.857 tys. zł, co stanowiło
85,5% wydatków w części 35, w tym 367.907 tys. zł (9,1%) stanowiły wydatki
niewygasające w 1999 r.
W rozdziale 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób

nie

objętych

obowiązkiem

ubezpieczenia

zdrowotnego

wydatkowano

1.986.724 tys. zł, co stanowiło 48,4% wydatków w dziale 85, w tym 42.877 tys. zł
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(2,2%) stanowiły wydatki niewygasające w 1999 r. W rozdziale 8523 –
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne wydatkowano 677.687 tys. zł (16,7%),
w tym 98.000 tys. zł (14,5%) stanowiły wydatki niewygasające.
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki inwestycyjne w części 35 w wysokości 315.176 tys.
zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 277.352 tys. zł, tj. o 88% - do 592.528 tys. zł. Zostały one
zrealizowane w wysokości 452.932 tys. zł.

Dominującą pozycją wydatków były wydatki w dziale 85 - Ochrona
zdrowia w wysokości - 424.769 tys. zł, w tym w rozdziałach 8512 - Szpitale
kliniczne - 256.768 tys. zł, 8524 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 99.123 tys.
zł i rozdziale 8511 – Szpitale ogólne – 35.500 tys. zł.
Na finansowanie 77 zadań inwestycyjnych (w zakresie budownictwa
inwestycyjnego) w części 35 przewidziano w 1999 r. dotacje w wysokości 289.120 tys.
zł, w tym na finansowanie 9 inwestycji wieloletnich, o wartości kosztorysowej
1.891.963 tys. zł, dotację w wysokości 200.789 tys. zł.
W 1999 r., na realizację 85 zadań inwestycyjnych, przekazano dotacje
w wysokości 307.644 tys. zł, w tym na realizację inwestycji wieloletnich –
w wysokości 207.529 tys. zł.
Plan wydatków na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych został ustalony
w wysokości 16.931 tys. zł, a następnie zwiększony o 4.475 tys. zł (o 26,4%)
do 21.406 tys. zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 21.391 tys. zł.
W relacji do planu po zmianach (109.044 tys. zł), wydatki majątkowe
w rozdziale 8522 – Programy polityki zdrowotnej państwa, wynoszące 13.145 tys. zł,
stanowiły 12,1%. Niewykorzystane środki w wysokości 98.967 tys. zł uznane zostały
za niewygasające w 1999 r.
Część jednostek ochrony zdrowia nie rozliczyła środków na rachunkach
inwestycyjnych po zakończeniu 1999 roku. Ministerstwo nie dysponowało, do
17 marca 2000 r., rozliczeniami 11 inwestycji zakończonych w 1999 r., w tym jednej
wieloletniej – Górnośląskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, wymaganymi
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przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa241.
Dopiero w marcu 2000 r. Ministerstwo zrealizowało wniosek NIK z 1999 r.
i wyegzekwowało od Zarządu Inwestycji Collegium Medicum U.J. ostateczne
rozliczenie zadań p.n.: „Ośrodek Chorób Immunologicznych II Katedry Chorób
Wewnętrznych i Instytut Wydziału Farmacji w Krakowie - Prokocimiu”.
Nie zrealizowało natomiast wniosku o zapewnienie skutecznego nadzoru nad
realizacją nadzorowanych inwestycji. W 1999 r. nie przeprowadzono ani jednej
kontroli kompleksowej w tej dziedzinie.
Minister
wykorzystania

Zdrowia
dotacji

nie
na

dokonywał

realizację

kwartalnych

inwestycji,

pod

ocen

prawidłowości

względem

zgodności

z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań
przewidzianych do ich sfinansowania z dotacji, co stanowiło naruszenie art. 91 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.
Ministerstwo nie zapewniło skutecznego nadzoru nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki”. Zdecydowane
działania podjęto dopiero w I kwartale 2000 r., tj. po terminie przewidywanego
zakończenia tego zadania, co miało nastąpić w 1999 r.
Ministerstwo przekazywało środki na realizację inwestycji na jedno konto
Śląskiej AM, z którego finansowane były 2 inne inwestycje.
Jako niecelowe należy ocenić zawarcie przez Zarząd Inwestycji Śląskiej AM
w dniu 16 października 1999 r. umowy z firmą „Amplomed –Europe”, na sprzedaż
i dostawę wyposażenia dla Centrum - o wartości 25.763,3 tys. zł netto, w terminie
do 10 października 2002 r., w sytuacji gdy Zarząd był m.in. zobowiązany
do bezpośredniej realizacji tej inwestycji. Dodać należy, że koszty działalności
Zarządu Inwestycji w 1999 r. wyniosły 973,7 tys. zł.
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Wydatki niewygasające w części 35 w wysokości 367.907 tys. zł stanowiły
8,4% - w relacji do wykonania wydatków w części 35 - MZiOS.
Wydatki niewygasające w dziale 85 - Ochrona zdrowia (367.907 tys. zł)
stanowiły 10% wykonania.
Na koniec 1999 r. zobowiązania w części 35 wyniosły 408.779 tys. zł, z tego:
405.257 tys. zł, tj. 99,1%, stanowiły zobowiązania z lat poprzednich zaciągnięte
głównie przez b. szpitale kliniczne, 1.884 tys. zł, tj. 0,5% - zobowiązania zaciągnięte w
1999 r. przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia, 1.637 tys. zł, tj. 0,4%
- zobowiązania inwestycyjne.
Zobowiązania wymagalne w dziale 85 – Ochrona zdrowia wynosiły 406.046 tys.
zł, co stanowiło 99,3% ogólnej kwoty zobowiązań. Z ogólnej kwoty zobowiązań
wymagalnych przypada na: zobowiązania zaciągnięte w ubiegłych latach przez b.
szpitale kliniczne - 405.257 tys. zł (99,8%), zaciągnięte w 1999 r. przez jednostki
budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia - 725 tys. zł (0,2%), zobowiązania
inwestycyjne - 63 tys. zł.
Ministerstwo nie rozliczyło, do czasu zakończenia kontroli, środków z rezerw celowych w wysokości
169.113 tys. zł, których dysponentem był w 1999 r. Minister Zdrowia, mimo iż NIK od kilku już lat wnioskuje o
ich rozliczanie.
Według stanu na koniec 1999 r., zobowiązania zaciągnięte i nie spłacone w 1999 r. posiadało 14
jednostek, w tym wymagalne - 2 jednostki. Ministerstwo nie było w stanie przedstawić danych o wysokości
odsetek zapłaconych za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań.

Nie zostały także rozliczone, umieszczone na rachunku depozytowym, środki
w wysokości 161.584 tys. zł z rezerwy celowej z 1998 r., przeznaczonej na
wdrożenie

reform systemowych

w

sferze

ochrony zdrowia.

Zgodnie

z

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków
budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem
roku
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kwoty planowanych wydatków budżetowych, przeznaczonych na wdrożenie reform
systemowych ochrony zdrowia, podlegały wykorzystaniu do 20 grudnia 1999 r.
Na programy polityki zdrowotnej państwa wykorzystano w 1999 r. 275.938,9 tys. zł, z zaplanowanych
w rozdziale 8522 środków w wysokości 381.082,5 tys. zł (72,4%). Niewykorzystane środki w wysokości 98.967
tys. zł przeniesione zostały na 2000 r., jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 1999.
Ze środków tych, przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych, sfinansowano wydatki inwestycyjne i
bieżące w wysokości 32.446,6 tys. zł (8,5%). Zakupiono aparaturę, wykonano prace adaptacyjne, doposażono i
przystosowano pomieszczenia szpitalne, zmodernizowano i rozbudowano pawilon na regionalny ośrodek
psychiatrii sądowej Fakty te wskazują, że środki zostały wydatkowane na cel inny, niż usługi zdrowotne. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów,243 § 26 obejmuje wydatki na usługi zdrowotne realizowane
przez samodzielne publiczne zoz, poniesione na zadania określone w art. 54 ust. 1 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej.
Na podstawie umów zawartych z samodzielnymi kolumnami transportu sanitarnego, Ministerstwo
sfinansowało wydatki związane z lotami o charakterze ratowniczym w wysokości 3.596 tys. zł. Nie kwestionując
celowości tych wydatków, zauważyć jednak należy, że poniesione zostały one z naruszeniem przepisów prawa,
ponieważ samodzielne kolumny transportu sanitarnego nie były zakładami opieki zdrowotnej.
Wykonawcy programów, przed podpisaniem umów, nie otrzymywali z Ministerstwa danych,
dotyczących zakresu świadczeń, zadań lub programów zdrowotnych oraz informacji o środkach na ich
sfinansowanie. Jednocześnie nie przedstawiali Ministerstwu planów finansowo-rzeczowych, uwzględniających
nakłady na zadania objęte umową oraz informacji o dotychczasowej działalności, zaś
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Ministerstwo nie egzekwowało tych obowiązków. Nieprawidłowość tę odnotowano w przypadku wszystkich
programów, czym naruszono postanowienia § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania244. Wyniki analizy 26 umów
wykazały, że w 12 przypadkach rozliczeń dokonano nieterminowo lub były one niekompletne.

Z naruszeniem przepisów prawa sfinansowane zostały przez Ministerstwo
wydatki w wysokości 10.000 tys. zł na dydaktykę stomatologiczną. Przesłankami
dofinansowania w 1999 r. dydaktyki stomatologicznej były – według Ministerstwa - jej
wysokie koszty, w związku z czym Kasy Chorych nie finansowały jej w 1999 r.
Na zakup ambulansów sanitarnych, adaptację izb przyjęć oraz modernizację sprzętu łączności
przeznaczono, w ramach programu „Zintegrowane ratownictwo medyczne”, 61.000 tys. zł. Kwota ta w całości
została zakwalifikowana do wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 1999 r.

Jako uzasadnienie Ministerstwo podało, że zakupy sprzętu dokonywane są przez
wykonawców programów na zasadach zakupu wspólnego, zleconego przez
jedną instytucję oraz, że terminy zakończenia procedur przetargowych
powodują, że dostawy sprzętu zrealizowane zostaną do 30 listopada 2000 r.
Zakupy nie były jednak realizowane w ramach zakupu wspólnego, co wskazuje
na nierzetelne informowanie Ministerstwa Finansów.
Do końca stycznia 2000 r. Ministerstwo otrzymało wnioski o refundację 776 faktur na
kwotę 41.970,2 tys. zł (69% kwoty planowanej). 775 faktur zostało
wystawionych w 1999 r., a tylko jedna, na kwotę 49,2 tys. zł pochodziła z 2000
r. W związku z tym nie zachodziła konieczność przeniesienia na wydatki nie
wygasające, z upływem roku budżetowego 1999, pełnej kwoty wydatków
(61.000 tys. zł), zaplanowanych na realizację Programu.
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Spośród zbadanych 121 faktur, tylko w 16 (13,2%) zaznaczono, iż dokonane
zostały one z zachowaniem zasad i procedur określonych w ustawie o
zamówieniach publicznych. Ceny zakupu były – w przypadku jednego rodzaju
zakupu - niejednolite, różniąc się nie tylko w przypadku zakupów u różnych
dostawców, ale nawet przy zakupach u tego samego sprzedającego. Nie
udokumentowanie, przez większość podmiotów, że zakupy realizowane były
zgodnie z określonymi procedurami mogło mieć związek ze zbyt późnym
zawarciem umów. Umowy z samodzielnymi publicznymi zoz zostały zawarte w
okresie od 28 października do 3 grudnia 1999 r., co w znacznym stopniu
ograniczyło możliwość przeprowadzenia tych procedur.
Przekazywanie środków na realizację Programu odbywało się na
podstawie umów cywilnoprawnych. W umowach nie określono jednak, kto będzie
właścicielem zakupionego sprzętu lub urządzeń.
Zawarcie w 1999 r. 142 umów, a następnie zrefundowanie zakupów już
w 2000 r., dokonane zostało z naruszeniem przepisów prawa. Dla wszystkich 142
podmiotów, z którymi zawarto umowy, Ministerstwo nie było od 1 stycznia 1999
r. organem założycielskim, co stanowiło naruszenie art. 55 ust. 2 ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej, który stanowi, że dotacje na inwestycje w tym na
zakup aparatury medycznej przyznaje organ, który utworzył samodzielny
publiczny zoz245.
W ramach programu „Działalność kliniczna” instytutów naukowo – badawczych
zgłoszonych zostało, przez 15 jednostek badawczo-rozwojowych, 106 tematów
projektów badawczych. Zespół ds. oceny programów zdrowotnych wybrał
do realizacji 34 projekty na kwotę 63.571 tys. zł. Zostały one zaakceptowane
przez Ministra Zdrowia w dniu 17 października 1999 r. Umowy na realizację
programów zawarto w listopadzie 1999 r., co mogło skutecznie utrudnić
realizatorom programów planowanie prac badawczych. Ponadto nie określono
w nich terminu przekazania środków. Zespół do oceny programów został
powołany w październiku 1999 r.
W 1999 r. na wysokospecjalistyczne procedury medyczne wydatkowano 579.688 tys. zł (83,4% planu
wydatków po zmianach).
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Nie były wykonywane zadania, określone przez Ministra w zarządzeniu z grudnia 1998 r., którym
powołany został Zespół ds. przygotowania warunków umożliwiających realizację tych procedur. Nie został
opracowany plan pracy Zespołu oraz harmonogram realizacji zadań. Nie określono również kryteriów,
warunkujących możliwość realizacji tych procedur przez samodzielne publiczne zoz.
Ministerstw nie żądało jednak przedłożenia przez oferentów, planów finansowo–rzeczowych oraz
kalkulacji kosztów oferowanych procedur. Niewyegzekwowanie tych dokumentów od oferentów stanowiło
naruszenie przepisów prawa, zgodnie z którymi zleceniobiorca obowiązany był do przedstawienia zleceniodawcy
planu finansowo – rzeczowego, uwzględniającego przewidywane nakłady na wykonanie zadań objętych umową.

Protokóły i notatki z negocjacji prowadzonych przez poszczególne zespoły nie były
podpisywane przez Przewodniczącego Zespołu oraz nie zawierały informacji
o podjętych ustaleniach. Nie podawano w nich liczby ofert zgłoszonych na
wykonywanie poszczególnych procedur. Brak było załączników, w których
zamieszczono kryteria wyboru poszczególnych oferentów oraz szczegółowe oraz
zapisano wyniki negocjacji dla każdej procedury. Cech dokumentu nie posiadały
zestawienia zawierające dane o liczbie procedur oraz wysokości środków na
poszczególne procedury, sporządzane na podstawie umów oraz zestawienia
zawierające dane o wysokości środków przekazanych w 1999 r. szpitalom
klinicznym, z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w ramach tych procedur.
Ministerstwo nie zapewniło skutecznego nadzoru nad wykonywaniem przez zleceniobiorców
warunków zawartych umów. Nie przeprowadziło ponadto, poza jednym przypadkiem,
kontroli w zakładach, z którymi zawarto umowy, w zakresie ilości i jakości udzielanych
świadczeń, trybu i warunków przyjmowania na leczenie w celu wykonania procedury,
celowości i gospodarności w wydatkowaniu przekazanych środków, jak również w zakresie
rozliczeń finansowych.
Ministerstwo nie egzekwowało od zakładów, z którymi zawarto umowy, przedstawiania rozliczeń
merytorycznych. Do czasu zakończenia kontroli Ministerstwo nie dokonało także rozliczenia
podmiotów, z którymi zawarło umowy – z wykorzystania środków na zadania, na które
zostały one przeznaczone.
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Zarówno w układzie wykonawczym budżetu części 35 na 1999 r., jak i w sprawozdaniu rocznym o
wydatkach budżetowych w 1999 r. (Rb–28), wydatki na realizację tych procedur w rozdziale
8523 zostały wykazane, jako wydatki jednostek budżetowych, mimo iż procedury te
realizowane były przez samodzielne publiczne zoz.
Na zorganizowane przez Ministerstwo, w ramach programów polityki zdrowotnej i procedur
wysokospecjalistycznych, centralne zakupy leków oraz leczniczych środków technicznych
wydatkowano w 1999 r., bez podstawy prawnej, środki w wysokości 238.995,9 tys. zł. Nie
podjęto również działań nowelizacji przepisów prawa regulujących tę sferę działalności.

W planie po zmianach, zaplanowano w rozdziale 8595 – Pozostała działalność
wydatki w wysokości 443.019 tys. zł. Środki te nie zostały w pełni wykorzystane.
Wydatkowano 311.524,8 tys. zł (70,3% planowanej kwoty).
Ministerstwo sfinansowało z tych środków wydatki na staże podyplomowe oraz
specjalizacje realizowane w trybie rezydentur – w wysokości 65.395,7 tys. zł. Zostały
one sklasyfikowano w § 26, tymczasem § 26 obejmuje usługi zdrowotne realizowane
przez samodzielne publiczne zoz oraz wydatki na zadania wymienione w ustawie
o zakładach opieki zdrowotnej. Staże podyplomowe oraz specjalizacje realizowane
w trybie rezydentur nie zostały wymienione w art. 54 ust. 1 ustawy o zoz, nie są więc
zadaniem, na realizację którego samodzielny publiczny zoz może uzyskać środki
budżetowe z § 26246.
Przy udzielaniu przez Ministerstwo zamówień na wykonanie, przez jednostki
badawczo - rozwojowe i inne podmioty, usług finansowanych z rozdziału 8595, nie
we wszystkich przypadkach zachowano wymagane procedury, określone w ustawie
o zamówieniach publicznych. W przypadku 3 umów na kwotę 338,3 tys. zł
stwierdzono, że wybór wykonawcy nastąpił z pominięciem ustawy o zamówieniach
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publicznych, co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt. 12 ustawy o finansach publicznych
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W 1999 r., ze środków na zadania jednostek organizacyjnych Ministerstwa
w wysokości 13.386,7 tys. zł, sfinansowano zakup usług, świadczonych na
podstawie umów zlecenia, zarówno przez pracowników Ministerstwa, jak i inne
osoby na łączną kwotę 4.347,3 tys. zł. Wydatki z tego tytułu stanowiły 47,3% w relacji do środków na wynagrodzenia osobowe, wypłacone pracownikom
Ministerstwa.
Ze środków tych sfinansowano dodatkowe wynagrodzenia, wypłacone pracownikom
Ministerstwa, w związku z zawartymi z nimi umowami zlecenia, za wykonanie,
w dużej części, zadań należące do obowiązków departamentów, w których byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Ministerstwo nie ustaliło zasad i trybu rozdysponowania środków z rezerwy
w wysokości 95.200 tys. zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych
do 1998 r. przez wojewodów i poszczególne ministerstwa, w tym zasad wyboru
wniosków, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz procedury ich rozliczenia.
Nie dysponowało także wnioskami jednostek ze sfery ochrony zdrowia - o przyznanie
dofinansowania z rezerwy. Jednostki te nie zostały bowiem poinformowane
o możliwości uzyskania dodatkowych środków na ten cel.
Podstawą podziału środków rezerwy i wyboru jednostek były wnioski,
złożone o dofinansowanie z zupełnie innych środków. Ministerstwo nie dokonało
pełnego rozliczenia jednostek, którym przyznano środki. Nie podjęło także kontroli
ich wykorzystania przez beneficjentów.
Nieustalenie przez dysponenta środków kryteriów w odniesieniu do tej grupy
zakupów, umożliwiło Kasom Chorych zakup samochodów o znacznej wartości
jednostkowej ze środków dodatkowej dotacji dla Kas Chorych. Nieokreślenie,
w przepisach prawa, limitów na jednostkowe zakupy samochodów przez Kasy
Chorych, nie zwalniało jednak dysponenta środków budżetowych od ich
wydatkowania w sposób oszczędny.

221
Na koniec 1999 r. Biuro Pełnomocnika Rządu wyodrębniło, w formie
akredytywy, na rachunku pomocniczym, niewykorzystane środki w wysokości
24.909,9 tys. zł na sfinansowanie umów, zawartych w wyniku rozstrzygniętych
procedur przetargowych na zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Kas
Chorych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wygasły one z upływem roku
budżetowego 1999 r., co oznacza, że podlegały zwrotowi do budżetu państwa.
Z pożyczki Banku Światowego pn. „Projekt Rozwoju Służby Zdrowia”
wykorzystano w 1999 r. jedynie 1,5 mln USD, podczas gdy odsetki i opłata za
gotowość do udzielenia kredytu wyniosły 2,8 mln USD, tj. równowartość 11,3 mln zł.
Na dzień 31 grudnia 1999 r. stan środków kredytu wynosił 43,4 mln USD,
tj. równowartość 168,8 mln zł, zaś łączne opłaty z tytułu odsetek i opłaty za gotowość
do udzielenia kredytu wyniosły od 1993 r. – 12,1 mln USD, tj. około 40 mln zł.
Nie wykorzystane środki kredytu Banku Światowego nie zostały wykazane
przez Ministerstwo w wykazie środków nie wygasających w 1999 r., z powodu
nieujęcia ich w ustawie budżetowej na 1999 r.
Decyzją Kierownictwa Ministerstwa, podjętą z naruszeniem ustawy o
finansach publicznych, pozostawiono na 2000 r., na rachunku inwestycyjnym
Zakładu Zamówień Publicznych, środki w wysokości 13.362,5 tys. zł, które
następnie przeniesiono, 29 lutego 2000 r., na rachunek środka specjalnego. Środki
te, pochodzące z kredytu „K-200” na sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury
medycznej dla zakładów opieki zdrowotnej, wygasły z upływem roku budżetowego
1999 i podlegały przekazaniu do budżetu państwa.
Z dotacji przyznanych w 1999 r. jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych, wydatkowały one - według stanu na koniec lutego 2000 r. 40.917,6 tys. zł, tj. 99,9% dotacji.
Dokonując wyboru wykonawców zadań państwowych Ministerstwo nie
zrealizowało

wszystkich

niezbędnych

procedur,

wynikających

z

przepisów

ustawowych, obowiązujących w 1999 r. w kwestii wyboru oferty najkorzystniejszej.
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W umowach zawieranych ze stowarzyszeniami Ministerstwo nie określało,
w sposób szczegółowy, zleconego zadania, czym naruszono art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o finansach publicznych i co utrudniało wykonywanie efektywnego nadzoru nad
realizacją zleconych zadań oraz ich rzetelne rozliczenie.
Ministerstwo wprowadziło do umów zawartych z 3 stowarzyszeniami, za ich zgodą, zmiany w formie
aneksów - po upływie terminów ich obowiązywania. Przyjęło ponadto, bez uwag, sprawozdania 5 stowarzyszeń,
w których podano, że dotacja, według umów - na poradnictwo, została wykorzystana na świadczenia medyczne,
mimo iż brak jest, poza procedurami wysokospecjalistycznymi, podstaw prawnych do zawierania przez Ministra
Zdrowia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wobec wejścia w życie systemu ubezpieczeń zdrowotnych,
zadania z zakresu ochrony zdrowia przestały być zadaniami państwa i przejęte zostały do finansowania przez
Kasy Chorych.
Polski Związek Głuchych, w swoich ośrodkach terenowych, nie kierując się określoną w umowie kwotą
dopłaty do porady, ustalał w sposób dowolny ich ceny. Mimo znanej Ministerstwu dużej rozpiętości cen porad,
nie podjęto działań w tej sprawie.

Ministerstwo nie wykonywało, w sposób efektywny, nadzoru nad realizacją
zadań przez stowarzyszenia. W lipcu 1999 r. kontrolerzy Ministerstwa przeprowadzili
kontrolę w Towarzystwie Przyjaciół „Domu Ciepła”, w wyniku której ujawniono, że w
I półroczu 1999 r. przebywały w prowadzonym przez Towarzystwo ośrodku 42 osoby,
mimo iż środki przekazane zostały na organizację dwunastu 35 osobowych turnusów
rehabilitacyjno-instruktażowych. Ministerstwo posiadając informację, że dotacja w
wysokości 159 tys. zł jest wykorzystywana, podobnie jak i w latach poprzednich,
niezgodnie z przeznaczeniem, nie podjęło działań w tej sprawie.
W 1999 r. Ministerstwo nie podjęło działań, w kierunku zmiany formy dofinansowywania zakładów
opiekuńczo–leczniczych i leczniczo–wychowawczych, prowadzonych przez kościelne osoby prawne, w związku
z możliwością negocjowania przez te zakłady umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Kasami Chorych.
Kontynuowało natomiast zakup świadczeń zdrowotnych w tych zakładach, w ramach
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umów zawartych w 1993 r. na czas nieokreślony. Na ten cel wydatkowano w 1999 r. 49.268 tys. zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w części 35 kształtowało się w 1999 r. na poziomie 1.903
zł. W Biurze Pełnomocnika Rządu wynosiło natomiast 5.911 zł, zaś w Biurze ds. Zagranicznych Programów
Pomocy w Ochronie Zdrowia - 4.355 zł, co było skutkiem niepełnego wykorzystania w tych jednostkach
planowanych etatów kalkulacyjnych, w sytuacji jednoczesnego wysokiego wykorzystania środków na
wynagrodzenia.

Z przyznanych dla Biura Pełnomocnika Rządu 200 etatów kalkulacyjnych
w 1999 r. wykorzystano 47 (23,5%), zaś plan wydatków na wynagrodzenia
(3.508 tys. zł) został wykonany w 95% (3.334 tys. zł). Natomiast w Biurze
ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, z planowanych 75 etatów
Biuro wykorzystało 31, natomiast plan wydatków na wynagrodzenia (1.620 tys. zł)
został wykonany w 100%.
Fakty te wskazują, że Ministerstwo nie zapewniło skutecznego nadzoru nad wykorzystaniem środków na
wynagrodzenia, m.in. przez dokonywanie analiz wykonania planów etatów i wydatków na wynagrodzenia w
podległych jednostkach.
Nie został w pełni zrealizowany wniosek NIK, dotyczący zwrotu do budżetu 6.042,2 tys. zł, tj. środków
pozostawionych, po zakończeniu roku budżetowego 1997, na rachunkach bankowych 4 podmiotów. Do końca
1999 r. wyegzekwowano jedynie 1.242,2 tys. zł (20,6%), co oznacza, że do budżetu państwa nie wpłynęły
należne mu środki w wysokości 4.800 tys. zł.
W wystąpieniach do kolejnych Ministrów Zdrowia NIK od co najmniej pięciu już lat wnosi o
niezwłoczne podjęcie decyzji w sprawie nieruchomości przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie. W kwietniu 1999 r.
NIK kolejny raz wnioskowała o rozwiązanie tej sprawy. Wniosek nie został jednak zrealizowany. Niekorzystne
relacje finansowe, wynikające z umowy najmu z 1 maja 1988 r., powodują więc – w dalszym ciągu uszczuplenie wpływów do budżetu. W 1999 r. z tytułu czynszu płaconego przez najemcę, za wynajem
pomieszczeń w budynku przy ul Długiej,
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Ministerstwo uzyskało dochody w wysokości 5 tys. zł, zaś wydatki z tytułu podnajmu, tj. kosztów
eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych, wyniosły 83,6 tys. zł.
Sprawa tej nieruchomości pozostaje więc w dalszym ciągu nieuregulowana, zaś jedynym podmiotem,
który uzyskuje korzyści z umowy najmu z 1988 r., jest najemca - Spółka z o.o. Wydawnictwo Lekarskie
„PZWL”.
NIK wnioskowała o zwrot do budżetu niewykorzystanych środków w wysokości 2.267,6 tys. zł na
leczenie obywateli polskich za granicą, pozostawionych na koniec 1998 r. na kontach polskich placówek
dyplomatycznych za granicą. Wniosek ten jest ponawiany od kilku już lat, lecz nie został zrealizowany.
Ani jedna z polskich placówek dyplomatycznych, dysponująca w 1998 r. środkami na leczenie za granicą, nie
dokonała zwrotu niewykorzystanych środków. Tymczasem na koniec 1999 r. na rachunkach 7 placówek
dyplomatycznych pozostawały niewykorzystane środki - w wysokości 1.837,9 tys. zł. Pozostawienie ich na
rachunkach jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami RP, nastąpiło z naruszeniem przepisów
prawa.
Zaznaczyć ponadto należy, że kierowanie na leczenie za granicą obywateli polskich oraz finansowanie
jego kosztów następowało bez podstawy prawnej. Zarządzenie Ministra Zdrowia regulujące te kwestie zostało
bowiem uchylone.
NIK wnioskowała o poprawę skuteczności działania służb legislacyjnych Urzędu Ministra, jak również
o szybkie zakończenie prac nad projektami aktów wykonawczych do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Wniosek ten nie został wykonany. Minister Zdrowia zalegał z wydaniem 60 aktów wykonawczych, w tym m.in.
16 rozporządzeń do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Od czerwca 1998 r. brak jest przepisów wykonawczych, określających zasady atestowania aparatury
medycznej nabywanej przez publiczne zoz. Tym samym dopuszczono do sytuacji, w której przez prawie 2 lata
aparatura stosowana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być nabywana bez obowiązku posiadania
stosownych atestów, określonych na gruncie polskiego prawa, lub przynajmniej przez potwierdzenie przez
przepisy prawa krajowego obowiązku posiadania przez tę aparaturę wskazanych atestów (certyfikatów),
uznawanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
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Opóźnione wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia regulującego zasady i tryb finansowania z
budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej247,
które weszło w życie 18 listopada 1999 r., pozbawiło te zakłady w 1999 r. możliwości uzyskania należnych im
środków, z tytułu faktycznie świadczonych usług zdrowotnych.
Nie został zrealizowany wniosek, postulujący zracjonalizowanie wydatków Centrali Ministerstwa,
zwłaszcza z tytułu umów, na podstawie których są zlecane pracownikom i osobom spoza Ministerstwa prace,
które należą do zadań poszczególnych departamentów. Wydatki z tytułu usług świadczonych na podstawie umów
zlecenia i umów o dzieło wyniosły w 1999 r. 3.832,9 tys. zł, stanowiąc 41,7% - w relacji do kwoty wypłaconych
wynagrodzeń osobowych.

Ministerstwo nie zrealizowało także wniosków, dotyczących: wyegzekwowania
od Instytutu Psychiatrii i Neurologii kwoty 40 tys. zł, w związku z niewykonaniem
przez zleceniobiorcę zadań, określonych w umowie z 27 kwietnia 1998 r.,
wyegzekwowania od jednostek niepaństwowych, a następnie zwrotu do budżetu
wykorzystanych przez te jednostki, z naruszeniem przepisów prawa, środków
w wysokości 499,7 tys. zł., zaprzestania pokrywania ze środków na inwestycje
centralne,

kosztów

administracyjnych

zarządów

inwestycji,

funkcjonujących

w strukturach akademii medycznych oraz ustalenia zasad ich funkcjonowania
i finansowania, a także zwrotu do budżetu z powyższego tytułu środków wysokości
4.701,1 tys. zł.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych wyniosły
34.553 tys. zł i były niższe od planowanej kwoty o 100.456 tys. zł, tj. 77,4% oraz niższe od
dochodów zrealizowanych w 1998 r. o 143.332 tys. zł, tj. o 80,6%.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych wyniosły
37.493 tys. zł i były niższe o 95.260 tys. zł, tj. 71,8% od kwoty planowanej i niższe o
137.632 tys. zł, tj. o 78,6% od wydatków zrealizowanych w 1998 r.
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Skutkiem nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli było uszczuplenie wpływów do budżetu
państwa w wysokości 41,8 mln zł oraz wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa,
łącznie 404,8 mln zł.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999 r. w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Powyższą ocenę uzasadniają głównie ustalenia kontroli, wskazujące na:

- Nielegalne wydatkowanie przez Ministerstwo Zdrowia 239 mln zł na tzw. centralne
zakupy leków i leczniczych środków technicznych, przekazywanych następnie
nieodpłatnie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. Minister
Zdrowia, mimo braku podstawy prawnej do dystrybucji – w skali kraju – leków
i leczniczych środków technicznych, zakupionych z części 35 budżetu państwa, nie
podjął inicjatyw, umożliwiających nowelizację przepisów prawa regulujących tę
sferę działalności, kontynuując praktykę z lat ubiegłych, nie mającą prawnego
umocowania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia.
- Niewywiązywanie się przez Ministra Zdrowia z obowiązków terminowego
wydawania aktów wykonawczych do ustaw oraz inicjowania rozwiązań
dostosowujących stan prawny do potrzeb wynikających z reformy sfery ochrony
zdrowia. Minister Zdrowia zalegał z wydaniem 60 rozporządzeń, w tym m.in. 16 do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. NIK wnioskowała wielokrotnie
o poprawę skuteczności działania służb legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz
szybkie zakończenie prac nad projektami aktów wykonawczych. Wnioski te nie
zostały zrealizowane, mimo deklarowanego przez Ministra Zdrowia z lipca 1999 r.
szybkiego zakończenie prac nad projektami aktów, związanych z reformą ochrony
zdrowia i nowelizacją ustawy o zoz. Skutki zaniedbań w tej sferze miały także
wpływ na realizację budżetu w 1999 r. Np. rezultatem opóźnionego wydania
rozporządzenia regulującego zasady i tryb finansowania świadczeń zdrowotnych
udzielanych bezpłatnie przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, było
niewykorzystanie w 1999 r. części środków przewidzianych w budżecie państwa na
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ten cel - w wysokości 12 mln zł. Niewydanie rozporządzenia do ustawy o zoz,
określającego plan rozmieszczenia szpitali publicznych, może z kolei prowadzić do
przeznaczania środków z rezerw na restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej,
dla jednostek, które zakwalifikowane zostaną do likwidacji.
- Niecelowe przedłużenie, na wniosek Ministra Zdrowia z 16 czerwca 1999 r.,
terminu zamknięcia pożyczki Banku Światowego na cele przewidziane w „Projekcie
Rozwoju Służby Zdrowia” - do dnia 31 grudnia 2000 r. W 1999 r. z pożyczki
wykorzystano jedynie 1,5 mln USD, podczas gdy odsetki i opłata za gotowość do
udzielenia kredytu wyniosły 2,8 mln USD, tj. równowartość 11,3 mln zł. Na dzień
31 grudnia 1999 r. stan środków kredytu wynosił 43,4 mln USD, tj. 168,8 mln zł,
zaś łączne opłaty z tytułu odsetek i opłaty za gotowość do udzielenia kredytu
wyniosły od 1993 r. – 12,1 mln USD, tj. 40 mln zł. NIK już w grudniu 1997 r. – w
kontekście krytycznej oceny wykorzystania pożyczki na cele wskazane w umowie z
Bankiem – wskazywała na potrzebę określenia ostatecznego terminu zakończenia
zaktualizowanego „Projektu” i przewidywanych wydatków, związanych z jego
realizacją. Wnioski NIK w tej sprawie nie zostały jednak wykorzystane przez
ówczesnego Ministra Zdrowia.
- Uszczuplenie wpływów do budżetu państwa w łącznej wysokości 41,8 mln zł,
w tym m.in. przez pozostawienie na rachunku pomocniczym Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego środków
wygasających w 1999 r. w wysokości 24,9 mln zł oraz 13,4 mln zł - na rachunku
Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia, które następnie
przeniesiono w dniu 29 lutego 2000 r. na rachunek środka specjalnego tego
Zakładu. Działanie to należy ocenić jako nielegalne i nierzetelne. Decyzję
o pozostawieniu środków w wysokości 13,4 mln zł podjęto, mimo iż Minister
Finansów informował Ministra Zdrowia o braku prawnej możliwości pozostawienia
tych środków do wykorzystania w roku następnym. Do budżetu nie zostały także
zwrócone niewykorzystane środki w wysokości 1,8 mln zł, pozostawione
nielegalnie na koniec 1999 r. na rachunkach polskich placówek dyplomatycznych za
granicą.
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- Rozdysponowanie przez Ministra Zdrowia rezerwy w wysokości 95,2 mln zł na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przed 1998 r. przez
wojewodów i niektóre ministerstwa, z zaniedbaniem określenia zasad i trybu jej
podziału. Nieudokumentowanie postępowania przy podziale środków publicznych,
bez wniosków potencjalnych beneficjentów i kryteriów podziału środków, stwarza –
w ocenie NIK - ryzyko korupcji. Środki te nie zostały rozliczone do czasu
zakończenia kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli, oceniając negatywnie wykonanie budżetu przez
Ministerstwo Zdrowia, wzięła ponadto pod uwagę następujące, istotnie uchybienia
i nieprawidłowości, mające wpływ na wykonanie budżetu:
- Niewykonywanie przez Ministerstwo efektywnego nadzoru nad sposobem
wykorzystania środków z rezerw celowych, przekazanych jednostkom, wobec
których Minister Zdrowia wykonuje funkcję organu założycielskiego oraz, za
pośrednictwem wojewodów, innym jednostkom. Skutkiem tego było nie rozliczenie
w obowiązujących terminach sprawozdawczych: środków z rezerw na niektóre
wydatki bieżące - w wysokości 169,1 mln zł oraz części niewykorzystanych
środków z rezerwy z 1998 r. na wdrożenie reform systemowych w sferze ochrony
zdrowia, umieszczonych na rachunku depozytowym – w wysokości 161,6 mln zł.
Środki te nie zostały rozliczone do czasu zakończenia kontroli.
- Niewykonywanie przez Ministerstwo, w sposób skuteczny, funkcji dysponenta
głównego części 35 budżetu państwa, w tym m.in. obowiązków z zakresu nadzoru
nad gospodarką środkami na wynagrodzenia. Np. w dwóch podległych jednostkach
wynagrodzenia kształtowały się średnio na poziomie 5,9 tys. zł i 4,4 tys. zł,
przy przeciętnym wynagrodzeniu w części 35 wynoszącym 1,9 tys. zł. Wysoki
poziom

wynagrodzeń

osiągnięto

przez

ograniczenie

zatrudnienia,

jednoczesnym pełnym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia.

przy

Skutkiem

niewykonywania efektywnego nadzoru nad wykorzystaniem środków na zadania
zlecone stowarzyszeniom ochrony zdrowia było m.in. finansowanie zadań nie
wyszczególnionych w umowach na kwotę 8 mln zł lub finansowanie ich w kwotach
wyższych od określonych w

umowie – 0,3 mln zł. Ministerstwo nie
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wyegzekwowało również rozliczenia 11 zadań inwestycyjnych zakończonych
w 1999 r., w tym jednej inwestycji wieloletniej oraz zwrotu - od niektórych
jednostek

ochrony

zdrowia

–

niewykorzystanych

wygasających

środków

inwestycyjnych – w wysokości 1,7 mln zł. Przyjmowane od tych jednostek
rozliczenia z zakupu sprzętu i aparatury medycznej były nierzetelne.
- Niewykonywanie przez Zespół ds. procedur wysokospecjalistycznych zadań
określonych w zarządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 1998 r. w tej sprawie
oraz niezapewnienie przez Ministerstwo efektywnego nadzoru nad wykonywaniem
przez zleceniobiorców umów, zawartych na wykonywanie tych procedur.
Ministerstwo nie wyegzekwowało od zleceniobiorców rozliczenia środków
wykorzystanych na te procedury w wysokości 579,7 mln zł - w terminach
określonych w umowach.
- Sfinansowanie przez Ministerstwo, z naruszeniem przepisów o klasyfikacji
budżetowej, jako wydatków na usługi zdrowotne - wydatków na staże
podyplomowe i specjalizację w wysokości 65,3 mln zł oraz dydaktykę
stomatologiczną, realizowaną przez szpitale kliniczne – w wysokości 10 mln zł.
Ministerstwo pokryło również wydatki inwestycyjne i bieżące, w tym m.in. na zakup
aparatury medycznej, adaptację

pomieszczeń

szpitalnych

oraz

rozbudowę

i modernizację obiektów - ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej
w wysokości ponad 32,4 mln zł. Na wniosek Ministra Zdrowia przeniesiono
ponadto część środków na realizację Programu zintegrowane ratownictwo
medyczne w wysokości 42 mln zł - na wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 1999, co oceniono jako działanie niecelowe.
- Nielegalne wydatkowanie przez Ministerstwo 49,3 mln zł - na świadczenia
zdrowotne w zakładach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, mimo
przejęcia przez Kasy Chorych finansowania świadczeń zdrowotnych w 1999 r.
- Przekazanie przez Ministerstwo, z naruszeniem przepisów prawa, środków
inwestycyjnych na zakup sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 11,7 mln zł jednostkom, dla których Minister Zdrowia nie jest organem założycielskim.
Nieustalenie przez Ministra Zdrowia, jako dysponenta środków, kryteriów zakupów
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z rezerwy na zakupy inwestycyjne, skutkiem czego był niegospodarne nabycie przez
Kasy Chorych samochodów o znacznej wartości jednostkowej.
- Wydatkowanie przez Ministerstwo środków na prace, które zgodnie z regulaminem
organizacyjnym należały do zadań poszczególnych departamentów, a były zlecane
odpłatnie osobom spoza Urzędu i własnym pracownikom, co oceniono jako
działanie niecelowe i niegospodarne. Ponadto wydatkowanie, z naruszeniem ustawy
o zamówieniach publicznych, środków w wysokości ponad 0,3 mln zł na zakup
usług finansowanych z rozdziału 8595 – Pozostała działalność.
-

Niewykonanie przez Ministerstwo Zdrowia wniosków pokontrolnych NIK248, dotyczących rozliczania rezerw
celowych, zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na leczenie obywateli polskich za granicą,
pozostawionych na kontach polskich placówek dyplomatycznych na koniec 1998 r., zaprzestania
utrzymywania ze środków na inwestycje wieloletnie zarządów inwestycji akademii medycznych oraz zwrotu
do budżetu środków w wysokości 4,7 mln zł, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; nie usunięcie
przyczyn nieskutecznego wykonywania zarządu nad nieruchomością przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, w
wyniku czego niegospodarnie wydatkowano w 1999 r. 78,6 tys. zł.

W wystąpieniu skierowanym w wyniku kontroli do Ministra Zdrowia,
przedstawiono wnioski, dotyczące:
1. Realnego szacowania źródeł dochodów budżetowych na etapie ich planowania
oraz podjęcie działań, zmierzających do wykorzystania wszystkich możliwych
źródeł tych dochodów, również przez dysponentów II i III stopnia.
2. Zapewnienia rzetelnej analizy wydatków, przed podjęciem decyzji o zmianach
w planie wydatków budżetowych, jak również szczegółowego i konkretnego
uzasadnienia tych decyzji.
3. Zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o posiadaniu przez
jednostki finansowane z części 35 zobowiązań, które zostały zaciągnięte
i nie spłacone w 1999 r.

248

Przedstawionych Ministrowi Zdrowia po kontroli wykonania części 35 budżetu państwa w 1998 r.
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4. Zapewnienia, w trakcie realizacji budżetu, bieżącej analizy wydatków części 35,
w celu

wydatnego

ograniczenia

wysokości

środków

niewykorzystanych;

uznawania za wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego tylko tych
wydatków, które faktycznie nie zostały poniesione w danym roku.
5. Wyegzekwowania terminowego opracowywania planów rzeczowo – finansowych
wydatków związanych z integracją z Unią Europejską.
6. Podjęcia niezbędnych decyzji, usprawniających pracę Resortowej Komisji
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7. Zapewnienia

prawidłowego

działania

służb

legislacyjnych,

m.in.

przez

zapewnienie, ze strony Kierownictwa Ministerstwa, skutecznego nadzoru nad
pracami

legislacyjnymi

wykonywanymi

przez

poszczególne

jednostki

organizacyjne, w tym Departament Prawny; doprowadzenia do szybkiego wydania
zaległych

aktów

wykonawczych

oraz

podjęcia

niezbędnych

inicjatyw

ustawodawczych, harmonizujących stan prawny z przyjętymi rozwiązaniami
reformującymi sferę ochrony zdrowia.
8. Podjęcia

działań,

zapewniających

skuteczne

zrealizowanie

wniosków,

przedstawionych w wystąpieniu NIK z 30 kwietnia 1999 r., dotyczących: usunięcia
przyczyn

niegospodarnego

wykonywania

zarządu

nad

nieruchomością

przy ul. Długiej 38/40; wyegzekwowania zwrotu do budżetu kwot pozostawionych
po zakończeniu 1997 r. na rachunkach bankowych Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki – 4.600 tys. zł i Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy– Zdroju –
200 tys. zł; zaprzestania pokrywania, ze środków na inwestycje centralne, kosztów
administracyjnych zarządów inwestycji akademii medycznych oraz ustalenia zasad
funkcjonowania i finansowania tych zarządów i wyegzekwowania od inwestorów
zwrotu do budżetu środków w wysokości 4.701,1 tys. zł, wykorzystanych przez
nich niezgodnie z przeznaczeniem.
9. Dokonania zwrotu do budżetu środków w wysokości 1.837,9 tys. zł,
przeznaczonych na leczenie obywateli polskich za granicą, a pozostawionych na
koniec 1999 r. na kontach polskich placówek dyplomatycznych; uregulowania
sprawy leczenia obywateli polskich za granicą oraz sposobu finansowania tego
leczenia.
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10. Zracjonalizowania wydatków, z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, na
podstawie których zlecane są, za dodatkową odpłatnością, zadania należące,
zgodnie z regulaminem organizacyjnym, do zadań poszczególnych departamentów
i biur Ministerstwa.
11. Egzekwowania od oferentów ubiegających się o udzielanie świadczeń w ramach
wysokospecjalistycznych procedur medycznych - przedkładania planów finansowo
– rzeczowych, zawierających niezbędne dane określone w przepisach prawa;
ustalania cen jednostkowych procedur medycznych, z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów tych procedur.
12. Podjęcia niezbędnych decyzji, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
Zespołu ds. wysokospecjalistycznych procedur medycznych, w szczególności
w zakresie dokumentowania czynności i działań podejmowanych przy realizacji
tych procedur.
13. Rozważenia celowości zainicjowania zmian w obowiązującej klasyfikacji
budżetowej, umożliwiających finansowanie procedur medycznych, realizowanych
przez samodzielne publiczne zoz, jak również staży podyplomowych i specjalizacji
realizowanych w trybie rezydenckim.
14. Sprawowania skutecznego nadzoru nad realizacją wysokospecjalistycznych
procedur medycznych; rozliczenia procedur zrealizowanych w 1999 r.
15. Odstąpienia od praktyki dokonywania centralnych zakupów leczniczych środków
technicznych i leków, finansowanych ze środków części 35 budżetu państwa,
a następnie przekazywania ich nieodpłatnie jednostkom ze sfery ochrony zdrowia.
16. Egzekwowania przy wyborze wykonawców zadań państwowych, zasady wyboru najkorzystniejszej oferty,
jak również zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją zadań zleconych, przez dokonywanie
systematycznych kontroli wykonywania tych zadań; zamieszczania w umowach ze stowarzyszeniami
szczegółowego opisu zleconego zadania, z uwzględnieniem kalkulacji jego kosztów, w celu umożliwienia
późniejszego, rzetelnego zweryfikowania sprawozdań przedstawianych przez zleceniobiorców.
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17. Wyegzekwowania od Polskiego Związku Głuchych, a następnie dokonania zwrotu do budżetu, środków w
wysokości 286,9 tys. zł, wydatkowanych na porady w stawkach za usługę wyższych, aniżeli określone w
umowie.
18. Rozważenia celowości podjęcia działań prowadzących do zmiany zasad finansowania zakładów opiekuńczo
– leczniczych i leczniczo – wychowawczych, prowadzonych przez kościelne osoby prawne; zaprzestania
zakupu w tych zakładach świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Kasy Chorych.

19. Zaprzestania finansowania wydatków z rozdziałów 8522 i 8595, które nie mogą
być pokrywane ze środków § § 26, 27 i 73 klasyfikacji budżetowej.
20. Finansowania programów polityki zdrowotnej zgodnie z przepisami prawa, w tym
zawierania umów z realizatorami programów, z zachowaniem wszystkich
wymogów formalno-prawnych; zapewnienia zatwierdzania oraz terminowego
i kompletnego rozliczania tych umów.
21. Odpowiednio wczesnego zawierania umów w ramach realizacji programu
„Działalność kliniczna” instytutów naukowo – badawczych i uwzględniania
w nich terminów przekazania środków; w przypadku dokonywania wyboru,
spośród samodzielnych publicznych zoz, wykonawców usług finansowanych
z rozdziału 8595, zapewnienie stosowania zasad i procedur określonych w ustawie
o zamówieniach publicznych.
22. Wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środków rezerw celowych
rozliczenia tych środków; w przypadku stwierdzenia, iż środki te nie zostały
wydatkowane na cele określone w ustawie budżetowej, bądź nie zostały
wydatkowane w pełnej wysokości – spowodowanie ich zwrotu do budżetu;
zapewnienia czytelnych zasad i kryteriów przyznawania dodatkowych środków
z rezerw lub depozytu.
23. Wyegzekwowania od jednostek, które otrzymały środki na zadania inwestycyjne
lub zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, stosownych rozliczeń tych środków; w
przypadku braku rozliczeń – zwrotu tych środków.
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24. Zapewnienia ze strony właściwych służb odpowiedzialnych za realizację
i finansowanie inwestycji: zawierania umów z akademiami medycznymi, jako
inwestorami zastępczymi, w zakresie realizacji budownictwa inwestycyjnego;
renegocjowania przez Zarząd Inwestycji Śląskiej AM umowy z firmą
„Amplomed–Europe”, na dostawę wyposażenia dla Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki; renegocjowania umowy z Uzdrowiskiem „KrynicaZdrój”, na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń kotłowni na zespół
żywienia, tj. do wysokości 50% wartości kosztorysowej - 773,5 tys. zł;
wyegzekwowanie od Uzdrowiska zwrotu środków w wysokości 226,5 tys. zł, jako
różnicy między przekazaną kwotą dofinansowania, a możliwą do dofinansowania
wartością kosztorysową inwestycji; skutecznego nadzoru nad realizacją inwestycji,
przez zwiększenie liczby stanowisk pracy, zobowiązanych do kontroli i lustracji
inwestycji finansowanych z budżetu.
25. Zaprzestania
inwestycyjnych

finansowania

przez

Ministerstwo

zakupu

gotowych

dóbr

dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organami

założycielskimi nie jest Minister Zdrowia.
26. Wyegzekwowania zwrotu do budżetu środków w wysokości 13.362,5 tys. zł,
pozostawionych na rachunku Zakładu Zamówień Publicznych, z tytułu
niewykorzystanych w 1999 r. środków inwestycyjnych oraz środków w wysokości
24.909,9 tys. zł, pozostałych na koniec 1999 r. na rachunku pomocniczym Biura
Pełnomocnika

Rządu

ds.

Wprowadzenia

Powszechnego

Ubezpieczenia

Zdrowotnego.
27. Ustalenia ostatecznego harmonogramu realizacji zadań oraz nieprzekraczalnego
terminu zakończenia wydatkowania kredytu Banku Światowego, przeznaczonego
na restrukturyzację opieki zdrowotnej w Polsce, ze względu na wysokie
i narastające z każdym rokiem koszty obsługi tego kredytu.
28. Podjęcia decyzji, zapewniających realizację postanowień ustawy o finansach
publicznych, zobowiązujących dysponentów do sprawowania nadzoru i kontroli
nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek i dokonywania w tym
celu, nie rzadziej niż raz na kwartał, okresowych ocen m.in. wykorzystania
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wydatków inwestycyjnych oraz podejmowania, w razie potrzeby, działań
zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu.
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CZĘŚĆ 36 - MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.256.000,9 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na
1999 r. były niższe o 114.199,1 tys. zł, tj. o 8,3%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym
wyższe o 164.117,3 tys. zł, tj. o 15,0%, a realnie wzrosły o 7,2%.

Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były realizowane przez jednostki
sądownictwa powszechnego opłaty sądowe, które wyniosły 1.018.487,9 tys. zł (81,1%
dochodów ogółem) oraz grzywny i kary, które wyniosły 182.660,5 tys. zł (14,5%
dochodów ogółem). Pozostałe dochody w wysokości 54.852,5 tys. zł (4,4%
dochodów ogółem) osiągnięto między innymi z tytułu potrąceń z wynagrodzeń
zatrudnionych osadzonych – 21.824 tys. zł, odsetek – 9.677,6 tys. zł, wpływów z usług
– 4.482,2 tys. zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 1.469,4
tys. zł oraz nadwyżek zakładów budżetowych – 59,3 tys. zł.
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły wystąpienia
na koniec 1999 r. zaległości w realizacji dochodów budżetowych w wysokości
383.278,5 tys. zł, stanowiącej 30,5% wykonanych dochodów. Zaległości te były
wyższe od zaległości na koniec 1998 r. o 53.347,1 tys. zł, tj. o 16,2% i powstały
głównie w wyniku nie wyegzekwowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego
grzywien i kar w wysokości 256.142,2 tys. zł i opłat sądowych w wysokości
125.074,7 tys. zł. Podkreślenia wymaga mała skuteczność egzekucji grzywien i kar.
Z kwoty należnych w 1999 r. grzywien i kar wynoszącej 438.802,6 tys. zł,
wyegzekwowano tylko 182.660,5 tys. zł, tj. 41,6% (w 1998 r. 201.444 tys. zł, tj. 46,3%).
Z kwoty należnych w 1999 r. opłat sądowych wynoszącej 1.143.562,2 tys. zł wyegzekwowano 1.018.488 tys.
zł, tj. 89,1% (w 1998 r. 844.755 tys. zł tj. 89,9%).
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 36 Ministerstwo Sprawiedliwości w wysokości 4.065.219 tys. zł. W ciągu 1999 r.
wydatki zostały zwiększone o 309.284 tys. zł do łącznej wysokości 4.374.503 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 172.862 tys. zł,
wypłat odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 131.000 tys. zł, usuwania skutków powodzi 1997 r. - 4700 tys. zł, sfinansowania reformy oświaty w szkolnictwie
przywięziennym i w szkołach przy zakładach dla nieletnich - 1.477 tys. zł i dotacji ustalonej przez Pełnomocnika
Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – 1.000 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.356.476 tys. zł, tj. 99,6% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 840.996 tys. zł, tj. o 23,9%, a realnie wzrosły o 15,5%.
Dominującymi pozycjami wydatków były:
-

wydatki sądownictwa powszechnego (41,2% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły 1.801.725,7
tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach. W porównaniu z 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o
36,8% a realnie wyższe o 27,5%,
- wydatki więziennictwa (24,8% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły 1.086.156,4 tys. zł, tj.
100% budżetu po zmianach. W porównaniu z 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 16,5%, a
realnie wyższe o 8,5%,
- wydatki terenowych jednostek prokuratury powszechnej (13,2% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki
wyniosły 577.701 tys. zł, tj. 100% budżetu po zmianach. W porównaniu z 1998 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 19,1% a realnie wyższe o 11,0%.
W ustawie budżetowej na 1999 r. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 253.200 tys. zł. Plan po zmianach
wyniósł 267.220 tys. zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 267.177,4 tys. zł, co stanowiło 105,5%
określonych w ustawie
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budżetowej środków na ten cel i 100% planu po zmianach. Środki na wydatki majątkowe przeznaczono na
realizację budownictwa w wysokości 205.739,1 tys. zł i na zakupy inwestycyjne w wysokości 61.480,8 tys. zł. W
wyniku realizacji budownictwa obejmującego budowę i wykup budynków uzyskano przyrost 52.451 m2
powierzchni użytkowej głównie dla sądów i prokuratur. Zmodernizowano 44.729 m2 powierzchni użytkowej.
Zakupiono między innymi 88 samochodów osobowych, 9 samochodów dostawczych, 30 pojazdów
przystosowanych do potrzeb Służby Więziennej. Sfinansowano zabudowę 22 nowych pojazdów na samochody
do przewozów specjalnych (operacyjno-konwojowych). Ze środków na wydatki majątkowe zakupiono ponadto
47 central telefonicznych oraz 446 kopiarek.

Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w resorcie wyniosło 78.781 osób,
w tym w: dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa 508 osób.
W porównaniu do 1998 r., przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe
o 1.287 osób, tj. o 1,7% a w: dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa
wyższe o 41 osób, tj. o 8,8%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeciętne zatrudnienie było niższe o 4.455 osób, a w dziale 91 niższe o 67 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.209 zł,
w tym w: dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 2.352 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r
wzrosło w warunkach porównywalnych o 3,8%, w tym w dziale 91 o 13,2%.
W 1999 r. średnie wynagrodzenie sędziów wyniosło 3.975 tys. zł i było
wyższe od średniego wynagrodzenia w 1998 r. o 13,9%. W 1999 r. średnie
wynagrodzenie prokuratorów wyniosło 4.023 zł i w porównaniu do 1998 r. było
wyższe o 16,0%. W 1999 r. nastąpił w porównaniu do 1998 r. znaczący wzrost
wynagrodzeń pracowników administracji w sądach i prokuraturach. Pracownicy
administracji sądowej otrzymywali w 1998 r. średnie wynagrodzenie w wysokości
1.006 zł. W 1999 r. średnie wynagrodzenie wzrosło do wysokości 1.687 zł, tj. o
67,7%. Pracownicy administracji prokuratorskiej otrzymywali w 1998 r. średnie
wynagrodzenie w wysokości 976 zł. W 1999 r. średnie wynagrodzenie wzrosło
do wysokości 1.615 zł, tj. o 65,5%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 206.890 tys. zł,
w tym wymagalne 66.835 tys. zł co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1998 r. odpowiednio o 44,6% i 202,7%.
Na kwotę 66.835 tys. zł zobowiązań wymagalnych, składały się w całości
zobowiązania Skarbu Państwa dla osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego, w tym odsetki w wysokości 3.080 tys. zł.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 151.737,6 tys. zł i były niższe o 1.285,1 tys. zł o (0,8%)
od kwoty planowanej po zmianach. Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ
zmniejszeniu z 0,9% w 1998 r. do 0,8% w 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 1999 r. wyniosły 134.998 tys. zł i były o 12.762,7 tys. zł (8,6%) niższe
od kwoty planowanej po zmianach oraz o 4,3% wyższe niż wykonanie w 1998 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 59,3 zł i były niższe o 57,1 tys. zł tj. o 49,1% od wpłat
zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierozdysponowania pomiędzy podległe jednostki organizacyjne - w terminie
określonym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w ciągu 21 dni
od ogłoszenia ustawy budżetowej - środków w wysokości 231.356,5 tys. zł, tj. 6,7%
kwoty określonej ustawą budżetową na 1999 r., co stanowiło utworzenie quasi
rezerwy budżetowej i było niezgodne z art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych. Podkreślenia wymaga, że Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło już
quasi rezerwę budżetową, wykonując budżet na rok 1998 i po zeszłorocznej kontroli
budżetowej

Najwyższa

Izba

Kontroli

przekazała

Ministerstwu

wniosek

o zaprzestanie tego typu działań niezgodnych z prawem;
- wzroście zaległości budżetowych w 1999 r. w stosunku do 1998 r. w wyniku
nieskutecznego egzekwowania należności sądowych, w tym szczególnie grzywien i kar.
Z kwoty należnych w 1999 r. grzywien i kar wynoszącej 438.802,6 tys. zł
wyegzekwowano tylko 182.660,5 tys. zł, tj. 41,6%. Nie wyegzekwowano
256.142,1 tys. zł;
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- przekazania szczegółowego planu dochodów i wydatków części 36 – Ministerstwo
Sprawiedliwości, zwanego dalej „układem wykonawczym” do Ministra Finansów
z 2 dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych;
- przekazania

informacji

z 16 dniowym

o

opóźnieniem

ostatecznych
do

kwotach

Centralnego

dochodów

Zarządu

i

Służby

wydatków
Więziennej

i z 30 dniowym opóźnieniem do pozostałych podległych dysponentów, w stosunku
do terminu określonego w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- zamieszczenia przez Centralny Zarząd Służby Więziennej we wniosku o przyznanie
środków z rezerw celowych w wysokości 10 tys. zł nierzetelnego uzasadnienia
dotyczącego przeznaczenia środków;
- niedokonywania w okresowych ocenach wykonania budżetu analizy stopnia
wykorzystania środków na wynagrodzenia i etatów kalkulacyjnych;
- niewłaściwego klasyfikowania wydatków budżetowych poniesionych na integrację z
Unią Europejską, co było niezgodne z „Klasyfikacją dochodów i wydatków
budżetowych” stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów;
- udzielenia zamówienia publicznego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na
zasadach ogólnych w trybie z wolnej ręki, mimo że zgodnie z przepisem § 1 pkt 5
regulaminu

wewnętrznego

udzielania

zamówień

publicznych

na

zasadach

szczególnych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, stanowiącego
załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie
wewnętrznego

regulaminu

udzielania

zamówień

publicznych

na

zasadach

szczególnych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej zamówienie to
powinno być udzielone na zasadach szczególnych. Ponadto centrala Ministerstwa
Sprawiedliwości wypłaciła odsetki od wadium wniesionego przez oferenta,
w wysokości obliczonej niezgodnie z zasadami określonymi w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych;
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- przejęcia funkcji głównego księgowego budżetu resortu bez protokolarnego
przekazania, co stanowiło naruszenie przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych
księgowych

budżetów,

jednostek

budżetowych,

zakładów

budżetowych

i gospodarstw pomocniczych.
Ocena i wnioski.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 36 Ministerstwo Sprawiedliwości, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym
skierowanym do Ministra Sprawiedliwości sformułowała wnioski, które dotyczyły:

1. Zaniechania tworzenia quasi rezerw środków budżetowych w Ministerstwie
Sprawiedliwości i w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, poprzez niepełny
podział środków finansowych określonych w układzie wykonawczym budżetu.
2. Podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy skuteczności egzekucji
należności sądowych, grzywien i kar.
3. Przekazywania

układu

wykonawczego

budżetu

resortu

sprawiedliwości

do Ministra Finansów w terminie określonym w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
4. Przekazywania do podległych dysponentów informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w terminie określonym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
5. Przedstawiania przez Centralny Zarząd Służby Więziennej we wnioskach
o przyznanie środków z rezerwy celowej, rzetelnego uzasadnienia dotyczącego
przeznaczenia tych środków.
6. Planowania etatów kalkulacyjnych pracowników orzecznictwa na podstawie
rzetelnego rozpoznania możliwości ich wykorzystania, mając na uwadze
obowiązujące procedury w zakresie powoływania sędziów i prokuratorów.
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7. Dokonywania kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań finansowanych
z budżetu państwa z uwzględnieniem wykorzystania środków na wynagrodzenia
i etatów kalkulacyjnych.
8.

Klasyfikowania wydatków Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości ponoszonych na integrację z Unią
Europejską, zgodnie z „Klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych”, stanowiącą załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych
przychodów i rozchodów.

9.

Udzielania przez Centralny Zarząd Służby Więziennej zamówień publicznych dla dostaw
wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy, według zasad szczególnych, zgodnie z wymogami
przepisu § 1 pkt 5 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych na zasadach
szczególnych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, stanowiącego załącznik do
zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
publicznych na zasadach szczególnych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz
wypłacanie oferentom wniesionego wadium, w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami
określonymi w art. 42 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

10. Przestrzegania zasady protokolarnego obejmowania funkcji przez głównego księgowego zgodnie z
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

CZĘŚĆ 37 – URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.444 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 144 tys. zł, tj. o 11,1%. W
porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 2.135 tys.
zł, tj. o 59,7%, a realnie o 62,4%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy z usług, otrzymywane za pośrednictwem Gospodarstwa Pomocniczego
UOKiK z tytuły wynajmu powierzchni biurowej w budynku przy placu
Powstańców Warszawy 1, których udział w dochodach ogółem wyniósł 69,4%
(1.002 tys. zł, tj. 100,2% planu),
- dochody z tytułu kar pieniężnych, nałożonych przez Urząd w 1999 r, przede
wszystkim

podstawie

ustawy

o

przeciwdziałaniu

praktykom

monopolistycznym, stanowiące 22,9% udział w dochodach UOKiK ogółem
(331,2 tys. zł, tj. 110,4% planu).
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 37 – UOKiK
w wysokości 13.788 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki UOKIK zostały zwiększone
o łączną kwotę 1.639 tys. zł (o 11,9%), z czego przede wszystkim:
-

plan wydatków w dziale 61 rozdział 6182 § 72 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów majątkowych
(specjalistycznego sprzętu do laboratoriów Inspekcji Handlowej) zwiększono o kwotę 1.000 tys. zł (61%
środków przyznanych UOKiK z rezerwy celowej),

-

plan wydatków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Głównym Inspektoracie
Inspekcji Handlowej (GIIH) i UOKiK zwiększono o 517,8 tys. zł (31,6% środków przyznanych UOKiK z
rezerwy celowej).
Plan wydatków po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego wynosił 15.427 tys. zł.

Zrealizowane wydatki w 1999 r. wyniosły 14.863 tys. zł (łącznie z wydatkami,
które nie wygasły z upływem 1999 roku), tj. 96,3% budżetu UOKiK po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.091 tys. zł, tj. o 16,4%, a
realnie wzrosły o 8,5%.
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Największy udział w wydatkach części 37 – UOKiK miały w wydatki:
-

w dziale 91 rozdział 9122, na wynagrodzenia w UOKiK wraz z pochodnymi – kwota 6.593,9 tys. zł, tj.
44,4% wydatków ogółem w części 37),

-

w dziale 61 rozdział 6595, dotacje dla jednostek niepaństwowych wykonujących zadania państwowe – kwota
2.264,7 tys. zł, tj. 15,2% wydatków ogółem,

-

w dziale 61 rozdział 6182 na wynagrodzenia w GIIH wraz z pochodnymi – kwota 1.665,9 tys. zł. tj. 11,2%
wydatków ogółem,
Przeciętne zatrudnienie w 1999 roku w części 37 – UOKiK wyniosło 230 osób (po przeliczeniu na pełne

etaty), w tym w dziale 91 „administracja państwowa” 185 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 6%, w tym w dziale 91 o 5 osób, tj. o 2,8%. W porównaniu
do planowanych na 1999 r. etatów kalkulacyjnych, przeciętne zatrudnienie było niższe o 23 osoby tj. o 9,1%, w
tym w dziale 91 o 9 osób, tj. o 4,6%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w części 37 – UOKiK (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 1999 r. wyniosło 2.554 zł, w tym w dziale 91 „administracja państwowa” 2.496 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. (w warunkach
porównywalnych) wzrosło o 7,2%, w tym w dziale 91 o 8,7%.

Zobowiązania UOKiK (dział 91) i GIIH (dział 61) na dzień 31 grudnia 1999
r. wynosiły łącznie 763 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1998 roku o 49,9%. Zobowiązania wymagalne na koniec 1999
roku nie występowały. Główną pozycją zobowiązań były zobowiązania wobec
pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 1999
(wypłacane wg przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. w ciągu trzech pierwszych
miesięcy 1999 r.) – kwota 472,6 tys. zł, tj. 62% zobowiązań ogółem.
Dochody Gospodarstwa Pomocniczego UOKiK w 1999 r. wyniosły 5.382 tys.
zł i były wyższe o 19,6% od kwoty planowanej. Dotacje z budżetu w dochodach w
1998 i 1999 r. nie występowały.
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Wydatki Gospodarstwa Pomocniczego UOKiK w 1999 r. wyniosły 2.443
tys. zł i były niższe o 30,2% od kwoty planowanej oraz niższe o 30,1% niż
wykonanie (środków specjalnych) w 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.002
tys. zł i były niższe o 42,5%od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
-

nieprawidłowego, zawyżonego o 979 zł, (około 0,01% wydatków ogółem), naliczenia odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych stanowiącego wydatek budżetowy w § 43 klasyfikacji budżetowej.
Nieprawidłowość ta wynikała z niewłaściwej interpretacji przepisu dotyczącego zasad naliczenia tego odpisu,

-

stosowania niewłaściwej metody liczenia przeciętnej liczby zatrudnionych i w konsekwencji wykazania
błędnych danych w sprawozdaniach o zatrudnieniu w UOKiK w 1999 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999r. w części 37 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W związku z ustaleniami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wnioski dotyczące:
1. Zwrotu do budżetu kwoty 979,28 zł wraz z odsetkami, stanowiącej zawyżony odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych za 1999 r w dziale 61 rozdział 6182 klasyfikacji budżetowej.
2. Niedopuszczenia do ponowienia się przypadku nieprawidłowego sporządzenia obowiązujących sprawozdań
statystycznych w zakresie zatrudnienia.
3. Zapewnienia rejestrowania i właściwego ewidencjonowania wydatków ponoszonych na zadania związane z
integracją z Unią Europejską.
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CZĘŚĆ 38 – POLSKA AKADEMIA NAUK
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 377,0 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r.
były wyższe o 19 tys. zł, tj. o 5,3%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o
27 tys. zł, tj. o 7,7%, a realnie były wyższe o 0,4%.

Głównymi źródłami dochodów (97%) w 1999 r. były, podobnie jak w latach
ubiegłych, wpłaty pensjonariuszy Domu Rencisty PAN w Konstancinie-Jeziornej
(367 tys. zł).
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły nierozliczenia z budżetem państwa zrealizowanych w Stacjach Naukowych
za granicą dochodów budżetowych w kwocie 235,4 tys. zł.
Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych).
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 38 - Polska Akademia Nauk w wysokości
42.156,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. planowane wydatki zostały zwiększone z rezerwy celowej o 1.182,4 tys. zł, do
łącznej wysokości 43.338,4 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły: wynagrodzeń osobowych (§ 17 ),
wydatków pochodnych od wynagrodzeń (tj. § 41 - składki na ubezpieczenia społeczne i § 42 - składki na fundusz
pracy), zwiększenia wynagrodzeń wypłacanych w dewizach pracownikom stacji naukowych PAN
(dokonywanych w ramach § 45 - różne wydatki).

Zrealizowane wydatki wyniosły 42.924,2 tys. zł, tj. 99,0% budżetu po zmianach,
co wynikało z przekazania przez Ministra Finansów środków na wydatki budżetowe w
wysokości 42.934 tys. zł, tj. o 404,4 tys. zł niższej niż plan po zmianach. W
porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 1.198,0 tys. zł, tj. o
2,7%, a realnie zmniejszyły się o 8,6%. Po wyłączeniu z wydatków 1998 r. kwot,
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które zgodnie z przyjętymi zasadami opracowania projektu budżetu nie mogły być
planowane w 1999 r., wykonanie wydatków w 1999 r. w ujęciu nominalnym wynosiło
103,8% wydatków 1998 r., a w ujęciu realnym 95,8%.
W strukturze działowej najwyższy udział w wydatkach części 38 miały: dział 91 - Administracja
państwowa i samorządowa - 60,1% oraz dział 89 - Różna działalność - 33,4%.

Realizacja wydatków PAN z działu 91 - Administracja państwowa
i samorządowa w 1999 r. wyniosła w stosunku do: ustawy budżetowej 1999 r.
- 102,5%, budżetu po zmianach – 100%, wykonania wydatków w 1998 r. – 95,5%,
wykonania 1998 r. w warunkach 1999 r. – 89,0%. Wydatki w tym dziale przeznaczone
były na: na sfinansowanie działalności Kancelarii Akademii wykonującej m.in. obsługę
organów i struktur korporacyjnych Akademii, sfinansowanie działalności stacji
naukowych PAN za granicą oraz na wyjazdy służbowe za granicę.
Realizacja wydatków w dziale 89 różna działalność wyniosła w stosunku do: ustawy budżetowej z 1999
r. - 100,1%, budżetu po zmianach - 97,2%, wykonania wydatków w 1998 r. – 100,0%, wykonania 1998 r. w
warunkach 1999 r. – 94,1%. Wydatki w tym dziale występowały w rozdziałach 8974 i 8975 i przeznaczone były
na: sfinansowanie 4 bibliotek (w Gdańsku, Kórniku, Krakowie, Warszawie), Archiwum PAN oraz Muzeum
Ziemi PAN, sfinansowanie działalności Centrum Upowszechniania Nauki, wydatki Kancelarii Akademii (w tym:
dotyczące obsługi części struktur korporacyjnych Akademii, tj. Wydziałów i Komitetów Naukowych, Zakładu
Ekspertyz i Obsługi Komitetu Naukowego „Polska w XXI wieku”, na zakup usług w zakładzie budżetowym
Zakład Nieruchomości PAN), oraz przelewy środków finansowych w łącznej kwocie 2.700,0 tys. zł zrealizowane
przez dysponenta głównego (w tym dotacja w kwocie 1.337,0 tys. zł na finansowanie Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, 1.363,0 tys. zł na finansowanie inwestycji: zakładu budżetowego
Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie (1.161,0 tys. zł) oraz Zakładów Doświadczalnych PAN (w Baranowie,
Gołyszu i Kórniku) prowadzących gospodarkę finansową w formie gospodarstw pomocniczych.
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Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1.170 osób, w tym w dziale 91 - 182 osoby. W porównaniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie w części 38 było niższe o 446 osób, a w dziale 91
o 57 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
w 1999 r. w jednostkach budżetowych wyniosło 2.131 zł i w stosunku do 1998 było wyższe o 14,1%, w tym w
dziale 91 – 3.124 zł, tj. wzrosło o 19,6%.

Zobowiązania

ogółem

działających

w

strukturze

Akademii

jednostek

budżetowych na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 1.202,3 tys. zł i wzrosły w stosunku
do grudnia 1998 r. o 20,8%. Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na
koniec grudnia w stosunku do grudnia 1998 r. zwiększyły się z 2,5 tys. zł do 85,5 tys. zł.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 1999 r.
wyniosły 37.707,3 tys. zł i były niższe o 15,4% od kwoty planowanej (po zmianach). W ustawie budżetowej na
1999 r. nie planowano dotacji do gospodarki pozabudżetowej.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 1999 r. wyniosły
39.592,7 tys. zł i były o 10,6% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 9,0% niższe niż wykonanie
1998 r. W części 38 Polska Akademia Nauk w 1999 r., nie dokonywano wpłat do budżetu z zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

Stwierdzone uchybienia w zakresie dokonywanych wydatków dotyczyły:
-

finansowania Zakładów Doświadczalnych - prowadzących działalność w formie gospodarstw pomocniczych poprzez udzielenie dotacji na inwestycje w łącznej kwocie 202,0 tys. zł, nie planowanej w ustawie
budżetowej, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w
sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów249
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Dz.U. Nr 39, poz. 139 ze zm.
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-

dofinansowania ze środków budżetowych, z naruszeniem ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej
Akademii Nauk250 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wykonywania budżetu państwa251, działalności innych podmiotów, w tym placówek naukowych
- kwotą 465,0 tys. zł oraz jednostek nie stanowiących pomocniczych placówek naukowych - kwotą
489,4 tys. zł,
- wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji w kwocie 252,6 tys. zł, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych - art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych252.
Poza tym stwierdzono uchybienia, polegające na:
- niepełnym i nieterminowym - niezgodnie z art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych - rozdysponowaniu przyznanych środków budżetowych na jednostki budżetowe,
- nieprawidłowym kwalifikowaniu wydatków struktury korporacyjnej Akademii do poszczególnych działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- planowaniu wydatków budżetowych niezgodnie z klasyfikacją budżetową,
- nieprzestrzeganiu zasad i trybu wykonywania budżetu państwa, w tym: finansowaniu wydatków jednej
jednostki budżetowej za pośrednictwem rachunku bankowego innej jednostki budżetowej, przekazywaniu
środków na wydatki budżetowe dysponentów trzeciego stopnia przez Kancelarię Akademii również będącą
dysponentem trzeciego stopnia,
- zaciągnięciu przez podległą jednostkę budżetową (Biblioteka PAN w Krakowie) zobowiązań
przekraczających o kwotę 85,5 tys. zł wysokość planowanych wydatków,
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-

niesprawowaniu nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek
organizacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 91 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe mogą zaciągać
zobowiązania tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków jednostki pomniejszonej o
wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, a przekroczenie
zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet – zgodnie z art. 138
ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych – stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
Kontrola NIK, Zakładu Działalności Pomocniczej w Łodzi wykazała, że Zakład zlecił wykonanie robót
(remont dachu) z naruszeniem zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego
określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych253, co w świetle przepisu art. 138
ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 38 Polska Akademia Nauk, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie budżetu.
Omówione wyżej ustalenia kontroli wskazują na potrzebę:
1. Rozliczenia z budżetem państwa dochodów budżetowych zrealizowanych w placówkach zagranicznych, w
łącznej kwocie 235.394,63 zł.
2. Zwrotu do budżetu części dotacji w kwocie 252.611,45 zł (wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych)
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i
Komórkowej w Warszawie.
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3. Zapewnienia terminowego i pełnego rozdysponowania przyznawanych środków budżetowych na
poszczególne jednostki organizacyjne.
4. Planowania i realizowania wydatków budżetowych w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej.
5. Bezwzględnego przestrzegania zasad i trybu wykonywania budżetu państwa, w tym w szczególności:
-

doprowadzenia do założenia rachunków bankowych przez wszystkie jednostki organizacyjne,

-

zaprzestania przekazywania środków budżetowych do dysponentów trzeciego stopnia przez
Kancelarię Akademii.

6. Zaprzestania dofinansowywania ze środków budżetowych, z naruszeniem ustawy o PAN oraz rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu, działalności innych
podmiotów, w tym placówek naukowych oraz jednostek nie stanowiących pomocniczych placówek
naukowych.
7. Sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek budżetowych oraz
podjęcie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

CZĘŚĆ 40 - POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 3.485 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r.
były wyższe o 2.685 tys. zł, tj. o 336%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 2.133 tys. zł, tj. o 158%, a realnie wzrosły o 140%.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, zgodnie z art. 5 ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i
certyfikacji254 i art. 189 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach
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publicznych255, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach, określonych w art. 19 ustawy o finansach
publicznych, dla zakładów budżetowych. Źródłem dochodów budżetowych jest (zgodnie z § 7 ust. 2,
rozporządzenia Ministra Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych) wpłata nadwyżki
środków obrotowych256.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczyło odprowadzenia do budżetu zaliczkowych wpłat
nadwyżki środków obrotowych za II i III kwartał 1999 r. w kwocie niższej o 31,6 tys. zł, aniżeli wynikająca ze
wskaźnika określonego w ustawie budżetowej. Wprawdzie za IV kwartał 1999 r. Centrum wpłaciło tytułem
nadwyżki budżetowej kwotę wyższą o 264,7 tys. zł, niż przewidywał plan po zmianach, tym niemniej z tytułu
obniżonych wpłat za dwa poprzednie kwartały, należne budżetowi państwa odsetki wynoszą 2,3 tys. zł, tj. 0,1%
dochodów. Zgodnie z art. 138 ust 1 pkt. 6 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych257, nie
dokonanie pełnej (prawidłowo obliczonej) zaliczkowej wpłaty do budżetu za II i III kwartał 1999 r. przez zakład
budżetowy, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

WYDATKI
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 40 - Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji w wysokości 312 tys. zł, z przeznaczeniem wyłącznie
na wydatki majątkowe (inwestycje). W ciągu 1999 r. wysokość wydatków nie
została zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 312 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. W porównaniu do 1998 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 911 tys. zł, tj. o 75%, a realnie były niższe o 76%.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przedstawiło do projektu budżetu państwa na 1999 r. wniosek o
przyznanie dotacji majątkowej w wysokości 1.676 tys. zł. W związku z obniżeniem dotacji do 312 tys. zł, Centrum
przeznaczyło z własnych środków, dodatkowo kwotę 250 tys. zł. Plan wydatków zrealizowano w 100%,
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przeznaczając środki przede wszystkim na doposażenie laboratoriów badawczych w specjalistyczny sprzęt
laboratoryjno-pomiarowy.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 233 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie
było wyższe o 5 osób, tj. o 2%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 12 osób, tj. o 5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.458 zł.
W porównaniu do 1998 r. (2.116 zł, w warunkach porównywalnych) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
wzrosło o 16%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 4.190 tys. zł, co oznacza wzrost w
porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 51%. Najwyższą pozycję zobowiązań w kwocie 3.017 tys. zł
(tj. 72%) stanowiła wynikowa nadwyżka środków obrotowych za 1999 r. do przekazania do budżetu państwa w 2000
r.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 8 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do wykonania 1998 r. o 300%.
Przychody zakładu budżetowego w 1999 r. wyniosły 26.143 tys. zł i były wyższe o 29% od kwoty
planowanej (po zmianach). W porównaniu do 1998 r. były one nominalnie wyższe o 18%, a realnie o 10%.
Rozchody zakładu budżetowego w 1999 r. wyniosły 19.040 tys. zł i były o 5% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach). W porównaniu do roku 1998 były one nominalnie wyższe o 10%, a realnie o 2,5%.
Wpłaty do budżetu wyniosły w 1999 r. kwotę 4.529 tys. zł i były wyższe o 57% od wpłat zrealizowanych w 1998
r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego planowania finansowego poprzez zaniżanie zakładanych do uzyskania przychodów w celu
osiągnięcia ponadplanowych wpływów, umożliwiających dokonywanie, poza limitem, dodatkowych wypłat
wynagrodzeń dla pracowników Centrum. Wypłaty z tytułu osiągnięcia ponadplanowych przychodów zakładu
budżetowego, wyniosły w 1999 r. kwotę 766 tys. zł, tj. 11% wynagrodzeń ogółem;
- mało skutecznej działalności windykacyjnej obniżającej przychody Centrum, a w konsekwencji dochody
budżetu państwa. Według stanu na 31 grudnia 1999 r.
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należności wynosiły 2.875,6 tys. zł, z czego należności przeterminowane w kwocie 1.712,8 tys. zł stanowiły
6,5% przychodów ogółem.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu
państwa za 1999 r. w części 40 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w
dniu 14 kwietnia 2000 r., Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:
1. Spowodowanie rzetelnego planowania przychodów zakładu budżetowego i dochodów budżetu państwa,
poprzez wyeliminowanie przypadków zaniżania wartości planowanych przychodów poniżej ich realizacji
oraz podwyższanie planu przychodów proporcjonalnie do ich realizacji.
2. Zapewnienie należytej koordynacji i skuteczności działań windykacyjnych poprzez rozważenie dokonania
zmian organizacyjnych, usprawniających obieg dokumentów i informacji o niesolidnych dłużnikach oraz
dołożenie należytej staranności w dochodzeniu należności.
W wyniku kontroli stwierdzono małą skuteczność działań windykacyjnych w 1999 r. Na dzień 31 grudnia 1999 r.
należności przeterminowane wynosiły 1.712,8 tys. zł.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zaniżaniu planu finansowego (przede
wszystkim w pozycji przychody zakładu budżetowego i wpłata nadwyżki środków
obrotowych), a w konsekwencji zmniejszaniu bieżących wpłat do budżetu sprzyjają
uregulowania prawne, jakie obowiązują Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Centrum dokonuje bowiem wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych
co kwartał, w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów,
w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów.
Zaniżanie planu przychodów w istniejącym stanie prawnym stwarza możliwość
uzyskiwania dodatkowych (poza limitem) wynagrodzeń. W 1999 r. podobnie jak
w 1998 r. w PCBC, wypłacono, poza limitem, dodatkowe wynagrodzenia, tytułem
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osiągnięcia - w rozliczeniu całorocznym - ponadplanowych dochodów. W
jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów
budżetowych (zgodnie z § 1 pkt. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 1995
r. w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce
pozabudżetowej, w szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących
gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym
oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla
zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem258, mogą być wypłacane
wynagrodzenia poza limitem, jeżeli jednostki te osiągają dochody ponadplanowe, za
ponadplanową produkcję lub usługi - w rozliczeniu całorocznym – w maksymalnej
wysokości 0,6% wynagrodzeń za każdy 1% przekroczenia planowanych dochodów.

CZĘŚĆ 41 - OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 65.404,4 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999
r. były wyższe o 17.004,4 tys. zł, tj. o 35,1%. W porównaniu do 1998 r. dochody te były w ujęciu nominalnym
wyższe o 57.742,3 tys. zł, tj. o 753,6%, a realnie wzrosły o 57.183,0 tys. zł, tj. o 695,5%.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były spłaty odsetek przez podmioty gospodarcze z tytułu
udostępnionych przez budżet państwa kredytów z linii Banku Światowego (42.274,6 tys. zł). Planowane w
ustawie budżetowej dochody w tej pozycji zostały przekroczone o 64,4% w związku z przedterminową spłatą
części kredytów przez podmioty gospodarcze.
Kolejnymi, co do wielkości, źródłami dochodów w części 41 budżetu były:
-

prowizje z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych na kwotę 17.504,5 tys. zł, co stanowiło 26,8%
dochodów w tej części budżetu. Zrealizowane w tej pozycji dochody stanowiły 92,6% dochodów
planowanych, a w stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 780,5%,

258

Dz.U. Nr 94, poz. 465 ze zm.
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-

odsetki od udzielonych przez stronę polską kredytów zagranicznych i odsetki od rachunków specjalnych, na
których przejściowo lokowano zaciągnięte, lecz jeszcze nie wykorzystane kredyty i pożyczki z
międzynarodowych instytucji finansowych. Dochody te wyniosły 5.625,3 tys. zł, co stanowiło 148,8%
wielkości planowanej na 1999 r. i 99,1% wykonania w 1998 r.

Badania kontrolne wykazały, że uzyskane w trakcie roku 1999 dochody
w części 41 budżetu państwa były wpłacane na rachunek dochodów Ministerstwa
Finansów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wydatki
W ustawie budżetowej na rok 1999 ustalono wydatki w części 41 - Obsługa zadłużenia zagranicznego,
w wysokości 5.015.000 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki te zostały zmniejszone decyzją Ministra Finansów o
353.700 tys. zł, do wysokości 4.661.300 tys. zł. Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczyły § 63 – „Odsetki
od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od obligacji skarbowych RP wyemitowanych na rynki
zagraniczne.”
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.883.989,7 tys. zł, tj. 83,3% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były wyższe, w ujęciu nominalnym o 114.123,8 tys. zł, tj. o 3,0%, a w ujęciu realnym były
niższe o 161.076,4 tys. zł, tj. o 4,0%.
Dominującą pozycję wydatków w 1999 r. stanowiły odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych i
od obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki zagraniczne. Wydatki te wyniosły łącznie 3.883.345,0 tys. zł,
tj. 99,9% wydatków ogółem. Stanowiło to w stosunku do planu ustalonego w ustawie budżetowej (4.898.660,0
tys. zł) 79,3%, a w stosunku do planu po zmianach (4.544.960,0 tys. zł) w 85,4%.
Główne pozycje w zrealizowanych wydatkach na spłatę odsetek od otrzymanych kredytów oraz
obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki zagraniczne stanowiły spłaty odsetek wobec: Klubu Paryskiego
(55,5% wydatków ogółem), Klubu Londyńskiego (26,9%), Banku Światowego (9,9%), na obsługę papierów
wartościowych (5,7%).
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Niższe wykonanie omawianych wydatków nastąpiło w szczególności na skutek spadku, w stosunku do
założeń przyjętych na etapie planu, wymaganych płatności z tytułu obsługi: zadłużenia wobec Klubu Paryskiego
o 11,1%, obligacji Brady`ego o 10,3%, pożyczek zaciągniętych w Banku Światowym o 24,2%, obligacji
skarbowych wyemitowanych na rynki zagraniczne o 32,6% i tzw. innych kredytów o 54,0%.
Skarb Państwa poniósł w 1999 r. także wydatki w kwocie 644,8 tys. zł (co stanowiło 0,6% kwoty
założonej w planie oraz 0,02% wydatków ogółem) na spłatę za kredytobiorców odsetek z tytułu udzielonych
gwarancji spłaty kredytów zagranicznych. Poniesione w 1999 r. wydatki budżetowe z tego tytułu dotyczyły,
podobnie jak w poprzednich latach, pięciu polskich przedsiębiorstw, które korzystały z kredytu włoskiego
zaciągniętego w 1992 r. w Medicredito Centrale na finansowanie produkcji żywności bezglutenowej i nie
wywiązywały się ze swoich zobowiązań.

Zobowiązania zagraniczne
Na zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa składały się:
zadłużenie zagraniczne w kwocie 129.694,1 mln zł, stanowiące 93,5% zobowiązań zagranicznych,
zobowiązania wynikające z udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 9.075,8 mln
zł, stanowiące 6,5% ogółu zobowiązań zagranicznych.
W stosunku do stanu na koniec 1998 r., zadłużenie zagraniczne wzrosło o 13.476,4 mln zł, tj. o 11,6%
(po uwzględnieniu skutków spadku wartości złotego do dolara amerykańskiego nastąpił spadek zadłużenia o
5,7%), zaś zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji wzrosły o 29,0 mln zł, tj. o 0,3%.
Całość zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa stanowiło zadłużenie w walutach wymienialnych.
Według stanu na koniec 1999 r. wynosiło ono w wyrażeniu dolarowym 31.264,4 mln USD i w stosunku do stanu
na koniec 1998 r. (33.167,1 mln USD) zmalało o 1.902,7 mln USD, tj. o 5,7%.
Na zmniejszenie zadłużenia w walutach wymienialnych na koniec 1999 r. w stosunku do 1998 r.
decydujący wpływ miały:
-
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-

spadek zadłużenia wobec Klubu Paryskiego o 2.008,6 mln USD, wynikający ze spadku kursów walut
narodowych do dolara amerykańskiego (tzw. “kursów krzyżowych”) oraz spłat rat kapitałowych i redukcji
zadłużenia poprzez tzw. ekokonwersję,

-

spadek zadłużenia z tytułu kredytów gwarantowanych poza Klubem Paryskim o 29,8 mln USD w związku z
całkowitą spłatą tzw. kredytu “Jumbo”,

-

spadek zadłużenia z tytułu wyemitowanych na rynki zagraniczne obligacji skarbowych o 20,7 mln USD, tj. o
2,6% spowodowany spadkiem kursu marki niemieckiej w stosunku do dolara amerykańskiego.
Zwiększająco na poziom zadłużenia zagranicznego w 1999 r. wpływ miał:

-

wzrost zadłużenia wobec międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) o 156,4 mln USD (w tym wobec
Banku Światowego o 23,1 mln USD), spowodowany głównie wykorzystaniem kolejnych transz kredytów i
zaciągnięciem nowych kredytów.

Należności zagraniczne
Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych wyniosły w końcu 1999 r.
4.184,4 mln zł i wzrosły w stosunku do stanu na koniec 1998 r. o 634,5 mln zł, tj. o 17,9%. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim ze spadku wartości złotego do dolara amerykańskiego.
W 1999 r. wzrosły natomiast z 1.247,9 mln zł do 2.197,5 mln zł, tj. o 76,1%, należności z tytułu
udzielonych i spłaconych gwarancji zagranicznych.
Stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia dotyczyły:
-

niewystarczającej nadal skuteczności działań podejmowanych dla odzyskania należności zagranicznych oraz
działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania spłaconych ze środków budżetowych rat kapitałowych
i odsetek od gwarantowanych kredytów zagranicznych na uruchomienie produkcji żywności dietetycznej;
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-

niewykorzystania przez Ministra Finansów uprawnień do przedterminowego wykupu lub zamiany
zobowiązań Skarbu Państwa, których umowne oprocentowanie niekorzystnie odbiega od stóp procentowych
stosowanych na międzynarodowych rynkach finansowych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 41 Obsługa zadłużenia zagranicznego, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do Ministra Finansów o:
1. Rozwiązanie problemu spłat ze środków budżetowych poręczonych kredytów zagranicznych, wykorzystanych
przez firmy polskie, produkujące żywność dietetyczną i odżywki.

2. Poprawę skuteczności działań w zakresie windykacji należności
zagranicznych oraz należności od przedsiębiorstw krajowych z tytułu obsługi
kredytów uzyskanych z MBI i od Rosji (na podstawie tzw. Porozumienia
Generalnego).
3. Wykorzystywanie upoważnień ustawowych dotyczących przedterminowego wykupu
lub zamiany zobowiązań Skarbu Państwa, których umowne oprocentowanie
niekorzystnie odbiega od stóp procentowych stosowanych na międzynarodowych
rynkach finansowych.

CZĘŚĆ 42 – URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 167 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 77 tys. zł, tj. o 85,5%. W porównaniu do 1998 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 33 tys. zł, tj. o 24,6%, a realnie wzrosły
o 16%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
-

zwrot nie wykorzystanych dotacji otrzymanych w 1998 r. przez jednostki niepaństwowe (stowarzyszenia) na
wykonanie zadań państwowych – 100 tys. zł,

-

sprzedaż miesięcznika „Kombatant” – 58 tys. zł,

-

sprzedaż jednego samochodu osobowego – 8,5 tys. zł.

Wyższe od planowanych w ustawie budżetowej dochody uzyskano w dziale 89 –
różna działalność z tytułu zwrotu w 1999 r. nie wykorzystanych dotacji otrzymanych w
1998 r. przez jednostki niepaństwowe (stowarzyszenia) w kwocie 100 tys. zł.
Dochody budżetu państwa w części 42 zostały zaplanowane realnie i rzetelnie.
W momencie przygotowywania planu dochodów nie przewidziano zwrotu z roku
poprzedniego dotacji celowej przez stowarzyszenia kombatanckie.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 42 – Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 115.701 tys. zł.
W ciągu 1999 r. wydatki Urzędu zostały zwiększone (wyłącznie w dziale 91 Administracja państwowa, rozdział 9111 – Jednostki centralne) 2 decyzjami Ministra
Finansów o kwotę 534 tys. zł, tj. o 0,5% do kwoty 116.235 tys. zł. Kwota przyznana
Urzędowi pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 4, 25 i 52)
i przeznaczona została na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi
dla pracowników cywilnych sfery budżetowej oraz na sfinansowanie wynagrodzenia
i ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi, a także
jednomiesięcznej odprawy przysługującej odwołanemu ze stanowiska dyrektorowi
generalnemu Urzędu.
Zrealizowane wydatki części 42 wyniosły 112.296 tys. zł, tj. 100,5% w stosunku
do ustawy budżetowej i 96,6% budżetu po zmianach, co oznacza, że były niższe o
3.939 tys. zł. Niepełne wykonanie spowodowane było przekazaniem przez
Ministerstwo Finansów kwoty o 3.935 tys. zł mniejszej niż zaplanowano na 1999 r.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, niższe o 15.382 tys. zł,
tj. o 12%, w ujęciu realnym zaś o 18%.
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Główne wydatki poniesiono na:
- dotacje dla Państwowego Funduszu Kombatantów (dział 86, rozdział 8693),
w kwocie 97.088 tys. zł (86,5% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki były
mniejsze o 2.912 tys. zł i stanowiły 97% wydatków ustalonych w ustawie
budżetowej i budżecie po zmianach (100.000 tys. zł – plan nie uległ zmianie).
W stosunku do 1998 r. wydatki na PFK były w ujęciu nominalnym niższe o 14,9 tys. zł, tj.
o 13,3%, a realnie były niższe o 19,2%,
- pokrycie kosztów działalności Urzędu (dział 91, rozdział 9111) w kwocie 11.830 tys. zł.
Stanowiła ona 102,8% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej (11.511 tys. zł)
i 98,2% budżetu po zmianach (12.045 tys. zł). W stosunku do kwoty wykorzystanej
w roku 1998 wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 112 tys. zł, tj. o 0,9%,
a realnie były mniejsze o 7,7%. Udział tej kwoty w wydatkach części 42 budżetu
państwa wynosił 10,5% i w stosunku do roku 1998 wzrósł o 1,1 pkt procentowego
(9,4%),
- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 85, rozdział 8524) – 6 tys. zł
(0,005% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki były mniejsze o 394 tys. zł
i stanowiły 1,5% wydatków ustalonych w ustawie budżetowej i budżecie po
zmianach (400 tys. zł – plan nie uległ zmianie). W 1998 r. wydatki w tym dziale nie
były ponoszone.
Środki budżetowe Urzędu w 1999 r. wydatkowano legalnie i w sposób celowy.
Część środków (dział 91, rozdział 9111) w kwocie 650 tys. zł

wydatkowano

niegospodarnie w związku z zakupami obrotowych regałów do archiwowania
dokumentów.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 242 osoby (całość zatrudnienia
przypada na dział 91), tj. mniej niż w roku poprzednim o 4 osoby (o 1,6%).
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych (252 etaty) było niższe
o 10 etatów.
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Na wynagrodzenia (§ 11-17) i pochodne (§ 41-43) pracowników Urzędu
(cywilnych i wojskowych) wydatkowano w 1999 r. kwotę 7.076 tys. zł, co stanowiło
59,8% wydatków ogółem przeznaczonych na działalność centrali Urzędu (rozdział
9111 – 11.830 tys. zł). Było to więcej od wydatków poniesionych na opłacenie
wynagrodzeń i pochodnych w 1998 r. (w warunkach porównywalnych) o 8,1%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.437 zł.
W porównaniu do 1998 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 9,9% (2.217
zł).
Zobowiązania ogółem na koniec 1999 r. wyniosły 658 tys. zł (brak
zobowiązań wymagalnych), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1998 r. o 18%. Wzrost zobowiązań (analogicznie do niepełnego wykonania
wydatków) spowodowany był przekazaniem przez Ministerstwo Finansów kwoty o
3.935 tys. zł mniejszej niż zaplanowano na 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego ustalania wielkości kwot przekazywanych jednostkom spoza sektora
finansów publicznych (stowarzyszeniom) wykonującym zadania państwowe oraz
braku, ze strony Urzędu, skutecznych działań w zakresie windykacji w określonych
umowami terminach kwot nie wykorzystanych na realizację tych zadań, wskutek
czego zwrot nie wykorzystanych dotacji za 1998 r. zakończono z 6-miesięcznym
opóźnieniem, natomiast dotacje za 1999 r. nie rozliczono do dnia zakończenia
kontroli, tj. 17 marca 2000 r,
- niegospodarnego wydatkowania 650 tys. zł na zakup obrotowych regałów typu
WALLER

do

archiwowania

dokumentów,

pomimo

istnienia

na

rynku

analogicznych regałów, znacznie tańszych, spełniających jednocześnie takie same
wymogi użytkowo-techniczne,
- braku precyzyjnego określania zadań, terminów ich wykonania oraz egzekwowania
pełnej i rzetelnej realizacji tych zadań przy zawieraniu umów zlecenia i o dzieło
z rzeczoznawcą budowlanym,
- niewłaściwego prognozowania wydatków budżetowych w dziale 85, rozdziale 8524
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wskutek czego wydatki zrealizowano
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zaledwie w wysokości 1,5% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa
w 1999

r.

części

42

–

Urząd

do

Spraw

Kombatantów

i

Osób

Represjonowanych, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o realizację przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych następujących wniosków:

1. Podjęcie działań w kierunku rzetelnego ustalania wielkości kwot przekazywanych
jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom) wykonującym
zadania państwowe, zawieranie umów na okresy niezbędne do wykonania
określonych umowami zadań oraz windykacji w określonych umowami terminach
kwot nie wykorzystanych na realizację tych zadań.
2. Dokonywanie zakupów wyposażenia i usług w sposób racjonalny i oszczędny po odpowiednim rozpoznaniu
rynku.
3. Określanie w umowach zlecenia i o dzieło zawieranych z rzeczoznawcami, biegłymi i specjalistami – w
sposób precyzyjny zadań, terminów ich wykonania oraz egzekwowanie pełnej i rzetelnej realizacji tych
zadań.

CZĘŚĆ 43 – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 141,3 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r.
były wyższe o 17,8%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 69,4 tys. zł, tj. o 33%, a
realnie zmalały o 37,5%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 59 tys.
zł, wpływy z tytułu kar i grzywien nałożonych przez inspektorów pracy – 49 tys. zł, wpływy z rozliczeń różnych
– 33 tys. zł.
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W Państwowej Inspekcji Pracy, w okresie od stycznia do maja 1999 r., nie została naliczona i pobrana
kwota 252,8 zł, którą PIP miała prawo uzyskać na podstawie art. 25a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Możliwość pobierania wynagrodzenia ukształtowana została jako
uprawnienie płatnika, z którego może on, lecz nie musi korzystać. W dniu 15 czerwca 1999 r. PIP skorzystała z
uprawnienia zawartego w art. 25a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, tj. naliczyła i pobrała
kwotę 252,8 zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 43 – Państwowa
Inspekcja Pracy w wysokości 155.733 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 153.346 tys. zł, tj. 98,5% budżetu. W porównaniu do 1998 r. wydatki
były w ujęciu nominalnym wyższe o 21.092 tys. zł, tj. o 15,9%, a realnie wzrosły o 8,1%.
Najwyższy udział w wydatkach PIP miały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) –
92.769 tys. zł, tj. 60,5% wydatków ogółem i składki na ubezpieczenie społeczne (§ 41) – 16.861 tys. zł, tj. 11,0%
wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe Państwowej Inspekcji Pracy zostały określone w ustawie budżetowej w wysokości
10.200 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu zostały one zwiększone do kwoty 10.710 tys. zł. Wykonanie
wydatków inwestycyjnych wyniosło 10.659 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu po zmianach oraz 104,5%
wielkości określonej w ustawie budżetowej.
Po uwzględnieniu środków z lat poprzednich w kwocie 1.159,2 tys. zł, pozostałych na rachunku
inwestycyjnym oraz różnych innych wpływów w wysokości 59,3 tys. zł, PIP w 1999 r. dysponowała łącznie
środkami pieniężnymi na wydatki majątkowe w wysokości 11.928,5 tys. zł.
Kwota ta została wydatkowana głównie na:
-

zakup siedziby dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach i dla Biura Terenowego Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Kłodzku o łącznej wartości 2.407,0 tys. zł,

-

budowę siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu – 5.000,0 tys. zł,
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-

adaptację budynku dla Biura Terenowego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gliwicach – 520,8 tys. zł,

-

modernizację budynku hotelowego Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu i pomieszczeń biurowych w siedzibie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach o łącznej wartości 325,9 tys. zł,

-

zakup 3 samochodów osobowych o łącznej wartości 76,0 tys. zł,

-

zakup 249 komputerów o łącznej wartości 2.204,5 tys. zł.

W związku z treścią art. 191 ustawy o finansach publicznych rachunek
inwestycyjny zlikwidowany został z dniem 31 grudnia 1999 r., a pozostałe na nim
na koniec roku środki w kwocie 50.786 zł, przekazane na centralny rachunek
budżetu państwa.
Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z planowanych wydatków na
inwestycje w 1999 r., przeniesiono do wydatkowania w 2000 r., kwotę 700 tys. zł, gdyż rozpoczęta procedura
przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego nie gwarantowała realizacji dostawy i zapłaty do końca 1999 r.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 2.144 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 145 osób, tj. o 7,2%. W I półroczu 1999 r. przeciętne zatrudnienie było
niższe o 52 osoby od planowanej liczby 2.196 etatów, a w II półroczu 1999 r. o 85 osób, przy czym plan etatów
na II półrocze wynosił 2.229 osób w związku z przyznaniem przez Sejm RP od 1 lipca 1999 r. wyższych
środków na zwiększenie zatrudnienia. Na koniec 1999 r. zatrudnienie było zbliżone do planowanego i wynosiło
2.227 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 3.783,3 zł. W porównaniu do 1998
r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 347,7 zł, tj. o
10,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 9.381,9 tys. zł i były wyższe od stanu
zobowiązań na koniec grudnia 1998 r. o 1.905,3 tys. zł, tj. o 25,5%. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych
ani też odsetek z tytułu nieterminowych płatności.
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Dochody zakładu budżetowego w 1999 r. wyniosły 4.405 tys. zł i były wyższe o 0,3% od kwoty
planowanej po zmianach.
Wydatki zakładu budżetowego w 1999 r. wyniosły 4.327 tys. zł i były o 0,3% niższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 2% wyższe niż wykonanie w 1998 r. Zakład budżetowy nie był dotowany, nie
planował i nie dokonywał wpłat do budżetu, gdyż nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia to:
-

Główny Inspektor Pracy, jako dysponent części 43, przekazał podległym 16 okręgowym inspektoratom pracy
informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w dniu 30 marca 1999 r., tj. z 7-dniowym
opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

-

postanowienia w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetowych nie zawierały podstawy prawnej,

-

w okresie prac nad projektem budżetu na 1999 r. nie ujęto wydatków na integrację z Unią Europejską w
odrębnym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 43
– Państwowa Inspekcja Pracy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły:
1. Opracowywania projektu budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
w celu uniknięcia w ciągu roku zmian o charakterze porządkującym.
2. Przekazywania jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, tj. stosownie do przepisu zawartego w art. 89 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych.
3. Wydawania prawidłowych, pod względem formy, decyzji o przeniesieniach wydatków, w tym powoływanie
podstawy prawnej.
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CZĘŚĆ 44 - OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
Dochody
W ustawie budżetowej na rok 1999 w części 44 - Obsługa długu krajowego - ustalono dochody na kwotę
350.016 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 532.788 tys. zł i były wyższe od planowanych o 182 772 tys. zł, tj. o
52,2%.W porównaniu do 1998 r. dochody były niższe - w ujęciu nominalnym o 46.438 tys. zł, tj. o 8%, a w
ujęciu realnym o 88.721 tys. zł, tj. o 14,3%. Dochody osiągnięte w części 44 stanowiły 0,4% całości dochodów
osiągniętych przez budżet państwa w 1999 r.
Źródłami dochodów w części 44 były wpływy z tytułu odsetek wykupionych259 przez nabywców
obligacji skarbowych (85,2% dochodów), wpływy z tytułu rozliczenia poręczeń kredytów krajowych (13,3%)
oraz inne dochody (1,5%).
Wpływy z odsetek wykupionych przez nabywców obligacji wyniosły 453.894 tys. zł i były wyższe od
planowanych na 1999 r. o 163.326 tys. zł, tj. o 56,2%. W porównaniu do 1998 r. wpływy te spadły, w ujęciu
nominalnym o 12,6%, a w ujęciu realnym o 18,6%. W najwyższym stopniu (o 72,3%) spadły wpływy z odsetek
od obligacji sprzedanych w sieci detalicznej. Przyczyną tego było zmniejszenie ich sprzedaży a ponadto
wprowadzenie zmian w zasadach sprzedaży obligacji dwuletniej oszczędnościowej (zmiany polegały m.in. na
zaniechaniu wykupu odsetek od dnia emisji do dnia nabycia obligacji).

Ustalone w ustawie budżetowej na rok 1999 dochody z tytułu poręczeń Skarbu
Państwa, w kwocie 57.658 tys. zł, zrealizowano w wysokości 70.870 tys. zł, tj. w
122,9%. W porównaniu z 1998 r. dochody te zwiększyły się nominalnie o 19,1%, a w
ujęciu realnym o 10,9%. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu, związane było
głównie z uzyskaniem dochodów z windykacji należności w kwocie wyższej niż
planowana o 15.938 tys. zł, tj. o 32,5%. Nie osiągnięto natomiast planowanych
dochodów z prowizji od udzielonych poręczeń. Planowane dochody z tego tytułu

259

Obligacje są dla nabywcy droższe o kwotę odsetek narosłych od dnia emisji do dnia nabycia obligacji. Kwota
ta stanowi dochód budżetu państwa. W dniu realizacji swoich praw z tytułu obligacji, nabywca otrzymuje
odsetki za pełny okres, od dnia emisji do dnia realizacji praw.
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w kwocie 8.658 tys. zł zrealizowane zostały zaledwie w kwocie 844 tys. zł, tj. w 10%.
Przyczyną tego było nie udzielenie w 1999 r. nowych poręczeń.
Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 1999 ustaliła wydatki w części 44 - Obsługa
długu krajowego w wysokości 15.658.058 tys. zł. Na mocy decyzji Ministra
Finansów, planowane wydatki w tej części budżetu zostały zmniejszone o
282.400 tys. zł – do kwoty 15.375.658 tys. zł; jednocześnie o tę samą kwotę
zwiększone zostały rezerwy celowe (część 83 budżetu państwa). Zrealizowane
wydatki w części 44 wyniosły 14.893.542 tys. zł, i były wyższe od ustalonych w
ustawie budżetowej o 764.516 tys. zł, a w planie po zmianach o 482 116 tys. zł.
W porównaniu do 1998 r. zrealizowane wydatki w części 44 były w ujęciu
nominalnym wyższe o 5,3%, natomiast w ujęciu realnym były niższe o 1,8%.
Wzrósł jednak ich udział w całkowitych wydatkach budżetu państwa z 10,1%
do 10,8%.
W 1999 r. dominującą pozycję (98,0% wydatków w części 44) stanowiły wydatki na
obsługę krajowego długu Skarbu Państwa, pozostałe 2% wydatków przypadało na
rozliczenia z tytułu poręczeń. Na wydatki poniesione na obsługę długu składały się:
-

wydatki na dyskonto od bonów skarbowych (4.854.155 tys. zł, tj. 33,2% wydatków na obsługę spw),

- wydatki na odsetki i dyskonto od obligacji aktywnych (7.526.423 tys. zł, tj. 51,6%
wydatków na obsługę spw),
-

wydatki na odsetki od obligacji pasywnych (2.216.309 tys. zł, tj.15,2% wydatków na obsługę spw).
Z całkowitych oszczędności w kwocie 764.516 tys. zł, które powstały w wydatkach części 44, w

stosunku do ustaleń zawartych w ustawie budżetowej, kwota 311.171 tys. zł (40,1% oszczędności) dotyczyła
wydatków na obsługę krajowego długu, zaś pozostała kwota 453.345 tys. zł (59,9%) powstała na wydatkach
dotyczących rozliczeń z tytułu poręczeń.
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Głównymi przyczynami powstania oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę długu w kwocie
311.171 tys. zł były:

- zmniejszenie wydatków na obsługę bonów skarbowych o 131.514 tys. zł, tj. o 2,6%,
- zmniejszenie wydatków na obsługę obligacji aktywnych o 155.317 tys. zł,
tj. o 2,0%,
-

zmniejszenie wydatków na obsługę obligacji pasywnych o 24.340 tys. zł, tj. o 1,1%.
Oszczędności w wydatkach powstały głównie w wyniku:

-

niewykorzystania zakładanych na etapie planu rezerw na nieprzewidziany wzrost kosztów, na ryzyka stopy
procentowej, stopy refinansowania, kursu walutowego i stopy Libor,

-

innej niż zakładano struktury sprzedaży obligacji,

-

przedterminowego wykupu części obligacji restrukturyzacyjnych w terminie przypadającej płatności.

W ocenie NIK wykazywane w części 44 wydatki na obsługę krajowego długu
nie w pełni odzwierciedlają rzeczywiście poniesione z tego tytułu koszty i wydatki,
gdyż – poza wspomnianym już dyskontem od obligacji, nie obejmują one
niesfinansowanego w 1999 r. przyrostu odsetek od zobowiązań wymagalnych
państwowych jednostek budżetowych w kwocie 1 265 324 tys. zł, a także wydatków
na obsługę niektórych rodzajów długu, zaliczonych do innych części budżetu.
Na realizację wydatków z tytułu poręczonych krajowych kredytów bankowych w kwocie 296.694 tys.
zł złożyły się spłaty dokonane za 12 podmiotów. W stosunku do wydatków ustalonych w
ustawie budżetowej w kwocie 750.000 tys. zł, wystąpiła oszczędność w kwocie 453.346 tys.
zł. W ocenie NIK przyczyną tak wysokich oszczędności było wywiązanie się przez
kredytobiorców z obowiązku spłaty poręczonych kredytów, w stopniu znacznie wyższym niż
można było zakładać na etapie tworzenia planu.
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Zobowiązania krajowe

Zobowiązania krajowe Skarbu Państwa, na które składa się dług Skarbu
Państwa oraz zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń spłaty kredytów
bankowych, wyniosły w końcu 1999 r. 144,2 mld zł i w porównaniu z rokiem 1998
wzrosły o 12,3 mld zł, tj. o 9,3%. Uwzględniając wzrost cen, towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie od grudnia 1998 r. do grudnia 1999 r., szacowany przez
GUS na 9,8%, oznacza to realny spadek tych zobowiązań o 0,4%.
Poprawie uległa relacja tych zobowiązań Skarbu Państwa do wartości produktu
krajowego brutto z 24,0% w 1998 r. do 23,6% w 1999 r.
Dług krajowy Skarbu Państwa
Dług krajowy Skarbu Państwa (wg nominału) wynosił na koniec 1999 r. 134,7 mld zł i uległ
zwiększeniu w porównaniu z 1998 r. o 13,5 mld zł, tj. o 11,1%. Dług krajowy na 31.12.1999 r. obejmował:
- zadłużenie z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych, w kwocie 113.275,2 mln zł, co stanowiło
84,1% długu krajowego,
- zadłużenie pozostałe w kwocie 21.401,0 mln zł , co stanowiło 15,9% długu.

W skład długu z tytułu emisji SPW wchodziło zadłużenie obejmujące:
-

rynkowe skarbowe papiery wartościowe (zwane także aktywnymi spw), które stanowiły 86,6% długu z tytułu
skarbowych papierów wartościowych,
nierynkowe skarbowe papiery wartościowe (zwane także pasywnymi spw.), które stanowiły 13,4% długu z
tytułu skarbowych papierów wartościowych.
Podstawową przyczyną przyrostu w 1999 r. krajowego długu Skarbu Państwa były potrzeby

pożyczkowe związane z finansowaniem deficytu budżetowego i ujemnego salda finansowania zagranicznego.
Przypadało na te cele około 5,7 mld zł, tj. około 41% całkowitego przyrostu długu.

Kolejnymi przyczynami narastania krajowego zadłużenia były:
a) zmiany kursu złotego do dolara amerykańskiego, co w 1999 r. skutkowało wzrostem
zadłużenia o 2.760 mln zł,
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b) wzrost zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych o 2 189 mln zł,
c) wzrost zadłużenia z tytułu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej
o 988 mln zł,
d) skapitalizowanie części odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych i obligacji
przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A. w łącznej wysokości
820,3 mln zł. W rezultacie- pomimo spłaty w 1999 r. rat kapitałowych oraz
dokonania przedterminowego wykupu części obligacji restrukturyzacyjnych,
zadłużenie z tytułu obu tych obligacji spadło tylko o 190 mln zł,
e) sfinansowanie umorzonej pożyczki dla Kas Chorych w kwocie 847,4 mln zł,
f) przyrost zobowiązań z tytułu bieżących rozliczeń z bankami w wysokości 364 mln zł.
Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczenia kredytów krajowych
Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na koniec 1999 r. wyniosły
9.489.207,8 tys. zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu z 1998 r. o 1.187.153,0 tys. zł, tj. o 11,1%. Spadek ten
był głównie wynikiem spłaty poręczonych kredytów przez kredytobiorców.

Należności Skarbu Państwa z tytułu dokonanych spłat poręczonych kredytów
W końcu 1999 r. należności Skarbu Państwa z tytułu poręczonych kredytów krajowych wynosiły
2.124.223,5 tys. zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 465.851,6 tys. zł, tj. o 28,1%.

Wzrost ten wynikał m.in. z:
a) powiększenia należności o:
-

dokonane w 1999 r. wydatki budżetowe na spłaty poręczonych kredytów w kwocie 296.654 tys. zł,

-

naliczone w 1999 r. odsetki (zarówno bieżące jak i ustawowe) w kwocie 274.405 tys. zł,
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b) pomniejszenia stanu należności o:
-

-

dokonane w 1999 r. przez kredytobiorców spłaty wierzytelności Skarbu Państwa w kwocie 70.026 tys. zł,

- potrącenia, redukcje odsetek, porozumienia o zmniejszeniu należności w kwocie 35.181,1 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
niezgodnego z przepisami art. 36 ustawy o finansach publicznych oraz z rozporządzeniem wykonawczym do
tych przepisów, wydanym przez Ministra Finansów, obliczania długu Skarbu Państwa,
niejednolitego (a w niektórych przypadkach dokonywanego z naruszeniem obowiązujących zasad
klasyfikowania wydatków i rozchodów) ewidencjonowania wydatków ponoszonych na obsługę tzw.
pozostałego zadłużenia Skarbu Państwa,
zaniżania bieżących wydatków na obsługę długu, poprzez kapitalizację części naliczonych odsetek od
niektórych obligacji,
ograniczenia zakresu przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych wyłącznie do operacji
związanej z wykorzystaniem środków z rachunku dochodów Funduszu Prywatyzacji Banków Polskich.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za 1999 r. w części 44 Obsługa długu krajowego, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do Ministra Finansów o podjęcie działań
zapewniających:
1. Terminowe obsługiwanie zobowiązań wymagalnych budżetu państwa;
2. Określenie jednolitych zasad ewidencjonowania nakładów związanych z obsługą zobowiązań wymagalnych;
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3. Dostosowanie sposobu ewidencji odsetek naliczanych od zobowiązań wymagalnych, do zasad określonych w
obowiązujących w tym zakresie przepisach lub podjęcie działań zmierzających do zmiany tych zasad.

4. Rozważenie możliwości dokonania w 2000 r. kolejnych przedterminowych
wykupów obligacji restrukturyzacyjnych.

CZĘŚĆ 45 – URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ i TURYSTYKI
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 782 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były wyższe o 477 tys. zł, tj. o 156%. W porównaniu do 1998 r. dochody
były w ujęciu nominalnym niższe o 2.058 tys. zł, tj. o 263%.
Głównymi źródłami (75%) dochodów w 1999 r. były, nie ujęte w ustawie
budżetowej, zwroty dotacji przez stowarzyszenia kultury fizycznej (443 tys. zł) oraz
wpływy ze sprzedaży wydawnictw Centralnego Ośrodka Sportu (118 tys. zł).
Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 45 – Urząd Kultury
Fizycznej i Turystyki w wysokości 358.727 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 8.727,5 tys. zł, do łącznej wysokości 367.454,5 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły w szczególności:
-

§ 48 Pozostałe dotacje w rozdziale 8111 Działalność dydaktyczna szkół wyższych – w wysokości 6.319,1 tys.
zł,
- § 46 Dotacje dla jednostek niepaństwowych w rozdziale 8800 Zadania integracji Europejskiej – w wysokości
1.324 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 364.432 tys. zł, tj. 99,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998
r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 24.934 tys. zł, tj. o 7,3%, a realnie wzrosły o 0,04%.
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Największe wydatki UKFiT przeznaczył na kulturę fizyczną i sport; wydatki te (164.381 tys. zł)
stanowiły 45,1% wydatków ogółem. Dominujące zadania w tym dziale stanowiły dotacje dla polskich związków
sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zleconych im zadań.
W różnego rodzaju imprezach sportu powszechnego (1200 imprez) w 1999 r. uczestniczyło blisko 4,5
mln osób. W ramach ratownictwa górskiego i wodnego w 1999 r. udzielono pomocy 2.178 osobom.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 4.434 etaty, w tym w dziale 91 – 165 etatów. W porównaniu
do 1998 r. zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 43 etaty, tj. o 1%, w tym w dziale 91 o 2 etaty, tj. o 1,2%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.054 zł, w tym w dziale 91 – 2.665 zł. W
porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 13,1%, w tym w dziale 91 – o 11,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec 1999 r. wyniosły 962,9 tys. zł i zostały uregulowane do końca stycznia
2000 r., z wyjątkiem wypłacenia pracownikom Urzędu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1999 r. (248
tys. zł).
Dochody zakładu budżetowego (Centralnego Ośrodka Sportu) w 1999 r. wyniosły 49.808 tys. zł i były
wyższe o 6.262 tys. zł, tj. o 14,4% uzyskanych w 1998 r. Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ obniżeniu
z 33,8% w 1998 r. do 31,8% w 1999 r. Dotacja budżetowa była niższa od planowanej na 1999 r., a stan środków
obrotowych na koniec 1999 r. był niższy od ustalonego w ustawie budżetowej.
Dochody środków specjalnych UKFiT wyniosły 397.350 tys. zł i były niższe o 2,6% od kwoty
planowanej. Wydatki wyniosły 375.611 tys. zł i były o 11,7% niższe od kwoty planowanej oraz zaledwie o 0,2%
wyższe niż wykonane w 1998 r. Znacznie wyższy od planowanego na 1999 r. był stan środków specjalnych na
koniec roku, który wyniósł 56.849 tys. zł. Stan ten był ponad 3-krotnie wyższy od planowanego (po zmianach) i
o 62% wyższy od stanu na koniec 1998 r.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w realizacji wydatków dotyczyły w
szczególności:
-

zawarcia umów zlecenia z pracownikami i osobami spoza Urzędu na łączną kwotę 427,2 tys. zł, w celu
wykonania prac, które – w dużym stopniu - mogły lub powinny być wykonane przez pracowników Urzędu w
ramach ich obowiązków służbowych, co należy ocenić jako działanie niecelowe i niegospodarne, zwłaszcza
w świetle - przyjętego do realizacji przez Prezesa UKFiT - wniosku z poprzedniej kontroli NIK, dotyczącego
zracjonalizowania wydatków z tego tytułu, przez szersze angażowanie etatowych pracowników do zadań
wykonywanych przez Urząd,

- finansowanie, przy użyciu kart płatniczych, prywatnych wydatków ponoszonych
w czasie spotkań i przyjęć w hotelach i restauracjach, związanych zwłaszcza
z zakupem alkoholu i papierosów oraz napiwkami - w kwocie nie mniejszej niż
14 tys. zł, co należy ocenić jako działanie nielegalne i niegospodarne,
-

finansowania przez Urząd kosztów podróży zagranicznych osób spoza UKFiT oraz korzystania przez b.
Prezesa Urzędu, w czasie podróży zagranicznych do Wiednia i Rzymu oraz Barcelony i Madrytu, z
samochodu stanowiącego własność PART S.A., co należy ocenić jako działanie nielegalne, nierzetelne
i niegospodarne.

Urząd nie zrealizował wniosków, przedstawionych po kontroli wykonania
budżetu państwa w 1998 r. oraz wniosków z innych kontroli NIK, dotyczących:
zapewnienia nadzoru nad realizacją zadań zleconych i funkcjonowaniem szkół
mistrzostwa

sportowego

oraz

PART

S.A.,

określenia

kryteriów

oceny

funkcjonowania ośrodków informacji turystycznej za granicą, co należy ocenić
jako działanie nierzetelne i niegospodarne.
Urząd nie przestrzegał także zasad i trybu dofinansowywania inwestycji
sportowych ze środków specjalnych, a także w sposób dowolny podejmował decyzje
o dofinansowaniu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz ingerował w
skład komisji przetargowych, powoływanych przez inwestorów dofinansowywanych
zadań, co należy ocenić jako działanie nielegalne, niecelowe i niegospodarne, a
także korupcjogenne.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 45 - Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
-

NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne260:
do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o:
1. Rozważenie celowości dalszego istnienia PART S.A.
2. Wyegzekwowanie od Polskiej Organizacji Turystycznej określenia kryteriów, umożliwiających ocenę
funkcjonowania polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą, zwłaszcza w aspekcie
efektywności wykorzystania środków budżetowych na ten cel.

- do Ministra Edukacji Narodowej o:
1. Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, polegającej na
dodaniu ust. 2c w art. 47b, zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej i sportu do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad dofinansowywania
rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.
2. Przygotowanie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form, trybu
przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach
publicznych, przez ustalenie, że mają one zastosowanie do niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego,
utrzymywanych ze środków specjalnych Urzędu.

260

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2000 r. nowej klasyfikacji części budżetowych oraz określeniem
ich dysponentów – adresatami wniosków pokontrolnych NIK są obecnie ministrowie: Edukacji Narodowej oraz
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
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-

3. Rozważenie celowości dokonania nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do
stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu o:
1. Zainicjowanie, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, nowelizacji przytoczonych wyżej
aktów wykonawczych.
2. Zracjonalizowanie gospodarki środkami budżetowymi i specjalnymi Urzędu, a w szczególności przez:
a) zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją zadań zleconych polskim związkom sportowym oraz
stowarzyszeniom kultury fizycznej, m.in. przez: rozszerzenie zakresu kontroli ich realizacji oraz
rozliczania; terminowe rozliczanie zadań; przestrzeganie zasady proporcjonalnego zmniejszenia
dofinansowania, w przypadku wykonania zadania poniżej planowanych kosztów; egzekwowanie
wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
b) dokonywanie, przynajmniej raz w kwartale, oceny przebiegu wykonywania zadań oraz dochodów i
wydatków budżetowych,
c) ograniczenie wydatków ponoszonych w związku z realizacją umów zlecenia i umów o dzieło, przez
angażowanie etatowych pracowników do zadań realizowanych przez Urząd, a także zracjonalizowanie
wydatków z tytułu innych usług,
d) podjęcie decyzji, zapewniających stosowanie zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
zwłaszcza w odniesieniu do wydatków ponoszonych za pośrednictwem kart płatniczych oraz
rozliczania wyjazdów zagranicznych,
e) spowodowanie pełnego rozliczenia rzeczywistych kosztów 3 delegacji zagranicznych, odbytych w
1999 r. przy wykorzystaniu samochodu oraz
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wyegzekwowanie zwrotu sfinansowanych przez Urząd w 1999 r. wydatków, związanych z wyjazdami
zagranicznymi osób spoza UKFiT oraz pozasłużbowych wydatków, poniesionych w ramach kart
płatniczych na zakup alkoholu, papierosów i napiwki,
f) usprawnienie zasad i trybu dofinansowywania inwestycji sportowych, m.in. przez: opracowywanie
planów inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz uporządkowanie procedury rozpatrywania
wniosków i podejmowania decyzji o dofinansowaniu; stosowanie zasad i trybu oceniania wniosków
oraz podejmowanie decyzji wyłącznie w stosunku do tych inwestycji, które spełniają warunki
określone w umowie o współpracy z BIG Bankiem Gdańskim S.A. oraz przepisach prawa;
ograniczenie liczby i zakresu dokonywanych zmian w umowach o dofinansowanie inwestycji; nie
ingerowanie w składy osobowe komisji przetargowych; zapewnienie skutecznego nadzoru nad
przebiegiem i dofinansowywaniem inwestycji; rozważenie celowości zmian w sprawozdawczości z
realizacji inwestycji, przez objęcie nią wartości kosztorysowej inwestycji planowanych i wykonanych
oraz odpowiednie ich agregowanie,
g) przekazanie rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych w MEN otrzymanych z Urzędu Kontroli
Skarbowej w Katowicach zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Polski
Związek Snowboardu i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkołę Mistrzostwa Sportowego
PZPN w Zabrzu,
h) wyeliminowanie praktyki wydawania legitymacji pracowniczych osobom nie zatrudnionym w
Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu oraz ewidencjonowanie wydanych pełnomocnictw.
3. Podjęcie działań usprawniających funkcjonowanie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.
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CZĘŚĆ 46 - KRAJOWY URZĄD PRACY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 4.518 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 4.268 tys. zł, tj. o 1.707%. W porównaniu
do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.365,1 tys. zł. tj. o 2.855%, a
realnie wzrosły o 2.655%. Całość dochodów zrealizowano w dziale 91 - Administracja
państwowa, z czego 96,6% w wojewódzkich urzędach pracy. Głównym źródłem
dochodów w 1999 r. (94,7%) były, zrefundowane przez Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, koszty obsługi Funduszu za lata 1996 - 1997, w kwocie
4.278,5 tys. zł (realizacja wniosku NIK).
W zakresie gromadzenia dochodów, naruszeń dyscypliny finansów publicznych
ani innych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 46 – Krajowy Urząd Pracy w wysokości
1.506.403 tys. zł. W ciągu 1999 r. plan wydatków został zwiększony o 20.244 tys. zł, do łącznej wysokości
1.526.647 tys. zł. Zwiększenia planu wydatków dotyczyły w 99,9% sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla
pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej wraz z pochodnymi (§§ 11, 41, 42).
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.437.843 tys. zł, tj. 94,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 175.805 tys. zł, tj. o 13,9%, a realnie wzrosły o 6,2%.
Dominującą pozycję wydatków stanowiła dotacja budżetowa do Funduszu Pracy w dziale 86 – Opieka
społeczna, w kwocie 672.575 tys. zł (47% ogółu wydatków). Zrealizowano ją na poziomie o 14,7% niższym od
ustalonego w ustawie budżetowej i planie po zmianach. W porównaniu do 1998 r. dotacja ta była niższa
nominalnie o 23,7%, a realnie o 28,1%.
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Wydatki w dziale 91 – Administracja państwowa, wyniosły 367.575 tys. zł (25% ogółu wydatków).
Kwota ta była wyższa od przyjętej w ustawie budżetowej o 5,8% oraz na poziomie planu po zmianach. W
stosunku do wykonania w 1998 r. wydatki były niższe nominalnie o 3,5%, a realnie o 9,1%. W strukturze
wydatków w dziale 91 największy udział stanowiły wydatki bieżące 98,7%, w tym wynagrodzenia wraz z
pochodnymi 83,8%. Wydatki bieżące zostały wykonanie w wysokości 362.875 tys. zł i były wyższe od
określonych w ustawie budżetowej o 5,5%, a w granicach planu po zmianach. Wydatki majątkowe
(inwestycyjne) wyniosły 4.700 tys. zł, stanowiąc 1,3% ogółu wydatków (w 1998 r. – 7,4%). W stosunku do
ustawy budżetowej wydatki inwestycyjne były wyższe o 4,4% i kształtowały się na poziomie planu po zmianach.
W porównaniu z 1998 r. wykonanie wydatków inwestycyjnych było 6-krotnie niższe. W 1999 r. realizowano 16
zadań inwestycyjnych (w 1998 – 39 inwestycji), z czego 6 zadań zostało zrealizowanych w całości.
Wydatki w dziale 85 – Ochrona zdrowia, wyniosły 397.693 tys. zł (28% ogółu wydatków). Kwota ta w
całości była przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych nie posiadających prawa do
zasiłku (świadczenie ustawowe) i była wyższa od przyjętej w ustawie budżetowej i planie po zmianach o 7,5%.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wynosiło 14.244 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty), całość w
dziale 91. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 618 osób, tj. o 4,2%. W
porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 592 osoby, tj. o 4%.
Jednocześnie w 1999 r. zatrudnienie subwencjonowane ze środków Funduszu Pracy wynosiło przeciętnie 4.503
osoby. Faktyczne zatrudnienie wynosiło zatem 18.747 osób, tj. o 26,3% powyżej planu. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 1.450 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wzrosło w warunkach porównywalnych o 10,3%.
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Zobowiązania ogółem na koniec 1999 r. wyniosły 108.208 tys. zł, w tym wymagalne 43.666 tys. zł, co
oznacza wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 321,9%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
-

niewłaściwego oszacowania potrzeb finansowych w rozdziale 8524 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, co spowodowało
przekroczenie planu wydatków o 27.593 tys. zł. Przekroczenie to stanowi naruszenie zasady gospodarki
finansowej określonej w art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1, pkt 2
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-

powstania zobowiązań wymagalnych w kwocie 43.666 tys. zł, w tym 43.421 tys. zł z tytułu niezapłacenia
składki ubezpieczenia zdrowotnego za ww. grupę, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
z art. 138 ust. pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 46 –
Krajowy Urząd Pracy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie budżetu.
We wnioskach skierowanych do Prezesa Krajowego Urzędu Pracy postulowano:

1. Rzetelne planowanie środków budżetowych na opłatę składki ubezpieczenia
zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych
ze środków budżetu państwa.

284

CZĘŚĆ 47 – KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dochody
Zrealizowane dochody wyniosły 2.318,6 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były
niższe o 642,4 tys. zł, tj. o 21,7%. W stosunku do wykonania 1998 r zrealizowane w 1999 r. dochody były
nominalnie niższe o 1.505,3 tys. zł, tj. o 39,4%, a realnie o 43,5%. Głównymi źródłami dochodów Krajowej
Rady były wpływy z tytułu opłat za koncesje radiowe i telewizyjne w wysokości 1.933,5 tys. zł, stanowiące
83,4% zrealizowanych dochodów. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu nałożonych kar za naruszenie przepisów
ustawy o radiofonii i telewizji - 113,5 tys. zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 112,1 tys. zł, sprzedaży składników
majątkowych - 111,3 tys. zł, odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za koncesje - 46,9 tys. zł oraz dochody
stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania i odprowadzania składek. Przyczyną niepełnej
realizacji dochodów budżetowych były przede wszystkim mniejsze od planowanych wpływy z tytułu opłat za
koncesje radiowe i telewizyjne, spowodowane brakiem postanowień Ministra Łączności w zakresie parametrów
technicznych przyznawanych i rozszerzanych koncesji.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 47 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
w wysokości 17.354 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do wykonania w 1998 r. o 5,4%. W ciągu 1999 r.
nie uległa zmianom wysokość wydatków, określona w ustawie budżetowej, z tym że Minister Finansów, na
wniosek Przewodniczącego KRRiTV z dnia 26.11.1999 r., przekazał kwotę niższą od planowanej o 1.595,0 tys.
zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 15.592,9 tys. zł, w tym niewygasające 265,0 tys. zł, co stanowiło 90,0%
planu. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.056,5 tys. zł, tj. o 7,0%, a
realnie były niższe o 0,1%.
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Wydatki niewygasające przeznaczone były na połączenie łączem stałym siedzib KRRiTV i podłączenie
Internetu – 200,0 tys. zł oraz na zakup sprzętu komputerowego 65,0 tys. zł.
W dniu 10.01. 2000 r. KRRiTV dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w 1999 r. w wysokości
28,6 tys. zł na centralny rachunek budżetu państwa.
W trakcie realizacji budżetu dokonano czterech przeniesień planowanych wydatków budżetowych
między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 216,9 tys. zł, tj. 1,2% planowanych wydatków.
Zmniejszenie wydatków nastąpiło przede wszystkim w § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne (o kwotę 215,1
tys. zł), a zwiększenia wydatków dotyczyły: § 37 – usługi niematerialne (o 120,0 tys. zł), § 36 – usługi materialne
(o 51,6 tys. zł), § 31 – materiały i wyposażenie (o 33,0 tys. zł) oraz § 29 – podróże służbowe zagraniczne (o 7
tys. zł).
Najwyższe wydatki w 1999 r. poniesiono na: wynagrodzenia osobowe (§ 11) - 8.159,7 tys. zł, (53,3%
ogółu wydatków), usługi niematerialne (§ 37) - 2.533,8 tys. zł (16,5%), składki na ubezpieczenia społeczne (§
41) - 1.327,8 tys. zł (8,7%), usługi materialne(§ 36) - 1.084,6 tys. zł (7,0%), materiały i wyposażenie (§ 31) - 711,0
tys. zł, (4,6% ogółu wydatków).
Wydatki na usługi materialne obejmowały m.in.: opłaty telefoniczne - 275,2 tys. zł, ochronę obiektu
KRRiTV - 209,3 tys. zł, naprawy i konserwacje 127,6 tys. zł, opłaty za telefony komórkowe – 107,3 tys. zł,
usługi gospodarcze – 73,5 tys. zł, usługi poligraficzne – 63,5 tys. zł, naprawy samochodów – 50,2 tys. zł.
Wydatki na usługi niematerialne dotyczyły: kosztów czynszu za najem siedziby Biura KRRiTV – 1.545,8 tys. zł,
kosztów czynszu i najmu mieszkań dla członków KRRiTV - 83,1 tys. zł, płatności z tytułu badań telemetrycznych i
radiometrycznych, zleceń i ekspertyz – 504,8 tys. zł. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie
zakupiono: paliwo do samochodów za 188,3 tys. zł, materiały administracyjno-biurowe za 156,8 tys. zł,
prenumeratę prasy za 127,2 tys. zł.
Krajowa Rada w 1999 r. dysponowała na finansowanie inwestycji łączną kwotą 519,0 tys. zł, z czego
44,7 tys. zł stanowiły środki pozostałe z 1998 r., 465,0 tys. zł środki z budżetu na 1999 r., a 9,3 tys. zł odsetki od
środków na rachunku inwestycyjnym.
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W 1999 r. poniesiono nakłady z rachunku inwestycyjnego i zakupiono między innymi: samochód marki
Lancia wraz z wyposażeniem za 102,3 tys. zł, dokonano przebudowy sieci komputerowej w budynku przy ul.
Kardynała Wyszyńskiego 6 (69,4 tys. zł) oraz zakupiono oprogramowanie (23,3 tys. zł) i zestaw komputerowy
(z monitorem i drukarką) za 11,7 tys. zł. Kwota w wysokości 265,0 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków,
które nie wygasają z końcem roku z przeznaczeniem na połączenie łączem stałym siedzib KRRiTV i podłączenie
Internetu – 200,0 tys. zł oraz zakup sprzętu komputerowego – 65,0 tys. zł. Według stanu na dzień 31.12.1999 r.
na rachunku inwestycyjnym nie pozostawiono środków.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w części 47 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyniosło 156
osób w tym 9 członków Krajowej Rady. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe
o 16 osób, tj. 10,8%. W porównaniu do planowanych etatów przeciętne zatrudnienie było niższe o 8,9 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członka KRRiTV z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia
rocznego (przy pomniejszeniu wypłat z tytułu odpraw dla 3 członków Rady w związku z upływem ich kadencji w
1999 r. oraz wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w łącznej kwocie 166,2 tys. zł) wyniosło 12.334 zł i
w porównaniu do 1998 r. było w ujęciu nominalnym wyższe o 5,6%, a realnie niższe o 1,6%. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 pracownika Biura KRRiTV w 1999 r., po uwzględnieniu wypłat
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4.140 zł i w porównaniu do 1998 r. było wyższe w ujęciu
nominalnym o 6,9%, a realnie o 0,2%.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.1999 r. wynosił 777,4 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły: dodatkowego
wynagrodzenia rocznego - 359,8 tys. zł, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP – 246,4 tys. zł,
podatku dochodowego od osób fizycznych – 50,8 tys. zł, zobowiązań wobec dostawców - 120,4 tys. zł.
W porównaniu do stanu na koniec 1998 r. zobowiązania wzrosły o 19,4%, przy czym nie występowały
zobowiązania wymagalne ani też odsetki za nieterminowe płatności.261

261

W dniu 7.04.2000 r., tj. po zakończeniu kontroli Krajowa Rada złożyła korektę sprawozdania budżetowego
Rb – 23 za 1999 r., w którym wykazano stan zobowiązań na dzień 31.12.1999 r. w wysokości 788,9 tys. zł.
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Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
-

nieuwzględniania przy planowaniu wydatków ich wykonania w roku ubiegłym oraz wielkości i zakresu
faktycznych potrzeb w danym roku. Planowanie wydatków na 1999 r w niektórych paragrafach nie było
precyzyjne, a ponadto nie było oparte na analizie ich wykonania w roku ubiegłym. Na przykład: na opłaty
telefoniczne zaplanowano na rok 1999 kwotę 170 tys. zł, podczas gdy wykonanie za rok 1998 wyniosło 210
tys. zł, a faktyczne wykonanie w 1999 r. – 275 tys. zł. Wykonanie wydatków na naprawy i konserwacje
sprzętu w 1998 r. wyniosło 149 tys. zł; na rok 1999 zaplanowano 80 tys. zł, a wykonano wydatki w
wysokości 127 tys. zł. Na przeglądy samochodów służbowych przewidziano w planie 20 tys. zł, a faktycznie
wydatkowano na ten cel w 1999 r. kwotę 126 tys. zł.,

-

nieokreślenia przeznaczenia środków na wydatki majątkowe w planach rzeczowych wydatków
inwestycyjnych. Podobnie jak w 1998 r. nie ustalono przeznaczenia części środków, a kwotę 155 tys. zł
nazwano w planie finansowym na 1999 r. „pozostałymi wydatkami dzielonymi centralnie”,

-

niewydzielenia wydatków na integrację z Unią Europejską przez utworzenie odpowiedniego rozdziału pod
nazwą „Integracja z Unią Europejską”.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 47 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o realizację następujących wniosków:
1. Uwzględnianie przy planowaniu wydatków ich wykonania w roku ubiegłym oraz wielkości i zakresu
faktycznych potrzeb w danym roku.
2. Określanie przeznaczenia środków na wydatki majątkowe w planach rzeczowych wydatków inwestycyjnych.
3. Wydzielenie wydatków na integrację z Unią Europejską przez utworzenie odpowiedniego rozdziału pod
nazwą „Integracja z Unią Europejską”.
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CZĘŚĆ 48 - KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 12.351,3 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999
r. były wyższe o 11.078,3 tys. zł, tj. o 870,3%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym
wyższe o 4.703,3 tys. zł, tj. o 61,5%, a realnie wzrosły o 50,5%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były nieplanowane (niemożliwe do zaplanowania) zwroty nie
wykorzystanych środków w poszczególnych strumieniach finansowania nauki wraz z odsetkami (5.320,8 tys. zł)
oraz zwrot niewykorzystanych w obowiązującym terminie kwot środków planowanych (5.040 tys. zł) w latach
1996 - 1997 na realizację Specjalnych Programów Rządowych (wojskowych).
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 48 - Komitet Badań Naukowych w
wysokości 2.760.659 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 874,4 tys. zł, do łącznej wysokości
2.761.533,4 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły: działu 91 - Administracja państwowa, rozdział 9111 § 11,
41, 42 oraz działu 77 - Nauka, rozdział 7700 § 46.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.727.984 tys. zł, tj. 98,8% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 305.226 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie wzrosły o 4,9%.
Na zadania finansowane ze środków rozdziału 7711 (§ 48) - Finansowanie i dofinansowywanie
działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz badań własnych szkół wyższych w
ustawie budżetowej przewidziano środki w wysokości 1.614.886 tys. zł. Minister Nauki - Przewodniczący KBN
zwiększył planowaną wysokość wydatków w tym rozdziale do kwoty 1.695.629,8 tys. zł (o 80.743,8 tys. zł), tj. o
5% w stosunku do ustawy budżetowej. Środki rozdziału 7711 § 48 wydatkowane zostały w kwocie 1.695.459,3
tys. zł, tj. w 100% i stanowiły 62,6% wydatków w dziale 77 - Nauka.
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Na zadania finansowane ze środków rozdziału 7711 (§ 73 inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac badawczo-rozwojowych) przewidziano środki w wysokości 301.945,4 tys. zł, tj. 11% ogółu
wydatków w dziale 77 - Nauka. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych (po uzyskaniu
zgody Ministra Finansów) zwiększył wydatki w tym rozdziale i paragrafie o kwotę 15.097,2 tys. zł, tj. o 5% w
stosunku do planowanej w ustawie budżetowej (źródłem pokrycia zwiększenia wydatków na inwestycje były
środki z rozdziału 7712 (§ 37) – Finansowanie projektów badawczych oraz z rozdziału 7713 (§ 37) –
Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Ze środków tego rozdziału dofinansowywano w 1999 r inwestycje
budowlane i aparaturowe jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Środki finansowe na
inwestycje zostały wydatkowane w 100%.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 294 osoby, w tym w dziale 91 - 260 osób. W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. (ogółem i w dziale 91) nie uległo zmianie. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 27 osób, a w dziale 91 o 11 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.579 zł, w tym w dziale 91 - 2.679 zł. W
porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1998 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 9,9%, w tym w dziale 91 o 9,5%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 9.026,6 tys. zł, w tym wymagalne 8.322. tys.
zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. odpowiednio o 58,3% i 60%.
W 1999 r. - podobnie jak w 1998 r. - nie wystąpiły odsetki z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.
Dochody gospodarstwa pomocniczego w 1999 r. wyniosły 1.312,7 tys. zł i były wyższe o 0,1% od
kwoty planowanej (po zmianach). Gospodarstwo pomocnicze KBN nie otrzymuje dotacji budżetowej.
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Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 1999 r. wyniosły 1.290,1 tys. zł i były o 1,6% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 4,6% wyższe niż wykonanie 1998 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 11,3 tys. zł;
w 1998 r. wpłaty do budżetu nie było.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
-

rozdysponowania ze środków budżetowych na naukę, znajdujących się w dyspozycji Komitetu Badań
Naukowych kwoty 1.000 tys. zł - niezgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia o
utworzeniu KBN262,

-

zaplanowania i wydatkowania kwoty 899,4 tys. zł na sfinansowanie kosztów działań organizacyjnoinformacyjnych wspomagających przygotowanie polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w 5
Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej ze środków ujętych w
rozdziale „Działalność ogólnotechniczna i wspomagająca badania” zamiast - stosownie do treści przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1991 r. – w rozdziale 7700 - Integracja z Unią
Europejską,

-

sfinansowania kwotą 238,7 tys. zł kosztów podróży i zakwaterowania członków zespołów opiniodawczodoradczych i sekcji specjalistycznych ze środków na naukę jakkolwiek przepisy art. 14 ust. 2 ustawy o
utworzeniu KBN nie przewidują tego typu wydatków ze środków ustalonych w budżecie na naukę i
dotychczas były one finansowane ze środków ujętych w dziale 91 - Administracja państwowa.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa w 1999 r. w części 48 Komitet Badań Naukowych, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zapewnienie przestrzegania obowiązującej procedury rozdysponowania środków budżetowych na działalność
ogólnotechniczną i wspomagającą badania.

262

Dz.U. Nr 8, poz. 28 ze zm.
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2. Planowanie i ewidencjonowanie wydatków budżetowych na finansowanie kosztów działań organizacyjnoinformacyjnych wspomagających przygotowania polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w 5PR Unii
Europejskiej w rozdziale 7700 - Integracja z Unią Europejską.
3. Zaprzestanie finansowania kosztów podróży i zakwaterowania członków zespołów opiniodawczo-doradczych
i sekcji specjalistycznych ze środków na naukę.

CZĘŚĆ 50 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DOCHODY
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.976 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 604 tys. zł, tj. o 44%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 172 tys. zł, tj. o 8,0%, a realnie
zmalały o 14,24%.
Głównym źródłem uzyskanych dochodów budżetowych były: wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych (1.636,6 tys. zł), wpływy z usług (217,9 tys. zł), różne dochody (47,0 tys. zł) i odsetki
(41,0 tys. zł).
Na wykonanie dochodów budżetowych w części 50 - GUS w 1999 r. w wysokości 144,0% miało wpływ
przekroczenie wykonania planu dochodów m.in. w:
-

Zakładzie Wydawnictw Statystycznych w Warszawie z tytułu podwyższenia cen publikacji oraz zwiększenia
ich nakładu,

-

Centrali GUS z tytułu: wyższych niż planowano wpływów z opłat za kiermasze, zwrotu wydatków za
rozmowy telefoniczne przeprowadzone w 1998 r., zwrotu wydatków za szkolenia oraz wpłaty środków
finansowych na dochody budżetu państwa w związku z likwidacją rachunku inwestycyjnego,

-

Urzędach Statystycznych w Białymstoku, Katowicach i Rzeszowie z tytułu zawarcia dodatkowo w ciągu roku
budżetowego umów najmu pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 50 - GUS w wysokości 193.796 tys. zł. W
ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 12.841,2 tys. zł, do łącznej wysokości 206.637,2 tys. zł.
Zwiększenia wydatków (z części 83 - Rezerwy celowe) dotyczyły:
- § 11 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w kwocie 9.697,3 tys. zł,
- § 21 (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) w kwocie 1.097,0 tys. zł,
- §§ 41 i 42 ( składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w kwocie 1.936,9 tys. zł,
- § 37 (usługi niematerialne) w kwocie 110,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 206.162,4 tys. zł, tj. 99,8% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.529 tys. zł, tj. o 1,2%, a realnie były niższe o 5,7%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały wydatki w następujących
działach:
- 66 (Różne usługi materialne) w wysokości 99.152 tys. zł.
Zrealizowane wydatki były wyższe o 6.943 tys. zł od zaplanowanych w ustawie na 1999 r., co stanowiło
wzrost o 7,5% w stosunku do ustawy budżetowej; były niższe o 99 tys. zł od kwoty wydatków w budżecie po
zmianach oraz wyższe o 5.547 tys. zł, tj. o 5,9% od kwoty wykonania budżetu w 1998 r. Wydatki w dziale 66
stanowiły 48,1% wydatków ogółem w części 50 - GUS,
- 91 (Administracja państwowa i samorządowa) w wysokości 92.595 tys. zł.
Zrealizowane wydatki były wyższe o 4.957 tys. zł od zaplanowanych w ustawie na 1999 r., co stanowiło
wzrost o 5,7% w stosunku do ustawy budżetowej, były niższe o kwotę 357 tys. zł od kwoty wydatków w
budżecie po zmianach oraz były wyższe o 2.729 tys. zł, tj. o 3,0% od kwoty wykonania budżetu w 1998 r.
Wydatki w dziale 91 stanowiły 44,9% wydatków ogółem w części 50 - GUS.

293
W dziale 91, w rozdziale 9111 (Jednostki centralne) finansowane były wydatki Centrali GUS. W ramach
wydatków poniesionych w § 72 (wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych),
Centrala GUS sfinansowała m.in. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przeciwpożarowej – 266
tys. zł, modernizacją DW „Goplana” w Świnoujściu – 126 tys. zł, zakupem 3 samochodów osobowych dla
potrzeb Centrali GUS i urzędów statystycznych – 191 tys. zł, zakupem samochodu dostawczego dla Ośrodka
Informatyki Statystycznej w Radomiu – 62 tys. zł.
-

01 (Przemysł) w wysokości 9.158 tys. zł.
Zrealizowane wydatki były wyższe o 416 tys. zł od zaplanowanych w ustawie na 1999 r., co stanowiło wzrost
o 4,8%, były równe kwocie wydatków w budżecie po zmianach oraz były niższe o 536 tys. zł, tj. o 5,5% od
kwoty wykonania budżetu w 1998 r. Wydatki w dziale 01 stanowiły 4,4% wydatków ogółem w części 50 GUS.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w jednostkach budżetowych resortu statystyki (część 50 - GUS)

wyniosło 7.257 osób, w tym w dziale 91 – 2.992 osoby. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w
1999 r. było mniejsze o 62 osoby, tj. o 0,9%, w tym w dziale 91 o 90 osób, tj. o 2,9%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 1.200 osób, tj. o 14,2%, a w dziale 91
o 424 osoby, tj. o 12,4%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
pracowników jednostek budżetowych resortu statystyki (część 50 - GUS) w 1999 r. wyniosło 1.550 zł, a w dziale
91 - 1.660 zł. W porównaniu do 1998 r. (w warunkach porównywalnych) przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w 1999 r. wzrosło o 12,5%, a w dziale 91 o 14,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 11.430,7 tys. zł i w porównaniu do stanu na
dzień 31 grudnia 1998 r. (w wysokości 10.232,0 tys. zł) były większe o 1.198,7 tys. zł, tj. o 11,7%. Na dzień 31
grudnia 1999 r. zobowiązania wymagalne w części 50 – GUS nie występowały. Na dzień 31 grudnia 1998 r. stan
zobowiązań wymagalnych wynosił 4,8 tys. zł. W 1999 r. w części 50 – GUS nie płacono odsetek za
nieterminowe regulowanie płatności. W 1998 r. z powyższego tytułu zapłacono kwotę w wysokości 1,6 tys. zł.
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Dochody zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 1999 r. wyniosły
łącznie 13.960,2 tys. zł i były o 6,7% niższe od kwoty planowanej (plan po zmianach) oraz o 33,7% wyższe niż
wykonanie w 1998 r. W 1999 r., podobnie jak w 1998 r., nie dotowano działalności prowadzonej w formie
zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych.
Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 1999 r. wyniosły
łącznie 14.018,0 tys. zł i były o 5,2% niższe od kwoty planowanej (plan po zmianach) oraz o 33,9% wyższe niż
wykonanie w 1998 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 33,3 tys. zł i były wyższe o 455,0% od wpłat zrealizowanych w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- utworzenia przez Główny Urząd Statystyczny w marcu 1999 r. quasi rezerwy w części 50 budżetu państwa (w
wysokości 1.400.792 zł, tj. 0,7% kwoty wynikającej z układu wykonawczego), poprzez niedokonanie w
terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej podziału pełnej kwoty wydatków pomiędzy podległe
jednostki organizacyjne resortu statystyki, co było niezgodne z art. 89 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych,
- nieprzeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych statystyki,
przez co naruszono art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
- niewłaściwego klasyfikowania wydatków budżetowych Centrali GUS, przez zaliczenie do wydatków
rozdziału 9111 (zamiast do rozdziału 9100) kosztów dwóch szkoleń pracowników Biura Integracji
Europejskiej i Współpracy z Zagranicą GUS oraz zaliczenie wydatków poniesionych na integrację
z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego do wydatków rozdziału 9100 (zamiast do rozdziału 9194), co
było niezgodne z „Klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych”, stanowiącą załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów,
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-

sfinansowania przez Centralę GUS zakupów urządzeń na rzecz Ośrodka Informatyki Statystycznej w
Radomiu, co stanowiło pokrywanie wydatków działu 66 – Różne usługi materialne ze środków działu 91 –
Administracja państwowa i samorządowa,

-

niedochodzenia, w terminie określonym w umowie z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, opłat z tytułu najmu powierzchni dachowej gmachu GUS,

-

niezagwarantowania w umowie z osobą prowadzącą działalność gastronomiczną i handlową w siedzibie GUS
opłat z tytułu zajmowania pomieszczeń GUS, co w ocenie Najwyższej Izby Kontroli jest działaniem
niegospodarnym.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli

pozytywnie ocenia realizację budżetu

państwa za 1999 r. w części 50 - Główny Urząd Statystyczny, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Najwyższa
Izba Kontroli wniosła m. in. o:
1. Dokonywanie podziału, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, pomiędzy podległe
jednostki organizacyjne ogólnych kwot wydatków w sposób zapewniający zgodność planów finansowych
tych jednostek z ustawą budżetową, stosownie do postanowień art. 89 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
2. Przeprowadzanie kontroli całości gospodarki finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych
statystyki, stosownie do postanowień art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
3. Zaprzestanie klasyfikowania wydatków Centrali Urzędu niezgodnie z ustaloną „Klasyfikacją dochodów i
wydatków budżetowych”, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia
1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
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4. Zaprzestanie finansowania wydatków danego działu gospodarki narodowej ze środków budżetowych innego
działu w przypadkach, jeżeli nie są to wydatki realizowane w ramach zakupów centralnych.
5. Wzmocnienie nadzoru nad pracą Zakładu Obsługi GUS, w szczególności w zakresie terminowego
dochodzenia należności wynikających z zawartych umów najmu.
6. Renegocjację umowy z dnia 20 grudnia 1993 r. dotyczącej prowadzenia działalności gastronomicznej i
handlowej w celu obciążenia zleceniobiorcy czynszem z tytułu zajmowanych pomieszczeń.

CZĘŚĆ 51 – GŁÓWNY URZĄD CEŁ
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 5.617.230 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 390.380 tys. zł, tj. o 6,5%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 515.194 tys. zł,
tj. o 8,4%, a realnie były niższe o 14,6%. Głównymi źródłami dochodów w 1999 r.
były: dochody z ceł w dziale 64 – handel zagraniczny w wysokości 5.565.979 tys. zł, tj.
99,1% dochodów ogółem.
Dochody z ceł maleją sukcesywnie z roku na rok. Jest to tendencja wynikająca z
polityki celnej państwa i w dużej mierze niezależna od działań administracji celnej,
spowodowana obniżaniem efektywnej stawki celnej na skutek zawartych przez
Rzeczpospolitą Polską porozumień z WTO, jak również umów z Unią Europejską,
krajami EFTA i CEFTA oraz umów dwustronnych o wolnym handlu.
Planowane przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zakłada stałą
redukcję stawek celnych, aż do ich całkowitego zniesienia.
Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wykonanie przez GUC w
1999 r. dochodów z tytułu ceł jedynie w 93,5%, tj. w kwocie 5.565.979 tys. zł był fakt,
iż szacunkowe wskaźniki określone przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjęte
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do ustawy budżetowej takie, jak np. wielkość importu oraz efektywna stawka celna
ostatecznie ukształtowały się na poziomie niższym od zakładanego. Przyjęta do ustawy
budżetowej szacunkowa wielkość importu stanowić miała 190.565.500 tys. zł, podczas
gdy ukształtowała się na koniec roku w wysokości ca 183.000.000 tys. zł.
Średnia efektywna stawka celna prognozowana była na 3,78%, natomiast
faktycznie wyniosła jedynie 3,42%.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetowych dotyczyły
nielegalności działań Zakładu Budżetowego GUC - Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy
Celnych w Otwocku, który zaksięgował rachunki dotyczące 1998 r. na kwotę 71.472,73 zł w przychodach roku
1999, co spowodowało odprowadzenie w dniu 5 lutego 1999 r. do budżetu państwa nadwyżki środków
obrotowych za rok 1998 w kwocie zaniżonej o 71.472,73 zł.
Działania te sprzeczne były z art. 19 ust.11 ustawy o finansach publicznych, obligującego zakład
budżetowy do dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu
rozliczeniowego oraz z dyspozycją przepisu § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w
sprawie zakładów budżetowych263, zobowiązującym zakład budżetowy w terminie 5 dni po przyjęciu rocznego
sprawozdania finansowego do wpłaty do budżetu różnicy między faktycznym, a planowanym stanem środków
obrotowych na koniec roku.
Powyższe stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek niedokonania pełnej i
terminowej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, tj. czyn wymieniony w art. 138 ust. 1 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.

Wyżej opisane działania Zakładu Budżetowego GUC w Otwocku,
polegające na zaksięgowaniu w dochodach za miesiąc styczeń 1999 r.
rachunków dokumentujących powstanie należności w miesiącu grudniu
1998 r. stanowiły również naruszenie zasad wyrażonych w art. 6 i w art. 24
ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości264, tzn.:
naruszenie

263

Dz.U. Nr 42, poz.183 ze zm.

264

Dz.U. Nr 121, poz.581 ze zm.

zasady

współmierności

przychodów
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i kosztów oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa o
rachunkowości w art. 6 nakazuje ujęcie w księgach rachunkowych i wyniku
finansowym jednostki wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz
przychodów dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu
ich zapłaty.
Negatywna ocena NIK dotyczyła także nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładu
Budżetowego w Otwocku. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nanoszeniu zapisów w księdze kontowej
konta 225 oraz 240 w miejsca uprzednio wybiałkowane, co stanowiło naruszenie art. 25 ustawy o rachunkowości
wskazującego sposób poprawiania stwierdzonych błędów.
W toku kontroli stwierdzono ponadto nierzetelność sporządzania dowodów księgowych wystawianych
przez ww. Zakład. W dowodach księgowych dokonywano wymazań i ręcznych przeróbek, co stanowiło
naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości uznającego takie praktyki za niedopuszczalne.
W wyniku kontroli przeprowadzonej w 19 urzędach celnych w zakresie windykacji należności celnych,
stwierdzone nieprawidłowości mające wpływ na wzrost zaległości budżetowych dotyczyły przede wszystkim
opóźnień w podejmowaniu czynności egzekucyjnych, tj. nieterminowym wystawianiu upomnień i tytułów
wykonawczych, nieegezekowaniu należności z przyjętego zabezpieczenia majątkowego oraz nieskutecznego
doręczania decyzji wymiarowych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 51 – Główny Urząd Ceł w wysokości
363.491 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 31.956 tys. zł do łącznej wysokości
395.447 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły paragrafów:
11 wynagrodzenia osobowe pracowników,
41 składki na ubezpieczenia społeczne,
42 składki na Fundusz Pracy,
39 kary i odszkodowania,
72 wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 391.345 tys. zł (w tym 275 tys. zł wydatki niewygasające z upływem 1999 r.), tj.
107,6% ustawy budżetowej i 98,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 1.961 tys. zł, tj. o 0,5%, a realnie były
niższe o 7,2%.
Wydatki niewygasające przeznaczone będą na dostosowanie polskiego prawa celnego do przepisów
Unii Europejskiej – program PHARE/POLCUSTOMS.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały wydatki w rozdziale 9131 –
jednostki terenowe podległe organom centralnym – których wykonanie stanowiło kwotę 352.438 tys. zł, tj.
90,1% ogółu wydatków.

W stosunku do ustawy budżetowej wykonanie wydatków w rozdziale 9131
wyniosło 107%, a w stosunku do budżetu po zmianach wykonanie stanowiło 99%
i było wyższe o 4,2% w stosunku do wykonania w 1998 r.
Wydatki w rozdziale 9111 – jednostki centralne stanowiły kwotę 32.830 tys. zł, tj. 8,4% ogółu
wydatków.
W stosunku do ustawy budżetowej wykonanie wydatków w rozdziale 9111 wyniosło 116,6%, a w
stosunku do budżetu po zmianach wykonanie stanowiło 98,2% i było niższe o 34% od wykonania wydatków w
tym rozdziale w 1998 r.
Ustawa budżetowa na 1999 r. nie przewidziała środków na wydatki majątkowe w części 51 – GUC. W
trakcie roku budżetowego Minister Finansów dwoma decyzjami przyznał z rezerwy celowej łączną kwotę
1.350,7 tys. zł. Łącznie w 1999 r. GUC posiadał na rachunku inwestycyjnym kwotę ponad 39.000 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na inwestycje budowlane wydatkowano
kwotę 8.902 tys. zł, na zakup nieruchomości 2.902 tys. zł, na zakupy środków
technicznych 10.426 tys. zł, na okablowanie strukturalne 4.670 tys. zł, na zakupy
sprzętu komputerowego i łączności 9.359 tys. zł, zakupy urządzeń rtg – 2.807 tys.
zł.
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie zakupione w latach 1998 – 1999
w ramach wyposażenia administracji celnej, jest obecnie wykorzystywane do prac
bieżących w lokalnych systemach informatycznych, w tym ewidencyjnych i
finansowo
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księgowych, które wg nowej koncepcji informatyzacji administracji celnej stworzyć
mają zintegrowany system informatyczny, złożony z szeregu współdziałających
ze sobą systemów. Prezes GUC w ramach komputeryzacji administracji celnej
w dokumencie pt. „Strategia działania administracji celnej do roku 2002” –
zatwierdzonym przez Radę Ministrów w październiku 1999 r. określił priorytety
w zakresie komputeryzacji. Powyższe działania zmierzają do realizacji wniosku
NIK sformułowanego po kontroli wykonania budżetu za 1998 r. w sprawie
zintensyfikowania prac zmierzających do stworzenia ogólnopolskiego systemu
informatycznego administracji celnej i zapewnienia wykorzystania w tym systemie
sprzętu komputerowego zakupionego przez GUC w 1998 r.
Prezes GUC w oparciu o artykuł 191 ustawy o finansach publicznych polecił, w dniu 31 grudnia 1999 r.,
zlikwidowanie rachunków środków na finansowanie inwestycji utworzonych przez Główny Urząd Ceł na
podstawie art. 29 ustawy Prawo budżetowe. Jak wykazały ustalenia kontroli, w dacie polecenia likwidacji na
trzech rachunkach finansowania inwestycji, GUC posiadał łącznie 1.505.334,61 zł. Z tej kwoty w dniu 3 stycznia
2000 r. przelano 11.718,56 zł na rachunek bieżący – dochody budżetowe natomiast 1.482.174,37 zł przelano na
rachunek środka specjalnego GUC. Pozostałe środki w kwocie 11.441,68 zł w dniu 7 stycznia 2000 r.
przekazano także na rachunek środka specjalnego. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niezrealizowanie
przez Departament Budżetowo–Finansowy GUC dyspozycji art. 191 ustawy o finansach publicznych w terminie
zakreślonym w tym przepisie, tzn. niezlikwidowanie rachunków finansowania inwestycji do dnia 31 grudnia
1999 r. Powyższe skutkowało niezgodnym z prawem posiadaniem przez Główny Urząd Ceł rachunków
finansowania inwestycji po dacie określonej w cytowanym przepisie.

Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 14.506 osób, w tym w dziale 91 –
14.435 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było
niższe o 15 osób, tj. o 0,1%, w tym w dziale 91 o 11 osób, tj. 0,1%. W porównaniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych, przeciętne zatrudnienie było niższe o 182
osoby, a w dziale 91 o 172 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 1999 r. wyniosło 1.425 zł,
w tym w dziale 91 - 1.424 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
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wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 13,8%,
w tym w dziale 91 o 13,8%.
Niezależnie od wynagrodzenia ze środków budżetowych, administracja celna
w 1999 r., podobnie jak w latach poprzednich, otrzymywała wynagrodzenia (premie
i nagrody) ze środków specjalnych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ze środków specjalnych w 1999 r.
w dziale 91 wyniosło 1.385,10 zł i wzrosło w stosunku do 1998 r. o 302 zł, tj. o 27,9%,
a realnie w warunkach porównywalnych było wyższe o 85 zł, tj. o 6,5%. W
porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1999 r. w dziale 91
łącznie ze środków budżetowych i specjalnych (w warunkach porównywalnych)
wzrosło o 258 zł, tj. o 10,1% i wyniosło 2.809 zł.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na fakt, iż problemem o zasadniczym
znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania administracji celnej jest ustanowienie
przejrzystego systemu wynagrodzeń administracji celnej, opartego wyłącznie o środki
budżetowe. Funkcjonariusze celni są pracownikami państwowymi, w sposób
szczególny narażonymi na korupcyjne oddziaływanie niektórych przedsiębiorców.
W ocenie NIK ograniczenie powyższych zagrożeń wymaga z jednej strony
zapewnienia atrakcyjnego, motywacyjnego systemu wynagrodzeń, na co Najwyższa
Izba Kontroli zwracała uwagę już w 1998 roku, a z drugiej strony zapewnienia stałej,
bieżącej kontroli prawidłowości wykonywanych czynności celnych. W tym kierunku,
w ocenie NIK zmierzają działania Prezesa GUC w zakresie zwiększenia ilości
powtórnych kontroli celnych, a także odchodzenie od wynagradzania pracowników
administracji celnej ze środków specjalnych.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 29.042 tys. zł, co oznacza spadek o 818 tys.
zł, tj. o 2,7% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. W zobowiązaniach ogółem, zobowiązania
wymagalne związane z wydatkami bieżącymi na koniec 1999 r. stanowiły kwotę 3.844 tys. zł i wzrosły o 2.726
tys. zł, tj. o 243,8%.
Z kwoty 3.844 tys. zł zobowiązań wymagalnych, zobowiązania Urzędu Celnego w Rzepinie stanowiły
3.813 tys. zł, tj. 99,2%.
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Zobowiązania te związane były z decyzjami Urzędu Skarbowego w Słubicach o odpowiedzialności
płatnika (urzędu celnego) za podatki nie pobrane lub pobrane w niższej wysokości, co powodowało narastanie
zaległości urzędu celnego wobec urzędu skarbowego. Do chwili zakończenia kontroli wykonania budżetu GUC
za 1999 r., pomimo licznych wystąpień w tej sprawie Prezesa GUC do Ministra Finansów, sprawa sposobu
uregulowania zobowiązań pomiędzy tymi dwoma urzędami nie została ostatecznie rozstrzygnięta.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 1.014 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do wykonania w 1998 r. o 87,1%.
Dochody zakładów budżetowych i środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 346.410 tys. zł i były niższe
o 1,4% od kwoty planowanej po zmianach.
Dotacja budżetowa dla zakładów budżetowych i środków specjalnych w 1999 r. nie występowała.

Wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w 1999 r. (bez wpłat
do budżetu) wyniosły 322.674 tys. zł i były o 1,3% niższe od kwoty planowanej
po zmianach oraz o 7,2% wyższe niż wykonanie w 1998 r. W 1999 r. wpłata
do budżetu wyniosła 22 tys. zł W 1998 r. wpłata do budżetu nie wystąpiła.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie
realizacji wydatków dotyczyły:
-

braku rzetelności w prowadzeniu dokumentacji księgowej GUC. Ustalenia kontroli wykazały, że Główny
Urząd Ceł przyjmował do realizacji dowody księgowe wystawione przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia
Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku, z bezpośrednim naruszeniem art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

-

nieprawidłowego księgowania części wydatków na integrację europejską (rozdział 9100) w ciężar wydatków
innych podziałek klasyfikacji budżetowej, np. rozdziału 9111 – Jednostka centralna oraz rachunku środków
specjalnych;

-

niedostatecznego nadzoru sprawowanego nad Zakładem Budżetowym w Otwocku przez Departament
Budżetowo-Finansowy GUC;
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-

niezrealizowania przez Departament Budżetowo–Finansowy GUC dyspozycji art. 191 ustawy o finansach
publicznych w terminie zakreślonym w tym przepisie tzn. niezlikwidowanie rachunków finansowania
inwestycji do dnia 31 grudnia 1999 r.;

-

naruszenia obowiązującego zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych terminu
przekazywania urzędom celnym informacji o kwotach przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi.
Ponadto w toku kontroli stwierdzono:

-

przewlekłość działań GUC w zakresie merytorycznej pomocy udzielonej urzędom celnym w ustaleniu
prawidłowej taryfikacji dla dokonania właściwego wymiaru należności celno–podatkowych. Dotyczy to
importu towarów, których ustalenie tożsamości lub klasyfikacja wg nomenklatury towarowej wymaga
przeprowadzenia analiz i badań (np. import paliw płynnych);

-

iż, pomimo podejmowanych przez GUC od 1996 r. prób nieodpłatnego przekazania wojewodom wag
samochodowych zainstalowanych na drogowych przejściach granicznych (do mierzenia nacisków na osie
pojazdów ciężarowych), w chwili obecnej w dyspozycji administracji celnej w dalszym ciągu pozostaje 10 z
37 wag zakupionych w latach 1992 - 1995;

-

prezentowanie w okresowych ocenach wykonania budżetu za 1999 r., wyłącznie danych statystycznych bez
ich merytorycznej analizy, tj. np. oceny prawidłowości podejmowanych decyzji taryfikacyjnych i
wymiarowych, liczby zaskarżeń, uwzględnionych odwołań, wyników postępowań przez NSA, działań
egzekucyjnych w administracji celnej. Stosowne działania w tym zakresie zostały podjęte przez Prezesa GUC
dopiero w trakcie trwania kontroli, tj. w pierwszym kwartale 2000 r.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa
w 1999 roku w części 51 – Główny Urząd Ceł, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Spowodowanie odprowadzenia do budżetu państwa nadwyżki środków obrotowych Zakładu Budżetowego w
Otwocku za rok 1998 w kwocie 71.472,73 zł.
2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad bieżącą działalnością finansową ośrodków doskonalenia kadr organów
administracji celnej, w celu zapobieżenia naruszeniom obowiązującego prawa.
3. Przeprowadzenie kompleksowej kontroli prawidłowości i rzetelności dokumentacji księgowej jednostek
organizacyjnych GUC prowadzących gospodarkę pozabudżetową.
4. Zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez służby finansowe GUC zasady rzetelnego dokumentowania
operacji gospodarczych, w tym wskazywanie w opisie merytorycznym dokumentów księgowych właściwej
kategorii wydatków, zapewnienie zgodności zapisów księgowych z treścią prowadzonych operacji oraz
nanoszenie poprawek na dokumentach w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.
5. Sporządzanie okresowych ocen w zakresie pobierania dochodów budżetowych zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad wykonania budżetu państwa, a w szczególności: ocen prawidłowości decyzji
taryfikacyjnych i wymiarowych, terminowości postępowań administracyjnych oraz wyników postępowań
przed NSA.
6. Ponowne podjęcie działań mających na celu ostateczne zakończenie sprawy przekazania przez administrację
celną wag samochodowych do mierzenia nacisku na osie pojazdów samochodowych, właściwym służbom
podległym wojewodom.
7. Zapewnienie stałej i sprawnej pomocy urzędom celnym w prawidłowej taryfikacji i ustalaniu właściwego
wymiaru należności celnych z tytułu importu towarów, których taryfikacja wymaga pogłębionych analiz.
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8. W ramach realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli wykonania budżetu za 1998 r. i lata wcześniejsze
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o bieżące informowanie o postępie prac zmierzających do stworzenia
zintegrowanego systemu informatycznego administracji celnej i wykorzystaniu w tym systemie sprzętu
komputerowego zakupionego w 1998 r.
We wnioskach pokontrolnych kierowanych do dyrektorów urzędów celnych najczęściej wnoszono o:
-

zapewnienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przez komórki urzędów celnych zasady
przekazywania do działów finansowych urzędów celnych dokumentacji koniecznej do wystawiania tytułów
wykonawczych i prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

-

przestrzegania terminowości postępowania przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych.

CZĘŚĆ 52 – PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 236,3 tys. zł i nie były możliwe
do przewidzenia na etapie opracowywania projektu budżetu (ustawa budżetowa na
1999 r. nie przewidywała dochodów w części 52).
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 152,5 tys. zł, tj. o 182,0%, a realnie były wyższe o 162,8%. Głównym źródłem
dochodów (92,0% dochodów ogółem) były dochody działu 01 (Przemysł) będące
w całości zwrotami dotacji przez wykonawców zadań realizowanych w trybie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu
działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej, przy
czym kwota w wysokości 200,0 tys. zł zwrócona została w wyniku realizacji wniosku
pokontrolnego NIK.
W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono w toku kontroli uchybień.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 52 - Państwowa
Agencja Atomistyki w wysokości 45.432,0 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki ogółem
zostały zwiększone o 199,7 tys. zł, do łącznej kwoty 45.631,7 tys. zł, przy czym ww.
zwiększenie dotyczyło wyłącznie wydatków działu 91 (Administracja państwowa).
Zwiększenia wydatków dotyczyły dwóch rozdziałów:
- 9111– o kwotę 199,7 tys. zł, na co złożyło się zwiększenie wydatków wynagrodzeń z pochodnymi (§§:
11,41,42) - Minister Finansów przyznał na ten cel środki z rezerw celowych;
- 9122 – o kwotę 102,8 tys. zł z przeznaczeniem na składki do organizacji międzynarodowych (§ 69) – o
powyższą kwotę zmniejszono jednocześnie wydatki rozdziału 9121 (§ 45), co było możliwe w związku z
zawieszeniem działalności przedstawiciela PAA w Moskwie począwszy od drugiego kwartału 1999 r.

Zrealizowane wydatki wyniosły 45.398,0 tys. zł, tj. 99,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 17.171,3 tys. zł, tj. o 60,8%, realnie
były wyższe o 49,9%.
O ile w latach 1994 - 1998 podstawową pozycję w strukturze wydatków części 52 (ponad połowę wydatków
ogółem), stanowiły dotacje udzielane na działalność związaną z bezpiecznym wykorzystywaniem energii
atomowej, o tyle w 1999 r. ww. wydatki stanowiły 1/3 wydatków ogółem, natomiast blisko połowę wydatków
ogółem – wydatki z tytułu składek do organizacji międzynarodowych. Tak znacząca zmiana struktury wydatków
(oraz ich wzrost) spowodowana została przejęciem przez PAA począwszy od 1999 r. obowiązku uiszczania
składek członkowskich z tytułu przynależności Polski do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)
i Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ). Łącznie na opłacenie składek z tytułu przynależności do
organizacji międzynarodowych, w tym składek płaconych również w latach poprzednich do Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej (MAEA) i Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO),
PAA wydatkowała w 1999 r. kwotę 21.426,0 tys. zł (prawie sześciokrotnie więcej niż
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w 1998 r.), przy czym kwota ta i tak nie pokryła w pełni zobowiązań Polski w odniesieniu do CERN i ZIBJ
(niedobór wyniósł 12.400 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 94 osoby (dotyczy wyłącznie działu 91). W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 6 osób, tj. o 6,8%. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 17 osób ( dotyczy wyłącznie działu 91), w tym w
kategorii pracowników cywilnych - o 15 osób, w kategorii żołnierzy i funkcjonariuszy o 2 osoby. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 2.628 zł (dotyczy wyłącznie działu 91). W porównaniu do
1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 3,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 12.645,3 tys. zł, co oznacza wzrost o
5.719,3% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. Wzrost zobowiązań został spowodowany
okolicznościami niezależnymi od PAA (brak pełnego zabezpieczenia środków w budżecie na opłacenie w pełni
składek z tytułu przynależności do CERN i ZIBJ).

W 1999 r. (podobnie jak w 1998 r.) nie zapłacono odsetek z tytułu
nieterminowej płatności zobowiązań.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły nierzetelnego określania w projekcie budżetu
na 1999 r. przedstawionego komisji sejmowej planowanej wysokości wydatków z
tytułu składek do organizacji międzynarodowych oraz niezgodnej z obowiązującymi
uregulowaniami klasyfikacji wydatków ponoszonych na realizację zadań ujętych w
„Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej”
(NPPC). W pierwszym z ww. przypadków rozbieżność między planowaną przez PAA
wysokością zobowiązań finansowych RP na 1999 r. z tytułu przynależności organizacji
międzynarodowych, a faktyczną należną ukształtowała się na poziomie 2.200 tys. zł,
przy czym mniej więcej w połowie (ponad 2% ogółu planowanych wydatków)
rozbieżność ta była całkowicie nieuzasadniona. W drugim przypadku nie utworzono
rozdziałów pod nazwą „Integracja z Unią Europejską”, mimo iż faktycznie wydatki
związane z realizacją zadań NPPC wyniosły ok. 200 tys. zł (ok. 0,5% ogółu
zrealizowanych wydatków).
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 52 - Państwowa Agencja Atomistyki, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Omówione wyżej ustalenia kontroli wskazują na potrzebę:
1. Określenia w projekcie budżetu na 2001 r. i lata następne wysokości planowanych wydatków budżetowych w
zakresie składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych na podstawie aktualnych założeń
planistycznych.
2. Utworzenia w części 52 rozdziału pod nazwą „Integracja z Unią Europejską”.

Powyższe wnioski ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym
do Prezesa PAA.

CZĘŚĆ 53 – WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 763,7 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 19,7 tys. zł, tj. o 2,6%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13,2 tys. zł,
tj. o 1,8%, a realnie były niższe o 5,2%.
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za egzaminy
kwalifikacyjne w wysokości 679 tys. zł (88,9% dochodów).
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dochodów budżetowych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części nr 53 – WUG w wysokości 37.472 tys. zł. W
ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 295,5 tys. zł, do łącznej wysokości 37.767,5 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły podwyżek płac i wypłaty nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi (§§ 11, 16, 17, 41,
42).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 37.374 tys. zł, tj. 99,0% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998
r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.920,3 tys. zł, tj. o 8,5%, a realnie wzrosły o 1,1%.
W poniesionych wydatkach w części 53 – WUG główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z
pochodnymi, które wynosiły 32.363,3 tys. zł, tj. 86,6% wydatków. Były one o 1,0% niższe od planu wydatków
po zmianach i o 10,5% wyższe od wykonania 1998 r.
Na wydatki majątkowe w 1999 r. poniesiono kwotę 367,4 tys. zł, z tego 231,2 tys. zł na zakupy sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, 106,7 tys. zł na zakup samochodu i 22,3 tys. zł na zakup
wyposażenia technicznego biur.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 545 osób, w tym 521 osób w dziale 91 i 24 osoby w
gospodarce pozabudżetowej. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było niższe o 16 osób
(w całości w dziale 91). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 4.223,9 zł, w tym w
dziale 91 – 4.358,3 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 14,7%, w tym w dziale 91 o 14,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 2.700,6 tys. zł, co oznacza wzrost w
porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 10,4%. W 1999 r. podobnie jak w 1998 r. nie występowały
zobowiązania wymagalne. Nie zapłacono również odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.
Dochody gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 720,7 tys. zł i były
niższe o 3,3% od kwoty planowanej (po zmianach). Gospodarstwo pomocnicze i środek specjalny w 1999 r.
podobnie jak w 1998 r. nie były dotowane.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 716,4 tys. zł i były o
4,5% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 1,6% niższe niż wykonanie 1998 r. W 1999 r. podobnie
jak w 1998 r. nie dokonywano wpłat do budżetu.
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Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
-

realizacji wydatków budżetowych niezgodnie z ustalonymi w harmonogramie,

-

braku celowości dalszej realizacji umowy o komputeryzację WUG, zawartej w 1992 r. Dezaktualizacja
programu komputeryzacji i wykonanego w ramach umowy projektu funkcjonalnego spowodowała, że
kontynuowanie dotychczasowej strategii informatyzacji WUG nie ma uzasadnienia,

-

nieutworzenia w układzie wykonawczym budżetu rozdziału 9100 „Integracja z Unią Europejską”, pomimo
obowiązku określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i dochodów Urząd poniósł w 1999
r. wydatki na ten cel w kwocie 17,2 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 53 –
Wyższy Urząd Górniczy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wnioski dotyczące:
1. Bardziej dokładnego planowania wydatków do poniesienia w poszczególnych miesiącach.
2. Zakończenia rozliczenia umowy nr 1/08/92 z dnia 31 sierpnia 1992 r., zawartej z firmą KANET na
komputeryzację prac urzędów górniczych.
3. Rozpoczęcia aktualizacji strategii informatyzacji Urzędów, uwzględniającej przyszłe zadania i potrzeby
WUG.
4. Spowodowania utworzenia rozdziału 9100 „Integracja z Unią Europejską”.
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CZĘŚĆ 54 – URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 22.243 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były wyższe o 1.243 tys. zł, tj. o 5,9%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe
o 2.807 tys. zł, tj. o 14,4%, a realnie były wyższe o 1.389 tys. zł, tj. o 6,7%.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były wpływy z tytułu urzędowych opłat
wnoszonych za zgłoszenia i ochronę praw przemysłowych wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych i topografii układów
scalonych oraz odwołań i partycypacji Urzędu w zyskach Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej w kwocie 21.764 tys. zł, stanowiąc 97,8% wszystkich
dochodów Urzędu.
Wyższe od zakładanych w planie Urzędu i od ustalonych ustawą budżetową na
1999 r. dochody nastąpiły wobec większego niż przewidywano napływu zgłoszeń
i udzielonej ochrony praw wyłącznych.
W zakresie gromadzenia dochodów stwierdzono, że Urząd zrezygnował od
marca 1999 r. z egzekwowania przysługującego mu, jako płatnikowi składek
z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, prawa do ustalania i pobierania
wynagrodzenia z tego tytułu w łącznej kwocie 622,51 zł.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 54 – Urząd
Patentowy RP w wysokości 20.795 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 699 tys. zł, do łącznej wysokości 21.494 tys. zł. Zwiększenia wydatków
dotyczyły nw. paragrafów w dziale 91:
- 11 wynagrodzenia pracowników,
- 41 składki na ubezpieczenia społeczne,
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- 42 składki na fundusz pracy.

313
Zrealizowane wydatki wyniosły 21.282 tys. zł, tj. 99,0% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 5.699 tys. zł,
tj. o 36,6%, a realnie były wyższe o 4.562 tys. zł, tj. o 27,2%, wyprzedzając tym
o 22,2% dynamikę wzrostu dochodów. Nastąpiło to wskutek ustalenia w ustawie
budżetowej na 1999 r. dodatkowej kwoty 7 mln zł wydatków z przeznaczeniem na
inwestycję rozbudowy siedziby Urzędu.
Dominującą pozycją wydatków, stanowiącą 52,6% ogółu wydatków Urzędu
Patentowego RP, były wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi pracowników centrali
Urzędu. Wydatki na ten cel zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów
w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 699 tys. zł. Ich wykonanie mieściło się
w granicach określonych w budżecie po zmianach.
Na inwestycje w 1999 r. wydatkowano 7.734 tys. zł, co w stosunku do 1998 r.
stanowi nominalnie ponad sześciokrotny wzrost. W ramach tych wydatków
realizowano

wyłącznie

rozbudowę

siedziby

Urzędu

zgodnie

z

ustalonym

harmonogramem, który zapewnia przejęcie w drugim półroczu 2000 r. obiektu
w użytkowanie.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 404 osoby (383 etaty) w części 54,
w tym w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa (centrala Urzędu
Patentowego RP) 371 osób (351 etatów). W porównaniu do 1998 r. przeciętne
zatrudnienie w 1999 r. w centrali Urzędu było wyższe o 1 osobę, tj. o 0,3%,
a w gospodarstwie pomocniczym nie uległo zmianie. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych, przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w Urzędzie było niższe o 17
etatów, w tym w dziale 91 było niższe o 9 etatów, a w gospodarstwie pomocniczym
było niższe o 8 etatów.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w 1999 r. wynosiło w dziale 91 - 2.174,2 zł, a w gospodarstwie pomocniczym
1.537,9 zł.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 1999 r. wzrosło realnie o 27,9% w centrali Urzędu i o 29,2% w gospodarstwie
pomocniczym (po ubruttowieniu).
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Kolejny raz Urząd Patentowy RP nie wykorzystał w 1999 r. przyznanego limitu
zatrudnienia, wykorzystując jednak przyznane na ten cel środki finansowe ze względu
na trudności w naborze specjalistów patentowych, wobec niekonkurencyjnego
wynagrodzenia. Przy dynamicznym wzroście ilości wniosków o ochronę własności
przemysłowej, zgłoszonych w trybie krajowym i międzynarodowym (w 1999 r.
o 2,6%) i wzrastającym stanie spraw pozostających w toku załatwiania na koniec
1999 r. o 8,9%, stanowi to zasadniczy problem dla sprawnej realizacji zadań Urzędu.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wynosiły 1.573,8 tys. zł,
co oznacza wzrost o 101,6% w stosunku do 1998 r.
W 1999 r., podobnie jak w poprzednim roku, nie występowały w Urzędzie
zobowiązania wymagalne, a zobowiązania bieżące uregulowano w terminach płatności
do końca stycznia 2000 r., bez odsetek karnych.
Wzrost zobowiązań Urzędu na koniec 1999 r. nastąpił głównie z powodu
wzrostu o 172,4 tys. zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 1999 r.,
wzrostu o 141,3 tys. zł zobowiązań z tytułu usług materialnych, w tym o 61,1 tys. zł
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników własnego gospodarstwa
pomocniczego oraz wystąpienia po raz pierwszy wydatków niewygasających w kwocie
493,1 tys. zł z tytułu wykonanych w 1999 r. robót budowlanych, które zostały opłacone
w 2000 r. stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 14.12.1999 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.265
Dochody gospodarstwa pomocniczego w 1999 r. wyniosły 807 tys. zł i były
wyższe o 1% od planowanych po zmianach do ustawy budżetowej oraz były wyższe
o 13,3% od ich wykonania w 1998 r. Gospodarstwo pomocnicze Urzędu nie było
dotowane z budżetu państwa, natomiast 99,9% jego dochodów (przychodów)
stanowiło pokrycie kosztów jego usług materialnych, świadczonych na rzecz Urzędu
Patentowego RP oraz 0,1% przychodów gospodarstwo osiągnęło z oprocentowania
środków pieniężnych na jego rachunku bieżącym w banku. Wydatki gospodarstwa
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pomocniczego w 1999 r. wyniosły 805 tys. zł i były wyższe o 0,8% od planowanych po
zmianach do ustawy budżetowej oraz były o 13,4% nominalnie wyższe od wykonania
w 1998 r. Wpłata do budżetu wyniosła 0,7 tys. zł i była niższa o 43,8% od wpłaty
zrealizowanej w 1998 r.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za
1999 r. części 54 – Urząd Patentowy RP nie stwierdzając nieprawidłowości.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 kwietnia 2000 r. do Prezesa Urzędu
Patentowego RP wniesiono o realizację następującego wniosku:
1. Uwzględnienie, przy planowaniu na 2001 r. dochodów budżetowych Urzędu
z tytułu sprzedaży wydawnictw oraz usług kserograficznych i informacyjnych,
skutków udostępnienia tych informacji za pośrednictwem Internetu.

CZĘŚĆ 55 – KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Realizację budżetu w części 55 ujęto w rozdziale III pkt – FUNDUSZE KRUS.

CZĘŚĆ 57 – POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.478 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r.
były wyższe o 28 tys. zł, tj. o 1,9%. W porównaniu do 1998 r. dochody 1999 r. były w ujęciu nominalnym niższe
o 421 tys. zł, tj. o 22,2%, a realnie były mniejsze o 27,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpłata nadwyżek środków obrotowych (§ 72) w kwocie 673,8 tys. zł (45,6%
dochodów ogółem). Ponadplanowe były wpłaty nadwyżki środków specjalnych
za 1998 r. (223,8 tys. zł) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych;
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- wpłaty z tytułu różnych dochodów (§ 77) w kwocie 565 tys. zł (38,2% dochodów
ogółem). Wykonanie dochodów w tym paragrafie było o 235 tys. zł, tj. o 29,4%
mniejsze od kwoty planowanej. Spowodowane to było nie wywiązaniem się Spółki
Alfa-Wero z zawartych w dniach 19 marca i 18 grudnia 1998 r. umów z PKN
w sprawie rozpowszechniania norm.
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r., część 57 – Polski Komitet
Normalizacyjny, ustalono wydatki w wysokości 21.315 tys. zł. W ciągu 1999 r.
wydatki zostały zwiększone o 773,9 tys. zł, tj. do kwoty 22.088,9 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników
oraz §§ 41,42 – pochodne od wynagrodzeń.
Zrealizowane wydatki wyniosły 21.852,9 tys. zł, tj. 98,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1998 r. wydatki w ujęciu nominalnym były niższe o 493 tys.
zł, tj. o 2,2%, a realnie zmniejszyły się o 8,9%.
Podstawowymi kierunkami wydatków budżetowych były:
- wynagrodzenia osobowe – 7.715 tys. zł, były większe o 10,4% od wielkości
ustalonej w ustawie budżetowej (6.989 tys. zł) i stanowiły 100% wielkości budżetu
po zmianach;
- usługi niematerialne – 3.140 tys. zł, były większe o 12,5% od wielkości ustalonej
w ustawie budżetowej (3.058 tys. zł) i stanowiły 100% budżetu po zmianach;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.582 tys. zł, były mniejsze o 11,6%
od wielkości ustalonej w ustawie budżetowej (1.790 tys. zł) i niższe o 3,5%
od wielkości budżetu po zmianach (1.640 tys. zł);
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- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.467 tys. zł, były mniejsze o 1,9%
od wielkości ustalonej w ustawie budżetowej (1.496 tys. zł) i niższe o 7,0%
(o 111 tys. zł) od wielkości budżetu po zmianach (1.578 tys. zł);
- usługi niematerialne w rozdziale 8900 – integracja z Unią Europejską – 3.149 tys. zł,
były większe o 5% od wielkości ustalonej w ustawie budżetowej (3.000 tys. zł)
i stanowiły 100% wielkości budżetu po zmianach.
Polski Komitet Normalizacyjny w 1999 r. wydatkował ponadto na inwestycje
6.028 tys. zł ze środków zgromadzonych w latach 1997 – 1998 na rachunku
inwestycyjnym (spośród posiadanych 6.423 tys. zł, z których 231 tys. zł to odsetki
bankowe). Kwota niewykorzystana – 384 tys. zł przekazana została – zgodnie z art.191
ustawy o finansach publicznych - w dniu 17 stycznia 2000 r. na rachunek dochodów
budżetowych. Rachunek środków inwestycyjnych w 1999 r. nie był zasilany.
Wydatki inwestycyjne poniesiono m.in. na:
-

zakupy sprzętu komputerowego za 2 864,1 tys. zł,

-

zakupy oprogramowania specjalistycznego za 727,0 tys. zł,

-

zakupy sprzętu poligraficznego za 435,1 tys. zł,

-

zakup dwóch central cyfrowych: telefonicznej 24 – numerowej oraz ISDN za 389,1 tys. zł,

-

zakup systemów przechowywania dokumentów za 158,7 tys. zł,

-

budowę siedziby wydziału wydawnictw normalizacyjnych (WWN) wraz z przygotowalnią przy ul.
Świętokrzyskiej 14 za 862,3 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 305 osób i było wyższe o 13 osób w porównaniu do 1998 r.,

tj. o 4,4%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 10 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r., łącznie z dodatkowym
rocznym wynagrodzeniem, wyniosło 2.237,5 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych
o 9,6%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 910,2 tys. zł,
co oznaczało wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 . (582,5 tys. zł)
o 56,3%. Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31 grudnia 1999 r. nie wystąpiły.
Dochody środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 3.095,7 tys. zł i były wyższe
od kwoty planowanej (po zmianach) o 11,6%, a w porównaniu do wykonania
w 1998 r. większe o 37,9%.
Wydatki środków specjalnych w 1999 r., bez wpłat do budżetu wyniosły
2.141,2 tys. zł i były niższe o 5,4% od kwoty wydatków planowanych (po zmianach)
oraz wyższe o 56,6% od wykonania w 1998 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 673,8 tys. zł i były niższe o 36,2% od wpłat
zrealizowanych w 1998 r.
-

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
nieprawidłowego ewidencjonowania wydatków ponoszonych na integrację z Unią Europejską, tj. zaliczania
do nich kosztów związanych z opracowaniem krajowych polskich norm – PN,
naruszania przy udzielaniu zamówień na dostawy, roboty i usługi dyscypliny finansów publicznych wskutek
naruszenia zasad i trybów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 57 – Polski Komitet Normalizacyjny, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym NIK wnioskowała o:
1. Zapewnienie prawidłowego rozliczania kosztów ponoszonych na integrację z Unią Europejską.
2. Niedopuszczanie do ponownego naruszania dyscypliny finansów publicznych.
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CZĘŚĆ 58 – ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Realizację budżetu w części 58 ujęto w rozdziale III pkt – FUNDUSZ
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

CZĘŚĆ 59 – GŁÓWNY URZĄD MIAR
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 50.445 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 1999 r. były niższe o 4.055 tys. zł, tj. o 7,4%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, niższe
o 453 tys. zł, tj. o 0,9%, a realnie były niższe o 7,6%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były wpływy z tytułu legalizacji
(39.517 tys. zł). Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dochodów
budżetowych.
Niewykonanie dochodów budżetowych przez GUM w 1999 r. spowodowane było głównie tym, że
wysokość opłat za czynności organów administracji miar nie zmieniła się od 4 lat. Opłaty te pobierane były w
1999 r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUM z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opłat za czynności organów
administracji miar. Do czasu zakończenia kontroli nie został wydany w tej sprawie inny akt prawny ze względu
na konieczność uprzedniej nowelizacji ustaw – o utworzeniu GUM, Prawo o miarach i Prawo probiercze.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 59 – Główny
Urząd Miar w wysokości 62.176 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 3.268 tys. zł, do łącznej wysokości 65.444 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły: § 11 – Wynagrodzeń osobowych, § 72 – Wydatków na
finansowanie inwestycji.
Zrealizowane wydatki wyniosły 65.042 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, wyższe
o 12.216 tys. zł, tj. o 23%, a realnie wzrosły o 15%.
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Wzrost wydatków w 1999 r. w porównaniu do wydatków w 1998 r. wynikał
m.in. ze zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla obrony
cywilnej, czasopism zagranicznych, na opłacenie energii elektrycznej i zimnej
wody, składek do organizacji międzynarodowych. W wyniku realizacji zadań
inwestycyjnych w 1999 r. dokonano zakupu komputerów oraz

urządzeń

specjalistycznych do wyposażenia laboratoriów i zakładów Urzędu.
W 1999 r. w GUM nie został utworzony rozdział 9100 – „Integracja z Unią Europejską”. Wydatki
poniesione w 1999 r. na realizację zadań związanych z integracją z Unią Europejską zostały zaklasyfikowane do
wydatków budżetowych w rozdziałach: 9111 i 9122 na kwotę 69,7 tys. zł.
Do dokonania korekty naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przyjęto
przeciętną liczbę zatrudnionych w 1999 r. w liczbie 368, podczas gdy przeciętne zatrudnienie wykazane
w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca IV kwartału 1999 r.
wynosiło 369 osób. Przeciętne zatrudnienie za rok 1999 podane do dokonania korekty odpisu na ZFŚS było
wyliczeniem błędnym. W konsekwencji błędu nie wpłacono na ZFŚS 486,35 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1.779 osób i dotyczyło
zatrudnienia w dziale 91. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w
1999 r. było wyższe o 9 osób, tj. o 0,5%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 49 osób. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 1999
r. wyniosło 1.845 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach porównywalnych o 34%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 3.577 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 33%.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Z tytułu nieterminowej płatności
zobowiązań w 1999 r. nie zapłacono odsetek.
Dochody środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 21 tys. zł i były równe
kwocie planowanej (po zmianach). Główny Urząd Miar w 1999 r. nie otrzymał
dotacji.
Wydatki środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 411 tys. zł i były równe
kwocie planowanej (po zmianach).
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Wpłaty do budżetu wyniosły 0,2 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieutworzenia rozdziału 9100 – „Integracja z Unią Europejską” pomimo poniesienia wydatków na
ten cel;

- mylnego ustalenia podstawy obliczenia wpłat na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych i zaniżenia należnej wpłaty o 486 zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w
części 59 – Główny Urząd Miar, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W związku z wynikami kontroli Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prezesa GUM wnioski
dotyczące:
1. Utworzenia rozdziału 9100 – „Integracja z Unią Europejską”.
2. Zapewnienia, stosownie do możliwości, realizacji wydatków budżetowych zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
3. Prawidłowego ustalania podstawy obliczania wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dokonanie
uzupełnienia wpłaty za 1999 r.

CZĘŚĆ 61 - GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Dochody
W planie finansowym na 1999 r., podobnie jak na 1998 r. nie przewidywano dochodów budżetowych.
Faktycznie jednak zrealizowano nie przewidywane dochody w wysokości 416,0 zł, z tytułu zwrotu przez Urząd
Skarbowy kwot nadpłaconego w 1998 r. podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Nie skorzystano natomiast z możliwości podjęcia działań mających na celu uzyskanie dochodów z tytułu
wynagrodzenia w wysokości 0,1% za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 61 – Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych w wysokości 8.275 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 5.312 tys. zł, tj. 64,2% budżetu po zmianach.

Niski stopień realizacji planowanych wydatków spowodowany został przede
wszystkim tym, że nie udało się uzyskać docelowego lokalu dla Biura GIODO,
co z kolei opóźniło osiągnięcie planowanego zatrudnienia. Konsekwencją było
zrealizowanie wydatków na wynagrodzenia zaledwie w 58% w stosunku do kwoty
planowanej. Zwracając uwagę na potrzebę poprawy planowania wydatków, Najwyższa
Izba Kontroli uznaje jednocześnie, że opracowanie precyzyjnych propozycji w tym
zakresie w sierpniu 1998 r., tj. w pierwszym okresie działania GIODO, było zadaniem
trudnym.
W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.681 tys. zł, tj. o 46,3%, a
realnie wzrosły o 1.416 tys. zł, tj. o 36,3%.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały wydatki na:
-

wynagrodzenia osobowe (§ 11,17) - 2.878 tys. zł, tj. 54,2%,

-

zakupy towarów i usług (§ 28,29,31-37) - tys. 1.329 zł, tj. 25,0%,

-

inwestycje (§ 72) - 526 tys. zł, tj. 9,9%,

-

opłacenie składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy (§ 41-42) 509 tys. zł, tj. 9,6% wydatków ogółem.
W 1999 r. wydatki bieżące wyniosły 4.786 tys. zł, tj. 61,8% planu po zmianach i stanowiły 90,1% ogółu

wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 526 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach i 9,9%
ogółu wydatków budżetowych.
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Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 526 tys. zł, co stanowiło 99,3% kwoty
limitu wydatków w § 72. Łącznie z pozostałością środków na rachunku inwestycyjnym z 1998 r. oraz odsetkami
GIODO dysponował w 1999 r. kwotą 1.928 tys. zł na finansowanie inwestycji. Wypłaty z rachunku
inwestycyjnego wyniosły 1.924 tys. zł, z tego za 1.898 tys. zł opłacono faktury inwestycyjne, a 26 tys. zł to kwota
zwróconych wadiów.

W trakcie roku 1999 r. dokonano następujących zakupów: komputery wraz z urządzeniami
towarzyszącymi 61 szt. (643 tys. zł), notebooki 3 szt. (27 tys. zł), serwery 7 szt. (345 tys. zł),
drukarki 34 szt. (146 tys. zł), skanery 3 szt. (17 tys. zł), biblioteka optyczna (110 tys. zł),
moduły faxu 5 szt. (19 tys. zł), wideoprojektor 1 szt. (21 tys. zł), klimatyzatory do
serwerowni 2 szt. (15 tys. zł), programy, licencje (331 tys. zł), okablowanie (11 tys. zł),
mieszkanie służbowe (210 tys. zł), sejf gabinetowy 1 szt. (3 tys. zł).

Na koniec 1999 r. stan środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym
wynosił 3,8 tys. zł i zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych, środki te
przekazane zostały na rachunek bieżący Biura, a następnie przekazane na centralny
bieżący rachunek budżetu państwa.
Celowość wymienionych zakupów nie budziła zastrzeżeń NIK, a wszystkie zakupy inwestycyjne były
realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. w części 61, w dziale 99 wyniosło 63 osoby. W porównaniu
do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 50 osób, tj. o 384,6%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 17 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 3.789,20 zł
(z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 3.805,80 zł). W porównaniu do 1998 r.
przeciętne wynagrodzenie brutto w 1999 r. w ujęciu nominalnym było niższe
o 101,8 zł, tj. o 2,6%, a w ujęciu realnym zmniejszyło się o 9,2%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 235 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o 683,3%,
tj. o 200 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 1999 r.
W 1999 r. Biuro Generalnego Inspektora nie prowadziło działalności w zakresie gospodarki
pozabudżetowej.
Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 61 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 62 - URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI MERYTALNYMI
Dochody
Ustawa budżetowa na 1999 r. nie określiła dochodów UNFE. W ciągu roku
Urząd uzyskał dochody w wysokości 1.787,8 tys. zł, na które złożyły się dochody
z tytułu kar – 1.595,0 tys. zł, różne opłaty – 189,3 tys. zł, odsetki – 33,43 zł oraz
dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3,5 tys. zł. Główną pozycję
różnych opłat (99,8%) stanowiło 50% opłat wnoszonych przez powszechne
towarzystwa emerytalne (PTE) zgodnie z art. 203 ust. 2 ustawy o funduszach
emerytalnych.
Ustalenia kontroli wskazują, że opłaty te naliczane były prawidłowo.
Opłaty PTE z reguły wpływały w określonym ustawowo terminie, a w przypadku
nieterminowych bądź niepełnych wpłat naliczane i wpłacane były odsetki za
zwłokę. Dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-27 wyniosły 1.332,8 tys. zł.
Dochody

te

odprowadzono,

z

zachowaniem

terminów

określonych

w

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu, na rachunek właściwego
miejscowo urzędu skarbowego, tj. Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa
Śródmieście. Natomiast kwotę 455 tys. zł (stanowiącą 28,5% dochodów z kar)
odprowadziły w I półroczu 1999 r. ukarane PTE bezpośrednio na konta
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właściwych

miejscowo

urzędów

skarbowych.
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Zgodnie

z

wyjaśnieniami

zawartymi

w

piśmie

Ministerstwa

Finansów

nr FI/A KK/1400/99 z dnia 20 lipca 1999 r., wszystkie dochody z powyższego
tytułu powinny przechodzić przez konto dochodów UNFE. Nieprawidłowe wpłaty
PTE były następstwem m. in. nie powiadomienia Głównego Księgowego UNFE o
przygotowanych decyzjach o ukaraniu PTE - przez ówczesnego dyrektora
Departamentu Prawno – Licencyjnego. Podjęta w UNFE decyzja o nie
korygowaniu

sprawozdania

Rb-27

jest

wynikiem

stosownego

zalecenia

Ministerstwa Finansów, zawartego w piśmie BP5 511-226/99 z dnia 30 sierpnia
1999 r.
Stwierdzone uchybienia w zakresie dochodów dotyczyły nie sprawdzania pod względem formalnym
deklaracji składanych przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) dotyczących opłat,
o których mowa w art. 203 ust. 2 ustawy o funduszach emerytalnych oraz braku instrukcji
obiegu dokumentów w Urzędzie.
Wydatki
Kwoty wydatków w ustawie budżetowej na 1999 r. i w układzie wykonawczym budżetu UNFE na
1999 r. określono w wysokości 11.057 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 czerwca
1999 r. zwiększono wydatki UNFE o kwotę 375,7 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników Urzędu. W rezultacie plan finansowy wydatków UNFE na
1999 r. wyniósł 11.432,7 tys. zł. Decyzją Prezesa UNFE z 5 grudnia 1999 r. zablokowano do
końca 1999 r. planowane wydatki budżetowe na rok 1999 w części 62 budżetu państwa w
wysokości 1.167 tys. zł.
W 1999 r. UNFE otrzymał z Ministerstwa Finansów na wydatki 10.265.674 zł. Z kwoty tej
wydatkowano 10.153.110 zł, tj. 98,9%. Ustalenia kontroli wskazują, że w 1999 r. Urząd
dokonywał wydatków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W strukturze
zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki w:
-

§§ 11, 16, 17 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – 3.971,1 tys. zł, tj. 39,1%,
§37 (usługi niematerialne) – 2.258,7 tys. zł, tj. 22,3%,
§ 72 (inwestycje) - 1.751,6 tys. zł, tj. 17,3% ogółu wydatków,
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-

§ 41 i § 42 (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) - 669,6 tys. zł, tj. 6,6%,
§ 31 (materiały i wyposażenie) - 634,0 tys. zł, tj. 6,2%.

Poniesione wydatki związane były z dalszym rozwojem działalności Urzędu
oraz potrzebą zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy dla nowo zatrudnianych
pracowników.
W 1999 r. średnie zatrudnienie wyniosło 119 etatów (wszystkie w dziale 91)
i było niższe o 28 etatów, tj. 23,5%. W związku z tym, że UNFE rozpoczął działalność
w maju 1998 r. dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz wydatków na płace są
nieporównywalne. Przy średnim zatrudnieniu 119 etatów (z dwoma etatami z tzw. „R”
i jednym Dyrektora Generalnego), średnie wynagrodzenie opłacane ze środków
budżetowych i środka specjalnego wyniosło w Urzędzie 5.168 zł (w tym na
wynagrodzenie opłacane ze środków budżetowych przypadało 2.781 zł tj. 53,8%). Przy
średnim zatrudnieniu pracowników cywilnych 116 etatów, średnie miesięczne
wynagrodzenie opłacane ze środków budżetowych wynosiło 2.610 zł. Natomiast
średnia miesięczna premia regulaminowa i uznaniowa finansowana ze środka
specjalnego, wypłacona w 1999 r. wynosiła 2.198,66 zł. Łącznie średnia płaca
miesięczna dla jednego pracownika (bez płac z tzw. „R” i Dyrektora Generalnego)
wynosiła w 1999 r. w UNFE – 4.808,66 zł i była wyższa od średniej płacy w 1998 r.
w warunkach porównywalnych (tzn. przy uwzględnieniu ubruttowienia płac w związku
z reformą emerytalną) aż o 32,1%. Tak wysoki wzrost płac możliwy był dzięki
wpływom z tytułu środka specjalnego. Należy podkreślić, że średnie wynagrodzenie w
UNFE wypłacane ze środków budżetowych w 1999 r. było niższe w warunkach
porównywalnych od średniego wynagrodzenia w 1998 r. o 28,3%.
Zobowiązania Urzędu ogółem na dzień 31 grudnia 1999 r. wyniosły 433,6 tys. zł
(wśród powyższych zobowiązań nie było zobowiązań wymagalnych). Oznacza to
wzrost o 309,6 tys. zł, tj. o 273% w stosunku do 1998 r. Na powyższy wzrost
zobowiązań na koniec 1999 r. złożył się wzrost zobowiązań z tytułu: dodatkowego
wynagrodzenia rocznego o 293,3 tys. zł, kwot wadiów wpłaconych przez
wykonawców umów o 5 tys. zł oraz wzrost zobowiązań z tytułu dostaw materiałów
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i usług o 11 tys. zł. Z kwoty zobowiązań na koniec 1999 r. - na dodatkowe
wynagrodzenia roczne dla pracowników UNFE przypadło 348,2 tys. zł, zaś na wadia
wpłacone jako zabezpieczenie umów 33 tys. zł. Z pozostałych zobowiązań (w kwocie
52,3 tys. zł), w terminie do 18 stycznia 2000 r. uregulowano zobowiązania na kwotę
51,7 tys. zł. Natomiast zobowiązania wobec członków Komitetu Doradczego za
grudzień 1999 r. w wysokości 670 zł - z tytułu wynagrodzenia za udział w posiedzeniu
tego Komitetu, uregulowano w czasie pierwszego w 2000 r. posiedzenia Komitetu
w dniu 3 lutego 2000 r.
Dochody środka specjalnego w 1999 r. wyniosły 49.128,7 tys. zł, z czego na
przychody z tytułu: opłat PTE przypadło 188,9 tys. zł, opłat za rejestrację akwizytorów
- 44.522,2 tys. zł, opłat za zmianę wpisu do rejestru akwizytorów – 418,5 tys. zł oraz
odsetek bankowych uzyskanych w ciągu roku – 3.999,1 tys. zł.
Wydatki środka specjalnego wyniosły w 1999 r. 4.541,8 tys. zł, z czego na
premie pracowników przypadło 3.373,6 tys. zł, na premie Dyrektora Generalnego –
34,8 tys. zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 274,6 tys. zł, na pochodne od
wynagrodzeń - 735,4 tys. zł oraz na opłaty pocztowe - 3,2 tys. zł. Ponadto na
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, na prowizje bankowe oraz
na szkolenie pracowników wydatkowano 120,2 tys. zł. Wydatków środka specjalnego
dokonywano zgodnie z art. 203 ust. 5 ustawy o funduszach emerytalnych266 oraz
zgodnie

z

regulaminem

określającym

sposób

rozdysponowania

wpływów

stanowiących dochód środka specjalnego oraz zasady przyznawania premii
pracownikom UNFE zatwierdzonym, uchwałą Komitetu Doradczego UNFE nr 3/99
z dnia 18 lutego 1999 r.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 62 - Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,
stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie budżetu.
266

Patrz rozdział 2.1. „Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. w części 62 –
UNFE”
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W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:
1. Nałożenie na pion Głównego Księgowego obowiązku sprawdzania pod względem
formalnym deklaracji, składanych wraz z wpłatami dokonywanymi przez: PTE,
pracownicze programy emerytalne i pracodawców prowadzących pracownicze
programy emerytalne.
2. Wprowadzenie

instrukcji

obiegu

dokumentów,

umożliwiającej

Głównemu

Księgowemu pełną informację o potencjalnych dochodach i wydatkach Urzędu.
3. Wydawanie decyzji o zmianie wydatków w poszczególnych paragrafach
w terminach umożliwiających wykonanie tych wydatków w tym samym roku
budżetowym.
4. Rozważenie celowości stałego uczestnictwa Głównego Księgowego we wszystkich
posiedzeniach kierownictwa Urzędu.

CZĘŚĆ 63 – URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 125 zł. Zostały uzyskane w
wyniku pomniejszenia wysokości odprowadzanych przez Urząd składek na
ubezpieczenie zdrowotne o 0,1% pobranej kwoty, na podstawie art. 25 a ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym267.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. w części 83 - Rezerwy celowe na
utworzenie i utrzymanie Urzędu przewidziano środki w wysokości 13.500 tys. zł, z
tego na wydatki bieżące - 9.800 tys. zł i majątkowe - 3.700 tys. zł. Minister
Finansów dokonał przeniesienia środków z rezerwy celowej do części 63, której
dysponentem jest Prezes Urzędu.

267

Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.
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Plan wydatków Urzędu przewidywał wydatki w wysokości 10.174,3 tys. zł,
tj. na poziomie 75,4% środków, przewidzianych w rezerwie celowej na
utworzenie i utrzymanie Urzędu.
Zrealizowane wydatki wyniosły 8.611,2 tys. zł, tj. 84,6% budżetu po
zmianach.
W strukturze zrealizowanych wydatków 59,5% przypadało na wydatki bieżące,
a 40,5% - inwestycyjne.
Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia
osobowe, które wyniosły 1.787,6 tys. zł, tj. 99,5% planu (1.796,5 tys. zł).
Na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej przeznaczono 80,5 tys. zł, tj.
72,2% planowanych środków. Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i
wyposażenia wyniosły 1.429,6 tys. zł, co stanowiło 16,6% ogółu wydatków i 71,2%
wielkości planowanej. Na usługi materialne wydatkowano 564,1 tys. zł, tj. 6,5%
całości wydatków i 80,5% planu, na zakup usług niematerialnych przeznaczono
718,9 tys. zł, tj. 8,3% ogółu wydatków Urzędu i 76,2% planowanych środków.
Wydatki inwestycyjne Urzędu, wynoszące 3.491,4 tys. zł, umożliwiły rozpoczęcie jego funkcjonowania
i realizację planowanych zadań w 1999 r. Środki na wydatki inwestycyjne zostały w pełni wykorzystane.

W zakresie wydatków inwestycyjnych największą kwotę przeznaczono na zakup
systemu komputerowego, wyposażonego w moduł służący do monitorowania Kas
Chorych. Wydatkowana kwota, wynosząca 2.493,4 tys. zł, tj. 71,4% wydatków
inwestycyjnych, dotyczyła zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencje
komputerowe oraz pakiety oprogramowania, wraz z kosztami instalacji, wdrożenia
itp.), zespołów komputerowych, urządzeń oraz budowy sieci logicznej i
energetycznej.
Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczyły również m.in. zakupu 55
komputerów stacjonarnych wraz z monitorami (268,4 tys. zł), 4 samochodów
służbowych (275,7 tys. zł) oraz 13 sztuk komputerów przenośnych (171 tys. zł).
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Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 32 osoby (stan zatrudnienia na
koniec 1999 r. wynosił 56 osób). W porównaniu z planowanymi etatami
kalkulacyjnymi, przeciętne zatrudnienie było niższe o 33 osoby. Zatrudnianie
pracowników w Urzędzie, na podstawie umów o pracę, stało się możliwe dopiero
z dniem 1 kwietnia 1999 r., po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych
pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz zasad ich
wynagradzania268.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 4.865 zł.
Zobowiązania ogółem wynosiły, na koniec grudnia 1999 r., 198,6 tys. zł
(zobowiązań wymagalnych nie odnotowano).
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
-

wprowadzenia dodatku specjalnego, przyznawanego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych,
powierzenia dodatkowych zadań, bądź specyficznego charakteru pracy i zakresu wykonywanych zadań, jako
składnika wynagrodzenia wszystkich pracowników, co uznano za działanie niecelowe,
włączenia, bez podstawy prawnej, dodatków specjalnych przyznanych pracownikom na czas określony - do
podstawy wyliczenia mnożnika służącego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w korpusie służby
cywilnej; skutki podwyższenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego wystąpią w 2000 r.,
przyznania, z naruszeniem przepisów prawa, wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i diet dla członków
powołanego, przez Prezesa Urzędu, zespołu opiniodawczo–doradczego; w 1999 r. wydatkowano z tego tytułu
7,6 tys. zł,
zlecania, na podstawie umów cywilnoprawnych, zbliżonych tematycznie lub w niektórych przypadkach
identycznych, opinii i opracowań prawnych, co uznano za działanie niecelowe,

268

Dz.U. Nr 27 poz. 254 ze zm.
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-

sfinansowania, bez podstawy prawnej, kosztów zakwaterowania osób wykonujących zadania na rzecz Urzędu
na postawie umów – zlecenia i o dzieło – w wysokości 2,5 tys. zł,

-

zrefundowania, z naruszeniem przepisów prawa, kosztów studiów podyplomowych w wysokości 4,5 tys. zł,

-

nieustalenia wewnętrznych zasad i trybu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, czego skutkiem
były przypadki niegospodarnego ich wykorzystywania,

-

naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych, w odniesieniu do zakupu komputerów za 268,4 tys. zł, które
polegało na pominięciu wymogu wezwania oferentów do złożenia oświadczeń o niepozostawaniu w stosunku
zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym,

-

zatrudniania, z naruszeniem obowiązujących przepisów, osób w niepełnym wymiarze czasu pracy;
nieprzestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie bhp oraz określonego w kodeksie pracy limitu godzin
nadliczbowych oraz braku w aktach osobowych pracowników zakresów ich czynności,

-

nieujęcia w księdze inwentarzowej Urzędu wszystkich, zakupionych w 1999 r. środków trwałych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 63 - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
Stwierdzony w wyniku kontroli stan faktyczny uzasadniał podjęcie przez
Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych następujących działań:
1. Zapewnienia, w związku z charakterem zadań wykonywanych przez Urząd z zakresu nadzoru państwowego,
własnej obsługi prawnej – ograniczając zakres
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

opinii i ekspertyz prawnych, powierzanych do wykonania podmiotom zewnętrznym; rozważenie celowości
zlecania opracowań prawnych o tej samej lub bardzo zbliżonej tematyce w formie umów zlecenia i o dzieło.
Opracowania zasad i trybu korzystania przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych stosownie do potrzeb Urzędu.
Dostosowania zasad działania powołanego przez Prezesa Urzędu zespołu opiniodawczo - doradczego do
postanowień Statutu Urzędu.
Zaniechania refundacji kosztów noclegów osób, które nie są, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
pracownikami Urzędu i nie zostały delegowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
do wykonywania zadań na rzecz Urzędu.
Pokrywania kosztów kształcenia pracowników, jedynie po wcześniejszym skierowaniu ich przez Urząd na
szkolenie (dokształcanie).
Uzupełnienia w aktach osobowych pracowników zakresów ich czynności.
Uzupełnienia zaległych zapisów w księdze inwentarzowej.

CZĘŚĆ 64 – GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA
Dochody
Ustawa budżetowa na 1999 r. nie określała dochodów w części 64 Główny Inspektorat Kolejnictwa. Planowana na 1999 r. wielkość dochodów
GIK w wysokości 800 tys. zł ujęta była w ustawie budżetowej jako składowa
dochodów części 21 – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
Wykonanie ww. planu dochodów odbywało się jednak poprzez część 64
budżetu państwa.
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.233,3 tys. zł i w stosunku do wielkości planowanej na 1999
r. były wyższe o 433,3 tys. zł, tj. o 54,2%269.

269

W związku z tym, że w 1998r GIK funkcjonował przez ok. 6 miesięcy jako rozdział 9112 w części 21
w niniejszej syntezie nie dokonywano – poza zatrudnieniem i wynagrodzeniami – porównań z rokiem 1998.
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Główny Inspektorat Kolejnictwa realizował dochody tylko w dziale (administracja państwowa i
samorządowa), rozdziale 9111 (jednostki centralne), paragrafie 64 (obejmującym opłaty pobierane przez
jednostki administracji państwowej).
Podstawowymi źródłami dochodów w 1999 r. były opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i
przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane (649,1 tys. zł) oraz opłaty za wydawanie świadectw
dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń oraz pojazdów szynowych (578,7 tys. zł).
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły:
- przyjęcia w podległej GIK jednostce terenowej (OIK w Lublinie) – niewłaściwych, niezgodnych z regulacją
§19 rozporządzenia Ministra TiGM z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego270, stawek opłat dla egzaminowanych osób, co wpłynęło
na zmniejszenie dochodów na kwotę 1.987,82 zł,
- nienaliczaniu drugiej raty opłaty w odniesieniu do części wydawanych świadectw dopuszczenia do
eksploatacji, na kwotę 80.750 zł odpowiednio do trybu przewidzianego rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za
które pobierane są opłaty, a także wysokość tych opłat i trybie ich pobierania271. Wymienione
nieprawidłowości dotyczyły naruszenia dyscypliny finansów publicznych zdefiniowanego w art. 138 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 64 – Główny Inspektorat Kolejnictwa w
wysokości w wysokości 8.906,0 tys. zł. W ciągu 1999 r.

270

Dz.U. z 1997r. Nr 4, poz. 23.

271

Dz.U. Nr 78, poz. 883.
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wydatki zostały zwiększone o 452,9 tys. zł, tj. o 5,1%, do łącznej wysokości 9.358,9 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§§ 11, 16, 41 i 42 klasyfikacji
budżetowej).

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.129,7 tys. zł (z wydatkami niewygasającymi
w 1999 r. – 70 tys. zł), tj. 86,9% budżetu po zmianach.
Niższe wykorzystanie przyznanego limitu wydatków związane było z ograniczeniami
dla prowadzenia działalności w pełnym zakresie - w okresie tym nie zostały jeszcze
wydane wszystkie przepisy wykonawcze dotyczące zadań GIK.
Największymi wydatkami były wynagrodzenia w kwocie 4.361,4 tys. zł,
stanowiące 54,1% wydatków ogółem (z pochodnymi od wynagrodzeń 64%) oraz
wydatki na zakupy towarów i usług w kwocie 2.730,3 tys. zł - 33,9% kwoty
wydatków ogółem.
W 1999 r. GIK realizował wydatki majątkowe w ramach nie wydatkowanej
części środków budżetowych na wydatki inwestycyjne w 1998 r. (517,5 tys. zł) –
co wraz z odsetkami stanowiło 539,0 tys. zł. Z kwoty tej wykorzystane zostało 99,1%
(534,1 tys. zł) na zgodne z planem zakupy sprzętu komputerowego, urządzeń
kserograficznych i telefonicznych, klimatyzatorów do pomieszczeń oraz samochodu.
Rachunek tych środków, został zamknięty i rozliczony zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 149 osób, całość w dziale 91.
W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 79 osób, tj. o
112,9%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie
było niższe o 3 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło
2.439,2 zł. W porównaniu do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r.
wzrosło w warunkach porównywalnych o 0,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 34,1 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. odpowiednio o 28,2%. Na
koniec 1999 r., podobnie jak w roku poprzednim zobowiązania wymagalne nie
występowały.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 0,06 tys. zł. W 1998
r. odsetki za nieterminowe płatności nie występowały.
W części 64 nie funkcjonowały formy organizacyjno-prawne takie jak zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w obszarze dotyczącym
wydatków odnoszą się do niewystarczająco precyzyjnych uregulowań wewnętrznych GIK w
zakresie

kształtowania

przez

podległe

jednostki

(OIK)

liczebności

egzaminacyjnych, tj. zagadnienia wpływającego na poziom wydatków

zespołów
GIK

za

przeprowadzane postępowanie egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w dziedzinie
transportu kolejowego.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 1999 r. w części 64 - Główny Inspektorat Kolejnictwa, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Wyniki kontroli wykazały potrzebę podjęcia przez Głównego Inspektora Kolejnictwa działań
mających na celu :

1. Zwiększenie nadzoru w obszarze prawidłowości stosowania przez podległe
jednostki terenowe regulacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego, w zakresie naliczania opłat
egzaminacyjnych i wynagrodzeń dla członków zespołów egzaminacyjnych.
2. Wyegzekwowania drugiej raty opłaty w odniesieniu do części wydanych świadectw
dopuszczenia do eksploatacji.
3. Uściślenie zasad (wyznaczników) regulujących liczebność zespołów egzaminacyjnych powoływanych przez
podległe jednostki terenowe.
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CZĘŚĆ 65 – INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Z uwagi na to, że w 1999 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu nie rozpoczął działalności, Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadziła badań kontrolnych.

CZĘŚĆ 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły106 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były
wyższe o 98,1 tys. zł, tj. o 1.232%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 26,1 tys. zł, tj. o 33%, a realnie
wzrosły o 24%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były dochody z dzierżawy i leasingu 39 tys. zł, różne dochody
(w tym kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) 61,4 tys. zł.
Dochody regionalnych izb obrachunkowych są trudne do zaplanowania ze względu na charakter (kary w
1997 r. – stanowiły 44,9% dochodów ogółem, w 1998 r. – 51,1%, a w 1999 r. – 58% dochodów ogółem).
Ponadto część dochodów realizowanych przez izby ma charakter dochodów jednorazowych (np. sprzedaż
zbędnego mienia), których wysokości nie można z góry przewidzieć i zaplanować. Nie wyklucza to zdaniem NIK
możliwości bardziej precyzyjnego planowania dochodów.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie gromadzenia dochodów.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe w
wysokości 46.024 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone z rezerwy celowej o 12.283 tys. zł, tj. o
26,7%, do łącznej wysokości 58.307 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie wynagrodzenia. Z kwoty
tej 7.997 tys. zł (tj. 65,3%) wykorzystano w § 11.
Zrealizowane wydatki wyniosły 58.156 tys. zł, tj. 99,7% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998
r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 10.941 tys. zł, tj. o 23,2%, a realnie wzrosły o 14,8%.
Wydatki regionalnych izb obrachunkowych dotyczyły wyłącznie działu 91 - Administracja Państwowa,
rozdział 9147 – Regionalne izby obrachunkowe.
Struktura zrealizowanych w 1999 r. wydatków w części 80 budżetu państwa przedstawia się
następująco:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 21,25 ) – 789 tys. zł, tj. 1,4% wydatków ogółem,
2) wydatki bieżące (§§ 11-17, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40-43, 66, 67) – 56.484 tys. zł, tj. 97,1% wydatków
ogółem,
3) wydatki na inwestycje (§ 72) – 886 tys. zł, tj. 1,5% wydatków ogółem.
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem nieznacznie zwiększył się z 96,5% w 1998 r. do
97,1% w 1999 r. Wydatki te zrealizowane zostały w 99,8%. Udział wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w wydatkach ogółem wyniósł w 1999 r. 1,4% i w stosunku do roku 1998 (1,3%) nieznacznie wzrósł.
Natomiast udział wydatków na inwestycje stanowił 1,5% i zmalał w porównaniu z rokiem poprzednim (2,2%).
W wydatkach bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły w
1999 r. łącznie 45.712 tys. zł i stanowiły 78,6% wydatków ogółem.
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Zrealizowane inwestycje to prawie wyłącznie sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz instalacje sieci
komputerowych.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1.171 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w
1999 r. było wyższe o 99 osób, tj. o 9,2%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne
zatrudnienie było niższe o 173 osoby, tj. o 12,9%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w 1999 r. 2.699 zł i było o 20,5% wyższe w
warunkach porównywalnych niż w 1998 r.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. nie występowały. Zobowiązania na koniec grudnia
1998 r. wynosiły 3,7 tys. zł.
W regionalnych izbach obrachunkowych w 1999 r. funkcjonowały jedynie środki specjalne. Istniały one
w regionalnych izbach obrachunkowych w: Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie,
Wrocławiu i Zielonej Górze.
Dochody środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 661 tys. zł i były niższe od kwoty planowanej (po
zmianach) o 40 tys. zł, tj. o 5,7%. Dotacja budżetowa nie występowała.
Wydatki środków specjalnych w 1999 r. wyniosły 635 tys. zł i były o 35 tys. zł, tj. o 5,2% mniejsze od
planowanych (po zmianach) oraz o 468 tys. zł, tj. o 280,2% wyższe od zrealizowanych wydatków w 1998 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- planowania dochodów budżetowych (RIO w: Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Opolu, Warszawie),
- braku zasad finansowania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Pozostałe nieprawidłowości były jednostkowe i miały niejednorodny charakter. Dotyczyły m.in.:
ustalenia wynagrodzenia nieetatowym członkom Kolegium RIO w wysokości niższej niż wynikało to z § 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtów, diet i
zwrotu kosztów
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podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych272 (RIO w Białymstoku),
prawidłowości sporządzania sprawozdań z działalności komisji orzekającej ds. naruszania dyscypliny finansów
publicznych (RIO w Białymstoku), niewykazywania pełnej kwoty zobowiązań w sprawozdaniu Rb-23 (RIO
w Katowicach), wypłacania dodatków służbowych nie wynikających z umowy o pracę (RIO w Kielcach),
dokonywania nieuzasadnionych przedpłat i zakupów (RIO w Krakowie), zlecanie usług w zakresie prowadzenia
kontroli zamiast wykonywania ich przez pracowników RIO w ramach realizacji podstawowych obowiązków
(RIO w Lublinie), ewidencjonowania i egzekwowania zaległości w należnościach budżetowych (RIO w:
Poznaniu, Szczecinie).

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 80
– Regionalne izby obrachunkowe, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W wystąpieniach do Prezesów RIO Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Ustalanie i wypłacanie nieetatowym członkom Kolegium RIO wynagrodzeń
zgodnych z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r.
w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych
członków kolegium regionalnych izb obrachunkowych

273

(RIO w Białymstoku,

RIO w Kielcach).
2. Podawanie w sprawozdaniach z działalności Komisji Orzekającej ds. naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, w zakresie wyegzekwowanych kosztów
postępowania, danych zgodnych z ewidencją księgową (RIO w Białymstoku).
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnych z dyspozycją art. 6 ustawy z
dnia 29 września 19994 o rachunkowości274 (RIO w Katowicach).
4. Zaniechanie wypłacania dodatkowych dodatków pracownikom RIO (RIO
w Kielcach).

272
273
274

Dz.U. z 1992 r. Nr 94, poz. 465.
Dz.U. Nr 94, poz. 465.
Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
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5. Wykorzystanie możliwości sfinansowania wydatków związanych z działalnością
informacyjną i szkoleniową ze środków uzyskiwanych z tej działalności w ramach
utworzonego środka specjalnego (RIO w Kielcach).
6. Ograniczenie finansowania zadań kontrolnych ze środków przeznaczonych na
zakup usług niematerialnych – osobom niezatrudnionym w Izbie i powierzenie
tych czynności etatowym pracownikom RIO w ramach realizacji podstawowych
obowiązków (RIO w Lublinie).
7. Rozważenie celowości planowania dochodów budżetowych na etapie sporządzania
projektu budżetu (RIO w Opolu).
8. Egzekwowanie występujących zaległości w należnościach budżetowych (RIO
w Poznaniu).
9. Rozważenie celowości otwarcia rachunku środków specjalnych (RIO w Poznaniu).
10. Przestrzeganie obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, a w
szczególności ujmowanie w ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej
faktycznych kwot należności i zaległości (RIO w Szczecinie).
W wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskowano
o:
1. Bardziej precyzyjne planowanie dochodów w cz. 80 – Regionalne izby
obrachunkowe.
2. Podjęcie działań zmierzających do ustanowienia zasad finansowania Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych.

CZĘŚĆ 81 - REZERWY OGÓLNE
Zgodnie z art. 22 ustawy budżetowej na 1999 rok rezerwa ogólna została określona kwotą 74.000 tys. zł
stanowiącą 0,05% ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu państwa (w 1998 r. – 0,06%).
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Z zaplanowanej w ustawie budżetowej rezerwy w wysokości 74.000 tys. zł, rozdysponowano, na
podstawie 7 uchwał Rady Ministrów, 42 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów (w tym 27 wydanych w grudniu
1999 r.) i 11 decyzji własnych Ministra Finansów kwotę 73.163,3 tys. zł. Ogólna kwota zmian w budżecie
państwa z tego tytułu była o 1.372,5 tys. zł niższa, gdyż Minister Finansów:
-

nie zrealizował postanowień zarządzenia nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu 100 tys. zł, na dofinansowanie organizacji Uniwersytetu Ludowego
w Chrzęsnem, informując Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty275 brak jest upoważnień dla wojewody do realizowania i finansowania zadań objętych
systemem oświaty. Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 5 z dnia 26 stycznia 2000 r. uchylił zarządzenie
nr 95;

-

nie zrealizował postanowienia uchwały Rady Ministrów nr 55/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie
pokrycia kosztów związanych z użyciem Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w siłach
międzynarodowych KFOR, w części dotyczącej kwoty 1.272,5 tys. zł, z powodu braku formalnego wniosku
o uruchomienie środków od dysponenta Ministra Obrony Narodowej, wniosek ten wymagany był wg § 2
uchwały Rady Ministrów.
Do dnia 31 grudnia 1999 r. z ogólnej rezerwy przeniesiono do innych części budżetu państwa kwotę

71.790,8 tys. zł, tj. 97,0% zaplanowanych wydatków. W porównaniu do 1998 r. kwota ta była w ujęciu
nominalnym niższa o 17.790,6 tys. zł, tj. 19,9%, a realnie zmniejszyła się o 24.330,0 tys. zł, tj. 25,3%.
Zrealizowane w 1999 r. wydatki z rezerwy ogólnej stanowiły podobnie jak w 1998 r. 0,05% całkowitych
wydatków budżetu państwa.

Rozdysponowanie

środków

rezerwy

ogólnej,

które

zostały

przekazane

do wykorzystania przez dysponentów, nastąpiło na podstawie:
- uchwał Rady Ministrów
- zarządzeń Prezesa Rady Ministrów
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Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329.

59.578,2 tys. zł

83,0% rezerwy

9.334,1 tys. zł

13,0% rezerwy
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w tym:
27 zarządzeń wydanych w grudniu 1999 r.
- decyzji własnych Ministra Finansów

5.236,4 tys. zł

7,3% rezerwy

2.878,5 tys. zł

4,0% rezerwy

Minister Finansów, realizując powyższe dyspozycje oraz korzystając ze swych
uprawnień, w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 1999 r. wydał 78 decyzji w sprawie
przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej do dwudziestu ośmiu części budżetu państwa.
30
13
31
09
05
85/22
85/24
85/12
85/20

Najwyższe kwoty przeniesiono do następujących części budżetu państwa (kwoty w tys. zł):
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo małopolskie
Województwo podlaskie

42.735,6
8.902,6
6.500,0
3.190,0
1.864,5
1.485,4
1.256,0
1.152,7
1.048,0

Do budżetów wojewodów przekazano łącznie 7.501,1 tys. zł, tj. 10,4% wydatków z części 81 –
Rezerwy ogólne.
Minister Finansów w grudniu 1999 r. podjął 40 decyzji, co stanowiło 51,3% ogólnej liczby wydanych
decyzji, na podstawie których przeniósł do innych części budżetu państwa 13.498,5 tys. zł, tj. 18,8%
rozdysponowanych w 1999 r. wydatków w części 81.
Z analizy decyzji Ministra Finansów przenoszących wydatki z części 81 do innych części budżetu
państwa wynika, że w dniach od 27 do 31 grudnia 1999 r. Minister Finansów podjął 30 decyzji na łączną kwotę
5.111,9 tys. zł, w tym 2 decyzje na kwotę 308,0 tys. zł w dniach 30 i 31 grudnia.
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zbyt późne rozdysponowanie wydatków z części 81 przez
Prezesa Rady Ministrów i w wyniku tego późne dokonanie przeniesień wydatków do innych części budżetu
państwa spowodowało w jednym przypadku, że Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na realizację w dniu 7
stycznia 2000 r. przelewu środków za 1999 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Minister Finansów, realizując postanowienia zarządzenia Nr 84 i Nr 85 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia i 28 grudnia 1999 r., decyzją z dnia 28 grudnia 1999 r. dokonał przeniesienia do Ministerstwa
Edukacji Narodowej wydatków w wysokości 180 tys. zł, przeznaczając te środki na dofinansowanie prac
remontowych w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minister Edukacji Narodowej
decyzję Ministra Finansów otrzymał w dniu 30 grudnia 1999 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa

Izba

Kontroli

pozytywnie

ocenia

nie

stwierdzając

nieprawidłowości działania Ministra Finansów w zakresie wydawania w 1999 r.
decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa, dotyczących przeniesienia
wydatków z części 81 – Rezerwy ogólne oraz dysponowanie rezerwą na podstawie
upoważnienia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 grudnia
1994 r., do samodzielnego dysponowania rezerwą ogólną.
W wystąpieniu pokontrolnym zwrócono się do Ministra Finansów o przedstawianie w informacji o
wykorzystaniu rezerwy ogólnej przedkładanej Radzie Ministrów wniosku o uruchamianie środków z rezerwy
ogólnej budżetu państwa w terminach umożliwiających ich wykorzystanie w roku budżetowym.

Wyniki kontroli „Wykonanie budżetu państwa w 1999 r.” wykazały, że 28
dysponentów części budżetu państwa do których decyzjami Ministra Finansów
przeniesiono limity wydatków z części 81 – Rezerwy ogólne wykorzystało prawidłowo
swoje uprawnienia do dysponowania i wykorzystania środków budżetowych.
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W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę „Wykorzystania
środków z rezerw budżetu państwa na 1999 r.” dotyczącą czterech wybranych tytułów wydatków. Kontrola
wykazała, że dysponenci środków budżetowych pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa dokonywali
wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra Finansów, w sposób celowy i
oszczędny. A niewykorzystane kwoty wydatków zostały zwrócone na rachunek budżetu państwa.

Badaniami kontrolnymi objęto łącznie 9 jednostek, w tym 4 dysponentów
głównych (Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Małopolski Urząd Wojewódzki, Podlaski Urząd Wojewódzki) oraz
Zakład Budżetowy „Wojskowe Misje Pokojowe” MON, Urząd Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności, Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego
i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia gospodarowanie środkami
z rezerw ogólnych przez dysponentów części budżetu państwa oraz ich
wykorzystanie

przez

jednostki

objęte

kontrolą,

mimo

stwierdzonych

nieprawidłowości, które polegały na:
- niecelowym wystąpieniu (w czerwcu 1999 r.) Ministra Obrony Narodowej do Rady
Ministrów o przyznanie środków z rezerwy ogólnej na finansowanie kosztów
pobytu

Polskiej

Jednostki

Wojskowej

w

misji

pokojowej

w

Albanii,

po wydatkowaniu zaledwie ok. 15% wcześniej przyznanych środków,
- późnym (bo w ostatniej dekadzie grudnia 1999 r.) przekazaniu Radzie Ministrów
rozliczenia kosztów pobytu PJW w Albanii i postawieniu do dyspozycji Rady
Ministrów środków niewykorzystanych z rezerwy ogólnej w kwocie 4.582,9 tys. zł,
- zaniechaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – pomimo
zastrzeżeń zawartych w umowie z ZG PCK – kontroli sposobu wykorzystania
przekazanych środków publicznych na sprawowanie opieki nad uciekinierami
z Kosowa przebywającymi w Polsce,

346
- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przez Śląską Wojewódzką
Komendę Policji środków w kwocie 18,8 tys. zł, przekazanych przez Wojewodę
Śląskiego na sfinansowanie kosztów zabezpieczenia pobytu Papieża Jana Pawła II
w Polsce,
- braku wpłaty środków w kwocie 256,7 tys. zł, przez Zakład Budżetowy „Wojskowe
Misje Pokojowe” MON tytułem zwrotu niewykorzystanych wydatków na
sfinansowanie kosztów związanych z użyciem Polskiej Jednostki Wojskowej
w Kosowie,
- udzieleniu w 1998 r. zamówienia publicznego przez Wojewódzką Kolumnę
Transportu Sanitarnego w Krakowie na remont śmigłowca W 3A „Sokół” w trybie z
wolnej ręki bez zatwierdzenia zastosowanego trybu przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
W wystąpieniach pokontrolnych do dysponentów głównych środków budżetowych oraz do jednostek,
które bezpośrednio wykorzystywały środki otrzymane z rezerwy ogólnej Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła
odpowiednie wnioski zmierzające do usunięcia wyżej omówionych nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 82 – SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 133.802,7 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999
r. były niższe o 8.355,3 tys. zł, tj. o 5,9%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o
25.789,7 tys. zł, tj. o 23,8%, a realnie wzrosły o 15,4%.
Głównym źródłem dochodów w 1999 r. były wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji
ogólnej w kwocie 132.751,3 tys. zł.
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Niezrealizowanie planu

dochodów

wynikało

w

głównej

mierze

z

następujących okoliczności:
a) kwota wpłat ujęta w ustawie budżetowej na rok 1999 wyliczona została w oparciu o wstępne dane wykazane
w sprawozdaniach gmin z wykonania budżetu za 1998 r. Kwota wpłat była kilkakrotnie korygowana
ponieważ gminy przesyłały korekty sprawozdań z wykonania ich budżetów za dwa kwartały 1998 r.,
zmieniały się więc dane stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty wpłat gmin na zwiększenie części
podstawowej subwencji ogólnej,
b) na podstawie art. 40 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych276 gminy górnicze zostały zwolnione z wpłat na zwiększenie części podstawowej subwencji
ogólnej od przypadającej im części opłaty eksploatacyjnej.

Nie stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego w wysokości 22.122.988,0 tys. zł. W ciągu roku 1999 wydatki w części 82 nie były
zwiększane i zrealizowane zostały w kwotach ustalonych w ustawie budżetowej. W wyniku reformy terytorialnej
kraju i decentralizacji finansów publicznych wydatki budżetu państwa w roku 1999 na subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego były w ujęciu realnym, wyższe niż w 1998 r. o 82%, jednak ich struktura jest
nieporównywalna z wydatkami roku 1998.
Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:
-

rozdział 9701 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 16.551.133,0
tys. zł, tj. 100% planu (74,8% wydatków w części 82),

276

Dz.U. Nr 162, poz. 1112.
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-

rozdział 9703 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 404.449,0 tys. zł, tj. 100% planu
(1,8% wydatków w części 82),

-

rozdział 9704 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – 232.370,0 tys. zł, tj. 100% planu
(1,1% wydatków w części 82),

-

rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 1.422.680,0 tys. zł, tj. 100% planu (6,4%
wydatków w części 82) z tego :
a) kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków
transportowych – 1.152.680,0 tys. zł, tj. 100% planu,
b) kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty
eksploatacyjnej – 270.000,0 tys. zł, tj. 100% planu,

-

rozdział 9710 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw – 2.077.320,0 tys. zł, tj. 100%
planu (9,4% wydatków w części 82),

-

rozdział 9711 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 1.435.036,0 tys. zł, tj. 100% planu (6,5%
wydatków w części 82).

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 16.071,0 tys. zł, w tym wymagalne
16.071,0 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. o
130,1%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie
665,0 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
-

doprowadzenia do powstania na koniec 1999 r. zobowiązań wymagalnych w kwocie 16.071,0 tys. zł, które
były wyższe o 130,1% od stanu na koniec 1998 r. Udział zobowiązań w wydatkach w części 82 – Subwencje
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 0,07%. Nieterminowe regulowanie zobowiązań
doprowadziło do zapłaty odsetek w styczniu 2000 r. w kwocie 1.775,7 tys. zł. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych stanowi to naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
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Nie zrealizowano tym samym wniosku z poprzedniej kontroli dotyczącego wywiązywania się Ministra
Finansów z zobowiązań wobec gmin w pełnej wysokości. W ramach wydatków z części rekompensującej
subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody z utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień
oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej (270.000,0 tys. zł) Minister Finansów spłacił zobowiązania za rok 1998
wobec gmin z tytułu należnej im subwencji drogowej wraz z odsetkami w kwocie 7.184,2 tys. zł. Nowe tytuły
ulg wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000277 oraz
spłacone zobowiązania za 1998 r. spowodowały, że wysokość środków zaplanowanych w rozdziale 9709 była
za niska w stosunku do potrzeb. W rezultacie nie przekazano w pełnej wysokości należnej 13 gminom za rok
1999 części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone
bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej.
-

nierzetelnego prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwiększania części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku czego, nie możliwe było dokonanie oceny, czy dysponowanie
środkami budżetowymi w kwocie 247.260,0 tys. zł było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,

-

dysponowania rezerwą części drogowej subwencji ogólnej z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. Minister
Finansów w miesiącach styczeń – luty 1999 r. przekazał dla siedmiu miast na prawach powiatu środki
w kwocie 24.406,2 tys. zł na poczet rezerwy części drogowej subwencji ogólnej. Decyzję o podziale tej
rezerwy Minister Finansów podjął dopiero w kwietniu po uzyskaniu opinii Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

277

Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa
za 1999 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających
jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli przedkładając Ministrowi Finansów oceny i uwagi wynikające z
przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu państwa w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego za rok 1999 wniosła o:
1. Wywiązywanie się z zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wypłaty subwencji
ogólnych.
2. Podjęcie działań w celu objęcia sprawozdawczością budżetową środków zwracanych przez gminy jako
pobranych nienależnie, które na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego pozostają w dyspozycji Ministra Finansów i powiększają rezerwę części podstawowej
subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na pomoc w przypadkach losowych.
3. Podjęcie działań w celu ustawowego określenia trybu, zasad i terminów przekazywania przez Ministra
Finansów kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów i województw.
4. Rozważenie celowości objęcia działalnością jednego departamentu problemów dotacji i subwencji dla
jednostek samorządu terytorialnego. Przesłanką powyższego jest potrzeba dostosowania rozwiązań
organizacyjnych i nadzoru merytorycznego do zadań nałożonych na Ministra Finansów w wyniku reformy
administracyjnej kraju i decentralizacji finansów publicznych, w tym potrzeba kompleksowego
i systemowego rozwiązywania problematyki sektora samorządowego finansów publicznych.
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CZĘŚĆ 83 – REZERWY CELOWE
W ustawie budżetowej na rok 1999 zaplanowano wydatki w części 83 –
Rezerwy celowe w wysokości 6.946.862 tys. zł, co stanowiło 4,8% planowanych
wydatków budżetu państwa (w 1998 r. – 5,2%).
Na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych Minister Finansów zablokował i zgodnie z ust. 5 wymienionej ustawy, po uzyskaniu
pozytywnych opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przeniósł do części 83 kwotę 736.100 tys. zł.
W efekcie podjętych decyzji o blokowaniu i przeniesieniu wydatków w kwocie 736.100 tys. zł
utworzono trzy nowe tytuły rezerw oraz zwiększono planowane wydatki do 7.682.962 tys. zł, co stanowiło
wzrost o 10,6% w stosunku do przyjętego planu według ustawy budżetowej oraz 5,4% planowanych wydatków
budżetu państwa (łącznie z wydatkami których źródłem finansowania są środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych).
W trakcie realizacji budżetu Minister Finansów podjął ok. 2000 decyzji, na podstawie których dokonał
przeniesień wydatków z części 83 – Rezerwy celowe do innych części budżetu państwa na kwotę 6.780.112 tys.
zł. Kwota ta stanowiła 88% planowanych po zmianach wydatków rezerw celowych.

Rozdysponowane w 1999 r. wydatki rezerw celowych były o 2.316.517 tys. zł
niższe od środków rezerw rozdysponowanych w 1998 r., tj. o 25%. W ujęciu realnym,
rozdysponowane środki były niższe o 31% w porównaniu do roku poprzedniego.
Rozdysponowane środki z rezerwy celowej stanowiły 4,9% całkowitych wydatków budżetu państwa w
1999 r. (w 1998 r. - 6,5%).
Minister Finansów dokonał przeniesienia planowanych wydatków z części 83 - Rezerwy celowe do 109
części budżetu państwa, w tym do 16 budżetów wojewodów, i 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
zwiększając wydatki między innymi w następujących częściach o kwoty:
30

Ministerstwo Obrony Narodowej

470.899 tys. zł

19

Ministerstwo Rolnictwa

448.926 tys. zł
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85/02
85/24
28
21
36

województwo dolnośląskie
województwo śląskie
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości

405.657 tys. zł
379.650 tys. zł
369.690 tys. zł
329.165 tys. zł
309.234 tys. zł

33

Ministerstwo Edukacji Narodowej

298.102 tys. zł

85/14

województwo mazowieckie

287.446 tys. zł

85/12

województwo małopolskie

263.192 tys. zł

35

Ministerstwo Zdrowia

235.780 tys. zł

58

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

228.200 tys. zł

85/18

województwo podkarpackie

202.242 tys. zł

Planowane na 1999 r. wydatki części 83 - Rezerwy celowe przeznaczone były na finansowanie 66
zadań, z których Minister Finansów nie uruchomił w 1999 r. dwóch rezerw na łączną kwotę 153.344 tys. zł,
ujętych w pozycjach:
-

35 - środki na rozwój miejsc pracy poza rolnictwem na terenach wiejskich oraz rozwój infrastruktury będącej
w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uruchomienie tych środków związane było
z uzyskaniem kredytu z Banku Światowego,

-

48 - środki na utworzenie i funkcjonowanie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w wysokości
1.800 tys. zł. W 1999r. Minister Spraw Zagranicznych nie wystąpił z wnioskiem o uruchomienie rezerwy.
Niewykorzystanie środków w wysokości 749.506 tys. zł rezerw celowych - poza pozycjami, które nie

zostały uruchomione - dotyczyło głównie kredytu na usuwanie skutków powodzi (nie rozdysponowano 419.548
tys. zł, tj. 43% środków zaplanowanych na ten cel), wydatków finansowanych z kredytów otrzymanych
z międzynarodowych instytucji finansowych (172.798 tys. zł, tj. 69%) oraz współfinansowania programów
PHARE (44.806 tys. zł, 29%), co związane było z uruchomieniem kolejnych transz kredytów zagranicznych.
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Głównymi kierunkami rozdysponowania środków z rezerw celowych (tj. 60% wielkości ogółem) były:
-

wydatki na usuwanie skutków powodzi - 1.246.338 tys. zł,

-

koszty wdrożenia reformy terytorialnej, dotacje na zadania wykonywane przez powiaty i samorządy
województw oraz inne wydatki wynikające ze zmian kompetencji - 597.559 tys. zł,

-

podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w państwowej sferze budżetowej i pochodne od podwyżek
płac - 571.671 tys. zł,

-

wydatki na realizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz osób
odbywających zastępcze formy służby wojskowej - 476.484 tys. zł,

-

dodatki mieszkaniowe - 416.952 tys. zł,

-

zobowiązania Skarbu Państwa, w tym odszkodowania dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległości Państwa Polskiego oraz wypłaty z tytułu orzeczeń wydanych przez Społeczną
Komisję Rewindykacyjną - 353.009 tys. zł,

-

zasiłki z pomocy społecznej - 332.000 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Minister Finansów wydał po 31 października 1999 r., tj. od

dnia 10 listopada do dnia 30 grudnia 1999 r., 49 decyzji w sprawie korekty planu wydatków w budżetach
wojewodów, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Urzędu
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który był już, wcześniejszymi decyzjami, zwiększony ze środków rezerw
celowych. Korekty te dotyczyły głównie decyzji podjętych w czerwcu i w październiku 1999 r., a ich łączna
kwota wyniosła 172.531 tys. zł, co stanowiło 2,5% ogółu uruchomionych w 1999 r. środków z rezerw celowych.
Minister Finansów dokonując korekt wcześniej wydanych decyzji, po określonym w ustawie o finansach
publicznych terminie 31 października przyjął, że termin ten odnosi się do pierwotnego rozdysponowania
wydatków części 83, a dokonywanie korekt decyzji dopuszczalne jest również po jego upływie. Wydane przez
Ministra Finansów decyzje korygujące, wprawdzie nie powodowały zmian
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ogólnych kwot określonych we wcześniej wydanych decyzjach, ale zmieniały pierwotny podział w działach,
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W konsekwencji zmianie podlegał także podział w zakresie
grup ekonomicznych wydatków, tj. wydatków bieżących i majątkowych.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca na ten problem uwagę, gdyż przyjmując nawet, że przepisy ustawy o
finansach publicznych nie regulują kwestii dotyczącej ewentualnych zmian we wcześniej wydanych decyzjach, to
dokonywanie tego typu korekt w planie wydatków zmienia dziedzinę czy rodzaj wcześniej przyznanych środków
i pozwala dysponentom dostosowanie planu wydatków do faktycznej ich realizacji. Na taką możliwość wskazuje
korygowanie na wnioski dysponentów przez Ministra Finansów w listopadzie i grudniu 1999 r. decyzji wydanych
w okresie kwiecień – październik.
Stwierdzone uchybienie, dotyczyło dokonywania korekt w wydawanych wcześniej decyzjach w sprawie
zmian w budżecie państwa.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów w zakresie
rozdysponowania środków z budżetu państwa w ramach części 83 – Rezerwy celowe, w porozumieniu z
właściwymi dysponentami części oraz realizując postanowienia Rady Ministrów, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
W wystąpieniu pokontrolnym wnioskowano do Ministra Finansów o rozważenie wprowadzenia zmian w
ustawie o finansach publicznych, określających warunki i termin dokonywania korekt w wydanych wcześniej
decyzjach w sprawie zmian w budżecie państwa związanych z przenoszeniem wydatków z rezerw celowych.
Z kontroli rozdysponowania i wykorzystania środków z rezerw celowych między innymi wynika, że:
-

Minister Środowiska – dysponent główny oraz Krajowy Zarząd Parków Narodowych – dysponent II stopnia,
pomimo posiadanych informacji sprawozdawczych, wskazujących na niskie wydatkowanie środków rezerwy
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celowej, nie podjęli działań w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków i zrealizowania zakresu
rzeczowego zadań. Skutkiem braku właściwego nadzoru było wykorzystanie zaledwie 69,4% kwoty rezerwy
celowej (tj. 7.771,6 tys. zł) przez dysponenta III stopnia – Białowieski Park Narodowy, oraz nie
zrealizowanie 4 zadań rzeczowych na kwotę 1.780 tys. zł.
Poza tym nieskuteczne działania Ministra Środowiska w zakresie bieżącego monitorowania nadzoru
merytorycznego nad realizacją „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji
Rosyjskiej oraz późne przygotowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu i warunków
przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających z
„Programu” było powodem, że do końca 1999 r. zostało zakończonych tylko 13 z 18 zadań przewidzianych
do realizacji w 1999 r.

- Zarząd Miasta Hajnówka bez spełnienia wymogów określonych w art. 44 ust. 4 pkt
2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

278

otrzymał z dotacji na

rozbudowę Białowieskiego Parku Narodowego środki w kwocie 2.340 tys. zł, tj. nie
przeznaczył środków z budżetu gminy w wysokości równej kwocie dotacji.
- Pełnomocnik Rządu ds. Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego nie przedstawił Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia rocznego
planu realizacji zadań przewidzianych w programie wraz z ich kosztami oraz nie
informował Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań
wynikających z programu, do czego był zobowiązany w myśl § 4 ust.3 i § 8
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r.279 w sprawie ustanowienia
urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego.
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał oświęcimskim jednostkom
samorządu terytorialnego dotację na realizację Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego w kwocie 4.500 tys. zł, w siedmiu ratach pomimo, że

278
279

Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 ze zm.
Dz.U. z 1996 r. Nr 145, poz. 672 ze zm.
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porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Zarządem Powiatu
Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim nie przewidywały takiej formy. Spowodowało
to niewykorzystanie kwoty 1.405,5 tys. zł, z czego 1.402 tys. zł zaliczono
do wydatków nie wygasających z końcem 1999 r.
- Nadleśnictwo Świętoszów w celu realizacji zadań wynikających z „Programu
rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”
otrzymało od Wojewody Dolnośląskiego 125 tys. zł, z przeznaczeniem na
rekultywację rowów melioracyjnych w Leśnictwie Rudawica oraz Leśnictwie
Lubiechów i Sieraków a także na odbudowę drogi leśnej w Leśnictwie Strachów.
Wyboru wykonawców robót Nadleśnictwo dokonało w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji bez przestrzegania warunków przewidzianych ustawą
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych umożliwiających
zastosowanie tego trybu.
- gminy (Borne Sulinowo i Brzeg), którym wojewodowie przekazali środki dotacji
dopiero w ostatniej dekadzie listopada i grudniu 1999 r. nie zrealizowały w pełni
zadań objętych „Programem rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska
Federacji Rosyjskiej” czy Strategicznym Programie Rządowym „Zagospodarowanie
mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”.
- jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie instytucji i zadań
w dziedzinie kultury w okresie do 30 czerwca 1999 r. wojewodowie przekazali
11.352 tys. zł, tj. 8,2% środków dotacji, o które Minister Finansów zwiększył
budżety wojewodów – 137.551 tys. zł.
- 10 jednostek samorządu terytorialnego (33% ogółu skontrolowanych) sporządziło
zapotrzebowanie na dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
nie przestrzegając wymogów określonych w art. 45a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem przy sporządzaniu wniosku o przyznanie
dotacji do obliczenia procentowego udziału w danym kwartale gmina przyjmuje
łączną kwotę dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie decyzji
wydanych przed datą złożenia wniosku, zaś do obliczenia zapotrzebowania – sumę
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dodatków mieszkaniowych wynikającą z zarejestrowanych przed tą datą
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wniosków o przyznanie dodatków. Przyczyną złożenia wniosku z zawyżonym
zapotrzebowaniem na dotację było ujęcie w nim danych liczbowych określonych
w sposób szacunkowy, a nie rzeczywisty, z powodu braku prowadzenia rejestru
wydanych decyzji w układzie pozwalającym uzyskać niezbędne informacje
do prawidłowego sporządzenia tego wniosku.
- 16 jednostek samorządu terytorialnego (53% objętych kontrolą) niezgodnie
z postanowieniami § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych

, zaś od dnia 20 maja 1999 r.

280

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych281, tj. do dnia 10 każdego miesiąca z góry, przekazywało należne
dodatki mieszkaniowe zarządom domów. Opóźnienia te wynosiły od 15 do 60 dni w
gminie Aleksandrów Łódzki, od 7 do 42 dni w gminie Barcin, czy 30 – 60 dni
w gminie Legnica.
- wojewodowie (Mazowiecki, Lubelski, Wielkopolski) nie przestrzegali zasad
określonych w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nie przekazywali gminom dotacji na
dany kwartał w miesięcznych ratach.
- 2 gminy naruszyły postanowienia art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
stanowiącego o przyznawaniu dodatków mieszkaniowych na okres sześciu miesięcy
licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek został złożony, wydając
decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego od miesiąca następnego, w którym
złożono wniosek.
- jednostki

organizacyjne

działające

w

strukturach

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna)
dokonały wydatkowania środków z rezerw celowych niezgodnie z
przeznaczeniem określonym w decyzjach Ministra Finansów.

280

Dz.U. z 1995 r. Nr 131, poz. 639 zez zm.

281

Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 403 ze zm.

ich
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia gospodarowanie środkami
z rezerw celowych przez dysponentów części budżetu państwa oraz ich
wykorzystanie

przez

jednostki

objęte

kontrolą,

mimo

stwierdzonych

nieprawidłowości, które polegały na:
- zaniechaniu lub braku skutecznego działania przez Ministra Środowiska, w zakresie
sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków z rezerwy
celowej na realizację zadań związanych z rozbudową Białowieskiego Parku
Narodowego oraz Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska
Federacji Rosyjskiej;
- braku spełnienia przez Zarząd Miasta Hajnówka wymogu przeznaczenia środków
z budżetu gminy w wysokości równej kwocie otrzymanej na rozbudowę
Białowieskiego Parku Narodowego dotacji, zgodnie z art. 44 ust. 4 pkt 2 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- zaniechaniu wykonania przez Pełnomocnika Rządu ds. Realizacji Oświęcimskiego
Strategicznego

Programu

Rządowego

niektórych

obowiązków

określonych

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia
urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego;
- nieprzestrzeganiu przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie form
i terminów

przekazywania

dotacji

z

budżetu

państwa,

określonych

w porozumieniach i umowach zawartych z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego
i Miasta Oświęcim - na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego;
- naruszeniu zasad udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych przez Nadleśnictwo Świętoszów
przy realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu „Rekultywacji terenów
zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”;
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- późnym przekazywaniu przez wojewodów środków z rezerwy celowej budżetu
państwa do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
wynikających z ”Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska
Federacji Rosyjskiej” oraz z programu „Zagospodarowanie mienia przejętego
od wojsk Federacji Rosyjskiej” a także na dofinansowanie instytucji i zadań
jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury;
- zawyżaniu przez gminy we wnioskach przedkładanych do wojewodów wysokości
zapotrzebowania na dotacje na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych;
- nieprzestrzeganiu przez wojewodów zasad przekazywania gminom środków
finansowych ustalonych w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, polegających na przekazywaniu
środków w ratach miesięcznych;
- niedotrzymywaniu

przez

organy gminy terminu

przekazywania

dodatków

mieszkaniowych zarządcom domów, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, tj. do dnia 10
każdego miesiąca z góry;
- przyznawaniu przez gminy dodatków mieszkaniowych po terminie określonym
w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych, tj. po upływie pierwszego dnia miesiąca, w którym
wniosek został złożony;
- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu środków z rezerw celowych w łącznej
kwocie 8.627,0 tys. zł, tj. 0,1% ogólnej kwoty rozdysponowanych środków z rezerw
(6.780.112 tys. zł);
- rozdysponowaniu przez Ministra Zdrowia rezerwy celowej przeznaczonej na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych do 1998 r. przez wojewodów i
poszczególne ministerstwa w kwocie 95.200 tys. zł, bez opracowanych zasad i trybu
podziału oraz bez wniosków jednostek sfery ochrony zdrowia ubiegających się o
dofinansowanie.
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W

wystąpieniach

pokontrolnych

do

dysponentów

głównych

środków

budżetowych oraz do jednostek, które bezpośrednio wykorzystywały środki otrzymane
z rezerw celowych Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła odpowiednie wnioski
zmierzające do usunięcia wyżej omówionych nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 86/01 - 97 – SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 99,2 tys. zł. W ustawie budżetowej na 1999 r. dochody w
tych częściach budżetu nie były planowane.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 48,2 tys. zł, tj. o 94,5%, a
realnie wzrosły o 81,4%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były dochody z § 77 - Różne dochody (z tytułu rozliczeń z lat
poprzednich, z tytułu należnego wynagrodzenia w wysokości 0,1% wartości składki za terminowe naliczanie i
odprowadzanie składek, zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń, likwidacji rachunku finansowania inwestycji)
w wysokości 92,8 tys. zł, tj. 93,5% dochodów ogółem i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6,2 tys.
zł, tj. 6,2% dochodów ogółem.
Dochody samorządowych kolegiów odwoławczych są trudne do zaplanowania ze względu na ich
charakter i najczęściej mają charakter jednorazowy.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji dochodów w 1999 r.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 86 – Samorządowe kolegia odwoławcze w
wysokości 33.774 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów o 13.021,6
tys. zł, do łącznej wysokości 46.795,6 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 46.026,1 tys. zł, tj. 98,3% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 10.080,4 tys. zł, tj. o 28,1%, a realnie wzrosły o 19,3%.
Wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych dotyczyły wyłącznie działu 91 - Administracja
Państwowa, rozdział 9149 – Samorządowe kolegia odwoławcze.
Struktura zrealizowanych w 1999 r. wydatków w części 86 budżetu państwa przedstawia się
następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 21,25 ) – 3.177,0 tys. zł, tj. 6,9% wydatków ogółem,
-

wydatki bieżące (§§ 11-17, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40-43, 66, 67) – 42.622,8 tys. zł, tj. 92,6% wydatków
ogółem,

-

wydatki na inwestycje (§ 72) – 221,3 tys. zł, tj. 0,5% wydatków ogółem.
Wydatki na wynagrodzenia stanowiły w 1999 r. 60,7% wydatków ogółem.
Wydatki zrealizowane zostały w 98,3%. W porównaniu do 1998 r. zrealizowane wydatki były w ujęciu

nominalnym wyższe o 10.795,6 tys. zł, tj. o 28,1%, a realnie wyły wyższe o 7.456,4 tys. zł, tj. o 19,3% W
wydatkach bieżących dominowały wydatki na wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły w 1999 r.
łącznie 37.943,1 tys. zł i stanowiły 82,4% wydatków ogółem (w 1998 r. stanowiły 63,6%).
Struktura wydatków uległa w 1999 r. (w porównaniu z 1998 r.) zmianom polegającym głównie na
zwiększeniu udziału w wydatkach ogółem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z 63,6% w 1998 r.
do 82,4% w 1999 r. oraz zmniejszeniem wydatków na inwestycje z 5,3% w 1998 do 0,5% w 1999 r.
Zrealizowane inwestycje to prawie wyłącznie sprzęt komputerowy, prawo użytkowania programów
komputerowych, kserokopiarki.
Przeciętne zatrudnienie wyniosło w 1999 r. 651 osób. W porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie
w 1999 r. było wyższe o 36 osób, tj. o 5,8%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne
zatrudnienie było niższe o 31 osób, tj. o 4,5%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wynosiło 3.711 zł i było o 45,2% wyższe w warunkach
porównywalnych niż w 1998 r.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 2.789,0 tys. zł, w tym wymagalne 6,0 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. odpowiednio o 988,9 tys. zł, tj. o 54,9%
oraz o 0,6 tys. zł, tj. o 11%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki w kwocie 0,1 tys. zł.
Dotacja budżetowa nie występowała.
W SKO w Skierniewicach utworzono rachunek środków specjalnych. Dochody tego rachunku w kwocie
10,3 tys. zł pochodziły z odszkodowania za utracone wskutek kradzieży zestawy komputerowe. Środki te zostały
w całości wydatkowane na zakup nowego sprzętu komputerowego.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- realizowania wydatków niezgodnie z harmonogramem (SKO w Gdańsku, Kielcach i Koninie).

Pozostałe uchybienia były jednostkowe i miały różny charakter. Dotyczyły
m.in.: zlecania etatowym członkom SKO wykonywania czynności, które
pracownicy ci wykonywali na podstawie umów o pracę i w czasie pracy (SKO w
Gdańsku), przyznawania nagród z okazji Święta Niepodległości zamiast za
osiągnięcia w pracy zawodowej (SKO w Nowym Sączu), nie ujęcie w ewidencji
zakupionych środków trwałych, nie sporządzanie sprawozdań budżetowych (SKO w
Szczecinie), braku przepisów wewnętrznych w sprawie przeprowadzania i
rozliczania inwentaryzacji (SKO w Kielcach).
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 1999 r. w części 86
– Samorządowe kolegia odwoławcze, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

364
Wnioski NIK dotyczyły m.in.:
1. Bieżącego ustalania dochodów z tytułu wynagrodzenia za naliczanie i przekazywanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne (SKO w Szczecinie, Nowym Sączu, Bydgoszczy).
2. Ewidencjonowania składników majątkowych (SKO w Szczecinie).
3. Uzupełnienia zakładowego planu kont o wykaz kont pomocniczych (SKO w Kielcach).
4. Opracowanie przepisów wewnętrznych w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji (SKO
w Kielcach).
5. Zaprzestania dokonywania pracownikom SKO wypłat – na podstawie umów zleceń – dodatkowych
wynagrodzeń za czynności wykonane w tym samym czasie, co objęte umową o pracę (SKO w Gdańsku).
6. Dokonywanie przeniesień wydatków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (SKO w Bydgoszczy).

W siedmiu (z 16) wystąpień pokontrolnych NIK nie postawiła wniosków
pokontrolnych.

CZĘŚĆ 98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
Deficyt budżetu państwa

Przepisy art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1999 określiły deficyt budżetu
państwa na dzień 31 grudnia 1999 r. na kwotę nie większą niż 12.812.000,0 tys. zł.
Deficyt ten miał być wynikiem ustalonych dochodów budżetu państwa na kwotę
129.287.762 tys. zł i wydatków na kwotę nie większą niż 142.099.762 tys. zł.
Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 1999 r. dla tych wielkości
ukształtowało się następująco:
- deficyt budżetu państwa był niższy od planowanego o 333.037 tys. zł i wyniósł
12.478.963 tys. zł, co stanowiło 97,4% kwoty określonej w ustawie budżetowej;
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- dochody budżetu państwa wyniosły 125.922.237 tys. zł, tj. 97,4% dochodów
ustalonych w ustawie budżetowej;
- wydatki budżetu państwa wyniosły 138.401.200 tys. zł, tj. 97,4% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej.
Wykonany w 1999 r. deficyt budżetowy był w ujęciu nominalnym niższy
od deficytu w 1998 r. o 712.609 tys. zł, tj. o 5,4%.
Wykonany w 1999 r. deficyt budżetowy stanowił 2,04% produktu krajowego brutto,
podczas gdy w 1998 r. – 2,4%.
Wyniki kontroli wykazały, że prezentowane przez Ministerstwo Finansów
rozmiary wykonanego deficytu budżetu państwa w roku 1999, pomimo formalnej
poprawności jego ustalenia, nie w pełni odzwierciedlają rzeczywisty wynik realizacji
budżetu państwa. W szczególności rachunek deficytu nie uwzględniał niektórych
rozchodów noszących charakter dotacji budżetowej, a także poniesionych kosztów,
które będą generować wydatki i rozchody budżetowe w następnych latach.
Dotyczy to zwłaszcza:
- przyrostu w 1999 r. zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu niespłaconych zobowiązań
wymagalnych państwowych jednostek budżetowych, o 2.188,7 mln zł,
- umorzenia udzielonej w 1999 r. ze środków budżetu państwa pożyczki dla Kas
Chorych w kwocie 847,4 mln zł,
- zwiększenia w 1999 r. nakładów na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego ze środków pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy w kwocie
250,0 mln zł.
Zdaniem NIK, istotny wpływ na wielkość osiągniętego deficytu miało:
- ustalenie tzw. wydatków niewygasających w 1999 r. w kwocie 1.329,7 mln zł,
podczas gdy w 1998 r. kwota tych wydatków wynosiła 502,1 mln zł;
- wysoki stan środków na rachunku centralnym budżetu państwa;
- przekazanie dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) dotacji na wsparcie
reformy ubezpieczeń społecznych w kwocie 4 mld zł, a więc w pełnej wysokości
założonej w ustawie budżetowej, pomimo niepełnego wykonania zadań, na które
była przeznaczona ta dotacja.

366
Finansowanie deficytu budżetowego
Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa zostały zaplanowane na kwotę
33.377.873 tys. zł. Wynikały one z konieczności sfinansowania:
-

deficytu budżetowego w kwocie 12.812.000 tys. zł,
spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 16.908.506 tys. zł,
udzielonych pożyczek krajowych w wysokości 907.367 tys. zł,
stanu środków budżetowych na koniec 1999 roku – 2.750.000 tys. zł.

Faktyczne potrzeby pożyczkowe wyniosły 37.345.884 tys. zł i wynikały
z finansowania:
- deficytu budżetowego w kwocie 12.478.963 tys. zł,
-

spłaty zobowiązań długoterminowych 14.252.409 tys. zł,
udzielonych pożyczek krajowych 4.847.367 tys. zł,
ujemnego salda finansowania zagranicznego 1.148.335 tys. zł,
ujemnego salda bonów skarbowych 218.100 tys. zł,
stanu środków budżetowych na koniec 1999 roku 4.400.710 tys. zł.

Zarówno potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, jak i źródła ich finansowania,
znacznie odbiegały od wielkości określonych w ustawie budżetowej na rok 1999.
W szczególności:
a) nastąpił wzrost udziału krajowego finansowania w ogólnej wartości finansowania
deficytu budżetowego z 99,9% według ustawy budżetowej, do 109,5%
w wykonaniu,
b) zrealizowane przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w kwocie
13.347.495 tys. zł były wyższe od planowanych o 6.447.495 tys. zł, tj. o 93,4%,
c) pomimo wzrostu przychodów z prywatyzacji aż o 93% i niższych niż planowano
spłat zobowiązań długoterminowych o 16%, stan środków budżetu państwa na
koniec 1999 r. wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 43%. Przyczyną tego
było głównie

wprowadzenie w toku realizacji budżetu, ustawami innymi niż
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ustawa

budżetowa,

dodatkowych

potrzeb

pożyczkowych,

wymagających

sfinansowania.
Dotyczyło to:
- udzielenia w IV kwartale 1999 r. ze środków budżetowych pożyczki dla Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4.000.000 tys. zł,
- zwolnienia w grudniu 1999 r. Kas Chorych z obowiązku spłaty pożyczek
udzielonych ze środków budżetu państwa w lutym 1999 r. w kwocie 847,4 mln zł.
Zdaniem NIK decyzje te wywołały negatywne skutki w postaci dodatkowego,
nie przewidzianego w ustawie budżetowej na rok 1999, zwiększenia podaży pieniądza
budżetowego.
Przychody
Zrealizowane w 1999 r. przychody ogółem, związane z finansowaniem deficytu budżetowego wyniosły
81.423.079 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na rok 1999 były wyższe o 3.483.955 tys. zł, tj. o 4,3%.
1. Przychody krajowe

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy budżetowej na rok 1999, określającym
przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu państwa, planowane
saldo finansowania ze źródeł krajowych miało wynieść 12.806.786 tys. zł, natomiast
saldo

finansowania

ze

źródeł

zagranicznych

(saldo

pożyczek

i

kredytów

zagranicznych) miało wynosić 5.214 tys. zł.
Faktyczne saldo finansowania ze źródeł krajowych wyniosło 13.663.377 tys.
zł, co stanowiło 109,5% kwoty ustalonej w

ustawie budżetowej, a saldo

finansowania ze źródeł zagranicznych było ujemne i wyniosło - 1.148.335 tys. zł,
Największe zmiany, jakie zaszły w stosunku do planu, polegały na tym, że:
-

przychody z prywatyzacji były wyższe od planowanych o 93%, co jednak
nie zmniejszyło zapotrzebowania na środki ze sprzedaży skarbowych
papierów wartościowych. Było to skutkiem – jak już wspomniano finansowania

nie

ujętych
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w ustawie budżetowej rozchodów spowodowanych: udzieleniem pożyczek
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz zwiększeniem na koniec roku
stanu środków na rachunkach budżetu państwa;
-

przychody ze spłaty pożyczek krajowych były niższe od planowanych
o 847.367 tys. zł. Było to wynikiem umorzenia spłat pożyczek, zaciągniętych przez
Kasy Chorych.

2. Przychody zagraniczne

Zrealizowane w 1999 r. przychody związane z finansowaniem zagranicznym
wyniosły 1.430.206,7 tys. zł i w stosunku do ustaleń ustawy budżetowej na rok 1999
(3.850.782,0 tys. zł) były niższe o 2.420.575,3 tys. zł, tj. o 62,9%. Podstawowymi
źródłami zrealizowanych przychodów były wpływy środków z:
- zaciągniętych kredytów zagranicznych (925.137,5 tys. zł),
- nieplanowanych

wpływów

z

rachunku

dochodów

zamkniętego

Funduszu

Prywatyzacji Banków Polskich (313.730,4 tys. zł),
- wpływów od podmiotów gospodarczych z tytułu spłaty odpożyczonych przez budżet
kredytów zagranicznych z linii Banku Światowego (154.134,7 tys. zł).
Przyczyną nieosiągnięcia planowanych przychodów zagranicznych była
rezygnacja z emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym,
a także niższe niż zakładano wykorzystanie zaciągniętych pożyczek zagranicznych
w międzynarodowych instytucjach finansowych.
Rozchody
Zrealizowane w 1999 r. rozchody ogółem, związane z finansowaniem deficytu budżetowego wyniosły
68 909 354 tys. zł, tj. 105,8% rozchodów planowanych.
1. Rozchody krajowe

Zrealizowane w 1999 r. rozchody związane z finansowaniem krajowym
wyniosły 66.330.812 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej (61.281.556 tys.
zł) były one wyższe o 5.049.256 tys. zł, tj. o 8,2%. Główną przyczyną tego było
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udzielenie, nie zaplanowanych w ustawie budżetowej, pożyczek Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych, a także zwiększeniem na koniec roku stanu środków na
rachunkach budżetu państwa.

Rozchody związane z wykupem spw wyniosły 56.786.881 tys. zł, co stanowiło 85,6%
całych rozchodów.
2. Rozchody zagraniczne
Zrealizowane w 1999 r. rozchody związane z finansowaniem zagranicznym wyniosły 2.578.541,6 tys. zł.
W porównaniu do ustawy budżetowej (3.845.568,4 tys. zł) były one niższe o 1.267.026,8 tys. zł, tj. o 32,9%. W
strukturze wykonanych rozchodów największą pozycję stanowiły: rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych
(2.411.009,0 tys. zł), tj. 93,5% wartości rozchodów ogółem oraz wypłaty na rzecz Ekofunduszu (123.964,4 tys.
zł), tj. 4,8% rozchodów ogółem.

Zasadniczymi przyczynami niższych niż zakładano w ustawie budżetowej rozchodów
były:
- zrealizowanie planowanych rozchodów z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych
preferujących eksport polskich produktów, w kwocie 200 mln USD, tylko w 0,6%,
-

wystąpienie oszczędności w środkach przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów,
w kwocie 137.455 tys. zł,

-

niewykorzystanie przez Ministra Finansów upoważnienia do konwersji długu zagranicznego o wartości 100
mln USD, na walutę polską.

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu długu publicznego oraz udzielonych gwarancji
i poręczeń spłaty kredytów bankowych
Z ogólnej wielkości zobowiązań Skarbu Państwa na koniec 1999 r. w kwocie
282.935,3 mln zł – kwota 264.370,3 mln zł (tj. 93,4%) dotyczyła

długu Skarbu

Państwa, a kwota 18.565,0 mln zł (tj. 6,6%) - zobowiązań niewymagalnych powstałych
z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń spłaty kredytów
bankowych.
Z ogólnej wartości zobowiązań Skarbu Państwa na koniec 1999 r., na zobowiązania zagraniczne
przypadało 49,0%, a na zobowiązania krajowe 51,0%.
Zobowiązania ogółem Skarbu Państwa zwiększyły się w 1999 r. o 25.812,2 mln zł, tj. o 10,0%, w tym dług
(krajowy i zagraniczny) o 26 970,4 mln zł, tj. o 11,4%. Uwzględniając wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie od grudnia 1998 do grudnia 1999 r., szacowany przez GUS na 9,8%, oznacza to
realne zwiększenie na koniec 1999 r. zobowiązań Skarbu Państwa o 0,2%, w tym długu o 1,4%.
Relacja zobowiązań do wartości rocznego produktu krajowego brutto za 1999 r. wyniosła 46,3% (w
1998 r. wynosiła 46,8%).
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
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-

-

znacznego przyrostu 1999 r. tej części długu krajowego Skarbu Państwa, która nie jest związana z
finansowaniem deficytu budżetowego i ujemnego salda finansowania zagranicznego. Dotyczy to około 60%
całego przyrostu tego długu w kwocie 13,5 mld zł;
znaczącej w porównaniu z 1998 rokiem nierównomierności narastania deficytu budżetu państwa w
poszczególnych okresach 1999 r. W świetle wyników kontroli przyczyną tego była wyraźna
nierównomierność pozyskiwania dochodów budżetowych. Zwiększało to bieżące zapotrzebowanie na środki
niezbędne do utrzymania płynności budżetu, a w konsekwencji powodowało wzrost kosztów obsługi długu.
Wprawdzie Ministerstwo Finansów podejmowało liczne działania w zakresie równoważenia realizacji
budżetu, to jednak – jak wykazały wyniki kontroli, bieżące ograniczanie wydatków, obok uzasadnionych
oszczędności, powodowało też opóźnienie realizacji niektórych zadań budżetowych, a także zaciągania
dodatkowych zobowiązań;
wielkości deficytu budżetowego za 1999 r. Zdaniem NIK, prezentowany przez Ministerstwo Finansów deficyt
za 1999 r., mimo że stosownie do ustawy o finansach publicznych – wynika z różnicy dochodów i wydatków,
nie w pełni odzwierciedla rzeczywisty wynik realizacji budżetu państwa, gdyż w wykazanych wydatkach nie
uwzględniono:
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a) dotacji w kwocie 847,4 mln zł, wykorzystanej głównie na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 1998 r. i podwyżek płac dla pracowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Środki te
pochodziły z umorzenia udzielonej w 1999 r. pożyczki dla Kas Chorych;
b) poniesionych, lecz nie sfinansowanych w 1999 r., kosztów realizacji zadań budżetowych, które będą
generować wydatki i rozchody budżetowe w następnych latach. Dotyczy to:
- zwiększenia w 1999 r. o 250 mln nakładów na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego, poprzez zaciągnięcie pożyczki ze środków Funduszu Pracy,
- przyrostu w 1999 r. zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych o 2.188,7 mln zł,
tj. o 31,5%,
- skapitalizowania w 1999 r. odsetek od skarbowych obligacji restrukturyzacyjnych w kwocie 820,3 mln
zł;
- zawyżenia w ewidencji długu, zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych o kwotę
1.265,3 mln zł;
- braku pełnego rozpoznania wielkości zadłużenia z tytułu przejętych przez Skarb Państwa zobowiązań
instytucji ochrony zdrowia, pomimo upływu roku od daty podpisania umowy z Bankiem Handlowym S.A. w
sprawie weryfikacji i konwersji tych wierzytelności;
- utrzymywania przez Ministerstwo Finansów, w formie depozytu Ministra Skarbu Państwa, wpływów z
dokonanej w 1997 r. sprzedaży obligacji zamiennych Banku Handlowego w Warszawie S.A. w kwocie
108.920 tys. zł, chociaż stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4b, ustawy o finansach publicznych, wpływy te należało
zaliczyć do przychodów przeznaczonych na finansowanie deficytu i innych potrzeb pożyczkowych budżetu;
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-

przekazania dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) dotacji na wsparcie reformy ubezpieczeń
społecznych w pełnej planowanej kwocie 4 mld zł, pomimo iż faktyczny ubytek składek, związany z
finansowaniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych wyniósł w 1999 r. około 3 mld zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
1999 r. w części 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wniosła o podjęcie przez Ministra Finansów działań
zapewniających :
1. Zapobieganie nieuzasadnionemu zwiększaniu wydatków ponad wielkość ustaloną w ustawie budżetowej, na
skutek zaciągania zobowiązań, których spłata nastąpi ze środków budżetowych w latach następnych.
2. Skorygowanie danych o wielkości zadłużenia krajowego Skarbu Państwa, a w szczególności niezaliczanie do
zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych, wartości naliczanych odsetek, które nie podlegają
kapitalizacji.
3. Pełniejsze wykorzystanie upoważnienia ustawowego do uruchamiania kredytów i pożyczek dla rządów
innych krajów, na sfinansowanie importu z Polski towarów i usług.
4. Przedstawienie Radzie Ministrów propozycji rozdysponowania środków pozostających w Narodowym Banku
Polskim na rachunku dochodów Polskiego Funduszu Stabilizacyjnego.
5. Rozważenie celowości prezentowania w sprawozdawczości budżetowej obok kasowego, również
memoriałowego wykonania budżetu państwa.
6. Określenie normatywnej wielkości środków na rachunkach budżetowych, niezbędnych do zarządzania
płynnością budżetu.
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7. Przeanalizowanie celowości utrzymywania w Ministerstwie Finansów depozytów obejmujących środki ze
sprzedaży obligacji zamiennych wyemitowanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz środki
Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu – w likwidacji.
8. Przyspieszenie procesu weryfikacji i wykupu wierzytelności wobec Skarbu Państwa, wynikających z nie
uregulowanych zobowiązań instytucji ochrony zdrowia.
9. Wstrzymanie przekazywania dotacji budżetowych w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań, na
które te środki były przeznaczone.
Niezależnie od powyższego ustalenia kontroli wskazują na konieczność przestrzegania zasady
przejrzystości finansów publicznych, a w szczególności zapobiegania:
a) zaniżaniu deficytu budżetowego poprzez:
- finansowanie wydatków z rachunku rozchodów budżetu państwa,
- zaciąganie zobowiązań, obciążających budżety następnych lat;
b) rozszerzaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa ponad wielkości określone w ustawie budżetowej.

III. FUNDUSZE CELOWE
CZĘŚĆ 58 - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ PLANY
FINANSOWE FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Dochody
W ustawie budżetowej na rok 1999 r. nie ustalono dochodów dla części 58 –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład uzyskał dochody budżetowe z tytułu
odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i wychowawczych.
Wyniosły one 96,5 tys. zł. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym niższe o 1,7 tys. zł, tj. o 1,7%, a realnie były niższe o 9,1%.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 1999 r. nie wykorzystał kwoty 202.062 tys. zł
środków z dotacji

budżetowej, przeznaczonych na wypłaty zasiłków rodzinnych,

pielęgnacyjnych i wychowawczych. Kwota ta została przeniesiona do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. Polecenie
przelewu z tytułu zwrotu na rachunek dochodów budżetowych powyższej kwoty nie
wykorzystanej dotacji, Zakład wystawił w dniu 17 maja 2000 roku.
Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 1999 ustalono wydatki w części 58 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 14.862.500 tys. zł. W wyniku 3 decyzji
Ministra Finansów, plan wydatków został zwiększony o 228.200 tys. zł do kwoty
15.090.700 tys. zł.
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Zwiększenia dotyczyły:
- uzupełnienia dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku
z wdrożeniem reformy systemu ubezpieczeń społecznych - o kwotę 106.200 tys. zł,
- realizacji wypłat jednorazowego dodatku rodzinnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lipca
1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 roku282 o kwotę 66.000 tys. zł,

282

Dz.U. z 1999 r Nr 70, poz. 773.

375
- dotacji dla Funduszu Alimentacyjnego w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na
świadczenia alimentacyjne - o kwotę 56.000 tys. zł.
Wydatki budżetu państwa w części 58 zostały zrealizowane w wysokości 15.043.418 tys. zł, tj.
większej o 180.918 tys. zł (1,2%) od kwoty zapisanej w ustawie budżetowej, zaś niższej od
planu po zmianach o 47.282 tys. zł (0,3%). Nominalnie wydatki w części 58 budżetu
państwa w porównaniu do 1998 r. zwiększyły się o 2.346.987 tys. zł, tj. o 18,5%, zaś realnie
o 10,4%.

Otrzymane w roku 1999 środki z budżetu państwa przeznaczono na:
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 85, rozdział 8524)
w kwocie 93.948 tys. zł, co stanowiło 66,5% kwoty planowanej w ustawie
budżetowej,
- sfinansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (dział 86, rozdział 8617)
w kwocie 4.260.646 tys. zł, co stanowiło 96,9% kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 95,5%
kwoty po zmianach planu,

- sfinansowanie

wypłat

rent

odszkodowawczych

przyznanych

osobom

poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej i kosztów ich obsługi
(dział 95, rozdział 9595) w kwocie 543 tys. zł, co stanowiło 94,8% kwoty
planowanej w ustawie budżetowej,
- dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dział 95, rozdział 9597) w kwocie
9.951.732 tys. zł, co stanowiło 103,2% kwoty planowanej w ustawie budżetowej
i 102,1% po zmianach planu,
- dotację dla Funduszu Alimentacyjnego (dział 95, rozdział 9599) w kwocie
736.549 tys. zł, co stanowiło 108,2% kwoty planowanej w ustawie budżetowej
i 100,0% planu po zmianach.
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Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wynosiło 39 774 osób i było o 1 444 osób
(3,8%) wyższe283 od przeciętnego zatrudnienia w 1998 r. W Centrali Zakładu
przeciętne zatrudnienie wynosiło 1.050 osób. W porównaniu do roku poprzedniego
wzrosło o 59 osób (6,0%). W oddziałach Zakładu przeciętne zatrudnienie wynosiło 37
913 osób. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosło o 1.336 osób (3,7%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, łączne z wypłatami dodatkowego
rocznego wynagrodzenia w 1999 r., wzrosło o 475,44 zł, tj. o 42,4% w stosunku do
1998 r. W Centrali Zakładu nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 606,55 zł,
tj. o 28,1%, w oddziałach o 461,29 zł, tj. 43,5%. W warunkach porównywalnych
nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Zakładzie o 232,85 zł
tj. o 17,1% przy czym: w Centrali Zakładu nastąpił wzrost o 134,16 zł, tj. o 5,1%,
w oddziałach o 232,4 zł, tj. o 18,0%.
Na podstawie przepisu art. 66 ust.1 w związku z art.127 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,284 Zakład z dniem
1 stycznia 1999 r. rozpoczął działalność jako państwowa jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną.
Plan finansowy Zakładu na 1999 rok został sporządzony według zasad
obowiązujących jednostki budżetowe (kosztów w układzie rodzajowym). Plan ten nie
zawierał danych w zakresie przychodów i kosztów określonych w art. 76 wyżej
powołanej ustawy.
Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 2.613.114 tys. zł. Na ogólną kwotę
przychodów złożyły się: przychody z zasadniczej działalności operacyjnej –
2.543.676 tys. zł, które stanowiły 97,3% ogółu przychodów (w tym odpisy od FUS
2.274.443 tys. zł - 87,0% ogółu przychodów oraz przychody z tytułu obsługi zadań
zleconych w kwocie 269.233 tys. zł - 10,3% ogółu przychodów), pozostałe przychody
operacyjne 32.585 tys. zł stanowiące 1,2% ogółu przychodów, przychody finansowe
36.684 tys. zł stanowiące 1,4% ogółu przychodów oraz zyski nadzwyczajne 169 tys. zł
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- 0,1% ogółu przychodów. Zakład z uzyskanych przychodów w ogólnej kwocie
2.613.114 tys. zł pokrył wydatki i koszty w łącznej kwocie 2.123.071 tys. zł. Zysk
netto Zakładu w 1999 r, wyniósł 490.043 tys. zł.

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W ustawie budżetowej na rok 1999 przyjęto plan finansowy przychodów
i rozchodów FUS według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 1998 r.,
tj. bez podziału na poszczególne fundusze, wyodrębnione w ramach FUS. W planie
finansowym FUS na 1999 r. założono uzyskanie przychodów ogółem według przypisu
w wysokości 80.779.263 tys. zł, a według wpływów w wysokości 80.014.788 tys. zł,
oraz wydatków w kwocie 80.550.020 tys. zł.
W 1999 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jak wykazano w sprawozdaniu
Rady Ministrów z wykonania budżetu, uzyskał łączne dochody (według złożonych
deklaracji) w kwocie 84.256.671 tys. zł, co stanowiło 104,3% dochodów przyjętych
w ustawie budżetowej. W toku

kontroli

wykazywano

dochody w

kwocie

85.308.820 tys. zł. Uzyskane wpływy w kwocie 73.707.717 tys. zł stanowiły 86,4%
przypisu dochodów. W ramach dochodów własnych, przypis wyniósł 75.849.854 tys. zł,
natomiast wpływy wg sprawozdania wyniosły 64.248.864 tys. zł, co stanowiło 84,7%
kwoty przypisu, z tego przypis składek stanowił 67.562.300 tys. zł, zaś wpływy
składek wyniosły 63.726.159 tys. zł, co stanowiło 94,3% przypisu składek. Przypis
innych dochodów własnych wyniósł 8.287.554 tys. zł, natomiast wpływy z tych
dochodów wyniosły 522.592 tys. zł, co stanowiło 6,3% przypisu.
Na koniec 1999 r. wykazany stan zadłużenia płatników składek na
ubezpieczenie społeczne wyniósł 7.827,2 mln zł i obejmował wyłącznie zadłużenie
powstałe w 1998 r. Zakład nie posiadał danych na temat zadłużenia powstałego
w 1999 r. W 1999 r. nastąpiło zmniejszenie tego zadłużenia o 495,4 mln zł,
tj. o 6,3%. Wskaźnik efektywności egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe
zmniejszył

się,
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w porównaniu do 1998 r. z 21,4% do 14,0%, tj. o 7,4 punktu procentowego.
Nastąpiło również zmniejszenie się o 6,9 punktu procentowego efektywności
egzekucji prowadzonej w 1999 r przez oddziały ZUS.
W wyniku egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe
i oddziały Zakładu uzyskano w 1999 r. wpłaty w łącznej kwocie 1.655,6 mln zł,
tj. o 527,8 mln zł mniej niż w 1998 r. Zmniejszenie się wskaźnika efektywności
egzekucji wynikało między innymi z braku informacji, co do stanu zadłużenia
płatników składek powstałego w 1999 r.
Osiągnięte przez FUS dochody nie wystarczyły na pełne pokrycie wydatków na
świadczenia. Brak środków spowodował konieczność zaciągania kredytów na wypłaty
świadczeń. W 1999 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaciągnął 21 kredytów na
łączną kwotę 4.384.900 tys. zł, od których prowizje wyniosły 6.546 tys. zł, a zapłacone
w 1999 r. odsetki 197.298 tys. zł. Łącznie spłacono 2.004.900 tys. zł, co stanowiło
45,7% zaciągniętych kredytów.
Na podstawie art. 118a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w 1999 r.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na mocy decyzji Ministra Finansów, otrzymał
z budżetu państwa 7 pożyczek w kwocie 4.000.000 tys. zł. Pożyczki były zaciągane na
podstawie jednolicie sporządzonych umów, zawieranych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Ministrem Finansów.
W 1999 r. wydatki ogółem FUS wyniosły 80.403.232 tys. zł i były niższe
o 146.788 tys. zł (o 0,2%) od planu według ustawy budżetowej na 1999 r. i wyższe
o 7.624.624 tys. zł (o 10,5%) od wydatków w 1998 r.
Na podstawie art. 55 ust. 1-4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 1999 r. zostały wyodrębnione
fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy oraz wypadkowy. Dla każdego z tych
funduszy Zakład otworzył rachunki bankowe oraz wyodrębnił konta w zakładowym
planie

kont.

Wpływy

środków

finansowych

na

poszczególne

fundusze
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były w trakcie roku rozdysponowywane według aktualnych potrzeb funduszy, a nie
według rzeczywistych wpływów składek. W efekcie wpływy środków ze składek na
Fundusz Rentowy i Fundusz Chorobowy przewyższały przypis, a na koniec 1999 r.
wystąpiły wysokie stany należności i zobowiązań pomiędzy poszczególnymi
funduszami.
Fundusze rezerwowe
Zakład wbrew przepisowi art. 55 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych nie utworzył funduszy rezerwowych dla ubezpieczenia rentowego
oraz chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego. Fundusze te winny być
wyodrębnione z FUS na dzień 1 stycznia 1999 r., a utworzone najpóźniej na dzień
1 stycznia 2000 r. ze środków pozostałych na rachunkach funduszy: rentowego,
chorobowego i wypadkowego, pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia
wypłat świadczeń przypadających w styczniu 2000 r. Fundusze nie zostały
utworzone ze względu na to, iż na dzień 31 grudnia 1999 r. na rachunkach
funduszy

rentowego,

chorobowego

i

wypadkowego

nie

było

środków

wystarczających do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na styczeń
2000 r. Zostały jedynie wyodrębnione dla nich konta.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 1999 r. w części 58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz planu finansowego
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Uzasadnieniem powyższej oceny jest fakt, że w sytuacji niesprawności Kompleksowego Systemu
Informatycznego ZUS, a także braku organizacyjnego przygotowania Zakładu do pełnego
podjęcia zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład nie był
w stanie w sposób kompletny zaprowadzić kont ubezpieczonych i płatników składek.
W konsekwencji wystąpiły następujące nieprawidłowości:

- Zakład nie zapewniał rzetelnego i kompletnego gromadzenia informacji na
kontach ubezpieczonych i płatników składek, do czego był zobowiązany
przepisami art.
konsekwencji

34

ustawy

o

systemie

Zakład

ubezpieczeń społecznych.
nie

W

mógł
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właściwie realizować szeregu innych ustawowych zadań, określonych między
innymi w art. 33 i 40 powyższej ustawy oraz niemożliwe było korzystanie
przez ubezpieczonych ze swoich uprawnień, w tym dotyczących pozyskiwania
od Zakładu wiadomości o braku opłat na składki ubezpieczenia emerytalnego
lub wpłatach w wysokości niższej niż należna (art.40 ust. 5), bądź
występowania z wnioskiem do Zakładu o uzupełnienie składki (art.40 ust. 6
ustawy).
-

Zakład naliczał przychody od faktycznych wpływów na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Było to sprzeczne z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia
29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy285, który stanowi, że koszty poboru składek na Fundusz obciążają ten
Fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5%
przypisu składek na Fundusz.

- Zakład naliczał przychody będące kosztem poboru składek na Fundusz Pracy
w wysokości 0,5% przekazywanych wpłat, a nie – jak nakazuje przepis art. 56 ust. 2a
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu286 w wysokości 0,5% przypisu składek na Fundusz Pracy.
- W planie rzeczowo-finansowym działalności inwestycyjnej ZUS na 1999 r,
przewidziano środki w wysokości 958.071 tys. zł; w tym 622.615 tys. zł
przewidzianych w planie finansowym FUS. Wykonanie planu działalności
inwestycyjnej Zakładu w 1999 r. wyniosło tylko 552.128,4 tys. zł, co stanowiło
62,9% planu. Niższe od planowanych wydatki poniesiono na: KSI ZUS –
392.153,1 tys. zł, tj. 67,9% z 577.935,9 tys. zł planowanych, w tym zakup sprzętu
i oprogramowania zrealizowano w 53,9%, ETO – 3.842,2 tys. zł, tj. 22,2%
z 17.274,9 tys. zł planowanych i Poligrafia – 1.943,7 tys. zł, tj. 20,6% z 9.421,3 tys. zł
planowanych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
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udzielił zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup 10 tys.
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komputerów wartości 70.000 tys. zł. Przyjęcie takiego trybu uzasadniano względami
bezpieczeństwa oraz wymogami współpracy z odpowiednim oprogramowaniem.
Wskazano również, że dostawę takich komputerów może zapewnić jedna firma. W
1999 r. dostarczono 8 tys. komputerów wartości ok. 66.000 tys. zł.
- Zakład dopiero w dniu 17 maja 2000 r. wystawił polecenie przelewu z tytułu zwrotu
na rachunek dochodów budżetowych, kwoty 202.062 tys. zł nie wykorzystanej
dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Środki
te, stosownie do przepisu art.93 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach
publicznych287, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminie do dnia 28
lutego następnego roku.
- Zakład nie posiadał danych o liczbie ubezpieczonych w poszczególnych kasach
chorych oraz informacji o wpływach kwot ze składek na ubezpieczenie zdrowotne
dla poszczególnych kas chorych. Tym samym nie był przestrzegany przepis art. 40
ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązujący Zakład
do ewidencjonowania na koncie ubezpieczonego informacji o członkostwie w kasie
chorych i o terminach przekazania składek do tej kasy. W 1999 r. Zakład przekazał
do 17 kas chorych, ogółem 16.844.604 tys. zł według zasad określonych przez
Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
- W kontrolowanym okresie Zakład nie dysponował informacją, jaka kwota była
należna otwartym funduszom emerytalnym. W 1999 r. Zakład przekazał do
otwartych funduszy emerytalnych łącznie 2.285.535 tys. zł, w tym: 2.262.553 tys. zł
za 23,3 mln składek ubezpieczonych i 22.863 tys. zł odsetek za nieterminowe
przekazania środków oraz 119 tys. zł za 1.786 składek ubezpieczonych, którzy nie
dokonali w terminie wyboru funduszu, a byli zobowiązani do zawarcia umowy
z otwartym funduszem emerytalnym. Według szacunku przeprowadzonego przez
Zakład, kwota przekazanych do OFE środków stanowi tylko 69,7% należnych
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składek. Pomimo nieprzekazywania całości środków należnych OFE, środki
niezidentyfikowane nie były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Działanie takie było naruszeniem obowiązujących w 1999 r. przepisów art. 47 ust. 9
i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 5
z ustawy o finansach finansów publicznych stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
- Przy zaciąganiu kredytów, Prezes Zakładu w 2 przypadkach (na 21 zaciągniętych kredytów) nie
wystąpił o zgodę do Ministra Finansów. Stanowiło to naruszenie przepisu art. 53 ust. 3 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych.

- Zaciąganie kredytów w bankach odbywało się z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, gdyż przy ogólnej liczbie 21 zaciągniętych kredytów
stosowano tryb z wolnej ręki, natomiast tylko w 6 przypadkach Prezes Zakładu
wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zastosowanie
powyższego trybu. Stanowiło to naruszenie art. 14 ust. 3 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz stosownie do przepisu art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych, było naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
- Zakład nie posiadał w 1999 r. danych co do stanu zadłużenia płatników składek
powstałego w 1999 r. oraz w sposób niezadowalający prowadził egzekucję
składek. W wyniku prowadzonej w 1999 r. egzekucji (przez urzędy skarbowe
oraz oddziały Zakładu) wpłaty wyniosły łączną kwotę 1.655,6 mln zł, tj. o 527,8
mln zł (24,2%), mniej niż w 1998 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
nie w pełni realizował zadania wynikające z art. 34 ust. 1 i art. 68 pkt 1 lit. c i e
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - między innymi w zakresie
wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowi to
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone art. 138 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
- Na podstawie art. 55 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zostały wyodrębnione fundusze: emerytalny,
rentowy, chorobowy oraz wypadkowy. Wpływy środków finansowych na
poszczególne fundusze były w trakcie roku rozdysponowywane według aktualnych
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potrzeb funduszy, a nie według rzeczywistych wpływów składek. W efekcie wpływy
środków ze składek na Fundusz Rentowy, Fundusz Chorobowy i Fundusz
Wypadkowy przewyższały przypis, a na koniec 1999 r. wystąpiły wysokie stany
należności i zobowiązań pomiędzy poszczególnymi funduszami.
- Nie zostały wyodrębnione z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych fundusze
rezerwowe dla ubezpieczenia rentowego oraz chorobowego i ubezpieczenia
wypadkowego, co jest niezgodne z art. 55 pkt 5 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
- Zakład nie powołał Funduszu Rezerwy Demograficznej, co jest niezgodne z art. 58
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się o:
1. Podjęcie działań przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniających
właściwą

realizację

ustawowych

zadań

Zakładu

w

zakresie

rzetelnego

i kompletnego gromadzenia informacji na kontach ubezpieczonych i kontach
płatników składek.
2. Skuteczniejszą egzekucję należności od płatników składek.
3. Ustalenie liczby ubezpieczonych w poszczególnych kasach chorych oraz
przekazywanie do nich kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne według
rzeczywistych wpływów.
4. Terminowe i pełne przekazywanie należnych kwot z ubezpieczenia społecznego do
otwartych

funduszy

emerytalnych

oraz

gromadzenie

środków

niezidentyfikowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym.
5. Zasilanie funduszy wyodrębnionych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według
rzeczywistych wpływów składek.
6. Wyodrębnienie funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
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7. Przestrzeganie przy wyborze banków kredytodawców procedur określonych
w ustawie o zamówieniach publicznych.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Na rok 1999 planowano dochody Funduszu w kwocie 1.497.550 tys. zł, w
tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 680.549 tys. zł oraz dochody własne
(przypis), w kwocie 817.001 tys. zł, w tym wpływy od osób zobowiązanych do
alimentacji w wysokości 157.679 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości
1.600.954 tys. zł (wzrost o 6,9%), w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie
736.549 tys. zł (wzrost o 8,2%) oraz dochody własne (przypis) w kwocie 864.405 tys.
zł (wzrost o 5,8%), zawierające kwotę ściągniętą od zobowiązanych do alimentacji
w wysokości 150.679 tys. zł (spadek o 4,4%).
Wydatki w 1999 r. planowano na poziomie 839.581 tys. zł, w tym na wypłatę
świadczeń alimentacyjnych kwotę 770.031 tys. zł oraz na partycypację w kosztach
działalności Zakładu kwotę 69.550 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości
893.115 tys. zł (wzrost o 6,4%), w tym na świadczenia alimentacyjne wydano kwotę
825.854 tys. zł (wzrost o 7,2%) oraz na koszty działalności wydano 67.261 tys. zł
(spadek o 3,3%).
Na dzień 1 stycznia 1999 r., kwota należności Funduszu Alimentacyjnego od
osób zobowiązanych do alimentacji wynosiła 2.008.105,5 tys. zł, z czego
wyegzekwowano 150.679 tys. zł, co stanowi 7,5% (wskaźnik ściągalności) tych
należności (w 1998 r. wskaźnik ten wynosił 8%). W ciągu 1999 r. kwota należności
wzrosła o 688.453,2 tys. zł, tj. o 34,3%. Biorąc pod uwagę kwoty wyegzekwowane
(150.679 tys. zł) roczny, realny przyrost należności w 1999 r. wyniósł 537.774,2 tys.
zł, co stanowi wzrost stanu początkowego należności (01.01.1999 r.) o 26,8% i
świadczy

o

bardzo

niskiej

efektywności

egzekucji

należności

od

osób

zobowiązanych do alimentacji.
Stwierdzonym uchybieniem było, że wydatki na 1999 r. szacowano, biorąc za
podstawę przyszłe (w wyniku nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym)
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uregulowania prawne i założenie, że część osób nie spełni warunków uzyskania
świadczeń z Funduszu, a przeciętna miesięczna liczba świadczeń ukształtuje się na
poziomie 390,7 tys. osób. Założono także, że wskaźnik pokrycia wydatków wpływami
od osób zobowiązanych do alimentacji poprawi się o 1,3%.
Błędne planowanie, jak i niski wskaźnik ściągalności należności (spadek
w stosunku do roku 1998 o 0,5%) i niski wskaźnik pokrycia wydatków wpływami od
osób zobowiązanych, spowodowały konieczność uzupełnienia w końcu roku
dochodów Funduszu dotacją budżetową w wysokości 56 mln zł w celu zapewnienia
Funduszowi wypłacalności w grudniu 1999 r.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Alimentacyjnego za 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienie nie
mające istotnego wpływu na wykonanie planu.

FUNDUSZ PRACY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 5.481.380 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 144.360 tys. zł, tj. o 2,6%.
Przyczyną nie wykonania planu dochodów było przekazanie przez Prezesa
Krajowego Urzędu Pracy dotacji w wysokości mniejszej o 116.175 tys. zł niż
zaplanowano w ustawie budżetowej. Minister Finansów zmniejszył kwotę
przekazywaną Krajowemu Urzędowi Pracy na dotację dla Funduszu Pracy o
88.780 tys. zł, a ponadto ze środków przeznaczonych na dotację dla Funduszu
Prezes KUP kwotę 27.425 tys. zł przekazał na składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W porównaniu do 1998 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 361 tys. zł, tj. o 7,1%, a realnie
niższe o 0,2%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- wpływy ze składek w kwocie 4.730.269 tys. zł, stanowiące 86,3% ogólnego
dochodu Funduszu,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 672.575 tys. zł, tj. 12,3% ogólnych
dochodów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu Pracy
w wysokości 5.838.680 tys. W ciągu roku ogólny plan wydatków nie był
zmieniany, natomiast dokonywano zmian niektórych pozycji w ramach tego
planu.
Zrealizowane wydatki wyniosły 5.579.209 tys. zł i były niższe od
zaplanowanych o 4,4%. W porównaniu do 1998 r. wydatki były wyższe w
ujęciu nominalnym o 762.921 tys. zł, tj. o 15,8%, a realnie o 8%.
Dominującą pozycją w wydatkach Funduszu Pracy były zasiłki dla
bezrobotnych oraz wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na
zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także składki ZUS.
Na zasiłki dla bezrobotnych (bez składki ZUS) wydatkowano kwotę
2.027.838 tys. zł, tj. 89,7% planu po zmianach. W porównaniu z 1998 r.
wydatki na zasiłki były wyższe nominalnie o 25,1%, a realnie o 16,6%.
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę
1.430.384 tys. zł, tj. o 2% powyżej planu. W porównaniu z 1998 r. wydatki te
były niższe nominalnie o 8,4%, a realnie o 15%. Zmniejszone wydatki objęły
przede wszystkim:
- prace interwencyjne, nominalnie o 23%, a realnie o 29%,
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- refundację wynagrodzeń dla absolwentów, nominalnie o 25%, a realnie o
30%,
- szkolenia i przekwalifikowania, nominalnie o 3%, a realnie o 9%.
Na zasiłki i świadczenia przedemerytalne, wydatkowano kwotę 1.157.067
tys. zł co stanowi 112,1% w stosunku do planu. W porównaniu z 1998 r.
wydatki na te cele były wyższe nominalnie o 68,2%, a realnie o 56,8%.
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Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.400 tys. zł. Kwota ta w stosunku
do ustawy budżetowej była wyższa o 12% oraz na poziomie planu po zmianach.
W porównaniu z 1998 r. wydatki te były niższe nominalnie o 7,6%, a realnie o
13,9%.
Dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych oraz na zadania
związane z restrukturyzacją gospodarki narodowej wyniosły kwotę 254.863 tys.
zł. Kwota ta w stosunku do ustawy budżetowej (3.500 tys. zł) była wyższa o
7.182%, i na poziomie planu po zmianach (255.010 tys. zł). Największe kwoty
dotacji przypadły:
- Agencji Rozwoju Przemysłu z przeznaczeniem na restrukturyzację
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - 250.000 tys. zł,
- Caritas Polska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, polegającego na świadczeniu na rzecz osób bezrobotnych
bezdomnych, usług socjalnych, określonego w §1 ust. 1 umowy nr. I/Z/99 z
dnia 26 listopada 1999 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej a Caritas Polska – 1.500 tys. zł.
Zobowiązania na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 106.392 tys. zł, w tym
zobowiązania wymagalne - 34.894 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do
stanu na koniec grudnia 1998 r., nominalnie o 9%, a realnie o 1,5%.
Zobowiązania wymagalne wystąpiły w wojewódzkich urzędach pracy w kwocie
34.894 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7,8%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- naruszenia przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
dotyczących nieprawidłowego przyznania dotacji w kwocie 1.500 tys. zł. dla
organizacji i instytucji pozarządowych statutowo realizujących zadania na rzecz
bezrobotnych (art. 57 ust. 1 pkt. 21 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz przepisów zarządzenia Nr 10 Prezesa KUP z dnia 3 marca 1999 r.
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w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przeznaczenie
środków Funduszu Pracy na finansowanie niektórych zadań). Nieprawidłowości te
dotyczyły dotacji przyznanej przez Prezesa KUP, na polecenie Ministra Pracy

392
i Polityki Społecznej, stowarzyszeniu Caritas Polska. Zgodnie z podpisaną umową
nr. I/Z/99 z dnia 26 listopada 1999 r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej a Caritas Polska, środki Funduszu Pracy, przeznaczone były na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług
socjalnych na rzecz osób bezrobotnych bezdomnych. Stowarzyszenie to nie miało w
statucie zapisu, iż realizuje zadania na rzecz osób bezrobotnych, kosztorysu na
realizowane zadania oraz opisu dotychczasowych osiągnięć w działalności na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu,
- przekazania przez Prezesa KUP, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków
Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki
narodowej, dotacji w kwocie 250.000 tys. zł dla Agencji Rozwoju Przemysłu, na
restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. W ocenie NIK
nasuwa się wątpliwość, czy przeznaczenie środków Funduszu Pracy na
zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie mieści się w określonym w art.1 pkt. 1
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pojęciu „zadania państwa
w zakresie łagodzenia

skutków

bezrobocia,

zatrudnienia

oraz

aktywizacji

zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy”.
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji
zadań inwestycyjnych dotyczących wykonania sieci komputerowej dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Warszawie o wartości 499 tys. zł w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zakupu sprzętu komputerowego dla urzędów pracy
o wartości 1.996 tys. zł w trybie zapytania o cenę. Naruszenie przepisów art. 50 i 69
polegało na podaniu w obydwu przypadkach, do wiadomości uczestników
postępowania o zamówienie publiczne niepełnych danych o wybranej ofercie,
a także ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o wynikach
przetargu z dwumiesięcznym opóźnieniem.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy w 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie planu.
W wyniku kontroli, do Prezesa Krajowego Urzędu Pracy skierowano wystąpienie w
którym wnioskowano o:
1.

Przestrzeganie przepisów art. 57 ust. 1 pkt. 21 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz zarządzenia Nr 10 Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z dnia 3 marca 1999 r. w
sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o przeznaczenie środków Funduszu Pracy na
finansowanie niektórych zadań, tak aby dotacje przyznawano tylko tym organizacjom, które
statutowo zajmują się działalnością na rzecz bezrobotnych i posiadają własne środki na ten cel
oraz legitymują się osiągnięciami w tej dziedzinie.

2. Podjęcie działań zapewniających przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych, m.in. poprzez określenie w Regulaminie organizacyjnym KUP zadań
poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie oraz zapewnienie
sprawnego ich współdziałania z zakładową Komisją ds. Zamówień Publicznych.
3. Uwzględnienie w planie finansowym Funduszu Pracy odpowiednich środków na
aktywne programy w zakresie ograniczania bezrobocia, stosownie do jego
poziomu i struktury.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW
Dochody

Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 97.708 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 2.792 tys. zł, tj. o 2,8%. W
porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 17.278 tys. zł,
tj. o 15%, a realnie były niższe o 20,8%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dotacja z budżetu państwa
97.088 tys. zł, odsetki bankowe 578 tys. zł, nie zapłacone, przedawnione
zobowiązania wobec TP S.A. przeksięgowane na dochody 42 tys. zł.
Dochody

PFK

zaplanowano

realnie

i

rzetelnie.

Różnica

pomiędzy

planowanymi, a wykonanymi dochodami w wysokości 2.792 tys. zł powstała w wyniku
nie przekazania przez Ministerstwo Finansów pełnej, planowanej dotacji.
Wydatki

W planie finansowym PFK na 1999 r. ustalono wydatki w wysokości
127.067 tys. zł. Plan finansowy PFK według ustawy budżetowej na 1999 r. nie uległ
zmianie.
Zrealizowane wydatki wyniosły 128.078 tys. zł, tj. 100,8% W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.564 tys. zł, tj. o 7,2%, a
realnie wzrosły o 0,1%.
W planie finansowym na 1999 r. ustalono wydatki na refundację ulg
telekomunikacyjnych (pozycja największa) w wysokości 43.056 tys. zł. Zrealizowane wydatki
wyniosły 54.479 tys. zł, tj. 123,9%. Przekroczenie wydatków, mających charakter ustawowy,
nastąpiło z powodu niewłaściwego oszacowania przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych potrzeb w zakresie ww. świadczeń w 1999 r. W porównaniu do 1998 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.888 tys. zł tj o 34,2%, a realnie wzrosły o
25,1%.
Następnym pod względem wielkości wydatkiem z PFK była refundacja zwolnień z
opłat abonamentowych rtv. Zrealizowane w 1999 r. wydatki wyniosły 35.012 tys. zł, tj. 92,1%
w stosunku do planu. W porównaniu do 1998 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 954 zł, tj. 2,8%, a realnie były niższe o 4,2%.
Na pomoc pieniężną dla kombatantów wydatkowano 30.467 tys. zł, tj. 100,6% wielkości
planowanej. W porównaniu do 1998 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 167
tys. zł, tj. 0,6%, a realnie były niższe o 6,3%.
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W planie finansowym na 1999 r. ustalono wydatki na dofinansowanie inwestycji
kombatanckich w wysokości 7.295 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.914 tys. zł, co
oznacza przekroczenie wydatków o 619 tys. zł, tj. o 8,5%. W porównaniu do 1998 r. wydatki
te były w ujęciu nominalnym niższe o 4.707 tys. zł, tj o 37,3%, a realnie były niższe o 41,6%.

Wydatki z PFK w wyżej wymienionych dziedzinach były wydatkami celowymi,
jednak w części dotyczącej dofinansowania inwestycji kombatanckich inwestorzy nie
zagospodarowali 485 tys. zł, które zwrócono na konto PFK.
Zobowiązania PFK na koniec 1999 r. stanowiły kwotę 3.174 tys. zł, w tym:
odsetki dla Poczty 2 tys. zł, odsetki dla zakładów telekomunikacyjnych 13 tys. zł,
nie zapłacone faktury TP.S.A. za grudzień 1999 r., które wpłynęły w styczniu
2000 r., 3.159 tys. zł. Zobowiązania w stosunku do 1998 r. wzrosły o 51,4%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 1999 r. zapłacono odsetki
w kwocie 36 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1998 roku
o 97,2%.
Fundusz obsługiwali pracownicy Urzędu, którzy nie byli opłacani ze środków PFK.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- zbyt późnego przygotowania i podpisania porozumienia z Krajową Radą Radiofonii
i Telewizji w sprawie liczby kombatantów, którym przysługują zwolnienia z opłat
abonamentowych rtv, w wyniku czego Urząd nadpłacił kwotę 1.641.480 zł. Kwotę
tę Urząd wprawdzie rozliczył w następnych miesiącach, jednakże od wymienionej
kwoty mógł uzyskać odsetki bankowe w wysokości 46.551 zł,
- niewyegzekwowania od zakładów telekomunikacyjnych wchodzących w skład
Telekomunikacji Polskiej S.A. obowiązku (wynikającego z umowy) przekazania do
Urzędu wykazów osób, którym udzielono ulg oraz obowiązku rzetelnego
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sprawdzania uprawnień kombatanckich, celem wyeliminowania przypadków
przyznawania ulg osobom nieuprawnionym,
- nieprzestrzegania terminów ustawowych przy przekazywaniu środków na pomoc
pieniężną dla kombatantów, podmiotom partycypującym w jego podziale.
Przekazano je dwutygodniowym opóźnieniem,
- przekazywania środków PFK na inwestycje kombatanckie bez odpowiedniego
rozpoznania

potrzeb

i

możliwości

zagospodarowania

przez

inwestorów

przekazywanych środków. Inwestorzy dokonali zwrotu nie zagospodarowanych
środków w wysokości 485 tys. zł.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia

wykonanie planu finansowego

Państwowego Funduszu Kombatantów za 1999 r., mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie planu.
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o realizację przez Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych następujących wniosków:

1. Ustalanie kwot przekazywanych z PFK z tytułu zwolnień kombatantów z
opłat
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x w tym na wypłatę świadczeń alimentacyjnych kwotę

770.031 tys. zł oraz na partycypację w kosztach działalności Zakładu kwotę
69.550 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 893.115 tys. zł (wzrost o
6,4%),

w

tym

na

enia alimentacyjne wydano kwotę 825.854 tys. zł (wzrost o 7,2%) oraz na koszty
działalności wydano 67.261 tys. zł (spadek o 3,3%).
Na dzień 1 stycznia 1999 r., kwota należności Funduszu Alimentacyjnego od
osób
anych do alimentacji wynosiła 2.008.105,5 tys. zł, z czego wyegzekwowano
150.679 tys. zł, co stanowi 7,5% (wskaźnik ściągalności) tych należności (w
1998

r.

wskaźnik

ten

wynosił

8%).

W

g
u

1999

r.

kwota

należności

wzrosła

o

688.453,2

tys.

zł,

j. o

3%. Biorąc pod uwagę kwoty wyegzekwowane (150.679 tys. zł) roczny, realny
przyrost należności w 1999 r. wyniósł 537.774,2 tys. zł, co stanowi wzrost stanu
początkowego należności (01.01.1999 r.) o 26,8% i świadczy o bardzo niskiej
efektywności

egzekucji

należności

od osób zobowiązanych do alimentacji.
Stwier
dzonym uchybieniem było, że wydatki na 1999 r. szacowano, biorąc za podstawę
przyszłe

(w

wyniku

nowelizacji

ustawy

o

funduszu

alimentacyjnym)
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uregulowania

prawne

i

łożenie, że część osób nie spełni warunków uzyskania świadczeń z Funduszu, a
przeciętna miesięczna liczba świadczeń ukształtuje się na poziomie 390,7 tys. osób.
Założono

także,

że

wskaźnik

pokrycia

wydatków

wpływami

od

osób

niski

wskaźnik

zobowiązanych do alimentacji poprawi się o 1,3%.
Błędne

planowanie,

jak

i

ści należności (spadek w stosunku do roku 1998 o 0,5%) i niski wskaźnik pokrycia
wydatków

wpływami

od

zobowiązanych, spowodowały konieczność uzupełnienia w końcu roku
dochodów
uszu dotacją budżetową w wysokości 56 mln zł w celu zapewnienia Funduszowi
wypłacalności w grudniu 1999 r.
Ocena

i

i
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu

Alimentacyjnego

za

1999

r.,

stwierdzając

jedynie

nieznaczne

uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.
FUNDUSZ PRACY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 5.481.380 tys. zł i w stosunku do
ustawy
etowej na 1999 r. były niższe o 144.360 tys. zł, tj. o 2,6%. Przyczyną nie wykonania
planu

dochodów

było

przekazanie

przez

Prezesa

Krajowego

Urzędu Pracy dotacji w wysokości mniejszej o 116.175 tys. zł niż zaplanowano w
ustawie

budżetowej.

Krajowemu
zu

Minister

Urzędowi

Finansów
Pracy

zmniejszył
na

kwotę

przekazywaną

dotację

dla

401
o 88.780 tys. zł, a ponadto ze środków przeznaczonych na dotację dla Funduszu Prezes
KUP kwotę 27.425 tys. zł przekazał na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym
e o 361 tys. zł, tj. o 7,1%, a realnie niższe o 0,2%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
-

wpływy ze składek w kwocie 4.730.269 tys. zł, stanowiące 86,3% ogólnego

dochodu Funduszu,
-

dotacja z budżetu państwa w kwocie 672.575 tys. zł, tj. 12,3% ogólnych

ów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu Pracy
w wysokości

5.838.680

tys.

W

ciągu

roku

ogólny

plan

ków nie był zmieniany, natomiast dokonywano zmian niektórych pozycji w ramach
tego planu.
Zrealizowane

wydatki

wyniosły

5.579.209

tys.

zł

i

były

niższe

od

anowanych o 4,4%. W porównaniu do 1998 r. wydatki był także składki ZUS.
Na zasiłki dla bezrobotnych (bez składki ZUS) wydatkowano kwotę 2.027.838 tys.
, tj. 89,7% planu po zmianach. W porównaniu z 1998 r. wydatki na zasiłki były wyższe
nominalnie o 25,1%, a realnie o 16,6%.
Na

aktywne

formy przeciwdziałania

bezrobociu

wydatkowano

kwotę

1.430.384 tys. zł, tj. o 2% powyżej planu. W porównaniu z 1998 r. wydatki te były
niższe nominalnie o 8,4%, a realnie o 15%. Zmniejszone wydatki objęły przede
wszystkim:
-

prace interwencyjne, nominalnie o 23%, a realnie o 29%,

-

refundację

wynagrodzeń

dla

absolwentów,

ominalnie o 25%, a realnie o 30%,
szkolenia i przekwalifikowania, nominalnie o 3%, a realnie o 9%.
Na zasiłki i świadczenia przedemerytalne, wydatkowano kwotę 1.157.067 tys. zł co
stanowi
%
stosunku

w
Ъ

óóåó
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Ìóó
j

Ĉ

áÖÔÔ

ÿ

Ī
do

planu.

W

porównaniu z 1998 r. wydatki na te cele były wyższe nominalnie o 68,2%, a realnie o
56,8%.
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Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.400 tys. zł. Kwota ta w stosunku do ustawy
budżetowej była wyższa o 12% oraz na poziomie planu po zmianach. W porównaniu
z 1998 r. wydatki te były niższe nominalnie o 7,6%, a realnie o 13,9%.
Dotacje

dla

instytucji

i

organizacji

pozarządowych

z na zadania związane z restrukturyzacją gospodarki narodowej wyniosły kwotę
254.863 tys. zł. Kwota ta w stosunku do ustawy budżetowej (3.500 tys. zł) była
wyższa o 7.182%, i na poziomie planu po zmianach (255.010 tys. zł). Największe
kwoty dotacji przypadły:
-

Agencji

Rozwoju

Przemysłu

z

przeznaczeniem

na

restrukturyzację

zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - 250.000 tys. zł,
-

Caritas

Polska

z

eznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na
świadczeniu na rzecz osób bezrobotnych bezdomnych, usług socjalnych,
określonego

w

§1

ust.

1

umowy

nr.

I/Z/99

z

dnia

26 listopada 1999 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a
Caritas Polska – 1.500 tys. zł.
Zobowiązania

na

koniec

grudnia

1999

r.

osły 106.392 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne - 34.894 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r., nominalnie o 9%,
a realnie o 1,5%. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w wojewódzkich urzędach
pracy w kwocie 34.894 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7,8%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
-

naruszenia przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

dotyczących
wego przyznania dotacji w kwocie 1.500 tys. zł. dla organizacji i instytucji
pozarządowych statutowo realizujących zadania na rzecz bezrobotnych (art. 57 ust. 1
pkt. 21 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz przepisów
zarządzenia Nr 10 Prezesa KUP z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji
do

spraw

opiniowania

wniosków

o

przeznaczenie
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Funduszu Pracy

na finansowanie niektórych zadań). Nieprawidłowości te dotyczyły dotacji
przyznanej

przez

Prezesa

KUP,

na

polecenie

Ministra

Pracy
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i Polityk
i Społecznej, stowarzyszeniu Caritas Polska. Zgodnie z podpisaną umową nr. I/Z/99
z dnia 26 listopada 1999 r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej

a

Caritas

środki Funduszu Pracy, przeznaczone były na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, polegającego na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób
bezrobotnych bezdomnych. Stowarzyszenie to nie miało w statucie zapisu, iż
realizuje zadania na rzecz osób bezrobotnych, kosztorysu na realizowane zadania
oraz opisu dotychczasowych osiągnięć w działalności na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu,
-

przekazania przez Prezesa KUP, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Spizuje zadania na rzecz osób bezrobotnych, kosztorysu na realizowane
zadania oraz opisu dotychczasowych osiągnięć w działalności na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu,
-

przekazania

przez

Prezesa

KUP,

na

podstawie

ia Ministra Pracy i Polityki Spctwie węgla kamiennego. W ocenie NIK nasuwa się
wątpliwość, czy przeznaczenie środków Funduszu Pracy na zmniejszenie
zatrudnienia w górnictwie mieści się w określonym w art.1 pkt. 1 ustawy o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pojęciu „zadania państwa w zakresie
łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy”.
-

nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy

realizacji

zadań

yjnych dotyczących wykonania sieci komputerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Warszawie o wartości 499 tys. zł w trybie przetargu nieograniczonego oraz
zakupu sprzętu komputerowego dla urzędów pracy o wartości 1.996 tys. zł w
trybie zapytania o cenę. Naruszenie przepisów art. 50 i 69 polegało na podaniu w
obydwu

przypadkach,

do

wiadomości

407
postępowania o zamówienie publiczne niepełnych danych o wybranej ofercie,
a także ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o wynikach
przetargu z dwumiesięcznym opóźnieniem.
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Ocena i wnioski
Najwyższa

Izba

Kontroli

zytywnie ocenia wykonanie planu finansowego Funduszu Pracy w 1999 r.,
stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na
wykonanie planu.
W wyniku kontroli, do Prezesa Krajowego Urzędu Pracy skierowano wystąpienie
w którym wnioskowano o:
1. Przestrzeganie przepisów art. 57 ust. 1 pkt. 21 ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz zarządzenia Nr 10 Prezesa Krajowego Urzędu
Pracy z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków
o przeznaczenie

środków

Funduszu

Pracy

na

finansowanie

órych zadań, tak aby dotacje przyznawano tylko tym organizacjom, które statutowo
zajmują się działalnością na rzecz bezrobotnych i posiadają własne środki na ten
cel oraz legitymują się osiągnięciami w tej dziedzinie.
2.
Podjęcie

działań

zapewniających

przestrzeganie

ustawy

o

zamówieniach

publicznych, m.in. poprzez określenie w Regulaminie organizacyjnym KUP zadań
poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie oraz zapewnienie
sprawnego

ich

współdziałania

z

zakładową

omisją ds. Zamówień Publicznych.
3.
na

Uwzględnienie w planie finansowym Funduszu Pracy odpowiednich środków
aktywne

programy

w

zakresie

ania bezrobocia, stosownie do jego poziomu i struktury.
zapewnienie

sprawnego

ich

działania z zakładową Komisją ds. Zamówień Publicznych.
3. Uwzględnienie w planie finansowym Funduszu Pracy odpowiednich środków na
programy w zakresie ograniczania bezrobocia, stosownie do jego poziomu i struktury.
zł, tj. o 15%, a realnie były niższe o 20,8%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dotacja z budżetu państwa 97.088 tys. zł, odsetki
bankowe
578
tys.
zł,
nie
zapłacone,
przedawnione
zobowiązania
bec TP S.A. przeksięgowane na dochody 42 tys. zł.
Dochody PFK zaplanowano realnie i rzetelnie. Różnica pomiędzy planowanymi, a wykonanymi
dochodami w wysokości 2.792 tys. zł powstała w wyniku nie przekazania przez Ministerstwo
Finansów
pełnej,
dotacji.
Wydatki
W planie finansowym PFK na 1999 r. ochody PFK zaplanowano realnie i rzetelnie. Różnica
pomiędzy planowanymi, a wykonanymi dochodami w wysokości 2.792 tys. zł powstała
w wyniku nie przekazania przez Ministerstwo Finansów pełnej, planowanej dotacji.
Wydatki
W
planie
finansowym
PFK
na
1999
r.
ustalono
wydatki
w
okości 127.067 tys. zł. Plan finansowy PFK według ustawy budżetowej na 1999 r. nie uległ zmianie.
Zrealiz
owane wydatki wyniosły 128.078 tys. zł, tj. 100,8% W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym
ze o 8.564 tys. zł, tj. o 7,2%, a realnie wzrosły o 0,1%.
W planie finansowym na 1999 r. ustalono

wydatki

na

refundację

ulg

elekomunikacyjnych (pozycja największa) w wysokości 43.056 tys. zł. Zrealizowane wydatki
ły 54.479 tys. zł, tj. 123,9%. Przekroczenie wydatków, mających charakter ustawowy, nastąpiło z
powodu niewłaściwego oszacowania przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
potrzeb
w

a
kresie

ww.

świadczeń

w 1999

r.

W

u

do
8 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.888 tys. zł tj o 34,2%, a

realnie wzrosły o 25,1%.
Następnym pod względem wielkości wydatkiem z PFK była refundacja zwolnień z
opłat abonamentowych rtv. Zrealizowane w 1999 r. wydatki wyniosły 35.012 tys. zł, tj.
92,1%

w

stosunku

do

planu.

W

porównaniu

o 1998 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 954 zł, tj. 2,8%, a
realnie były niższe o 4,2%.
Na

pomoc
zł,

tj.

pieniężną
100,6%

dla

wielkości

kombatantów
planowanej.

W

wydatkowano
porównaniu

do

30.467
1998

r.

wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 167 tys. zł, tj. 0,6%, a realnie

ani

410
były niższe o 6,3%.
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W planie finansowym na 1999 r. ustalono wydatki na dofinansowanie inwestycji
kombatanckich

w

i 7.295 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.914 tys. zł, co oznacza
przekroczenie wydatków o 619 wania inwestycji kombatanckich inwestorzy nie
zagospodaro
wali

485
tys. zł, które zwrócono na konto PFK.

Zobowiązania PFK na koniec 1999 r. stanowiły kwotę 3.174 tys. zł, w tym: odsetki dla
Poczty

2

tys.

zł,

odsetki

dla

zakładów telekomunikacyjnych 13 tys. zł, nie zapłacone faktury TP.S.A. za
grudzień 1999 r., które wpłynęły w styczniu 2000 r., 3.159 tys. zł. Zobowiązania w
stosunku do 1998 r. wzrosły o 51,4%.
Z

tytułu

nieterminowej

płatności

zobowiązań

w

1999

. zapłacono odsetki w kwocie 36 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do
wykonania 1998 roku o 97,2%.
Fundusz obsługiwali pracownicy Urzędu, którzy nie byli opłacani ze środków PFK.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
-

zbyt

późnego

przygotowania

i

pisania porozumienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie liczby
kombata
ntów,

którym
ysługują zwolnienia z opłat abonamentowych rtv, w wyniku czego Urząd

nadpłacił kwotę 1.641.480 zł. Kwotę tę Urząd wprawdzie rozliczył w
następnych
kwo

miesiącach,

jednakże

od

wymienionej
Ố

ó
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sprawdzania

uprawnień

kombatanckich,

celem

wyeliminowania

przypadków

przyznawania ulg osobom nieuprawnionym,
-

nieprzestrzegania terminów ustawowych przy przekazywaniu środków na

pomoc

pieniężną
dla kombatantów, podmiotom partycypującym w jego podziale. Przekazano je

dwutygodniowym opóźnieniem,
-

przekazywania środków PFK na inwestycje kombatanckie bez odpowiedniego

rozpoznania

potrzeb

i

możliwości

zagospodarowania

przez

inwestorów

przekazywanych środków. Inwestorzy dokonali zwrotu nie zagospodarowanych
środków w wysokości 485 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa

Izba

Kontroli

pozytywnie

ocenia

n
anie planu finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów za 1999
mimo
wierdzonych

istotnych

nieprawidłowości,

nie

mających

jednakże

zasadniczego wpływu na wykonanie planu.
Najwyższa

Izba

Kontroli

wniosła

o

realizację

przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
następujących wniosków:
1.
ych

Ustalanie
z

kwot
PFK

z

tytułu

zwolnień

kombatantów

z

płat abonamiczego wpływu na wykonanie planu.
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o realizację przez Kierownika Urzędu do Spraw
ntów i Osób Represjonowanych następujących wniosków:
1. Ustalanie kwot przekazywanych z PFK z tytułu zwolnień kombatantów z opłat
namw

tym

na

wypłatę

świadczeń

alimentacyjnych

kwotę

770.031

tys. zł oraz na partycypację w kosztach działalności Zakładu kwotę 69.550 tys. zł.
Wydatki zrealizowano w wysokości 893.115 tys. zł (wzrost o 6,4%), w tym na świadczenia
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alimentacyjne wydano kwotę 825.854 tys. zł (wzrost o 7,2%) oraz na koszty działalności
wydano 67.261 tys. zł (spadek o 3,3%).
Na dzień 1 stycznia 1999 r., kwota należności Funduszu Alimentacyjnego od osób
zobowiązanych do alimentacji wynosiła 2.008.105,5 tys. zł, z czego wyegzekwowano
9 tys. zł, co stanowi 7,5% (wskaźnik ściągalności) tych należności (w 1998 r.
wskaźnik ten wynosił 8%). W ciągu 1999 r. kwota należności wzrosła o 688.453,2 tys. zł, tj. o
34,3%.
Biorąc
pod
uwagę
kwoty
wyegzekwowane
(150.679
.

zł)

roczny,

realny

,

Ố
â÷÷ßú ýý
ý
÷
÷ýý
￼
j
Ĉ
ÿ
przyrost
należności w 1999 r. wyniósł 537.774,2 tys. zł, co stanowi wzrost stanu początkowego
należności
ýú

.1999 r.) o 26,8% i świadczy o bardzo niskiej efektywności egzekucji należności od
osób

zobowiązanych

do

i.
Stwierdzonym uchybieniem badczeń ukształtuje się na poziomie 390,7 tys. osób.
Założono

także,

że

wskaźnik

pokrycia

wydatków

wpływami

zobowiązanych

od

osób
do

entacji poprawi się o 1,3%.
Błędne planowanie, jak i niski wskaźnik ściągalności należności (spadek
w stosunku do roku 1998 o 0,5%) i niski wskaźnik pokrycia wydatków wpływami od
osób
spowodowały

konieczność

uzupełnienia

w

roku dochodów Funduszu dotacją budżetową w wysokości 56 mln zł w celu
zapewnienia Funduszowi wypłacalności w grudniu 1999 r.
Ocena 1998 o 0,5%) i niski wskaźnik pokrycia wydatków wpływami od osób
zobowiązanych, spowodowały konieczność uzupełnienia w końcu roku dochodów
Funduszu dotacją budżetową w wysokości 56 mln zł w celu zapewnienia
Funduszowi wypłacalności w grudniu 1999 r.
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Ocena i wnioski
Najwyższa
ba

Kontroli

pozytywnie

ocenia

wykonanie

planu

finansowego

Funduszu

Alimentacyjnego za 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienie nie mające
istotnego wpływu na wykonanie planu.
FUNDUSZ PRACY
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 5.481.380 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 144.360 tys. zł, tj. o 2,6%.
rzyczyną nie wykonania planu dochodów było przekazanie przez Prezesa
Krajowego Urzędu Pracy dotacji w wysokości mniejszej o 116.175 tys. zł niż
zaplanowano w ustawie budżetowej. Minister Finansów zmniejszył kwotę
przekazywaną Krajowemu Urzędowi Pracy na dotację dla Funduszu Pracy o 88.780
tys. zł, a ponadto ze środków przeznaczonych na dotację dla Funduszu Prezes KUP
kwotę 27.425 tys. zł przekazał na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
bezrobotny
ch bez prawa do zasiłku. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 361 tys. zł, tj. o 7,1%, a realnie niższe o 0,2%.
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Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
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8.680 tys. W ciągu roku ogólny plan wydatków nie był zmieniany, natomiast
dokonywano zmian niektórych pozycji w ramach tego planu.
Zrealizowane wydatki wyniosły 5.579.209 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o
4,4%. W porównaniu do 1998 r. wydatki był także składki ZUS.
Na zasiłki dla bezrobotnych (bez składki ZUS) wydatkowano kwotę 2.027.838 tys. zł,
tj.

89,7%
ianach.

W

porównaniu

planu
z

1998

r.

wydatki

po
na

zasiłki

były

wyższe nominalnie o 25,1%, a realnie o 16,6%.
Na

aktywne

formy

przeciwdziałania

wydatkowano kwotę 1.430.384 tys. zł, tj. o 2% powyżej planu. W porównaniu z 1998
r. wydatki te były niższe nominalnie o 8,4%, a realnie o 15%. Zmniejszone wydatki
objęły przede wszystkim:
-

prace interwencyjne, nominalnie o 23%, a realnie o 29%,

-

refundację wynagrodzeń dla absolwentów, nominalnie o 25%, a realnie o 30%,

-

szkolenia i przekwalifikowania, nominalnie o 3%, a realnie o 9%.

Na zasiłki i świadczenia przedemerytalne, wydatkowano kwotę 1.157.067 tys. zł co
stanowi
112,1%

w

stosunku

Ъ

óóåó
Ìóó
Ī

j

Ĉ

áÖÔÔ

ÿ
do

planu. W porównaniu z 1998 r. wydatki na te cele były wyższe nominalnie o 68,2%,
a realnie o 56,8%.
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Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.400 tys. zł. Kwota ta w stosunku do ustawy
budżetowej była wyższa o 12% oraz na poziomie planu po zmianach. W
porównaniu z 1998 r. wydatki te były niższe nominalnie o 7,6%, a realnie o 13,9%.
Dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych oraz na zadania związane
z restruktu
ryzacją gospodarki narodowej wyniosły kwotę 254.863 tys. zł. Kwota ta
w stosunku
DO USTAWY
owej (3.500 tys. zł) była wyższa o 7.182%, i na poziomie planu po zmianach
(255.010 tys. zł). Największe kwoty dotacji przypadły:
-

Agencji Rozwoju Przemysłu z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia

w górnictwie

węgla

kamiennego

-

0.000 tyswy gospodarowania środkami CFGZGiK, Główny Geodeta Kraju powinien
spowodować:
1.

Zakończenie prac związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2.

Podjęcie działań na etapie sporządzania planu finansowego CFGZGiK, aby prognozy dochodów
były realne, a wydatki uwzględniały rzeczywiste potrzeby.

3.

Wydatkowanie środków Funduszu wyłącznie na cele związane z aktualizacją i utrzymaniem
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do
prowadzenia tego zasobu, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przychody
Zrealizowane w 1999 r. przychody wyniosły 1.666.410 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 168.733 tys. zł, tj. o 9,2%. W porównaniu
do 1998 r. przychody były w ujęciu nominalnym niższe o 417.605 tys. zł, tj. o 20,0%, a
realnie były niższe o 569.738 tys. zł, tj. o 25,5%.
Głównymi źródłami przychodów w 1999 r. były:
-

wpłaty zakładów pracy (wg deklaracji) – 1.088.909 tys. zł (65,3% ogółu),

-

wpłaty nadwyżek podatku VAT przez zakłady pracy chronionej – 429.015 tys. zł
(25,7% ogółu),

-

przychody finansowe – 103.419 tys. zł (6,2% ogółu), pochodzące z dyskonta
bonów skarbowych, odsetek od nieterminowych wpłat zakładów pracy,
rozwiązania rezerw na pożyczki, sprzedaży akcji i udziałów,

-

przychody operacyjne – 44.974 tys. zł. (2,7% ogółu), pochodzące głównie ze
sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wynajmu lokali, rozwiązania rezerw na
należności, spłat pożyczek udzielonych przez wojewódzkie urzędy pracy
i starostwa.
Niższe wykonanie przychodów w stosunku do 1998 r. spowodowane było przede
wszystkim dokonaniem w trakcie roku korekty wykonania przychodów PFRON za 1998 r., na
skutek opinii biegłego rewidenta, w wyniku której nastąpiło zwiększenie przychodów o
202.296 tys. zł. Na niewykonanie planu przychodów w 1999 r. wpływ miały:

- zawyżenie planu przychodów spowodowane przyjęciem do jego wyliczenia zbyt wysokiej
przeciętnej płacy;
- zmiany w obliczaniu wysokości wpłat na PFRON (zamiast dotychczasowych 50,0%, stosuje się
40,65% przeciętnego wynagrodzenia);
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- rozliczenie nadwyżek ulg z tytułu zakupu usług lub towarów w zakładach pracy chronionej.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.021.663 tys. zł. W trakcie
1999 r. plan wydatków był zmieniany wyłącznie w ramach kwoty ustalonej w ustawie
budżetowej (zmniejszono dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną na rzecz
zwiększenia kosztów bieżących i dotacji inwestycyjnych).
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.785.390 tys. zł, tj. 88,3% przyjętych w planie
budżetu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 220.938 tys. zł, tj. o 14,1%, a realnie wzrosły o 106.731 tys. zł, tj. o 6,4%.
W 1999 r. wydatki PFRON dotyczyły następujących zadań:
- rehabilitacja zawodowa – 722.668 tys. zł, tj. o 187.840 tys. zł (o 20,9%) mniej od przyjętych w
planie oraz o 63.317 tys. zł (o 8,1%) mniej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;
- rehabilitacja społeczna i lecznicza – 230.338 tys. zł, tj. o 29.635 tys. zł (o 11,4%) mniej od
przyjętych w planie oraz o 27.075 tys. zł (o 13,3%) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;
- pozostałe działania wspierające rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą – 43.222 tys. zł, tj. o
23.128 tys. zł (o 34,9%) mniej od przyjętych w planie po zmianach oraz o 30.467 tys. zł (o
238,9%) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;
- koszty bieżące (Biura i oddziałów PFRON, koszty obsługi realizowanych zadań przez samorządy
powiatowe oraz powiatowe urzędy pracy, umorzenia wpłat na PFRON oraz pożyczek) – 273.920
tys. zł, tj. o 95.772 tys. zł (53,8%) więcej od przyjętych w planie po zmianach na 1999 r. i o 60.539
tys. zł (28,4%) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym;
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- dotacje inwestycyjne (związane z rehabilitacja zawodową i społeczną) – 515.242 tys. zł, tj. o
91.442 tys. zł (15,1%) mniej od przyjętych w planie po zmianach na 1999 r. i o 174.744 tys. zł
(51,3%) więcej niż w 1998 r. – w ujęciu nominalnym.
W efekcie poniesionych w 1999 r. wydatków środki Funduszu przeznaczone zostały w szczególności
na:
- zwrot pracodawcom kosztów zorganizowania 14.439 nowych stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych;
- dofinansowanie 125.814 osobom turnusów rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie kosztów działania 312 warsztatów terapii zajęciowej;
- przeszkolenie 4.986 osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez
2.707 zakłady pracy chronionej.
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 765,2 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty). W
porównaniu do 1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 18,2 osoby, tj. o
2,4%. W porównaniu do planu przeciętne zatrudnienie było wyższe o 16,2 osoby, tj. o 2,2%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło 3.148,30 zł. W porównaniu
do 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wzrosło w warunkach
porównywalnych o 11,5%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 604.466 tys. zł, w tym wymagalne 4.471
tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. zobowiązania ogółem wzrosły o
503.051 tys. zł, tj. o 496,0%, natomiast zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 4.072
tys. zł, tj. o 47,7%. Podstawową przyczyną prawie 5-krotnego wzrostu zobowiązań było
wprowadzenie w 1999 r. na wniosek biegłego rewidenta, nowego systemu ewidencji,
polegającego na zaksięgowaniu wpłat (374.312 tys. zł), które nie były powiązane z
deklaracjami konkretnych zakładów pracy w ciężar zobowiązań. Wpłaty te, dopiero po
skonfrontowaniu z deklaracjami, były przenoszone z zobowiązań na przychody PFRON.
Drugą
przyczyną
wzrostu
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zobowiązań było utworzenie po raz pierwszy w 1999 r., również na wniosek biegłego
rewidenta, rezerwy w kwocie 100.714,6 tys. zł z tytułu należności PFRON od podmiotów
upadłych i w likwidacji, które były trudne do wyegzekwowania.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w gospodarce finansowej Funduszu w 1999 r.
nastąpiła poprawa, którą należy zauważyć przede wszystkim w:
- rozliczeniu wszystkich podmiotów zobowiązanych do wpłat na Fundusz, które nie
były rozliczone do końca 1998 r.;
- wzmożeniu działań egzekucyjnych i windykacyjnych wobec dłużników, dzięki
którym odzyskano, w ramach windykacji, należności w kwocie prawie 2-krotnie
wyższej niż w roku poprzednim;
- decentralizacji zadań oraz wydatków PFRON, dotychczas realizowanych przez
Biuro Funduszu w Warszawie;
- zmniejszeniu nieprawidłowości finansowych w 1999 r. (kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa, uszczuplenia w dochodach, inne nieprawidłowości
finansowe), w porównaniu do roku poprzedniego, o 247.949,5 tys. zł, tj. o 64,2%.
Ocena i wnioski
Pomimo tych pozytywnych tendencji Najwyższa Izba Kontroli ocenia
negatywnie wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 1999 r.
Powyższą ocenę uzasadniają nieprawidłowości, polegające na:
- niewykonaniu planu PFRON w 1999 r. zarówno po stronie przychodów (90,8%
planu), jak i wydatków (88,3% planu), przy jednoczesnym znacznym przekroczeniu
zaplanowanego stanu Funduszu na koniec 1999 r. w zakresie lokowania wolnych
środków finansowych Funduszu w formie lokat oraz w papiery wartościowe Skarbu
Państwa;
- dopuszczeniu do powstania w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na
Fundusz w łącznej kwocie 4.489,4 tys. zł. W ocenie NIK, jedną z przyczyn
przedawnienia należności z tytułu wpłat na PFRON było nierzetelne prowadzenie
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kont analitycznych przez Wydział Poboru Wpłat. Świadczy o tym zmienianie w toku
kontroli

przez

ten

Wydział

informacji,

dotyczących

kwot

przedawnień.

Dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na
Fundusz należy uznać za działanie niezgodne z prawem. Stanowi to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;
- niepodejmowaniu działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów
(Dyrekcja Generalna PKP – 127.058,3 tys. zł oraz Specjalistyczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi – 215,9 tys. zł) zalegających we wpłatach na
PFRON na kwotę ogółem 127.274,2 tys. zł;
- dopuszczeniu do powstania w 1999 r. przedawnień należności PFRON w związku
z nie rozliczeniem 4 tzw. faktur węglowych w łącznej wysokości 31,0 tys. zł,
a także ujawnienie dopiero w 1999 r. faktu przedawnień zobowiązań wynikających
z 21 faktur węglowych na kwotę ogółem 107,0 tys. zł, które miały miejsce w latach
1997 – 1998. Dopuszczenie do powstania w 1999 r. przedawnień na kwotę 31,0 tys. zł
stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w przepisie
art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
- niepodejmowaniu w stosunku do czterech podmiotów, do czasu rozpoczęcia
kontroli NIK, żadnych działań polegających na windykacji wierzytelności lub
zaspokojeniu należności Funduszu, mimo że od przekazania spraw do windykacji
upłynęło od 10 do 18 miesięcy. Zadłużenie tych podmiotów wynosiło 1.179,3 tys. zł. W
ocenie NIK, niepodejmowanie przez Wydział Finansowy działań windykacyjnych w
stosunku do wszystkich należności Funduszu miało wpływ na zmniejszenie
przychodów Funduszu w 1999 r.;
- niepodejmowaniu

działań

windykacyjnych

w

przypadku

trzech

spraw

pożyczkobiorców posiadających zaległości w spłacie pożyczek na kwotę 465,9 tys. zł.
W ocenie NIK, brak działań PFRON w celu uregulowania przez pożyczkobiorców
wierzytelności Funduszu miał bezpośredni wpływ na zmniejszenie stanu Funduszu
w 1999 r.;
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- nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze
oferenta na dostawę systemu informatycznego do obsługi służb finansowoksięgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji środków trwałych w 16 oddziałach
terenowych PFRON o wartości 2.984,5 tys. zł brutto w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji. Naruszenie przepisów polegało na nieunieważnieniu
przetargu, pomimo wyboru przez komisję przetargową oferty przewyższającej
o 49,2% kwotę (2 mln zł) przeznaczoną przez zamawiającego na finansowanie
zamówienia. Stanowi to naruszenie przepisów art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy
o zamówieniach publicznych, a także stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych;
- zwolnieniu jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych centrów pomocy
rodzinie) z obowiązku składania wniosków do PFRON, dotyczących realizacji
programu celowego odnośnie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także z obowiązku zawarcia
umów o przekazaniu środków na dofinansowanie tego programu w formie
określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia
1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu
terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.
Działanie takie było niezgodne z postanowieniami przepisów ww. rozporządzenia.
Ponadto na realizację programu wykorzystano 15.001,0 tys. zł, tj. 50,0%
zaplanowanych środków. Powodem był zbyt krótki termin jego realizacji – II
połowa 1999 r. W ocenie NIK, ze względu na społeczną rangę problemu, PFRON
winien dołożyć więcej staranności przy opracowywaniu programu;
- niezbyciu akcji dwóch spółek (TUR Polisa S.A., Polifarb Cieszyn S.A.) notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych (pomimo wniosku NIK), objętych w wyniku
zainwestowania przez PFRON, w latach 1993 – 1996, wolnych środków
pieniężnych

w

kwocie

4.911,5

tys.

zł.

Według

kursu

akcji

z

dnia
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29 grudnia 1999 r. (ostatnia sesja giełdowa w 1999 r.) wartość tych walorów
wynosiła 1.072,1 tys. zł, co oznacza spadek o 1.488,4 tys. zł (tj. o 58,1%)
w stosunku do kursu akcji na dzień 30 grudnia 1998 r. (2.560,4 tys. zł);
- nierzetelnym opracowaniu na 1999 r. planu kosztów bieżących Biura i oddziałów
PFRON. Z 23 pozycji kosztów (wraz z rezerwą na nieprzewidziane wydatki)
przyjętych do planu, planowane koszty przekroczono w 11 pozycjach, m.in.: „inne
koszty” o 129 tys. zł, tj. o 137,2%. Nie wykonano kosztów także w 11 pozycjach,
m.in.: „podróże służbowe zagraniczne” – 64 tys. zł poniżej planu (wykonanie
w 36,0%). Z kolei rzeczywiste wykonanie kosztów wskazuje, że na etapie
planowania nie dokonano szczegółowej ich analizy;
- braku

właściwego

systemu

informatycznego,

umożliwiającego

bieżące

monitorowanie stanu rozrachunków z poszczególnymi podmiotami;
- niezrealizowaniu części wniosków pokontrolnych, przedstawionych po kontroli
wykonania planu finansowego PFRON w 1998 r.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się o:

1. Wykazanie większej staranności, m. in. przez podjęcie niezbędnych decyzji
organizacyjnych i kadrowych, w egzekwowaniu od zakładów pracy należności
PFRON, a w szczególności:
- niedopuszczanie do przedawnień z tytułu obowiązkowych wpłat na Fundusz,
- rozliczenie zakładów pracy chronionej z zobowiązań wynikających z tzw. faktur
węglowych,
- objęcie działaniami windykacyjnymi wszystkich zakładów pracy posiadających
zobowiązania wobec PFRON z tytułu pożyczek, dotacji i dofinansowań,
2. Opracowanie szczegółowych zasad postępowania oraz kryteriów, według których
będą rozpatrywane wnioski podmiotów ubiegających się o umorzenie, odroczenie i
rozłożenie na raty należności z tytułu obowiązkowych wpłat na Fundusz.
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3. Rozważenie modyfikacji systemu komputerowego w kierunku umożliwiającym
bieżące monitorowanie stanu rozrachunków z poszczególnymi podmiotami.
4. Kontynuowanie działań w celu zwiększenia skuteczności w odzyskiwaniu środków
zaangażowanych i posiadanych przez PFRON w nieefektywnych spółkach prawa
handlowego.
5. Dostosowanie zasad dotyczących zlecania jednostkom samorządu terytorialnego
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej do postanowień
rozporządzenia MPiPS z dnia 13 stycznia 1999 r.
6. Zapewnienie przestrzegania przez pracowników PFRON przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie,
a w szczególności,

zapewnienie

prawidłowego

składu

osobowego

komisji

dokonujących oceny ofert oraz udziału radców prawnych w czynnościach
dotyczących przeprowadzania przetargów oraz opiniowania decyzji w sprawie
zamówień publicznych.
7. Ustalanie w sposób bardziej rzetelny planu kosztów Biura i oddziałów PFRON.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 122.518 tys. zł, i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 22.868 tys. zł, tj. o 23%. W porównaniu
do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 147.33 tys. zł, tj. o 54,6%,
a realnie były niższe o 57,7%. Przekroczenie w tak wysokim stopniu planu dochodów
Funduszu świadczy, iż prognoza tych dochodów z poszczególnych źródeł była
nietrafna.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były:
- składki od pracodawców zrealizowane w kwocie 77.951 tys. zł, tj. 146,9% planu.
W porównaniu do 1998 r. dochody ze składek były mniejsze nominalnie o 44,6%,
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a realnie o 48,4%. Spowodowane to było zawieszeniem obowiązku płacenia składki
na FGŚP przez pracodawców w I półroczu 1999 r.,
- odsetki od lokat i odsetki bankowe od rachunków bieżących zrealizowane w kwocie
71.563 tys. zł, tj. 158,8% planu. W porównaniu do 1998 r. dochody z tytułu odsetek
były mniejsze nominalnie o 27,5%, a realnie o 36,8%. Niższe dochody z odsetek od
lokat nadwyżek Funduszu w papierach wartościowych Skarbu Państwa oraz odsetek
bankowych spowodowane były zmniejszeniem się o 42% lokat tych nadwyżek oraz
obniżeniem się ich rentowności z 19,8% w 1998 r. do 13,2% w 1999 r.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu w wysokości
28.921 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały zwiększone o 5.394 tys. zł do łącznej
wysokości 34.315 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły przede wszystkim
wydatków bieżących o 6.495 tys. zł, tj. o 25%.
Zrealizowane wydatki wyniosły 31.618 tys. zł, tj. 109,3% planu wg ustawy
budżetowej oraz 92,1% planu po zmianach. W porównaniu do 1998 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym wyższe o 14.589 tys. zł, tj. o 85,7%, a realnie wzrosły o 73%.
Dominujące kwoty wydatków dotyczyły:
- 195 tys. zł na niektóre świadczenia należne emerytom i rencistom, co stanowiło
13,2% kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej (1.473 tys. zł), oraz 52,4% planu
po zmianach (372 tys. zł). W porównaniu do 1998 r. były one niższe nominalnie
o 83,1%, a realnie - o 84,2%. Niewielkie wykorzystanie środków spowodowane
było zawyżeniem planu wydatków na skutek niedostatecznego rozpoznania potrzeb
na te świadczenia, które mają tendencję malejącą,
- 30.710 tys. zł - wydatki bieżące, stanowiło to 118,4% kwot zaplanowanych
w ustawie budżetowej (25.948 tys. zł) oraz 94,7% planu po zmianach
(32.443 tys. zł). W porównaniu do 1998 r. wydatki bieżące wzrosły nominalnie
o 101%, a realnie o 87,7%. Na ponad dwukrotny wzrost wydatków bieżących
w stosunku do 1998 r. miały wpływ przede wszystkim wydatki poniesione na
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obsługę Funduszu (o 137,6%) oraz umorzenia nieściągalnych wierzytelności
(o 72,9%).
Na tak wysoki wzrost kosztów obsługi decydujący wpływ miały:
- wydatki w kwocie 4.279 tys. zł. związane z jednorazową refundacją do budżetu
kosztów obsługi Funduszu za lata 1996-1997 (realizacja wniosku NIK),
- wydatki osobowe (wzrost o 106%) będące rezultatem zwiększenia zatrudnienia
pracowników w biurach terenowych FGŚP oraz ubruttowienia ich wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe ponoszone na obsługę Funduszu (wzrost o 81,2%). Jak ustalono,
wzrost kosztów obsługi spowodowany był trzykrotnym, w stosunku do 1998 r.,
wzrostem wypłaconych świadczeń pracowniczych oraz

trzykrotnie większą

windykacją należności Funduszu. Jednakże, zdaniem NIK, skali wzrostu tych
wydatków nie uzasadnia w pełni przyrost zadań biur terenowych FGŚP, jak
i inflacyjny wzrost kosztów towarów i usług w 1999 r.
W związku z utworzeniem 49 samodzielnych biur terenowych FGŚP, zatrudnienie na dzień 1.12.1999
r. wyniosło – 381 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Dokonało się to w wyniku wydzielenia
ze struktury wojewódzkich urzędów pracy komórek organizacyjnych zajmujących się
Funduszem, dostosowując ich wielkość i strukturę do aktualnych zadań w zakresie ochrony
roszczeń pracowniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1999 r. wyniosło
1.785 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 49.061 tys. zł, co
oznacza wzrost 196-krotny, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r. Na
wzrost zobowiązań, które mają głównie charakter ewidencyjny, złożyły się: rezerwy
i przychody przyszłych okresów (odsetki od przeterminowanych wierzytelności
Funduszu) – 48.736 tys. zł, nie zapłacone koszty zastępstwa sądowego - 192 tys. zł,
wynagrodzenia radców prawnych – 95 tys. zł, zaakceptowane, a nie wypłacone
świadczenia pracownicze – 20 tys. zł, składki ZUS – 5 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne, jak i odsetki z tego tytułu nie wystąpiły.
Wypłata świadczeń pracowniczych (transfery dla ludności mieszczące się
w należnościach Funduszu), zaplanowane w ustawie budżetowej na 1999 r. w kwocie
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174.276 tys. zł i w planie po zmianach – 466.396 tys. zł, zrealizowane zostały
w kwocie 511.782 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 294% i 109,7%.
Wypłacone świadczenia w 1999 roku w porównaniu do 1998 roku były większe
nominalnie o 187%, a realnie o 168%.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- nietrafnej prognozy dochodów Funduszu, co spowodowało, iż dochody były wyższe
od planowanych o 23%,
- niedostatecznego nadzoru KUP nad dokonywanymi przez biura terenowe FGŚP
wydatkami Funduszu w zakresie kosztów obsługi.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 1999 r., stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.
We wnioskach do Prezesa KUP, NIK zwróciła się o zapewnienie rzetelnego
planowania dochodów Funduszu oraz bieżącego monitorowania dokonywanych przez
Biura Terenowe FGŚP wydatków bieżących, zwłaszcza w zakresie kosztów obsługi
Funduszu i wydatków inwestycyjnych.

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 774 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 26 tys. zł, tj. o 3,3%. W porównaniu
do 1998 r. dochody Funduszu były w ujęciu nominalnym niższe o 46 tys. zł, tj. o
5,6%, a realnie były niższe o 11%.
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Przyczyną

niezrealizowania

planowanych

dochodów

było

niewywiązywanie się wydawców z obowiązku wnoszenia opłat od sprzedaży
utworów

literackich,
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muzycznych i kartograficznych, w stosunku do których upłynął okres ochrony
autorskich praw majątkowych. W 1999 r. wpłat dokonało tylko 28 wydawców, na
ok. 50 wydających utwory podlegające opłatom na Fundusz, w tym wpłaty
12 wydawców stanowiły 95,9% łącznych przychodów Funduszu .
Spośród 10 wydawnictw objętych przez NIK kontrolą w 1999 r., z obowiązku
przekazywania opłat na rzecz Funduszu wywiązywały się – w niepełnym zakresie –
tylko dwa, natomiast każde z 10 wydawnictw

posiadało nie uregulowane

zobowiązania wobec Funduszu w łącznej kwocie 143,5 tys. zł.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:
- niepodjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania należności Funduszu,
ujawnionych przez kontrolę skarbową w kwocie 32,2 tys. zł, stanowiącej 4,2%
zrealizowanych dochodów,
- niezaewidencjonowania należności Funduszu w kwocie 44 tys. zł, tj. 5,7%
zrealizowanych dochodów, przez co księgi rachunkowe FPT nie spełniały wymogu
rzetelności określonego w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ponieważ nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów.
Wydatki
W ustawie budżetowej ustalono wydatki Funduszu Promocji Twórczości
w kwocie 1.130 tys. zł. W 1999 r. łączna kwota planowanych wydatków nie została
zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.091 tys. zł, tj. 93,9% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 404,6 tys. zł, tj. o
61,6%, a realnie wzrosły o 50,6%.
W strukturze zrealizowanych wydatków dominowały wypłaty na stypendia dla
124 twórców, na które przeznaczono 861 tys. zł (78,9%), tj. o 1 tys. zł (o 0,1%) mniej
niż zaplanowano w ustawie budżetowej. W porównaniu do wydatków w 1998 r.
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wypłaty na stypendia twórcze były nominalnie wyższe o 318 tys. zł, tj. o 58,7%,
a realnie wzrosły o 47,7%.
Na zapomogi socjalne dla 96 twórców wydatkowano 206 tys. zł, co stanowiło 19,4%
wydatków Funduszu. Wydatki te w porównaniu do ustawy budżetowej na 1999 r. oraz planu
po zmianach były niższe o 12 tys. zł, tj. o 5,5%. W porównaniu do wydatków w kwocie 101,5
tys. zł, poniesionych na ten cel w 1998 r., były wyższe nominalnie o 103%, a realnie o 89,2%.
Na dofinansowanie wydań książek wydatkowano 20 tys. zł, tj. 1,8% wydatków
ogółem. Zrealizowane na ten cel wydatki były niższe o 30 tys. zł, tj. o 60% od zaplanowanych
w ustawie budżetowej, a o 43,2 tys. zł, tj. o 68,4% w stosunku do planu po zmianach. W
porównaniu do 1998 r. były wyższe nominalnie o 11 tys. zł, tj. o 122,2%, a realnie o 106,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 44 tys. zł i dotyczyły
rocznych stypendiów twórczych przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki
w kwietniu 1999 r., które płatnościami obciążyły 2000 r. oraz podatku dochodowego
od osób fizycznych z tytułu stypendiów wypłaconych w grudniu 1999 r. W porównaniu
do stanu na koniec grudnia 1998 r. kwota zobowiązań zwiększyła się o 201,4%.
Powodem wzrostu zobowiązań była zmiana sposobu ewidencji i wykazanie po raz
pierwszy w 1999 r. zobowiązań z tytułu długoterminowych umów stypendialnych. W
1999 r. w Funduszu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- niewyegzekwowania od 8 stypendystów sprawozdań z realizacji programu
stypendium,
- nieuregulowania zasad gospodarki finansowej Funduszu, do czego Minister Kultury
i Sztuki zobowiązany był początkowo przepisami art. 18 pkt 6 ustawy z dnia
5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, a od 1 stycznia 1999 r. przepisami art. 22 ust. 7
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Promocji Twórczości w 1999 r., stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.
Wyniki kontroli wskazują na znaczną poprawę - w stosunku do 1998 roku –
w gospodarowaniu środkami funduszu, a w szczególności podjęcie działań
zmierzających do ustalenia podmiotów zobowiązanych do świadczenia na rzecz
Funduszu oraz egzekwowanie należności.
Wnioski NIK dotyczyły:
1. Podjęcia działań legislacyjnych w celu stworzenia dysponentowi Funduszu
możliwości pozyskiwania pełnej wiedzy o produkcji i sprzedaży utworów
literackich i fonograficznych, dla których upłynął okres ochrony autorskich praw
majątkowych, określenia terminów dokonywania przez wydawców wpłat na
rachunek Funduszu oraz wyeliminowania z regulacji prawnych dotyczących
Funduszu przepisów niejasnych i nieprecyzyjnych.
2. Ewidencjonowania wszystkich należności oraz zobowiązań Funduszu.
3. Bieżącego egzekwowania od wydawców należnych opłat.
4. Pełnego realizowania zaplanowanych wydatków.
5. Określenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu.

CZĘŚĆ 55 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ORAZ

PLANY

RENTOWEGO,

FINANSOWE
PREWENCJI

FUNDUSZY:
I

EMERYTALNO-

REHABILITACJI

ORAZ

ADMINISTRACYJNEGO.
Dochody
W ustawie budżetowej na rok 1999 nie ustalono dochodów dla części 55
budżetu państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponieważ były one
ustalone w planach finansowych funduszy Kasy (Fundusz Emerytalno-Rentowy,
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny) w załączniku nr 5 do
ustawy budżetowej.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki w części 55 – Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 13.750.311 tys. zł. W ciągu 1999 r.
wydatki zostały zmniejszone o 47.914 tys. zł, do łącznej wysokości 13.702.397 tys.
zł. Zmniejszenie wydatków dotyczyło działu 95 – Ubezpieczenia społeczne, rozdział
9598 – Fundusz Emerytalno-Rentowy, o kwotę 100.000 tys. zł. Zwiększono
natomiast wydatki działu 86 – Opieka społeczna, rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i
pielęgnacyjne o łączną kwotę 52.086 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 13.321.500 tys. zł, tj. 97,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.332.706 tys. zł, tj. o 21,2%, a realnie
wzrosły o 13,0%.

Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono na:
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 12.891.343 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach
i 96,5% planu według ustawy budżetowej. Wydatki te były wyższe od wykonania
1998 r. o 2.239.023 tys. zł (nominalnie wyższe o 21,0%, realnie o 12,8%),
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 20.000 tys. zł, tj. 100% planu według ustawy
budżetowej (zmian nie było). Wydatki te były wyższe od wykonania 1998 r. o 1.590
tys. zł (nominalnie wyższe o 8,6%, realnie o 1,2%),
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 392.656 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach
i 111,7% planu według ustawy budżetowej. Wydatki te były wyższe od wykonania
1998 r. o 75.154 tys. zł (nominalnie wyższe o 23,7%, realnie o 15,3%),
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.517 tys. zł, tj. 101,3% planu według ustawy
budżetowej (zmian nie było).
Przeciętne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 6.294 osoby. W porównaniu do
1998 r. przeciętne zatrudnienie w 1999 r. było wyższe o 56 osób, tj. 0,9%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie
było niższe o 172 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe, łącznie z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym, wyniosło 1.324,09 zł. W porównaniu do 1998 r.
przeciętne wynagrodzenie w 1999 r. wzrosło o 379,26 zł, tj. o 40,1%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły przekroczenia planu
wydatków w dziale 85 – Ochrona zdrowia, rozdział 8524 – Składki na ubezpieczenie
zdrowotne o kwotę 217 tys. zł, tj. 1,3% wydatków na ten cel, co stanowiło naruszenie
art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt 2
przywołanej wyżej ustawy.
Dochody
1. Zrealizowane w 1999 r. dochody Funduszu Emerytalno-Rentowego (bez
świadczeń zbiegowych) wynosiły w ujęciu memoriałowym, 13.912.443

tys. zł

i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były niższe o 175.067 tys. zł, tj. o 1,2%.
W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.559.706 tys
.zł, tj. o 22,5%, a realnie wzrosły o 14,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dotacja

z budżetu

12.891.343 tys. zł, składki od ubezpieczonych rolników (w ujęciu memoriałowym
730.279 tys. zł, a w ujęciu kasowym 688.788 tys. zł.
Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej dochody uzyskano z tytułu:
- dotacji celowej na sfinansowanie świadczeń kombatantów, osób deportowanych do
pracy przymusowej do III Rzeszy i ZSRR oraz dodatków dla byłych żołnierzygórników w wysokości 702.260 tys. zł, tj. o 9,6% więcej od planu,
- dochodów własnych osiągniętych z tytułu wzrostu składek o 4,4% w tym innych
dochodów własnych wyższych o kwotę 258.738 tys. zł, tj. o 1022,7%. Główną
pozycją w innych dochodach własnych były odsetki z tytułu zwłoki w opłacie
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składek w kwocie 278.038 tys. zł, naliczane od 1 stycznia 1999 r. (zgodnie z ustawą
o finansach publicznych) co kwartał.
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2. Zrealizowane w 1999 r. dochody Funduszu Administracyjnego wyniosły 434.078 tys. zł i w
stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe o 24.904 tys. zł, tj. o 6,1%. W
porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 62.539 tys. zł, tj. o
16,8%, a realnie wzrosły o 8,9%

Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: odpis z Funduszu EmerytalnoRentowego w kwocie 313.300 tys. zł, zwrot kosztów obsługi świadczeń
kombatanckich 14.460 tys. zł, odpis z Funduszu Składkowego 14.379 tys. zł.

3. Zrealizowane w 1999 r. dochody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
wyniosły 27.507 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 1999 r. były wyższe
o 4.312 tys. zł, tj. o 18,6%. W porównaniu do 1998 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 3.715 tys. zł, tj. o 15,6%, a realnie wzrosły o 7,7%.
Głównymi źródłami dochodów w 1999 r. były: dotacja z budżetu państwa
w wysokości 20.000 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Rezerwowego w wysokości
3.715 tys. zł, odpis z Funduszu Składkowego w wysokości 3.195 tys. zł.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie dochodów Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji dotyczyły gromadzenia środków tego Funduszu na rachunku
bankowym łącznie ze środkami Funduszu Administracyjnego, co stanowiło naruszenie
art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Wydatki
1. W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu EmerytalnoRentowego w wysokości 14.042.980 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zmniejszone o 305.427 tys. zł, do łącznej wysokości 13.737.553 tys. zł. Zmniejszenia
wydatków dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, finansowanej
z budżetu państwa a wykonanej w 76,2% planu. Spowodowane to było różną liczbą
rolników objętych ubezpieczeniem, w okresie planowania (1998 r.) i realizacji
wydatków.

439
Zrealizowane wydatki wyniosły (w ujęciu memoriałowym) 13.737.553 tys. zł, tj.
97,8% planu. W porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.426.975 tys. zł, tj. o 21,5%, a realnie wzrosły o 13,2%.
Główną pozycję wydatków (83,5% wydatków ogółem), stanowiły wypłaty
emerytur i rent rolniczych oraz świadczeń kombatanckich. Wydatki na te
wypłaty wyniosły łącznie 11.464.941 tys. zł, i były

wyższe od planu według

ustawy budżetowej o 0,7%. Wydatki na emerytury, renty rolnicze oraz
świadczenia kombatanckie były wyższe w stosunku do wykonania 1998 r. o 9,8%
(realnie wyższe o 2,3%).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 227.651 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1998 r o 53,2%.
KRUS zapłacił odsetki w kwocie 520 tys. zł, tj. o 20,8% mniej niż w 1998 r.
Zapłacone odsetki wynikały z orzeczeń sądów powszechnych w sprawach
o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.
2. W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu
Administracyjnego w wysokości 411.442 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 18.804 tys. zł, do łącznej wysokości 430.246 tys. zł. Zmiany planu
wydatków dotyczyły m. in.: zwiększenia wydatków § 11 wynagrodzenia osobowe
z kwoty 63.403 tys. zł do 89.273 tys. zł, zwiększenia wydatków § 72 inwestycje
z kwoty 30.369 tys. zł do 50.440 tys. zł, zmniejszenia wydatków § 41 składka na
ubezpieczenie społeczne z kwoty 34.375 tys. zł do 17.803 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 420.439 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach. W
porównaniu do 1998 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 43.990 tys. zł, tj.
o 11,7%, a realnie wzrosły o 4,1%.
W wydatkach Funduszu Administracyjnego „transfery na rzecz ludności”
wyniosły kwotę 115.308 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po zmianach i 122,1% planu
według ustawy budżetowej. Wzrosły one nominalnie o 27.808 tys. zł (31,8%)
w stosunku do wykonania 1998 r., realnie o 22,8%. W tej grupie wydatków największą
pozycję

stanowiły

wydatki

na

wynagrodzenia,

których

wykonanie
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w 1999 r. zamknęło się kwotą 89.267 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach
i 140,8% planu według ustawy budżetowej. Było ono wyższe od wykonania 1998 r.
o 27.888 tys. zł, tj. o 45,4%, a realnie o 35,5%.
Wydatki na inwestycje w 1999 r. wyniosły kwotę 47.725 tys. zł i były wyższe od
poniesionych w roku poprzednim o 15.815 tys. zł, tj. nominalnie o 49,6%, a realnie o
39,4%. Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych został wykonany w 94,6%, a plan
według ustawy budżetowej w 157,2%. Kasa zrealizowała między innymi zakupy:
sprzętu komputerowego na kwotę 18.332 tys. zł, oprogramowania komputerowego –
3.387 tys. zł, budynków, lokali i działek – 4.691 tys. zł. Natomiast łączna wartość
wykonanych dokumentacji projektowych oraz zrealizowanych inwestycji budowlanych
w 1999 r. wyniosła kwotę 19.185 tys. zł.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 1999 r. wyniosły 29.645 tys. zł, co
oznaczało wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

1998 r. o 53,3%.

Zobowiązania wymagalne oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań
nie występowały.
3. W ustawie budżetowej na 1999 r. ustalono wydatki Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji w wysokości 23.232 tys. zł. W ciągu 1999 r. wydatki zostały
zwiększone o 3.891 tys. zł, do łącznej wysokości 27.123 tys. zł. Zmiany planu
wydatków dotyczyły m. in.: zwiększenia wydatków § - 11 Wynagrodzenia osobowe
z kwoty 4.724 tys. zł do 5.774 tys. zł, zwiększenia wydatków § 37 – Usługi
niematerialne z kwoty 15.377 tys. zł do 17.938 tys. zł, zmniejszenia wydatków § 41 –
Składka na ubezpieczenie społeczne z kwoty 2.188 tys. zł do 1.120 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych w 1999 r. wydatków największy udział miały
wydatki na zakup towarów i usług, na który wydatkowano kwotę 17.896 tys. zł.
W porównaniu do 1998 r. stanowiło to wzrost o 1.961 tys. zł, tj. 12,3%. W pozycji tej
ujęte były wydatki na świadczenia rehabilitacyjne. W 1999 r. Kasa skierowała na
rehabilitację leczniczą 13.858 osób, tj. o 277 osób więcej niż w 1998 r. Wydatki Kasy
na rehabilitację leczniczą rolników wyniosły łącznie 16.307 tys. zł. Natomiast wydatki
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na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci wyniosły 855 tys. zł
(uczestniczyło w nich 1 tys. dzieci).
Zobowiązania ogółem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na koniec grudnia
1999 r. wyniosły 1.469 tys. zł, co oznaczało wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1998 r. o 7,5% (zobowiązania wymagalne oraz odsetki nie występowały).
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za 1999 r.
w części 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz planów
finansowych

funduszy:

emerytalno–rentowego,

administracyjnego

oraz

prewencji i rehabilitacji, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu państwa i planów
finansowych.
Ustalenia kontroli wykazały, że w celu prawidłowej realizacji budżetu i usunięcia
stwierdzonych uchybień niezbędne jest podjęcie przez Prezesa Kasy działań
zapewniających:
1. Dokonywanie wydatków

ze środków

publicznych tylko w

zakresie

posiadanego upoważnienia.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych w części 55 – Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, po uprzednim uzyskaniu wymaganej
akceptacji Ministra Finansów.
3. Podjęcie działań w celu dostosowania (do obowiązujących przepisów)
Porozumienia z dnia 5 września 1992 r. z Prezesem ZUS w sprawie
rozliczania

należności

finansowych

między

Funduszem

Emerytalno-

Rentowym a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.
4. Zawarcie umowy rachunku bankowego dla Funduszu Prewencji i Rehabilitacji,
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
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