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I.

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG CZĘŚCI

CZĘŚĆ 01 - KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 797,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były wyższe o 62,2 tys. zł, tj. o 8,5%. W porównaniu do 1999 r. dochody były w
ujęciu nominalnym wyższe o 197 tys. zł, tj. o 32,8%, a realnie wzrosły o 20,6%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. dochodów największy udział miały dochody z
usług w wysokości 465,5 tys. zł, tj. 58,4%, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych - 119 tys. zł (12,5%) i różne dochody - 92,6 tys. zł (11,6%). Wpłaty z tytułu
rozliczenia Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 120,1 tys. zł stanowiąc 15,1%
zrealizowanych dochodów.
Zaległości na koniec 2000 r. wyniosły 5,8 tys. zł i były niższe niż w 1999 r. o 24,7%.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 01 - Kancelaria
Prezydenta RP w wysokości 127.104 tys. zł. Budżet Kancelarii Prezydenta RP został
zwiększony o 5.000 tys. zł z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
remontu Belwederu. Ogółem budżet po zmianach wynosił 132.104 tys. zł, co stanowiło
wzrost o 17,4% w porównaniu do wykonania w 1999 r.
Zrealizowane w 2000 r. wydatki wyniosły 130.559 tys. zł (w tym wydatki, które nie
wygasły z upływem 2000 r. w wysokości 2.000 tys. zł), tj. 98,8% planu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 17.989 tys. zł, tj. o 16%,
a realnie wzrosły o 5,3%.
Wydatki bieżące wyniosły 69.052 tys. zł, tj. 97,8% planu po zmianach i 111,8%
wykonania w 1999 r. Dominującą pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia
pracowników Kancelarii wraz z pochodnymi w wysokości 24.227 tys. zł (35,1% wydatków
bieżących) oraz usługi materialne 23.167 tys. zł (33,6% wydatków bieżących).
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Dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zaplanowana
w ustawie budżetowej w wysokości 39.000 tys. zł, tj. o 6.000 tys. zł wyższej niż w 1999 r.,
została w całości przekazana na rachunek Funduszu. W 2000 r. Fundusz miał do dyspozycji
środki w kwocie 40.432 tys. zł, w tym 96,5% stanowiła dotacja z budżetu państwa.
Na wydatki majątkowe zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę 20.570 tys. zł, kwota
ta została zwiększona z rezerw celowych na remont Belwederu o 1.500 tys. zł. Wykonanie
wyniosło 22.066 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach, w tym wydatki, które nie wygasły z
końcem 2000 r., związane z remontem Belwederu, w wysokości 2.000 tys. zł.
Kancelaria w 2000 r. otrzymała z Ministerstwa Finansów środki w wysokości o 1.526
tys. zł mniejszej od planowanej. Zobowiązania bieżące na koniec 2000 r. wyniosły 3.835 tys.
zł i były wyższe niż w 1999 r. o 1.348 tys. zł, tj. o 54,2%. Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 543 osoby i było niższe od planowanego o
27 osób, przy czym w Kancelarii zatrudnione były 303 osoby (o 17 mniej niż planowano), w
Gospodarstwie Pomocniczym - 240 osób (o 10 mniej niż planowano). Na dzień 31 grudnia
2000 r. zatrudnione były 552 osoby, z tego w Kancelarii Prezydenta RP 306 osób (w tym
pracowników zaliczanych do grupy "R" - 11 osób) i w Gospodarstwie Pomocniczym 246
osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wynosiło 4.459 zł, z tego w
Kancelarii - 5.754 zł i w Gospodarstwie Pomocniczym - 2.824 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wzrosło o 219 zł, tj. o 5,2%, przy
czym w Kancelarii wzrosło o 411 zł, tj. o 7,7%, w Gospodarstwie Pomocniczym zmniejszyło
się o 38 zł, tj. o 1,3%. Bez wynagrodzeń osób zaliczonych do grupy "R" przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wynosiło w Kancelarii - 5.497 zł.
Zrealizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezydenta RP przychody
wyniosły 16.951 tys. zł, i były wyższe od planowanych o 8,2%. Wydatki Gospodarstwa
wyniosły 16.679 tys. zł i były wyższe od planowanych o 7,9%.
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Stwierdzone uchybienia polegały na:
- realizacji wydatków w I półroczu 200 r. na poziomie od 74,9% do 87% w stosunku do
planowanych w harmonogramie. Zapotrzebowanie na środki finansowe było zgłaszane do
Ministerstwa Finansów w pełnej wysokości, bez analizy potrzeb i przewidywanych
terminów płatności. Powodowało to, że na rachunku Kancelarii Prezydenta RP w toku
realizacji budżetu pozostawały niewykorzystane środki, które wynosiły od 1.577 tys. zł w
styczniu do 7.255 tys. zł i 7.332 tys. zł w kwietniu i we wrześniu,
- nieujęciu w ocenach kwartalnych wykonania budżetu oceny prawidłowości wykorzystania
dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod względem
zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji
zadań przewidzianych do sfinansowania oraz braku kontroli wykorzystania dotacji,
- opóźnieniach w rozliczaniu inwestycji, ponieważ w 28 przypadkach (na 54 zbadane) nie
został dotrzymany 60-dniowy termin rozliczenia zakończonych inwestycji, w wyniku
czego w księdze inwentarzowej Kancelarii z opóźnieniem ujęto środki trwałe o wartości
2.829 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia
nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Dokonywanie bardziej wnikliwych analiz przed opracowywaniem harmonogramu
realizacji budżetu w celu dostosowania wydatków w poszczególnych miesiącach roku do
faktycznych potrzeb.
2. Zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
realizacji wydatków w poszczególnych miesiącach roku.
Przestrzeganie zasady terminowego ujmowania w ewidencji środków trwałych. składników
majątkowych powstałych w toku realizacji inwestycji.
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4. Uwzględnianie w kwartalnych ocenach wykonania budżetu Kancelarii sposobu
wykorzystania środków z dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa.

CZĘŚĆ 02 - KANCELARIA SEJMU
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 2.008 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na rok 2000 były wyższe o 766 tys. zł, tj. o 61,6%.
W porównaniu do 1999 r. dochody w ujęciu nominalnym były niższe o 1.820,7 tys. zł,
tj. o 47,6%, a realnie były niższe o 52,4%. Niższa realizacja dochodów wynikała z
uzgodnienia między Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu zasady nie pobierania opłat za
usługi hotelowe świadczone na rzecz senatorów.
Głównymi źródłami dochodów były opłaty za usługi świadczone przez Kancelarię
Sejmu (753,4 tys. zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (553 tys.
zł), oraz nieplanowane dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań, wyegzekwowanych kar
umownych, rozliczenia biur i klubów poselskich (690,9 tys. zł) i uzyskanych odsetek (10,3
tys. zł). Pobrane dochody były terminowo przekazywane na rachunek urzędu skarbowego.
Należności rozłożone na raty wyniosły 9,2 tys. zł, a umorzone 6,6 tys. zł. Na koniec 2000 r.
należności wyniosły 73,5 tys. zł.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 02 - Kancelaria Sejmu w
wysokości 289.308 tys. zł. W toku realizacji budżetu, kwota ta nie uległa zmianie, z tym, że w
grudniu 2000 r. Szef Kancelarii Sejmu, na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, dokonał blokady wydatków w wysokości 15.000 tys. zł. Szef Kancelarii Sejmu
dokonał w trakcie roku przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej na łączną kwotę 688 tys. zł (0,24% planowanych wydatków). Zmiany te w ocenie
NIK

były

uzasadnione

i wynikały z konieczności zabezpieczenia właściwej realizacji bieżących zadań Kancelarii.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 268.634 tys. zł, tj. 92,9% planu.
W porównaniu do roku 1999 wydatki te w ujęciu nominalnym były wyższe o 21.178
tys. zł, tj. o 8,6%, a realnie były niższe o 1,4%.
W 2000 r. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.742 tys. zł,
co stanowiło 4,4% wydatków ogółem i 95,0% planu po zmianach. Świadczenia te
obejmowały głównie wydatki na diety poselskie - 11.441 tys. zł, które były niższe
od zrealizowanych w 1999 r. o 362 tys. zł, tj. o 3,1%.
Wydatki bieżące Kancelarii Sejmu wyniosły 236.142 tys. zł, co stanowiło 92,3%
kwoty planowanej w ustawie budżetowej oraz 109,3% nominalnego wykonania w roku 1999.
W ujęciu realnym wydatki bieżące w stosunku do wykonania w 1999 r. były niższe o 0,8%.
Dominującą pozycję wydatków bieżących (53,8%) stanowiła kwota wynagrodzeń
wraz z pochodnymi pracowników Kancelarii Sejmu i Prezydium Sejmu, uposażenia poselskie i
dodatki do uposażeń. Wydatki z tego tytułu wyniosły 127.060 tys. zł i w porównaniu do 1999 r.,
wzrosły o 8,6%, przy czym:
- na wynagrodzenia pracowników Kancelarii Sejmu wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami
rocznymi wydatkowano 60.914 tys. zł, a na uposażenia poselskie i dodatki do uposażeń
49.846 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Kancelarii zrealizowano w wysokości 10.851 tys.
zł, a pochodne od wynagrodzeń poselskich zrealizowano w wysokości 5.449 tys. zł.
Pozostałe znaczące pozycje wydatków bieżących to:
- Fundusz dyspozycyjny (§ 84) - 52.317 tys. zł (19,4% wydatków bieżących), obejmujący
m.in. wydatki na prowadzenie biur poselskich (43.830 tys. zł), środki na działalność
klubów, kół i posłów niezrzeszonych (5.546 tys. zł),
Usługi materialne (§ 36) - 15.138 tys. zł (6,4% wydatków bieżących) obejmujące m.in.
remonty budynków i budowli Kancelarii Sejmu (4.088 tys. zł),
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- Materiały i wyposażenie (§ 31) - 9.118 tys. zł (3,9% wydatków bieżących) obejmujące
m.in. zakupy wyposażenia i materiałów do magazynu KS (5.044 tys. zł),

- Usługi niematerialne (§ 37) - 8.329 tys. zł (3,5% wydatków bieżących), obejmujące
m.in. w ramach zrealizowanych przez Biura Kancelarii Sejmu 8.007 tys. zł) przyjęcia delegacji zagranicznych,
- Podróże służbowe zagraniczne (§ 29) - 6.229 tys. zł (2,6% wydatków bieżących), w tym
podróże zagraniczne posłów - 5.510 tys. zł.
Wydatki majątkowe Kancelarii Sejmu wyniosły 20.750 tys. zł, tj. 98% planowanych.
W porównaniu do 1999 r. wykonanie wydatków inwestycyjnych było wyższe o 1.490 tys. zł,
tj. o 7,7%. W 2000 r. na inwestycje budowlane wydatkowano 9.038,8 tys. zł, a na zakupy
inwestycyjne - 7.950,9 tys. zł. Z kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych do
wykorzystania w 2001 r. przeniesiono 3.760 tys. zł na wydatki, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.154 osoby i było niższe od planowanego
o 16 osób. W porównaniu do 1999 r. wykonane przeciętne zatrudnienie było wyższe o 9 osób,
tj. o 0,8%. Wzrost zatrudnienia wynikał z konieczności podjęcia nowych zadań przez
Kancelarię Sejmu w związku z wdrożeniem zadań wynikających z ustaw o ochronie
informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz z procesu przystąpienia RP do
Unii Europejskiej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 2000 r. wyniosło 4.398,70 zł i było nominalnie wyższe niż w
1999 r. o 373,70 zł, tj. o 9,3%, a realnie było niższe o 0,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 6.913 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r o 380 tys. zł, tj. o 5,8%. Na koniec
roku 2000 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły nieprawidłowego systemu rozliczania wydatków na
zakup biletów lotniczych na podróże zagraniczne oraz braku procedur określających zasady
ich zakupu, ewidencji i rozliczania. Kancelaria nie udokumentowała sposobu wykorzystania 7
biletów
o
wartości
29.372,20
zł
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(0,01% wydatków ogółem) zakupionych przez Kancelarię Sejmu i nie wykorzystanych przez
osoby delegowane. Ustalony w Kancelarii sposób obiegu dokumentów uniemożliwiał
prawidłowe prowadzenie ewidencji należności od przewoźników, w tym głównie od PLL
LOT.
Wobec podjętych z własnej inicjatywy przez Szefa Kancelarii Sejmu działań mających
na celu uporządkowanie zagadnień z zakresu gospodarowania biletami lotniczymi oraz
dokumentowania rozchodu magazynowego składników majątkowych w systemie wdrażanego
nowego programu informatycznego, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków
pokontrolnych.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 02 - Kancelaria Sejmu, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

CZĘŚĆ 03 - KANCELARIA SENATU
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. dochody w części 03 – Kancelaria Senatu ustalono
w wysokości 150,0 tys. zł, tj. o 98,4 tys. zł niższe od wykonania w 1999 r.
Zrealizowane dochody wyniosły 280,5 tys. zł i w porównaniu do ustawy budżetowej
były wyższe o 130,5 tys. zł, tj. o 87,0%. W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 32,1 tys. zł, tj. o 12,9%, a realnie wzrosły o 2,6%.
Na przekroczenie planu dochodów w 2000 r. wpłynęły przede wszystkim zwroty
części dotacji udzielonych jednostkom spoza sfery finansów publicznych na finansowanie
zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Dochody z tego
tytułu wyniosły 138,5 tys. zł, tj. 49,6% kwoty zrealizowanych dochodów ogółem. Kolejnym
źródłem dochodów nie podlegających planowaniu były wpływy z tytułu odszkodowań
ubezpieczeniowych w wysokości 103,1 tys. zł, tj. 36,7% ogółu dochodów.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 03 - Kancelaria Senatu w
wysokości 112.324 tys. zł. W ciągu 2000 r. Szef Kancelarii Senatu dokonał decyzją z dnia 18
grudnia 2000 r. podjętą na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych przeniesienia wydatków na łączną kwotę 10,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 104.480,5 tys. zł, w tym 1.468,0 tys. zł, (tj. 1,3%
wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej) stanowiły wydatki, które nie wygasły w
2000 r. Łączne wydatki stanowiły 93,0% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.931,1 tys. zł, tj. o
9,4%, a realnie były niższe o 1,7%.
W rozdziale 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli wydatki wyniosły
57.839,7 tys. zł, co stanowiło 88,4% wielkości planowanej i 104,4% wykonania w 1999 r.
Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 53.005 tys. zł, tj. 88,4% planu i 105,5%
wykonania w 1999 roku, a wydatki majątkowe – zrealizowane zostały w wysokości 2.372 tys.
zł, tj. 87,0% planu i 96,7% wykonania w 1999 r. Najwyższy udział w wydatkach przypadał
na: wynagrodzenia senatorów i pracowników (23,9% wydatków ogółem), fundusz
dyspozycyjny (11,0%), usługi materialne (4,2%).
W rozdziale 9995 – Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)
na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano 46.640,8 tys. zł,
co stanowiło 99,5% planu i 115,8% wykonania w 1999 r.
Kancelaria Senatu zawarła w 2000 r. umowy na realizację zadań związanych z opieką
nad Polonią i Polakami za granicą z 31 podmiotami spoza sektora finansów publicznych, przy
czym głównymi wykonawcami zadań państwowych zlecanych przez Kancelarię Senatu w
2000 r. były:
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na kwotę 40.923 tys. zł, z tego na zadania
programowe 22.251 tys. zł oraz 18.672 tys. zł na zadania inwestycyjne,
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- Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na kwotę 3.577 tys. zł, z tego zadania
programowe 3.532 tys. zł i zadania inwestycyjne 45 tys. zł,
- pozostałe jednostki spoza sektora finansów publicznych na kwotę 2.141 tys. zł, z tego: na
działalność programową – 1.778 tys. zł oraz na działalność inwestycyjną – 363 tys. zł.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjęty w 2000 r. system rozliczania dotacji na
zadania państwowe związane z pomocą dla Polonii i Polaków za granicą udzielonych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” uniemożliwiał Kancelarii Senatu ocenę wykonania
zadań wynikających z zawartych umów. W przedłożonym przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” sprawozdaniu podano tylko wysokość nakładów według grup zadań, bez ich
szczegółowego podziału na zadania jednostkowe, dla których kalkulacja kosztów była
zawarta w załącznikach do umów. Taki sposób rozliczania dotyczył całości środków dotacji
przyznanych Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 6
kwietnia 2001 r., Kancelaria Senatu nie zakończyła prac związanych z oceną realizacji
wykonanych w 2000 r. zadań państwowych zleconych jednostkom spoza sektora finansów
publicznych na podstawie przedłożonych sprawozdań. Nadzór nad wykonaniem budżetu w
części 03 - Kancelaria Senatu sprawowany był zgodnie z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych, tj. przez kwartalne oceny i analizy wykonania budżetu, natomiast niedostateczna
była działalność kontrolna Kancelarii związana z realizacją zadań państwowych zlecanych
jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań związanych z opieką nad
Polonią i Polakami za granicą. W 2000 r. Kancelaria Senatu przeprowadziła jedynie 2
kontrole zadań zrealizowanych w 1999 r. przez jednostki spoza sektora finansów
publicznych, które nie wykazały nieprawidłowości. Nie była natomiast kontrolowana
realizacja zadań zleconych na rok 2000.
W toku realizacji budżetu miały miejsce przypadki błędnego księgowania wydatków
dokonywanych przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Środki wydatkowane na zakupy rzeczowe przekazane środowiskom polonijnym na ogólną
kwotę 174,4 tys. zł zaksięgowano w § 46 i § 73, w których ewidencjonowane są wydatki na
dotacje.
Dopiero
po
zakończeniu
roku
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wydatki te zostały przeksięgowane i zakwalifikowane w § 84 - fundusz dyspozycyjny,
w którym planowane i realizowane były wydatki związane ze współpracą z zagranicą, w tym
także z organizacjami polonijnymi. Przeksięgowano także wydatki wynikające z uchwały
Prezydium Senatu Nr 166 z dnia 14 grudnia 2000 r. w kwocie 100 tys. zł z § 46 do § 73,
ponieważ dotyczyły one zakupu sprzętu komputerowego dla szkół polskich na Litwie i w
związku z tym stanowiły dotacje na inwestycje (§ 73).
Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Senatu wynosiło w 2000 r. 356 osób, w tym: 262
pracowników i 94 senatorów. W porównaniu do 1999 r przeciętne zatrudnienie było wyższe o
9 osób tj. o 2,6%, w tym: zatrudnienie pracowników – o 6 osób, tj. o 2,3%, a senatorów o 3
osoby, tj. o 3,3%. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w 2000 r. (z wypłatami
dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 5.835 zł, z tego: wynagrodzenie pracowników – 4.521
zł, senatorów – 10.715 zł.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe senatorów zaplanowano w 2000 r. w wysokości
12.558,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 10.666 tys. zł, tj. 84, 9% planu. Niepełna realizacja
planu wynagrodzeń senatorskich wynikała z niższej niż przewidziano liczby senatorów
pobierających uposażenie.
Z zaplanowanych w budżecie środków finansowych na inwestycje w kwocie
2.727,0 tys. zł wydatkowano 2.371,8 tys. zł, tj. 87,0%. Nie zostały podjęte prace projektowe
nad nową siedzibą Senatu RP, na które były zaplanowano środki w wysokości 500 tys. zł.
Realizację zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego przesunięto na 2001 r., a
ponadto odstąpiono od wymiany programów komputerowych z uwagi na rozwiązanie
problemów dotyczących zmiany daty roku 2000 (300 tys. zł). Zmniejszone w stosunku do
planu wydatki inwestycyjne wystąpiły również w zakresie wymiany i zakupu urządzeń do
sieci komputerowej (z kwoty 280 tys. zł do 116,4 tys. zł) w związku z ograniczeniem się do
zakupu jednego zamiast dwóch serwerów i odstąpieniu od zakupu drugiego routera
do Internetu. Na modernizację oprogramowania sieciowego – licencje i nowe wersje –
zaplanowano 277 tys. zł, a wydatkowano 156 tys. zł, co wynikało z tańszego niż
przewidywano zakupu oprogramowania sieci Nowell.
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Większe niż planowano wydatki inwestycyjne zostały poniesione w zakresie
uzupełniającego zakupu komputerów i drukarek, na który zaplanowano 130 tys. zł,
a wydatkowano 217,1 tys. zł, (zakup 2 komputerów do biur senatorskich w miejsce
skradzionych, 2 drukarek oraz 3 monitorów 19-calowych), zakupu samochodu osobowego w
związku ze zniszczeniem w wypadku użytkowanego dotychczas pojazdu, samochodu
osobowo–ciężarowego,

elektrycznego

wózka

platformowego

na potrzeby

transportu

wewnętrznego oraz sfinansowania kosztów systemu alarmowego i kontroli dostępu do
kancelarii tajnej, którego koszt wyniósł 304,5 tys. zł, a nie jak planowano 200 tys. zł.
Na koniec grudnia 2000 r. w Kancelarii Senatu wystąpiły wyłącznie zobowiązania
bieżące na kwotę 953,6 tys. zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(pracowników Kancelarii Senatu - 936,2 tys. zł i byłych pracowników - 17,7 tys. zł).
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 03 - Kancelaria Senatu, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zwiększenie nadzoru nad wykonaniem budżetu państwa w zakresie dotacji związanych z
pomocą Polonii i Polakom za granicą ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej kontroli
prawidłowości wykorzystania środków przez jednostki realizujące zlecone przez
Kancelarię Senatu zadania.
2. Dokonanie weryfikacji sprawozdań z wykonania zadań zleconych jednostkom spoza
sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń
prezentowanych przez nie w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych.

CZĘŚĆ 04 - SĄD NAJWYŻSZY
Dochody
Zrealizowane przez Sąd Najwyższy dochody budżetowe wyniosły 703,6 tys. zł i w
stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 518,6 tys. zł, tj. o 280,3%. W
porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 509,9 tys. zł,
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tj. o 263,2% a realnie wzrosły o 229,9%. Głównym źródłem dochodów było rozliczenie ze
współinwestorem - Gminą Centrum inwestycji wieloletniej p.n. „Budowa Kompleksu
Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości” kwoty 424,8 tys. zł, oraz dochody z tytułu 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 zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych sędziów w wysokości 253,4 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie przewidywano dochodów w części 04 - rozdział
9917 - Rzecznik Interesu Publicznego. Zrealizowano jednak dochody w wysokości w
wysokości 1,2 tys. zł z tytułu wpłat pracowników obciążonych notami (426 zł) oraz
wynagrodzeń należnych płatnikom z tytułu naliczania i odprowadzania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych ( 774 zł).
Uzyskane dochody były przekazywane na rachunek urzędu skarbowego w terminach
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Należności Sądu na koniec 2000 r. wynosiły 1.381,2 tys. zł i stanowiły należności
długoterminowe z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych sędziom Sądu
Najwyższego.
W 2000 r. nie występowały zaległości w realizacji należności budżetowych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. wydatki w części 04 - Sąd Najwyższy ustalono w
wysokości 49.995 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 42.475 tys. zł, tj. 85,0% wielkości
określonej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym niższe o 65,2%, a realnie były niższe o 68,4%. Tak znaczny spadek wydatków w
porównaniu do 1999 r. spowodowany był zakończeniem budowy gmachu Sądu Najwyższego.
W trakcie realizacji budżetu dokonane zostały przeniesienia wydatków na łączną
kwotę 1.393 tys. zł, co stanowiło 4,0% planowanych wydatków Sądu.
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Wydatki budżetowe Rzecznika Interesu Publicznego zrealizowane zostały w kwocie
3.179 tys. zł, tj. 73,1% planu. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 473 tys. zł, tj. o 17,5%, a realnie wzrosły o 6,7%.
W trakcie realizacji budżetu Rzecznik nie dokonywał przeniesień wydatków.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na podstawie art. 100 ustawy o finansach
publicznych dokonał dwóch blokad wydatków na łączną kwotę 5.182 tys. zł (2.546 tys. zł i
2.636 tys. zł). Wynikało to przede wszystkim z nie wykorzystania środków na
wynagrodzenia, spowodowane niższym niż planowano stanem zatrudnienia.
W 2000 r. przeciętne zatrudnienie w Sądzie Najwyższym wynosiło 290 osób i było o
16 osób wyższe w porównaniu do 1999 r., tj. o 6,0% i o 27 osób niższe od planowanego w
2000 r, tj. o 9,0%.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w Sądzie Najwyższym wyniosło w 2000 r. 5.265 zł,
w tym wynagrodzenie kierownictwa 11.083 zł, sędziego - 9.898 zł, pracownika administracji
- 3.074 zł. Przeciętne wynagrodzenie ogółem wzrosło w porównaniu do 1999 r. o 7,5%.
Przeciętne zatrudnienie u Rzecznika Interesu Publicznego w 2000 r. wyniosło 31 osób
i w porównaniu do 1999 r. było wyższe o 4 osoby, tj. o 14,8%, lecz o 17 osób (35%) niższe
od planowanego na 2000 r.
Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w 2000 r. 4.906 zł, w tym wynagrodzenie
Rzecznika i jego zastępców - 10.389 zł, pracowników administracyjnych - 4.318 zł, w tym
specjalistów – 4.667 zł. Przeciętne wynagrodzenie ogółem wzrosło w porównaniu do 1999 r.
o 15,0%.
Zaliczki na podatek dochodowy, składki na FUS i FP oraz składki na ubezpieczenia
zdrowotne odprowadzane były terminowo.
Z zaplanowanych w ustawie budżetowej środków na inwestycje w Sądzie
Najwyższym w kwocie 1.400 tys. zł wydatkowano 1.328,9 tys. zł, tj. 94,9% planu. W trakcie
2000 r. zrezygnowano z wydatków na kupno drugiego mieszkania dla sędziów, zwiększono
natomiast wydatki na komputeryzację o 235 tys. zł, zakupiono dwa samochody za 143,7 tys.
zł oraz wyposażenie i aparaturę medyczną za 85 tys. zł.
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Z zaplanowanych w ustawie budżetowej środków na inwestycje w Biurze Rzecznika
Interesu Publicznego w kwocie 180 tys. zł wydatkowano 170 tys. zł, tj. 94,4%. W ramach
poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowano zakup sprzętu komputerowego za 150
tys. zł oraz specjalistycznej szafy pancernej z oprzyrządowaniem za 20 tys. zł.
Nie wykorzystane w 2000 r. środki w kwocie 721,7 tys. zł Sąd Najwyższy terminowo
zwrócił na centralny rachunek budżetu państwa.
Na realizację inwestycji centralnej pn. "Kompleks Urbanistyczny Wymiaru
Sprawiedliwości" z siedzibą Sądu Najwyższego na Pl. Krasińskich w Warszawie z wydatków
budżetu państwa, które nie wygasły z upływem 1999 roku, wydatkowano 45.413 tys. zł, tj.
98,7% planu. Zakres robót został zrealizowany, a niewykorzystaną kwotę wydatków w
wysokości 586 tys. zł terminowo zwrócono na rachunek budżetu państwa.
Stan zobowiązań w Sądzie Najwyższym na koniec 2000 r. wynosił 1.296,3 tys. zł.
Zobowiązania Rzecznika Interesu Publicznego na koniec 2000 r. wyniosły 181,3 tys. zł.
Na zobowiązania składały się przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenia roczne
wraz z pochodnymi.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- nietrafności planowania wydatków w poszczególnych paragrafach. Zasadniczą
przyczyną przeniesień był brak wcześniejszych doświadczeń w zakresie kosztów
eksploatacji nowej siedziby, w tym również pełnienie funkcji administratora
Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości i rozliczanie kosztów
eksploatacji ze współużytkownikami,
- zaplanowania w budżecie Sądu Najwyższego, bez podstawy prawnej, rezerwy
wydatków na wynagrodzenia w kwocie 825 tys. zł, tj. 5,0% na wypadek
wprowadzenia w ciągu roku zmian w przepisach płacowych, głównie dotyczących
wysokości mnożników dla sędziów. Rezerwa nie została wykorzystana i łącznie
z przewidywanymi oszczędnościami zablokowana,

33
- zapłaty odsetek w wysokości 2.382 zł, z tytułu nieterminowych płatności
zobowiązań, z tego 1.898 zł dotyczyło odsetek od nieterminowo uregulowanego
podatku od nieruchomości, 323 zł dotyczyło odsetek od nieterminowych opłat za
wprowadzanie substancji zanieczyszczających powietrze, 144 zł odsetek za
przekroczenie terminu płatności faktury za energię elektryczną i 17 zł za usługi
telefoniczne,
- nieprzestrzegania § 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu
państwa, które nakłada na inwestora obowiązek sporządzania w terminie 60 dni od daty
końcowego odbioru inwestycji rozliczenia, zawierającego m.in. porównanie rzeczywistych
i planowanych kosztów i efektów rzeczowych. Końcowe świadectwo przyjęcia robót
zostało wydane w dniu 13 marca 2000 r., natomiast rozliczenie nie zawierające
porównania rzeczywistych i planowanych kosztów i efektów rzeczowych zostało
sporządzone w dniu 30.11.2000 r., tj. z ponad 7 miesięcznym opóźnieniem. Porównanie
rzeczywistych i planowanych kosztów i efektów rzeczowych zostało sporządzone dopiero
w trakcie trwania kontroli,
- 3-dniowego opóźnienia w zatwierdzaniu planu finansowego przez Rzecznika Interesu
Publicznego.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 04 - Sąd Najwyższy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Poprawę realności planowania wydatków i uzasadnianie konieczności przeniesień
w poszczególnych paragrafach.
2. Niedopuszczanie do zwłoki w regulowaniu zobowiązań, powodujących uszczuplenie
środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienia w zapłacie.
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3. Uregulowanie sprawy zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2000 r
w zależności od ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu.

CZĘŚĆ 05 - NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny dochody wyniosły
13.338 tys. zł i były o 2.037 tys. zł (18%) wyższe od planowanych. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 774 tys. zł, tj. o 6%, a realnie były niższe o 4%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były:
- dochody z tytułu opłat sądowych - 12.301 tys. zł,
- różne dochody - 730 tys. zł,
- odsetki - 192 tys. zł.
Na przekroczenie planu dochodów w 2000 r. wpłynęły wyższe niż prognozowano
wpływy z opłat sądowych, które uzależnione są od ilości i wartości spraw będących
przedmiotem skarg do NSA, na co Sąd nie ma wpływu.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 05 – Naczelny Sąd
Administracyjny w wysokości 84.169 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 78.311 tys. zł.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 31,1%, a realnie
wzrosły o 19,1%. Największe wydatki zrealizowano w dziale 99 - Urzędy naczelnych
organów władzy, kontroli i sądownictwa w kwocie 74.900 tys. zł, tj. 95,6% wydatków
ogółem. Najwyższy udział w wydatkach działu 99 przypadał na § 12 - wynagrodzenia
sędziów, które wynosiły 24.469 tys. zł i stanowiły 31% wydatków ogółem. Wydatki § 12 były
wyższe o 15% od wykonania w 1999 r. oraz o 4% niższe w stosunku do budżetu po
zmianach. Wynagrodzenia osobowe - § 11 wynosiły 13.162 tys. zł i stanowiły 17% wydatków
ogółem i były wyższe o 19% od wykonania w 1999 r. oraz o 6% niższe od planu po
zmianach.
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Wydatki na finansowanie inwestycji (§ 72) stanowiły kwotę 13.826 tys. zł, a ich udział
w wydatkach ogółem wynosił 17,6%. Zrealizowane wydatki § 72 w 2000 r. były wyższe o
112% od wykonania w 1999 r., wyższe o 72% od wielkości określonej w ustawie budżetowej
oraz o 2% niższe od planu po zmianach.
Usługi materialne (§ 36) wyniosły 7.842 tys. zł i stanowiły 10% wydatków ogółem.
Zrealizowane wydatki § 36 w 2000 r. były wyższe o 1% od wykonania w 1999 r. i o 29%
niższe od wielkości określonej w ustawie budżetowej na 2000 r. oraz 1% niższe od planu po
zmianach.
W trakcie realizacji budżetu dokonane zostały przeniesienia wydatków budżetowych
na łączną kwotę 8.267 tys. zł, co stanowiło 9,8% planowanych całorocznych wydatków NSA.
W ocenie NIK dokonane przeniesienia były zgodne z prawem, celowe i właściwie
udokumentowane. Przeniesienia te obejmowały przede wszystkim:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia sędziów o 3.650 tys. zł, co wynikało z niższej
niż planowano obsady sędziów, zmniejszenie wydatków na usługi materialne o 3.030 tys.
zł, zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 350 tys. zł,
zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 569 tys. zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5.993 tys. zł, wydatków na materiały
i wyposażenie o 1.201 tys. zł, wydatków na usługi materialne o 583 tys. zł, wydatków z
tytułu opłat i składek o 471 tys. zł.
W 2000 r. przeciętne zatrudnienie w NSA wyniosło 654 osoby i było wyższe o 68
osób, tj. o 11,6% w porównaniu do 1999 r. W stosunku do planowanego, zatrudnienie było
niższe o 42 osoby, tj. o 6%. W centrali NSA było zatrudnionych 229 osób, tj. o 35 osób
(17,8%) więcej niż w 1999 r., a w ośrodkach zamiejscowych NSA 422 osoby, tj. o 33 osoby
(8,5%) więcej niż w 1999 r. Przeciętne zatrudnienie sędziów w 2000 r. wyniosło 230 osób i
było wyższe o 21 osób, tj. o 10% w porównaniu do 1999 r. Przeciętne zatrudnienie pozostałych
pracowników NSA wyniosło 421 osób i było wyższe o 47 osób, tj. 12,6% w porównaniu do
1999 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie sędziego, łącznie z dodatkową nagrodą roczną
wyniosło

w

roku

2000
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9.377 zł i wzrosło o 4,2% w stosunku do 1999 r. (8.997 zł). Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne pracownika administracyjnego i obsługi w 2000 r. wyniosło 2.757 zł (łącznie z
dodatkową nagrodą roczną) i w stosunku do 1999 r. wzrosło o 6,5% (2.588 zł).
Z zaplanowanych w budżecie po zmianach środków finansowych na inwestycje w
kwocie 14.053 tys. zł wydatkowano 13.826 tys. zł.
Na koniec 2000 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wystąpiły wyłącznie
zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.228 tys. zł.
W 2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie prowadził działalności w formie
gospodarstwa pomocniczego, zakładu budżetowego i środka specjalnego.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o dostosowanie zapotrzebowań na środki
finansowe w poszczególnych miesiącach do rzeczywistych potrzeb.

CZĘŚĆ 06 - TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. przez Trybunał Konstytucyjny dochody wyniosły 124 tys. zł i
były o 94 tys. zł (313,3%) wyższe od planowanych. W porównaniu do 1999 r. dochody były
w ujęciu nominalnym niższe o 408,4 tys. zł, tj. o 76,7%, a realnie były niższe o 78,8%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były dochody z tytułu zaległych wpłat
sądów konstytucyjnych z Turcji i Malty z tytułu rozliczenia udziałów w kosztach ogólnych XI
Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych w 1999 r. (49,1 tys. zł), dochody ze
sprzedaży wydawnictw (35,9 tys. zł), ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu
(17,8 tys. zł), zwroty nadpłat składek ZUS z 1999 roku (14,8 tys. zł).
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Na znacznie wyższe dochody od planowanych wpłynęły przede wszystkim rozliczenia
ostateczne sądów konstytucyjnych z tytułu udziału w 1999 r. w XI Konferencji Europejskich
Sądów Konstytucyjnych, dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu i zwrot
nadpłat składek ZUS. Dochody te nie mogły być zdaniem NIK ujęte na etapie prognozowania
budżetu przez Trybunał Konstytucyjny. Stałą pozycję dochodów w Trybunale są dochody ze
sprzedaży wydawnictw, które wyniosły 35,9 tys. zł, tj. 19,7% powyżej kwoty prognozowanej
z tego źródła.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 06 - Trybunał
Konstytucyjny w wysokości 13.544 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 12.800 tys. zł, w tym 1.000 tys. zł stanowiły wydatki,
które nie wygasły z końcem roku 2000, tj. 94,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.955,5 tys. zł, tj. o 18%, a realnie
wzrosły o 7,2%.
Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia pracowników Trybunału (§ 11 - 17) - 6.884,9 tys. zł, co stanowiło
53,8% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne (§ 72) - 1.886,4 tys. zł, 14,7% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 41 i § 42) - 861,5 tys. zł, 6,7% wydatków ogółem,

- usługi materialne (§ 36) - 829,8 tys. zł, 6,5% wydatków ogółem.
Z wydatków majątkowych, w kwocie 1.886,4 tys. zł:
- 1.000 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2000 r.,
z przeznaczeniem na rozbudowę siedziby Trybunału Konstytucyjnego,
- 548,1 tys. zł wydatkowano na dokumentację techniczną oraz kompletny projekt inwestycji,
- 338,3 tys. zł dotyczyło zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, w tym zakupiono:
- samochód osobowy o wartości 172,4 tys. zł,
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- urządzenia klimatyzacyjne o wartości 69,7 tys. zł,
-

sprzęt komputerowy o wartości 50,0 tys. zł,
oprogramowanie komputerowe o wartości 32,2 tys. zł,
kopiarkę o wartości 7,3 tys. zł,
urządzenie do rejestracji rozpraw o wartości 6,7 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 105 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 2 osoby. W porównaniu do planu przeciętne
zatrudnienie w było niższe o 2 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w 2000 r. 5.464 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe
o 6% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 3,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 563,9 tys. zł i w całości
dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca 2001 r.
Zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były terminowo.
Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 06 - Trybunał Konstytucyjny, nie stwierdzając
nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 08 - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 25,3 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 11,3 tys. zł, tj. o 80,7%. W porównaniu do 1999 r. dochody
były w ujęciu nominalnym niższe o 18,9 tys. zł, tj. o 42,8%, a realnie były niższe o 48,0%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: dochody ze sprzedaży wydawnictw
(16,7 tys. zł, w tym m.in. poradników prawnych, pozycji "Raport o stanie więziennictwa",
zbioru przepisów „Ombudsmani krajowi”), pozostałe dochody (4,9 tys. zł, w tym zwrot składek z
PZU i ZUS) i dochody ze sprzedaży wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego (3,7
tys. zł).
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 08 - Rzecznik Praw
Obywatelskich w wysokości 19.552 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 19.550,5 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.559,2 tys. zł, tj. o
15,1%, a realnie wzrosły o 4,5%.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.561,0 tys. zł, co stanowiło 99,9% według
ustawy budżetowej, 99,9% budżetu po zmianach i 120,1% wydatków bieżących wykonanych
w 1999 r.
W grupie wydatków bieżących największymi pozycjami były wydatki na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 11-17, 41 i 42) w kwocie 13.487,2 tys. zł, tj. 69,0%,
usługi niematerialne (§ 37) 1.966,0 tys. zł, usługi materialne (§ 36) 1.497,0 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na pokrywanie z budżetu BRPO kosztów
wynajmu mieszkania o charakterze hotelowym za kwotę 930 zł miesięcznie. Osoba
zakwaterowana ponosiła jedynie koszty zużycia gazu i energii elektrycznej oraz opłat
telefonicznych. Przepisy regulujące zasady odpłatności za lokale mieszkalne dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie uprawniają do finansowania całości
kosztów lokalu z budżetu państwa. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
grudnia 1995 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe nie zawiera się umów najmu lokali
tylko z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkiem Sejmu, Marszałkiem Senatu i
Prezesem Rady Ministrów. Osoby te obejmują lokale państwowe na czas zajmowania
stanowisk, niezależnie od posiadanych samodzielnych lokali w Warszawie lub innej miejscowości,
a koszty utrzymania lokali zajmowanych przez te osoby pokrywane są z budżetów właściwych
kancelarii.
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Najwyższa Izba Kontroli wskazała również na koszty najmu powierzchni biurowej w
"Błękitnym Wieżowcu", które w 2000 r., za 227,1 m kw. powierzchni wyniosły 499 tys. zł.
Stawka jednostkowa za powierzchnię wynajętą przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(BRPO) w 2000 r., na okres trzech lat, wyniosła 45 USD za m kw. powierzchni plus podatek
VAT 22%. Umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej (152,9 m kw.), zawarta przez
BRPO w 2000 r., jest kontynuacją umowy z 1999 r. Przykładowe stawki najmu powierzchni
biurowej, proponowanej do wynajęcia w centrum Warszawy (w październiku 2000 r.),
wynosiły od 15 do 23 USD za m kw. powierzchni bez kosztów "mediów" i VAT. W ocenie
tej kwestii, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła dodatkowe wyjaśnienia Rzecznika Praw
Obywatelskich, że w cenę 1 m2. powierzchni są m.in. wkalkulowane wszystkie koszty
eksploatacyjne, konserwacje, remonty, ochrona, sprzątanie, a bliska odległość od
macierzystego budynku RPO ułatwia kontakty służbowe pracowników oraz zadeklarowanie
wystąpienia do wynajmującego z propozycją rozwiązania umów najmu i zawarcia ich
ponownie na nowych warunkach, bez zmiany lokalizacji pokoi biurowych.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 979,8 tys. zł, co stanowiło 99,9% środków
określonych w ustawie budżetowej i 140,0% wydatków majątkowych wykonanych w 1999 r.
W

ramach

wydatków

majątkowych

zrealizowano

m.in.:

zakupy

sprzętu

komputerowego na kwotę 148,3 tys. zł (w tym: 46 komputerów na kwotę 141,7 tys. zł, 7
monitorów na kwotę 6,0 tys. zł), sprzętu technicznego na kwotę 296,1 tys. zł (w tym: centrali
telefonicznej z oprzyrządowaniem na kwotę 203,7 tys. zł, 8 kopiarek na kwotę 58,8 tys. zł),
wymianę urządzeń w sieci komputerowej na kwotę 217,0 tys. zł, instalację sygnalizacji pożaru na
kwotę 130,2 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 208 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 8 osób, tj. o 4,0%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 2 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z „R”) w 2000 r. wyniosło 4.597 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o
10,5% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 0,4%.W porównaniu do planowanego na 2000 r.,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,9%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 1.098,3 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 14,5%. Na koniec 2000 r.,
podobnie jak na koniec 1999 r., nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Ustalenie zasad najmu i odpłatności za wynajmowany lokal, z uwzględnieniem interesu
budżetu państwa.
2. Podjęcie działań zmierzających do obniżenia stawek czynszu za powierzchnię biurową
wynajmowaną w "Błękitnym Wieżowcu".

CZĘŚĆ 09 - KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dochody wyniosły
2.316,3 tys. zł i były o 779,3 tys. zł (o 50,7%) wyższe od planowanych. W porównaniu do
1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 2,3 tys. zł, tj. o 0,1%, a realnie niższe o
9,3%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były opłaty za koncesje radiowe
i telewizyjne oraz wpisy do rejestru telewizji kablowej (2.058,3 tys. zł), odsetki
od nieterminowo wnoszonych opłat za koncesje (58,6 tys. zł), nałożone kary za naruszenie
przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (37 tys. zł) oraz należności za sprzedane samochody
służbowe (75 tys. zł).
Na przekroczenie planu dochodów w 2000 r. wpłynęły wyższe niż prognozowano
wpływy z tytułu opłat za koncesje radiowe i telewizyjne (1.434,6 tys. zł) oraz za koncesje i
wpisy

do

rejestru

telewizji

kablowej

(623,7

tys.

zł),

które

łącznie
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stanowiły 89% osiągniętych dochodów. Wpływy te uzależnione były od ilości wydanych
koncesji i zmian zakresu posiadanych już koncesji, których KRRiT nie mogła przewidzieć.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy prognozowaniu dochodów na 2000 rok nie
uwzględniła wszystkich źródeł ich pozyskiwania. Nie uwzględniono wpływów ze sprzedaży 4
samochodów służbowych w wysokości 75 tys. zł oraz z tytułu wynagrodzenia przysługującego
płatnikowi z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości
świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 09 - Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji w wysokości 17.585 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 17.567,7 tys. zł, tj. 99,9% planowanych.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 12,7%, a realnie
wzrosły o 2,4%.
Główne pozycje wydatków to:
- wynagrodzenia - 9.170 tys. zł, co stanowiło 52,2% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.512,6 tys. zł, tj. 8,6% wydatków ogółem,
- usługi niematerialne - 3.275,9 tys. zł, 18,7% wydatków ogółem,
- usługi materialne - 1.423,2 tys. zł, 8,1% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne - 512,9 tys. zł, 2,9% wydatków ogółem.
W ramach poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowano m.in. ekspertyzę
wytrzymałości budynku i badania geologiczne gruntu siedziby KRRiT przy ul. Sobieskiego nr
101 w kwocie ogółem 46,4 tys. zł oraz zakupiono 4 samochody służbowe za 328,4 tys. zł,
sprzęt komputerowy za 88,1 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 154 osoby (w tym 9 członków KRRiT) i
było wyższe o 3 osoby, tj. o 2,0% w porównaniu do 1999 r. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto członka KRRiT w 2000 r. wyniosło 12.601 zł i wzrosło o 2,2% w
stosunku do 1999 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika Biura KRRiT w
2000 r. wyniosło 4.487,9 zł i wzrosło w stosunku do 1999 r. o 8,4%.
Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS i Fundusz Pracy
oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były terminowo.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o ujmowanie w prognozie dochodów
wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

CZĘŚĆ 10 - GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie prognozowano uzyskania dochodów
budżetowych w części 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Faktycznie zrealizowano dochody w wysokości 9,2 tys. zł, na co złożyły się wpłaty z tytułu
odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony komputer - 5.960,57 zł, korekty obciążeń za
rozmowy telefoniczne w 1999 r. od Telekomunikacji Polskiej S.A. - 2.205,76 zł, nierozliczonej
zaliczki przez pracownika Biura za 1999 r. - 749,87 zł, wynagrodzenia z tytułu naliczania i
odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 290,55 zł.
Środki te w terminie określonym w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa,
Biuro GIODO przekazało na konto II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 10 – Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych w wysokości 10.023 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły
8.666 tys. zł, tj. 86,5% dopuszczalnego limitu wydatków na 2000 r., w tym 1.000 tys. zł
stanowiły wydatki niewygasające.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 63,1%, a
realnie wzrosły o 48,2%.
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Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 6.975 tys. zł i stanowiły 83,8% planu, a ich
udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł 80,5%.
Dominującą pozycję wydatków bieżących (78,3%), stanowiły wynagrodzenia
pracowników Biura wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.464 tys. zł, a ich wykonanie w
stosunku do planu po zamianach stanowiło 85,8%.
Generalny Inspektor, na podstawie art. 100 ustawy o finansach publicznych, dokonał
17 listopada 2000 r. blokady niewykorzystanych środków na wynagrodzenia w wysokości
825 tys. zł.
Niższe niż planowane wykonanie wydatków na wynagrodzenia wynikało z niższego o
6 etatów zatrudnienia (w tym na 2 stanowiskach dyrektorskich, o relatywnie wyższym
uposażeniu) oraz sfinansowania ze środków ZUS wynagrodzeń osób przebywających na
zasiłkach chorobowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnym, a także 2 osób przebywających na
zasiłku macierzyńskim.
Wydatki bieżące pozapłacowe wyniosły 1.457 tys. zł, stanowiąc 16,8% wydatków
ogółem.
Niski stopień realizacji wydatków pozapłacowych, tj. 76,4% planu, podobnie jak w
latach ubiegłych, spowodowany był przede wszystkim przedłużającym się procesem
uzyskania docelowego lokalu dla Biura GIODO.
Struktura pozapłacowych wydatków budżetowych, zrealizowanych w 2000 r.
przedstawia się następująco:
- materiały i wyposażenie (§ 31) - 502 tys. zł, tj. 5,8% wydatków ogółem,
- usługi materialne (§ 36) - 288 tys. zł tj. 3,3% wydatków ogółem,
- usługi niematerialne (§ 37) - 45 tys. zł, tj. 4,0% wydatków ogółem,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 29) - 194 tys. zł, tj. 2,2% wydatków ogółem.
Z zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2000 r. środków finansowych w kwocie
1.700 tys. zł, wydatkowano na zakupy majątkowe kwotę w wysokości 691 tys. zł, tj. w
40,6%, zaś kwota 1.000 tys. zł, ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa, które w
2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na zakup lokalu
biurowego.
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W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu:
- dwóch mieszkań służbowych dla potrzeb Biura (łącznie 500 tys. zł),
- serwera wraz z oprogramowaniem (191 tys. zł).
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zrealizowane zakupy inwestycyjne były zgodne z
zakresem rzeczowym ustalonym na 2000 r. i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych
zadań. Szczegółowa kontrola 3 zamówień na kwotę 691 tys. zł (100% kwoty opłaconych
faktur inwestycyjnych) wykazała, że przestrzegane były przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych. Rzetelność dokumentacji nie budziła zastrzeżeń.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 94 osoby. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 31 osób, tj. o 49,2%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 6 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. z pracownikami "R" wyniosło
4.115 zł (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i w porównaniu do roku 1999 (3.805,8
zł) w ujęciu nominalnym było wyższe o 8,1%, a realnie było niższe o 1,8%.
Zobowiązania na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 350 tys. zł, co oznaczało wzrost w
porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 48,9%, tj. o 115 tys. zł. Zarówno na koniec
2000 r. jak też 1999 r., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie stwierdzając
nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 11 - KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 29 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 41 tys. zł, tj. o 58,6%. W porównaniu do 1999 r. dochody
były w ujęciu nominalnym niższe o 26 tys. zł, tj. o 47,3%, a realnie były niższe o 32 tys. zł, tj.
o 52,5%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych (§ 43) - 4 tys. zł (13,8%), dochody uzyskane w § 77 - różne
dochody - 23 tys. zł (79,3%), wynagrodzenie za naliczanie i odprowadzanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne (§ 42) - 1 tys. zł (3,4%).
Znacznie niższe, niż planowano, dochody wynikały z faktu spadku w porównaniu do
lat poprzednich popytu na publikacje i nośniki z wynikami wyborów oraz niższych, niż
przewidywano zwrotów z tytułu niewykorzystanych przez gminy dotacji celowych na zadanie
wyborcze.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 11 - Krajowe Biuro
Wyborcze w wysokości 26.636 tys. zł. W ciągu 2000 r. plan wydatków został zwiększony
decyzjami Ministra Finansów o kwotę 78.064 tys. zł, którą przeniesiono z części 83 (rezerwy
celowe) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem

wyborów

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej,

wyborów

uzupełniających do Senatu oraz wyborów uzupełniających, ponownych i przedterminowych
do organów samorządu terytorialnego.
Plan wydatków po zmianach wyniósł 104.700 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły
89.974 tys. zł, tj. 85,9% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w
ujęciu nominalnym wyższe o 64.904 tys. zł, tj. o 258,9%, a realnie wzrosły o 62.372 tys. zł, tj.
o 226%.
Wydatki zrealizowano w dziale 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli
i sądownictwa, w rozdziałach:
- 9991 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - w wysokości 25.968 tys. zł, co
stanowiło 28,9% wydatków ogółem,
- 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w wysokości 54.456 tys. zł, co
stanowiło 60,5% wydatków ogółem,
- 9991 - Wybory do Sejmu i Senatu - w wysokości 6.845 tys. zł, co stanowiło 7,6%
wydatków ogółem,
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- 9992 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw - w wysokości 2.705
tys. zł, co stanowiło 3,0% wydatków ogółem.
W strukturze wydatków zrealizowanych w 2000 r. przez Krajowe Biuro Wyborcze
największą wartościowo pozycję stanowiły dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
gminom (63,9% wydatków ogółem). Wykonanie wyniosło 57.462 tys. zł, tj. 85,7% planu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były wyższe o 51.644 tys. zł, tj. o 887,6%, a
realnie wzrosły o 797,0%.
Drugą, znaczącą pozycję wydatków stanowiły wydatki bieżące (31,7% wydatków
ogółem), które wyniosły 28.508 tys. zł, tj. 152,6% planu i 85,9% planu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki bieżące wzrosły o 72,3%, a realnie wzrosły o 56,5%.
Wydatki majątkowe zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości 550 tys. zł. Plan
wydatków majątkowych został zwiększony z rezerw celowych o 1.250 tys. zł do kwoty 1.800
tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.580 tys. zł, tj. 87,8% planu po zmianach i stanowiło
1,8% wydatków ogółem. W porównaniu do 1999 r. wydatki majątkowe były wyższe o 1.026
tys. zł, tj. o 185,2%, a realnie wzrosły o 159,0%.
W wyniku realizacji planu inwestycyjnego na 2000 r. na zakup i modernizację
serwerów, zakup stacji roboczych i komputerów przenośnych oraz licencji oprogramowania
wydatkowano 555,9 tys. zł, na zakup monitorów i innych urządzeń prezentacyjnych - 86,5
tys. zł, drukarek sieciowych i biurowych - 699,0 tys. zł, urządzeń biurowych - 238,5 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w Krajowym Biurze Wyborczym w przeliczeniu na
pełne etaty wyniosło 270 osób, przy planowanej liczbie etatów 274. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 3 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 2000 r. wyniosło 3.501 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w ujęciu
nominalnym wzrosło o 283 zł, tj. o 8,8%, a realnie było niższe o 1,2%.
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Na przestrzeni lat 1999 - 2000 nie wystąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej i
zakresie kompetencji jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego, wpływające
na zmiany zatrudnienia.
Na koniec grudnia 2000 r. w Krajowym Biurze Wyborczym wystąpiły wyłącznie
zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.004 tys. zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi stanowiło 969 tys. zł, tj. 96,5% łącznych zobowiązań.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 12 - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 109 tys. zł, co stanowiło 272,5% kwoty
określonej w ustawie budżetowej, z tego w Głównym Inspektoracie Pracy – 82,6 tys. zł. W
porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 32 tys. zł, tj. 22,7%, a
realnie były niższe o 29,7%. Plan przewidywał uzyskanie dochodów jedynie ze sprzedaży
składników majątkowych (§ 43). Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników
majątkowych (§ 43) - 29 tys. zł, kar i grzywien (§ 76) - 20 tys. zł, różnych rozliczeń (§ 77) –
60 tys. zł. Przekroczenie prognozowanej kwoty dochodów było następstwem uzyskania
nieprzewidywanych dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach
poprzednich.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 12 – Państwowa
Inspekcja Pracy na 2000 r. w wysokości 181.842,0 tys. zł. Plan wydatków w trakcie roku nie
był zwiększony. Zrealizowane wydatki wyniosły 179.637,4 tys. zł, tj. 98,8% (w tym wydatki
niewygasające w wysokości 4.200 tys. zł) planu.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 26.291,4 tys.
zł, tj. 17.1%, a realnie wzrosły o 6,4%.
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Wydatki w części 12 zostały zrealizowane przez Okręgowe Inspektoraty Pracy w
kwocie 143.332,9 tys. zł (79,8%) oraz przez Główny Inspektorat Pracy – 36.304,5 tys. zł (w tym
wydatki niewygasające w wysokości 4.200 tys. zł).
W trakcie realizacji budżetu Główny Inspektor Pracy na podstawie 5 decyzji dokonał
zmian w planie wydatków na łączną kwotę 2.777,5 tys. zł, co stanowiło 1,5% rocznego planu
wydatków. Kontrola wykazała, że zmiany nie zostały poprzedzone rzetelną analizą.
Stwierdzono bowiem, że w dniu 31 marca 2000 r. zmniejszono wydatki w § 40 - różne opłaty
i składki o 6 tys. zł. W dniu 31 sierpnia 2000 r. dokonano kolejnych przeniesień zwiększając
plan wydatków w tym paragrafie o 156 tys. zł, aby w dniu 28 grudnia 2000 r. dokonać
ostatecznej korekty planu wydatków poprzez ich zmniejszenie o 280 tys. zł. Podobne korekty
miały miejsce również w innych paragrafach wydatków m.in. w § 28 - podróże służbowe oraz
w § 37 - usługi niematerialne.
Największy udział w wydatkach Państwowej Inspekcji Pracy miały wydatki
w następujących paragrafach:
- § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników

– 102.508,7 tys. zł, tj. 57,1%,

- § 72 wydatki inwestycyjne

– 19.844,7 tys. zł. tj. 11,0%,

- § 41 składki na ubezpieczenia społeczne

– 17.153,7 tys. zł. tj. 9,5%.

Wydatki majątkowe Państwowej Inspekcji Pracy zostały określone w ustawie
budżetowej w wysokości 19.900 tys. zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło
19.844,6 tys. zł (w tym 4.200 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające), tj. 99,7% planu.
Środki te zgodnie z planem rzeczowym przeznaczono na sfinansowanie m.in.:
- rozbudowy Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu

8.639,8 tys. zł,

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania

5.000,6 tys. zł,

- zakupu siedzib Okręgowych Inspektoratów Pracy

3.730,9 tys. zł,

- zakupu 30 samochodów

1.036,4 tys. zł,

- zakupu maszyn biurowych i wyposażenia

464,5 tys. zł.

50
Na podstawie sprawdzonych 20 postępowań w sprawie udzielenia zamówień
publicznych stwierdzono, że wydatkowanie środków na zakupy inwestycyjne odbywało się
zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych.
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2.216 osób, w tym w Głównym Inspektoracie Pracy
156 osób, a w Okręgowych Inspektoratach Pracy 2.060 osób.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 72 osoby,
tj. o 3,3%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 58 osób w tym w Okręgowych Inspektoratach Pracy o 54 osoby, a w GIP o 4 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło w PIP 4.109 zł, w tym
GIP 5.203 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000
r. było nominalnie wyższe o 8,6%, a realnie było niższe o 1,3%. W porównaniu do
planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 2,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 9.773,8 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 4,2%. Zobowiązania te stanowiły
głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (8.403,5 tys. zł).
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie
2,7 tys. zł, w 1999 r. nie płacono odsetek.
W formie zakładu budżetowego funkcjonował w części 12 - Państwowa Inspekcja
Pracy – Ośrodek Szkolenia we Wrocławiu. Przychody zakładu budżetowego w 2000 r.
wyniosły 4.730,2 tys. zł i stanowiły 102,4% kwoty określonej w ustawie budżetowej 99,8%
planu po zmianach i 107,4% wykonania w 1999 r.
Wydatki zakładu budżetowego wyniosły 4.667,5 tys. zł i stanowiły 102,2% wielkości
określonej w ustawie budżetowej, 99,6% planu po zmianach, oraz były wyższe o 7,8% niż
wykonanie w 1999 r.
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 158,9 tys. zł i stanowił 100%
planu po zmianach. Na koniec roku stan środków obrotowych wynosił 221,6 tys. zł.
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Zakład budżetowy nie był dotowany; nie planował i nie dokonywał wpłat do budżetu.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- braku decyzji - zarządzenia w sprawie ustanowienia okręgowych inspektoratów pracy
dysponentami środków budżetu państwa III stopnia,
- niedokonania do dnia 8 stycznia 2001 r. wpisu do książki inwentarzowej Nr IVa
„samochody osobowe” zakupionego w dniu 24 listopada 2000 r. samochodu osobowego
marki Fiat Sienna 1,6 HL 16 V o numerze rejestracyjnym WI 14829. Stanowi to
naruszenie art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym
księgi powinny być prowadzone rzetelnie i bieżąco,
- niepoprzedzenia rzetelną analizą zmian w budżecie PIP na 2000 r.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wydanie stosownej decyzji lub zarządzenia w sprawie powołania dysponentów
III stopnia.
2. Bieżące

ewidencjonowanie

wszystkich

składników

majątkowych

w

księgach

inwentarzowych.
3. Dokonywanie zmian w budżecie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb.

CZĘŚĆ 13 - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono dochody w części 13 - Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN), w wysokości
10 tys. zł.
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Zrealizowane dochody wyniosły 24,7 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na
2000 r. były wyższe o 14,7 tys. zł, tj. o 146,5%.
Dochody te pochodziły głównie ze zwrotu pożyczek mieszkaniowych udzielonych
prokuratorom (17,0 tys. zł), odsetek od pożyczek na kwotę 5,4 tys. zł oraz opłat za wykonanie
kserokopii materiałów archiwalnych na kwotę 2,3 tys. zł.
Realizowane dochody przekazywane były terminowo na rachunek urzędu
skarbowego, z wyjątkiem kwoty 971,50 zł, (z sierpnia 2000 r.), która została odprowadzona z
30 dniowym opóźnieniem z powodu niepełnej obsady kadrowej w początkowym okresie
funkcjonowania Instytutu.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 13 - Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w wysokości 78.550
tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki w części 13 nie zostały zwiększone. Zrealizowane wydatki
wyniosły 67.410,9 tys. zł, tj. 85,8% planu po zmianach, w tym wydatki, które nie wygasły z
upływem 2000 roku w wysokości 41.300 tys. zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonane zostały przeniesienia wydatków
budżetowych (w ramach działu 99 i rozdziału 9911) na łączną kwotę 45.872 tys. zł,
w tym o kwotę 36.100 tys. zł zwiększono wydatki majątkowe - § 72, co stanowiło
58,4% planowanych wydatków Instytutu.
Na zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, zgodę wyraził Minister Finansów.
W ocenie NIK relatywnie wysoki zakres przeniesień budżetowych wynikał z braku
rozeznania realnych potrzeb w zakresie rodzajów i terminów wydatków budżetowych na
etapie konstruowania planu finansowego, (w lipcu 2000 r.), tj. w początkowym okresie
działalności IPN.
Największy udział w wydatkach, które wyniosły ogółem 67.410,9 tys. zł przypadał na
:
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- wydatki majątkowe – 53.364 tys. zł, tj. 79,2% wydatków ogółem (w tym wydatki,
które nie wygasły z końcem 2000 r. - 41.300 tys. zł),
- wydatki na zakup towarów i usług - 6.345 tys. zł, tj. 5,2% wydatków ogółem,
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego - 3.500 tys. zł, tj. 5,2% wydatków ogółem,
- wydatki na wynagrodzenia - 3.342 tys. zł, tj. 5,0% wydatków ogółem.
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowane zostały remonty budynków –
siedzib IPN za kwotę 7.866,5 tys. zł (w tym remont budynku przy ul. Towarowej za 6.000,0
tys. zł).
Ponadto zakupiono:
- 30 samochodów za kwotę 1.683,5 tys. zł,
- wyposażenie (regały, szafy ) za kwotę 1.152,8 tys. zł,
- 37 kopiarek i 50 niszczarek za kwotę 912,3 tys. zł,
- 550 komputerów (w tym 50 przenośnych) za kwotę 400,0 tys. zł,
- inny sprzęt informatyczny i wyposażenie komputerów (licencje: FK, ŚT, płace, kadry,
"Lex") za kwotę 40,9 tys. zł.
W

ocenie

NIK

poniesione

nakłady

wynikały

z

uzasadnionych

potrzeb,

a gospodarowanie środkami było celowe i oszczędne. Ewidencja księgowa zakupów
i środków trwałych prowadzona była zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przy realizacji zamówień publicznych przestrzegano procedur określonych
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem uchybień polegających
na braku w dokumentacji uzasadnienia wyboru trybu dokonywania zamówień innego
niż przetarg nieograniczony, wymaganego przepisami art. 26 ust. 1 ustawy, które
jednak z uwagi na brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy nie stanowiły naruszenia zasad przy
udzielaniu zamówień publicznych.
Ze środków które nie wygasły na koniec roku budżetowego w wysokości 41.300 tys.
zł przewidywano wydatki inwestycyjne (na prace remontowo-adaptacyjne) na kwotę 35.000
tys. zł i wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 6.300 tys. zł (z terminem realizacji do
30.06.2000 r.). Z kwoty 41.300 tys. zł do 15.03.2001 r. wydatkowano 16.087,8 tys. zł, tj.
38,9%.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 roku wyniosło w IPN 73 osoby (w przeliczeniu na
pełne etaty i było niższe od planowanego o 130 osób). Na koniec 2000 roku zatrudnienie
wyniosło 444 osoby, tj. 46,8% planu (w tym: kierownictwo – 1 osoba, prokuratorzy krajowi –
2 osoby, prokuratorzy apelacyjni – 57 osób, pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem
wynagrodzeń – 384 osoby). Przyczyną znacznie niższego zatrudnienia niż planowano był
brak obiektów na siedziby, następnie opóźnienie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych bazy
lokalowej Instytutu w Warszawie i w Oddziałach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie działalności Instytutu
(z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach "R") wyniosło 3.807 zł (z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym). Na koniec roku 2000 w Centrali IPN wynagrodzenie wynosiło
2.693 zł, a przeciętne wynagrodzenie w Centrali i w Oddziałach (łącznie) wynosiło 2.996 zł.
Na koniec 2000 r. w IPN zobowiązania wymagalne nie występowały.
Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzane były terminowo.
Zarządzeniem Nr 7/100 Prezesa IPN z dniem 30 października 2000 r. utworzone
zostało Gospodarstwo Pomocnicze IPN. Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy o finansach
publicznych Gospodarstwo otrzymało dotację w kwocie 3.500 tys. zł na pierwsze
wyposażenie w środki obrotowe. Pierwszych zakupów materiałów i przedmiotów na rzecz
IPN Gospodarstwo Pomocnicze dokonało w grudniu 2000 r. (o wartości 1.642,7 tys. zł).
Rozliczenia Gospodarstwa Pomocniczego z IPN były zgodne z przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych.
Przychody Gospodarstwa Pomocniczego IPN w 2000 r. wyniosły 3.578 tys. zł i były
niższe o 39,4% od kwoty planowanej (5.900 tys. zł). Udział dotacji w przychodach wynosił –
3.500 tys. zł, tj. 97,8%.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły jednego przypadku
nieterminowego odprowadzenia dochodów oraz braku pisemnych uzasadnień wyboru innego
trybu niż przetarg nieograniczony w postępowaniach do 30 tys. EURO.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Stosowanie procedury pisemnego uzasadniania wyboru trybu innego niż przetarg
nieograniczony w postępowaniach do 30.000 EURO.
2. Zobowiązanie służb finansowych Instytutu do przeprowadzania starannych analiz przed
podejmowanymi decyzjami o przeniesieniach budżetowych.

CZĘŚĆ 14 - RZECZNIK PRAW DZIECKA
Dochody
W roku 2000 nie realizowano poprzez część 14 - Rzecznik Praw Dziecka dochodów
budżetowych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie była uwzględniona część 14 - Rzecznik Praw
Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka po powołaniu przez Sejm RP w dniu 30 czerwca 2000 r., nie
dysponował środkami budżetowymi na realizację zadań ustawowych, nie posiadał również
własnej siedziby i kadry pracowniczej.
Przekazane w kwocie 425 tys. zł środki na realizację zadań ustawowych w 2000 r. przez
Rzecznika Praw Dziecka pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przyznanej w
wysokości 500 tys. zł przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2000 r.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 416,5 tys. zł, tj. 83,3% kwoty przyznanej i 98%
kwoty przekazanej.
W wydatkach roku 2000 najwyższy udział miały wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe (§ 11) - 124,5 tys. zł, tj. 29,8% wydatków ogółem,
- usługi niematerialne (§ 37 - czynsz, umowy zlecenia) - 122,0 tys. zł, tj. 29,3% wydatków
ogółem,
- materiały i wyposażenie (§ 31 - meble biurowe, wyposażenie Biura) - 88,2 tys. zł,
tj. 21,2% wydatków ogółem,
- usługi materialne (§ 36 - wewnętrzne sieci komputerowa i telefoniczna) - 39,6 tys. zł, tj.
9,5% wydatków ogółem.
Przeciętne zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wyniosło 2 osoby
(w przeliczeniu na pełne etaty), przy planowanym na poziomie 10 osób. Na koniec roku 2000
zatrudnienie wyniosło 5 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w Biurze Rzecznika wyniosło 5.167 zł.
Na koniec 2000 r. zobowiązania nie wystąpiły.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- wydatkowania kwoty 67,9 tys. zł, tj. 16,3% wydatków ogółem, z naruszeniem zasad
ustawy o zamówieniach publicznych,
- braku okresowych ocen realizacji budżetu, do czego obliguje art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o
finansach publicznych,
- uchybień w wykonywaniu obowiązków przez głównego księgowego. Na 9 dowodach
księgowych na kwotę 22,5 tys. zł, dotyczących realizacji umów - zleceń brak było
podpisów głównego księgowego akceptujących do zapłaty, przez co dokumenty te nie
spełniały wymogu określonego w § 5 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.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Przestrzeganie przy realizacji zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych.
2. Spowodowanie, aby główny księgowy budżetu wykonywał ciążące na nim obowiązki
polegające m.in. na akceptowaniu swoim podpisem dokumentów do zapłaty.
3. Przeprowadzanie kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań oraz wydatków zgodnie z
ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Dochody

Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 11.710,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 4.513,0 tys. zł, tj. o 62,7%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1.440,0 tys. zł,
tj. o 10,9%, a realnie były niższe o 19,1%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były:
- wpłata z zysku Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii w wysokości 9.916,9 tys. zł, która
była wyższa od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej o 2.839,9 tys. zł, tj. o 40,1%,

- dochody nieplanowane, tj. zwrot niewykorzystanej w 1999 r. dotacji przez Polską
Fundację Transformacji Rynkowej „Wiedzieć Jak” w wysokości 871,1 tys. zł,
- wpłaty dokonywane przez uczestników aplikacji legislacyjnej w kwocie 151,9 tys. zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 138,0 tys. zł.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów w wysokości 86.028,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o
22.885,0 tys. zł, do łącznej wysokości - 108.913,0 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły
głównie rozdziału 8995 – Pozostała działalność, § 48 – pozostałe dotacje – 17.200,2 tys. zł
oraz § 46 – dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe – 2.737,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 106.006,2 tys. zł, tj. 97,3% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 10.745,2 tys. zł, tj. o
11,3%, a realnie wzrosły o 1,1%.
Najwyższe wydatki zrealizowano w dziale 91 – Administracja państwowa
i samorządowa, rozdziale 9111 – Jednostki centralne, w którym wykonanie łącznie wyniosło
62.565,6 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po zmianach, w tym:
- wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych (§§ 11-17) wyniosły łącznie 29.873,9 tys. zł, co
stanowiło 99,2% planu po zmianach. Wydatki w tej grupie są nieporównywalne z 1999 r.
ze względu na przekazanie od 1 stycznia 2000 r. 50 etatów do Rządowego Centrum
Legislacji,
- wydatki na usługi materialne (§ 36) wyniosły 14.131,5 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki na usługi materialne były wyższe
o 3.022,0 tys. zł, tj. o 27,2%, a realnie wzrosły o 15,5%,
- wydatki inwestycyjne (§ 72) wyniosły 3.813,9 tys. zł, co stanowiło 82,9% planu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki inwestycyjne były niższe o 2.186,1 tys. zł, tj. o
36,4%, a realnie zmniejszyły się o 42,3%.
W 2000 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono m.in.: 50 zestawów
komputerowych – 365,8 tys. zł, licencje na oprogramowania – 291,1 tys. zł, 27 komputerów
stacjonarnych – 116,4 tys. zł, 4 kopiarki – 38,7 tys. zł.
Gospodarstwo

Pomocnicze

Kancelarii

pełniące

rolę

inwestora

zastępczego,

zrealizowało w 2000 r. ze środków budżetowych Kancelarii m.in. modernizację obiektu
Kancelarii Al. Ujazdowskie 1/3 – 2.999,5 tys. zł, w tym m.in. w pomieszczeniach na parterze
skrzydła „B” oraz zakończono adaptację pomieszczeń w ramach zadania „Kancelaria „Y”.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.672 osoby, w tym w dziale 91, rozdziale
9111 - 571 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o 75
osób, tj. o 4,3%, w tym w dziale 91, rozdziale 9111 o 27 osób, tj. o 4,5%. W porównaniu do
planu po zmianach przeciętne zatrudnienie było niższe o 250 osób, a w dziale 91 rozdział
9111 o 26 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.323 zł, w tym w
dziale 91, rozdział 9111 – 4.359 zł (łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska
państwowe „R” zatrudnionymi w Kancelarii). W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 10,8%, w tym w dziale 91,
rozdziale 9111 o 7,7%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 13,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 3.576,0 tys. zł, w tym
wymagalne 6,0 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r.
odpowiednio o 21,9% i 100%.
Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
166.505 tys. zł i były niższe o 0,3% od kwoty planowanej (po zmianach). Działalność ta nie
była dotowana z budżetu państwa.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 2000 r. wyniosły
135.608 tys. zł i były o 15,1% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 6,5% niższe
niż wykonanie 1999 r. Wpłata do budżetu – z rozliczenia zysku gospodarstwa pomocniczego
wyniosła 9.917 tys. zł i była niższa o 20,2% od wpłaty zrealizowanej w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- niezrealizowania 2 wniosków Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych w wystąpieniu,
po kontroli wykonania budżetu w 1999 r. w części 05 – Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, dotyczących:
- rozliczenia

z

budżetem

państwa

środka

specjalnego

„Legislacja”,

poprzez

odprowadzenie na dochody budżetu państwa kwoty 2.492.781 zł, stanowiącej różnicę
między planowanym a faktycznym stanem środków obrotowych na koniec 1999 roku,
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- rzetelnego i zgodnego 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, prowadzenia ilościowo-wartościowej
ewidencji środków trwałych,
- wydatkowania, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych części środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, (tj.
kwoty 487,5 tys. zł) przeznaczonych na organizację spotkania Premierów „Gniezno 2000”,
w tym na organizację polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, co stanowiło
naruszenie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych i zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Ponadto, w ramach powyższej kwoty niegospodarnie wydatkowano
i nierzetelnie rozliczono środki w wysokości 133,9 tys. zł, poniesione na organizację
polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Czerniejewie,
- udzielenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów reprezentowaną przez Sekretarza
Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny jednego zamówienia publicznego na kwotę
w wysokości 77,3 tys. zł w trybie zapytania o cenę, z naruszeniem przepisu art. 67 ustawy
o zamówieniach publicznych, (tj. wymogu skierowania zapytania o cenę rzeczy lub usług
do nie mniej niż 4 dostawców lub wykonawców), co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- zawarcia trzech umów z jednostkami spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę
85,0 tys. zł na wykonanie zadań, które faktycznie zostały zrealizowane przed zawarciem
umowy, co naruszało zasady udzielania dotacji określone w art. 71 ustawy o finansach
publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- niezgodnego z zarządzeniem 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
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w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozliczenia inwentaryzacji okresowej sprzętu
komputerowego, znajdującego się w ewidencji majątkowej Biura Informatyki
Kancelarii oraz inwentaryzacji środków trwałych ruchomych i pozostałych środków
trwałych w Intendenturze Al. Ujazdowskie 1/3,
- nierzetelnego sporządzenia dokumentów związanych z refundacją ze środków specjalnych
„Legislacja”, zakupu sprzętu informatycznego dla Rządowego Centrum Legislacji,
- zaniechania przez Szefa Kancelarii zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów
publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, do czego
zobowiązuje przepis art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i co zgodnie z art. 138
ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
W ramach przeprowadzonej w Gospodarstwie Pomocniczym Kancelarii kontroli
udzielania zamówień publicznych, realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii oraz
ze środków specjalnych „Legislacja”, badaniem objęto procedurę udzielania 8 zamówień
publicznych o łącznej wartości brutto 4.496,6 tys. zł.
W wyniku kontroli stwierdzono, że 6 zamówień o łącznej zrealizowanej wartości
brutto 5.514,5 tys. zł1 udzielonych zostało z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych. Nieprawidłowości dotyczyły głównie kwestii
formalnych nie mających istotnego wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże
stanowiły one naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nieprawidłowości w zakresie udzielania
zamówień publicznych stwierdzane były przez NIK w czterech kolejnych kontrolach
udzielania zamówień publicznych przez Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii.

1

W tym 624,6 tys. zł dotyczyło kosztów inwestycji realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w 1999 r., a 558,8 tys. zł dotyczyło kosztów inwestycji realizowanych ze środków
GP w 2000 r.
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Formułując ocenę realizacji budżetu przez Kancelarię w 2000 r., Najwyższa Izba
Kontroli nie uwzględniła nieprawidłowości stwierdzonych w udzielaniu przez Gospodarstwo
Pomocnicze Kancelarii zamówień publicznych na zakupy i usługi finansowane ze środków
budżetowych Kancelarii, na łączną kwotę 5.514,5 tys. zł, gdyż dotyczą one działań
podejmowanych przez wyodrębnioną z Kancelarii jednostkę organizacyjną.
Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.
I. Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu skierowanym do Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wnioskowała m.in. o:
1. Realizację wniosku sformułowanego w wystąpieniu po kontroli wykonania budżetu
państwa w 1999 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego rozliczenia z
budżetem państwa środków specjalnych „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.
2. Realizację wniosku sformułowanego w wystąpieniu po kontroli wykonania budżetu
państwa w 1999 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego rzetelnego i
zgodnego z przepisami zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, prowadzenia w Kancelarii ilościowo-wartościowej ewidencji środków
trwałych.
3. Zaprzestanie udzielania dotacji celowych jednostkom spoza sektora finansów
publicznych niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
4. Wyeliminowanie przypadków pomijania przepisów
publicznych przy wydatkowaniu środków budżetowych.

ustawy

o

zamówieniach
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5. Przestrzeganie, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę, wymogu określonego w art. 67 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, kierowania pytania o cenę dostaw rzeczy lub usług do nie
mniej niż czterech dostawców lub wykonawców.
6. Zaniechanie nierzetelnego rozliczania zakupowanych usług.
7. Podjęcie działań w celu ustalenia, jakiego rodzaju artykuły wyposażenia wnętrz zostały
zakupione przez Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe ze środków
budżetowych Kancelarii w związku z organizacją w zespole pałacowym w Czerniejewie
polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych oraz podjęcie działań w celu ich
odzyskania lub uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z ich zakupem.
8. Rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych ruchomych oraz pozostałych środków
trwałych w Intendenturze Al. Ujazdowskie 1/3 oraz inwentaryzacji sprzętu
informatycznego (przeprowadzonych w 2000 r.) w sposób zgodny z zasadami
określonymi w § 5 zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
9. W

przypadku

dokonywania

ze

środków

specjalnych

„Legislacja”

zakupów

inwestycyjnych na rzecz Rządowego Centrum Legislacji, rzetelne sporządzanie
związanych z tym dokumentów.
10. Podjęcie działań na rzecz nowelizacji przepisów ustawy o organizacji i trybie pracy
Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, a także ustawy -przepisy
wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji
publicznej w celu upoważnienia Rządowego Centrum Legislacji do korzystania ze
środka specjalnego „Legislacja” w zakresie wydatków majątkowych.

II. W wystąpieniu skierowanym do Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii
NIK wnioskowała m.in. o:
1. Rzetelne weryfikowanie ofert składanych przez dostawców lub wykonawców
i odrzucanie tych, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub w ustawie o zamówieniach publicznych.
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2. Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia
publicznego o wartości powyżej 20 tys. EURO, występowanie do Prezesa UZP o
zatwierdzenie ww. trybu zamówienia.
3. W każdym przypadku przed udzieleniem zamówienia publicznego o wartości powyżej
30 tys. EURO, uzyskiwanie od dostawców lub wykonawców, dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o
zamówieniach publicznych.
4. Rzetelne sporządzanie protokołów z każdego postępowania o zamówienie publiczne,
którego wartość przekracza 30 tys. EURO, zgodnie z wymogami art. 25 ustawy o
zamówieniach publicznych.
5. W wezwaniach, kierowanych do oferentów o złożenie oświadczeń na podstawie art. 22
ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych, wykazywanie wszystkich osób biorących
udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, w tym osób nadzorujących
pracowników prowadzących postępowanie oraz osób zawierających umowy w imieniu
zamawiającego.

CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody
W 2000 r. dochodów w części 17 – Administracja publiczna nie planowano i nie
realizowano.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 17 – Administracja
publiczna w wysokości 55.805 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 15.928,6 tys. zł, tj. do łącznej wysokości 71.733,6 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły wydatków
w rozdziale 9111 - Jednostki centralne, § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (o 82,6
tys. zł), § 16 - Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej (o 758,9 tys. zł), § 25 –
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (o 28,0 tys. zł), § 28 - Podróże służbowe krajowe (o
0,5 tys. zł), § 31 - Materiały i wyposażenie (o 14.700,0 tys. zł), § 37 - Usługi materialne (o
241,5 tys. zł), § 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne (o 102,9 tys. zł) i § 42 - Składki na
fundusz pracy (o 14,1 tys. zł).
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Zrealizowane wydatki budżetowe w części 17 - Administracja publiczna (obejmujące
180 tys. zł wydatków które nie wygasły z upływem 2000 r.) wyniosły 49.927 tys. zł, tj. 69,6%
budżetu po zmianach. Wydatki zrealizowane w 2000 r. nie są porównywalne z wydatkami
poniesionymi w 1999 r., gdyż nie mają swojego odpowiednika w klasyfikacji części
budżetowych obowiązującej w 1999 r.
W strukturze wydatków dominowały wydatki na wynagrodzenia pracowników (§ 11–
17) w wysokości 12.471,5 tys. zł i na zakupy materiałów i wyposażenia 15.928,7 tys. zł (§
31), w tym na opłacenie zakupu druków dowodów osobistych nowego wzoru – 14.686,8 tys.
zł. Wydatki te stanowiły odpowiednio 25,1% i 31,9% wydatków poniesionych ogółem.
Wydatki na wynagrodzenia poniesione w 2000 r. były wyższe o 9,3% od określonych w
ustawie budżetowej i stanowiły 100% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki w §
31 - Materiały i wyposażenie były o 715% wyższe od określonych w ustawie budżetowej i o
7,4% niższe od określonych w planie po zmianach.
W części 17 - Administracja publiczna wydatki majątkowe zrealizowano w 2000 r. w
kwocie 9.207 tys. zł. Poniesione wydatki były niższe niż planowane o 5.179,8 tys. zł (o 36%).
Środki przeznaczono w całości na sfinansowanie zakupów, m.in. sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem - 8.917 tys. zł, samochodów osobowych - 205,1 tys. zł oraz sprzętu
biurowego - 31,5 tys. zł. Nie planowano i nie ponoszono wydatków na finansowanie
inwestycji budowlanych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 416 osób, całość w dziale
91 - Administracja państwowa i samorządowa. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 54 osoby. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wynosiło 2.498 zł i w porównaniu do planu było wyższe o 287 zł, tj. o
13%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 6.536 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
W 2000 r. w części 17 budżetu państwa nie funkcjonowały gospodarstwa pomocnicze
i zakłady budżetowe. Nie prowadzono także działalności finansowanej w formie środków
specjalnych.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły, m.in.:
- udzielenia dwóch zamówień publicznych o wartości 365,3 tys. zł z naruszeniem zasad,
formy lub trybu określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych – co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- niewykonania wniosku pokontrolnego dotyczącego rozliczenia inwentaryzacji,
tj. ostatecznego ustalenia ilości i wartości składników majątku trwałego w MSWiA,
co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- niedopełnienia czynności polegających na zaewidencjonowaniu w księgach
inwentarzowych

(tj.

w

komputerowej

ewidencji

ilościowo-wartościowej)

niektórych zakupionych w 2000 r. środków trwałych z grupy sprzętu
komputerowego, mimo wydania tych środków do użytkowania. W ewidencji
inwentarza nie ujęto:
- dokumentacji i licencji na użytkowanie oprogramowania „Pies” o wartości 63,8 tys. zł
zakupionej 27 grudnia 2000 r.,
- środków trwałych wytworzonych w trakcie realizacji III etapu inwestycji - rozbudowy
ogólnopolskiej sieci transmisji danych PESEL-NET obejmujących m.in. części
składowe węzłów o wartości wynoszącej (bez opłat za instalację) 1.438,2 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za rok
2000 w części 17 - Administracja publiczna, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia
nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaniechanie udzielania zamówień publicznych niezgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych.
2. Doprowadzenie do ostatecznego ustalenia w drodze inwentaryzacji ilości i wartości
składników majątku trwałego w MSWiA.
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3. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wszystkich nowych składników majątku
nabytych w 2000 r., w szczególności:
- zaewidencjonowanie dokumentacji i licencji na użytkowanie systemu komputerowego
PIES,
- rozliczenie inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie węzłów dostępowych sieci
PESEL–NET, wystawienie dowodów OT dla wszystkich wytworzonych w ramach tej
inwestycji środków trwałych i stosowne ich zaewidencjonowanie.

CZĘŚĆ 18 - ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 151,3 tys. zł i w całości były to dochody
nieplanowane. W strukturze dochodów największy udział miały dochody w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, stanowiące 92,7%. Dochody zrealizowane w dziale
31 - Budownictwo stanowiły 7,3%.
Pobrane
budżetowych.

dochody

były

terminowo

przekazywane

na

rachunek

dochodów

Zaległości według stanu na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 415,5 tys. zł i wystąpiły
w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK), a ujawnione zostały w trakcie
kontroli. Dotyczyły naliczonych kar za niewykonanie umowy i odstąpienie od realizacji przez
Spółkę z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Polkart". Nie zostały wykazane w
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 pomimo, że były prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej.
Roczne
sprawozdanie
budżetowe
Rb-27 zostało skorygowane.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:
- podejmowania z opóźnieniem czynności egzekucyjnych przez GUGiK w zakresie
ściągania należności z tytułu kar umownych i odsetek,
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- naliczenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dopiero w trakcie kontroli
należnych kar umownych w kwocie 156.240 zł za opóźnienia w realizacji umowy
trójstronnej nr 338/2000 zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju (GGK),
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego (MWP), a Konsorcjum Firm.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 rok ustalono wydatki w części 18 w kwocie 49.988 tys.
zł. W ciągu roku budżetowego wydatki zostały zwiększone o kwotę 788 tys. zł, tj. o 1,6%. Plan po
zmianach wyniósł 50.776 tys. zł.
Na sfinansowanie planowanych zadań otrzymano mniej środków budżetowych o
kwotę 4.049 tys. zł, tj. o 7,9% planu po zmianach, z czego kwota 1.096 tys. zł ujęta została w
wykazie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, a kwota 2.953
tys. zł nie została przekazana przez Ministra Finansów.
Zrealizowane wydatki wyniosły 47.823 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi
w kwocie 1.096 tys. zł), tj. 94,2% planu po zmianach.
W strukturze zrealizowanych wydatków, najwyższe wydatki poniesiono w dziale 31 Budownictwo w kwocie 29.578 tys. zł, co stanowiło 61,8% wykonanych wydatków ogółem, z
czego GUGiK w ramach rozdziału 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne wydatkował
kwotę 26.856 tys. zł.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydatkował środki na Integrację z Unią
Europejską niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Pomimo braku rozdziału
9100 w planie finansowym GUGiK wydatkowano z różnych rozdziałów klasyfikacji
budżetowej kwotę 4.777 tys. zł na realizację zadań związanych ze współpracą z zagranicą i
Integracją z Unią Europejską.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w roku 2000 nie ponosił wydatków na
Integrację z Unią Europejską.
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.871 tys. zł wykonano w wysokości
2.860 tys. zł, tj. w 99,6%. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wykonał 100% planowanych
wydatków (470 tys. zł), a Główny Urząd Geodezji i Kartografii wykonał 99,5% planowanych
wydatków (2.390 tys. zł).
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Zakupione środki trwałe ujmowane były w ewidencji księgowej.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 873 tys. zł i były to w
całości zobowiązania niewymagalne, wynikające z bieżącej działalności jednostek.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w jednostkach budżetowych części 18 wyniosło 260
osób i w całości dotyczyło działu 91 - Administracja państwowa i samorządowa. W
porównaniu do planowanego limitu etatów przeciętne zatrudnienie było niższe o 18 osób.
W ciągu roku budżetowego planowany limit etatów został zwiększony w dziale 91 o
10 etatów.
Przeciętne zatrudnienie w gospodarstwie pomocniczym wyniosło 58 osób i było
niższe o 54 osoby od planowanego limitu etatów (112 etatów) oraz niższe o 3 osoby od
wykonania roku 1999.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. w jednostkach budżetowych
wyniosło 3.206 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarstwie
pomocniczym wyniosło 2.199 zł.
Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych wyniosły 7.803 tys. zł
i były wyższe o 20,7% od kwoty planowanej (po zmianach). W stosunku do roku 1999
przychody były niższe o 17,3%.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych wyniosły 7.732 tys. zł i
były wyższe o 15,9% od planu po zmianach, a w porównaniu do 1999 r. były niższe o 18,3%.
Nie planowane wpłaty do budżetu wyniosły 131 tys. zł. Nie korzystano z dotacji
budżetowych.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- wydatkowania przez GUGiK w ramach działu 31 - Budownictwo, rozdziału 3992 - Prace
geodezyjne i kartograficzne kwoty 1.046.735 zł z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 17
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i dotyczyło finansowania środkami
budżetowymi GUGiK zadania starostów,
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- niedostatecznego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, tj. Głównego Geodety Kraju i
Marszałka Województwa Podkarpackiego w zawartej umowie nr 338/2000 poprzez
ustalenie trybu egzekwowania kar umownych innego niż sposób regulowania zobowiązań
przez Zamawiającego za etapowy sposób finansowania i odbioru prac, w wyniku czego
rozmiar kar uzyskanych był niższy o kwotę 66.960 zł,
- nierzetelnego opracowywania przez GUGiK planów rzeczowo - finansowych na realizację
prac geodezyjnych i kartograficznych,
- nieopracowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa projektu
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Brak harmonogramu oraz brak
rozeznania rzeczywistych potrzeb był przyczyną niezgodnego z potrzebami przekazywania
środków dysponentom niższego stopnia, m.in. do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
przekazano więcej środków o 1.000 tys. zł, które następnie zostały zwrócone dysponentowi
głównemu (MRRiB) w dniu 21 grudnia 2000 roku,
- niepowołania Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, czym naruszono przepis art. 160 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych,
- nierzetelnego sporządzenia rocznego sprawozdania budżetowego przez GUGiK,
- niepowołania w GUGiK komórki organizacyjnej do wykonywania funkcji kontrolnych, co
było niezgodne z § 3 ust 1 uchwały nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 roku w
sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej. Funkcjonująca w
GUGiK funkcjonalna kontrola wewnętrzna była nieskuteczna, bowiem nie zapewniała
prawidłowej realizacji budżetu jednostki, szczególnie w zakresie wydatków na roboty
geodezyjne i kartograficzne.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
rok w części 18 - Architektura i budownictwo, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaniechanie finansowania bezpośrednio ze środków budżetu Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii zadań starostów.
2. Właściwe zawieranie umów, w pełni zabezpieczających interes Zamawiającego
oraz terminowe egzekwowanie kar za niewykonanie lub nieterminową realizację umów.
3. Rzetelne opracowywanie sprawozdań budżetowych.
4. Powołanie Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych i wzmocnienie kontroli wewnętrznej.

CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE
FINANSOWE
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 124.292.462,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej były niższe o 6.862.376,5 tys. zł, tj. o 5,2%.
W porównaniu do 1999 r. dochody części 19 były w ujęciu nominalnym wyższe
o 9.377.517 tys. zł, tj. o 8,2%, a realnie były niższe o 1,8%.
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były wpływy z tytułu podatkowych
należności budżetu państwa w kwocie 119.643.904,9 tys. zł, tj. 94,2% kwoty planowanej, co
stanowiło 96,3% zrealizowanych dochodów w części 19.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli na niewykonanie dochodów podatkowych wpływ
miało przede wszystkim zawyżenie przewidywanego wykonania dochodów w 1999 r., które
stanowiły podstawę do planowania tych dochodów na 2000 r. oraz nietrafne prognozy
wielkości makroekonomicznych.
Planując wpływy z podatków nie tylko zawyżono podstawę obliczeń (faktyczne
dochody podatkowe w 1999 r. były niższe od przyjętych do projektu budżetu o 1.113 mln zł),
ale również zawyżono dynamikę wzrostu dochodów podatkowych. Zamiast planowanego
wzrostu o 11,4% osiągnięto tylko 6,1%.
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Zaległości w dochodach podatkowych i innych należnościach budżetowych
zrealizowane przez organy podatkowe wzrosły z 7.952.223 tys. zł w 1999 r. do 10.271.209
tys. zł w 2000 r., tj. o 29,2%. Relacja zaległości do dochodów wzrosła z 6,9% w 1999 r. do
8,2% w 2000 r. Kwota zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu państwa na
koniec 2000 r., wyniosła 10.058.927,9 tys. zł i była wyższa o 33,1% od kwoty zaległości na
koniec 1999 r. (7.559.245 tys. zł). Pogorszeniu uległ również wskaźnik mierzony relacją
przyrostu zaległości podatkowych do zrealizowanych dochodów podatkowych, gdyż z
poziomu 1,5% w 1999 r. wzrósł do 2,1% w 2000 r.
Główną przyczyną wzrostu zaległości podatkowych w 2000 r., według Ministerstwa
Finansów, było ich narastanie w niektórych gałęziach przemysłu, które wymagają
restrukturyzacji.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wzrost zaległości podatkowych dotyczył nie tylko
podmiotów, wobec których istniały ustawowe ograniczenia w prowadzeniu postępowania
egzekucyjnego, lecz wynikał także w znacznej mierze z nieprawidłowego działania aparatu
skarbowego, który opieszale i nieskutecznie egzekwował podatkowe należności budżetu
państwa.
Wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, stanowiących
dochody budżetu państwa, mierzony kwotą zaległości wyegzekwowanych do objętych
tytułami wykonawczymi wzrósł wprawdzie z 44,4% w 1999 r. do 48,9% w 2000 r., lecz
wskaźnik objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości podatkowych w roku 2000 zmniejszył
się z 51,9% w 1999 r. do 46,1%.
W 2000 r. zrealizowano dochody niepodatkowe w części 19 w wysokości
4.648.557,6 tys. zł, co stanowiło 110,8% przyjętych prognoz. W porównaniu do wykonania
1999 r. (2.138.074,0 tys. zł) były one nominalnie wyższe o 117,4%, a realnie o 97,5%.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że po raz kolejny wystąpiło niedoszacowanie
planu dochodów jednostek budżetowych w części 19 i to pomimo, że pierwotne prognozy
były korygowane w końcowej fazie prac nad projektem ustawy budżetowej.
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Zdaniem NIK wykazane w części 19 dochody w łącznej kwocie 49.441,0 tys. zł winny
być ujęte w innych częściach budżetu państwa, dla których dysponentem także jest Minister
Finansów. Dochody te dotyczyły zwrotu zawyżonych wierzytelności związanych z
zadłużeniem ochrony zdrowia, odsetek od pożyczek udzielonych w 2000 r. Kasom Chorych
oraz środków z likwidowanego Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przekazywanie przez Ministerstwo
Finansów dochodów jednostek budżetowych zgromadzonych na rachunku bankowym
Ministerstwa (dla części 19) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. określono wydatki w części 19 - Budżet, finanse
publiczne i instytucje finansowe w wysokości 2.121.050 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 84.424,8 tys. zł. Zwiększenie to było wynikiem przeniesienia wydatków
z rezerw budżetowych.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. §§ 11-16 wynagrodzenia osobowe i §§ 41-42
pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 72.268,4 tys. zł, § 39 kary i odszkodowania o
6.033,5 tys. zł. oraz § 69 składki do organizacji międzynarodowych o 5.000,0 tys. zł.
W 2000 r. Minister Finansów dokonał blokady planowanych wydatków w części 19,
przeznaczonych na sfinansowanie obsługi skarbowych papierów wartościowych w kwocie
30.000,0 tys. zł, ustalając plan wydatków po zmianach w wysokości 2.175.474,8 tys. zł.
Zrealizowane w części 19 wydatki wyniosły 2.071.029,9 tys. zł, tj. 95,2% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 43.769,1
tys. zł, tj. o 2,2%, a realnie były niższe o 7,2%. Obniżenie dynamiki wydatków spowodowane
było m.in. przekazaniem od dnia 1 stycznia 2000 r. do innych części budżetowych wydatków
na dopłaty do nawozów wapniowych oraz finansowania radców ds. polityki finansowej i
analiz makroekonomicznych w placówkach zagranicznych (w 1999 r. omawiane wydatki
wyniosły łącznie 66.742,5 tys. zł).
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W układzie działowym największy udział (92,2%) w wydatkach części 19 miały
wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa, które wyniosły 1.910.262,9
tys. zł, co stanowiło wzrost o 8,4% w stosunku do 1999 r. oraz wydatki w dziale 94 - Finanse
(6,5%), które wyniosły 134.037,1 tys. zł, tj. były niższe o 6,3% w stosunku do 1999 r.
W ramach działu 91 na wydatki bieżące przeznaczono 97,0% środków, w tym wydatki
na wynagrodzenia stanowiły 55,1%, pochodne od wynagrodzeń – 12,0% oraz zakupy
towarów i usług (§§ 31-37) – 26,1%.
Wydatki na zakup towarów i usług dotyczyły między innymi druku i kolportażu
znaków akcyzy – 129.289,2 tys. zł, formularzy podatkowych i druków resortowych - 14.782,5
tys. zł, usług pocztowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób
fizycznych za 1998 rok - 10.430,9 tys. zł, usług serwisowo - komputerowych w kwocie 401,4
tys. zł oraz druku znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych – 1.644,9
tys. zł.
Zrealizowane w 2000 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 57.302,0 tys. zł, tj. 92,8%
planu po zmianach. Główne pozycje stanowiły wydatki na budownictwo inwestycyjne –
19.387,0 tys. zł oraz na komputeryzację Ministerstwa Finansów, izb i urzędów skarbowych
oraz urzędów kontroli skarbowej – 30.945,0 tys. zł. W wydatkach poniesionych na
informatyzację dominowały zakupy sprzętu komputerowego w kwocie 29.977,4 tys. zł, koszty
oprogramowania tego sprzętu w wysokości 102,3 tys. zł oraz koszty sieci komputerowej
(okablowanie budynków) - 864,8 tys. zł. W 2000 r. sfinansowano ze środków budżetowych
zakup m.in. 2.497 komputerów, 50 monitorów i 571 drukarek, z tego dla izb i urzędów
skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej 2.095 komputerów, 50 monitorów i 480
drukarek.
Ponadto na informatyzację resortu ze środka specjalnego poniesiono wydatki
w kwocie 74.161,5 tys. zł dokonując m.in. zakupu 5.000 komputerów, 270 serwerów i 2.691
drukarek.
Analiza 27 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kwotę 22.121,8 tys. zł,
tj. 58,3% zrealizowanych zakupów majątkowych, wykazała, że wydatkowanie środków
odbywało się zgodnie z procedurą określoną w ustawie o zamówieniach publicznych.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 19 (bez pracowników interwencyjnych 323 etatów) wynosiło 51.213 osób, w tym w dziale 91 – 50.778 osób. W porównaniu do 1999
r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o 411 osób, tj. o 0,8%, w tym w dziale 91 o
424 osób, tj. o 0,8%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 742 osób, a w dziale 91 o 606 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. (bez premii ze środków
specjalnych) wyniosło 1.727 zł, w tym w dziale 91 – 1.726 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 11,2%, w tym w dziale 91 o 11,3%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami ze środków specjalnych) w
jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Finansów (dział 91) wyniosło 3.156 zł. W
porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o
19,3% w ujęciu nominalnym, a realnie było wyższe o 8,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 107.647,0 tys. zł
(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1999 o 18,2%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 1.543.096,9 tys. zł i były wyższe o 13,0% od kwoty planowanej (po
zmianach) oraz o 12,0% wyższe niż wykonanie 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 1.509.478,3 tys. zł i były o 3,0% niższe od kwoty planowanej (po
zmianach) oraz o 26,0% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 99.589,8
tys. zł i były wyższe o 56,8% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- utworzenia

nieformalnej

rezerwy

budżetowej

w

części

19,

poprzez

nierozdysponowanie w lutym 2000 r. pomiędzy podległe jednostki kwoty
15.898 tys. zł, stanowiącej 0,75% planowanych wydatków, co było niezgodne
z art. 89 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych,
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- wzrostu zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych pozyskiwanych przez
organy podatkowe z 7.952.223 tys. zł w 1999 r. do 10.271.209 tys. zł na koniec 2000 r., tj.
o 29,2%,
- pogorszenia skuteczności egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków.
Wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, stanowiących dochody
budżetu państwa, mierzony kwotą zaległości wyegzekwowanych do objętych tytułami
wykonawczymi wzrósł wprawdzie z 44,4% w 1999 r. do 48,9% w 2000 r., lecz wskaźnik
objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości podatkowych w roku 2000 zmniejszył się z
51,9% w 1999 r. do 46,1%, tj. o 5,8 punktu procentowego,
- nietrafnego szacowania wydatków dotyczących:

Integracji z Unią Europejską,

finansowania kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych (rozdział 9491) oraz
realizowanych centralnie przez Ministerstwo Finansów m.in. kosztów zakupu znaków
akcyzy i formularzy podatkowych – rozdział 9195,
- nieujęcia w rozdziale „Integracja z Unią Europejską”, wydatków w wysokości 53,0 tys. zł,
przeznaczonych na szkolenia dotyczące tematyki integracyjnej,
- zawyżenia planu wydatków w rozdziale 9195, umożliwiające zwiększenie środków dla izb
i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej o 21.285,7 tys. zł, co może
świadczyć o tworzeniu na etapie planowania, nieformalnej rezerwy dla podległych
jednostek.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Doskonalenie metod prognozowania wskaźników makroekonomicznych stosowanych do
planowania dochodów podatkowych.

77
2. Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian do ustawy o finansach
publicznych dotyczących art. 29 poprzez określenie charakteru prawnego harmonogramu
oraz art. 89 dotyczącego opracowywania przez podległe jednostki planów finansowych w
zakresie dochodów i wydatków oraz ich zgodności z układem wykonawczym.

3. Ujmowanie zrealizowanych dochodów budżetu państwa do właściwej części
budżetowej.
4. Szczegółowe określanie w umowach zawieranych z jednostkami nie zaliczonymi
do sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego opisu zadania i terminów
jego realizacji.
5. Uwzględnianie na etapie planowania realnych wielkości wydatków niezbędnych
do wykonania zadań statutowych.
6. Pełne wykonanie wniosków, skierowanych po kontroli wykonania budżetu państwa za
1999 r. w części 08 – Ministerstwo Finansów.

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 39.973 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 34.356 tys. zł, tj. o 611,7%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 18.891 tys. zł, tj. o 89,6%, a realnie wzrosły o
72,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy:
- w dziale 01 – Przemysł, w wysokości 28.795 tys. zł, tj. 2.400% kwoty wynikającej
z ustawy budżetowej (1.200 tys. zł),
- w dziale 91 – Administracja państwowa w wysokości 8.604 tys. zł, tj. 209,6% kwoty
założonej w ustawie budżetowej (4.104 tys. zł),
- w dziale 64 – Handel zagraniczny w wysokości 1.625 tys. zł, tj. 855,3% kwoty założonej w
ustawie budżetowej (190 tys. zł),

- w dziale 94 – Finanse w wysokości 441 tys. zł (nie były planowane).
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:
- niedoszacowania dochodów budżetowych. Ministerstwo Gospodarki w projekcie budżetu
na 2000 r. zaplanowało uzyskanie dochodów w kwocie zaledwie 5.617 tys. zł, tj. o 275,3%
mniej niż wyniosło wykonanie 1999 r. Dochody w tej kwocie, ustalone w ustawie
budżetowej na 2000 r. zrealizowano w kwocie 39.973 tys. zł, stanowiącej 711,6%
wielkości wynikającej z ustawy budżetowej,
- niewłaściwego monitorowania zwrotów do budżetu kwot niewykorzystanych dotacji dla
górnictwa węgla kamiennego. W stosunku do podmiotów otrzymujących dotacje na
restrukturyzację zatrudnienia wprowadzono zasadę, że po 1 stycznia następnego roku
zwrot dokonywany jest na konta urzędów skarbowych właściwych dla siedziby
podmiotów. Powodowało to konieczność żądania od dotowanych jednostek dodatkowych
informacji. NIK krytycznie ocenia fakt niejednolitości traktowania dotowanych jednostek,
albowiem zasada, o której mowa, nie dotyczyła dotacji na likwidację kopalń i usuwanie
szkód górniczych. Nie objęto nią również dotowanych przedsiębiorców górnictwa
niewęglowego i hutnictwa,

- niepełnego wyegzekwowania od podmiotów górnictwa węgla kamiennego
niewykorzystanych dotacji za 1999 r. Do zwrotu pozostaje kwota 3.079,6 tys. zł
od 15 podmiotów.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 20 - Gospodarka
w wysokości 2.409.900 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 168.279 tys. zł,
do łącznej wysokości 2.578.179 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.
następujących paragrafów klasyfikacji wydatków:
- § 39 – Kary i odszkodowania – 127.440 tys. zł.
Środki powyższe zostały przeznaczone 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 utrzymywania w gotowości linii produkcyjnych na
potrzeby obronności;
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- § 52 – Dotacje przedmiotowe – 90.540 tys. zł.
Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem
potencjału produkcyjnego i remontowego na potrzeby obrony państwa;
- § 45 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników placówek
zagranicznych – 3.401 tys. zł;
- § 11 – 17 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników centrali
Ministerstwa – 1.987 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.406.845 tys. zł, tj. 93,3% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 219.054 tys. zł, tj. o
10,0%, a realnie były niższe o 0,1%.
W strukturze zrealizowanych wydatków w 2000 r. największy udział miały wydatki w
działach:
- 96 – Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych – 1.884.849 tys. zł, tj. 78,3%,
- 91 – Administracja państwowa – 194.563 tys. zł, tj. 8,1%,
- 01 – Przemysł – 135.427 tys. zł, tj. 5,6%.
W dziale 96 zrealizowano wydatki w wysokości 1.884.849 tys. zł, tj. 92,0% budżetu
po zmianach.
Środki budżetowe w dziale 96 przeznaczono głównie na:
- dotacje dla górnictwa i hutnictwa (rozdział 9611), które zrealizowano w wysokości
1.782.911 tys. zł, tj. 89,3% w stosunku do kwoty 1.997.230 tys. zł ustalonej w ustawie
budżetowej i 91,6% w stosunku do kwoty 1.947.230 tys. zł w budżecie po zmianach,
- inne dotacje (rozdział 9625), które ustalono w budżecie po zmianach w kwocie 93.330 tys.
zł i zrealizowano w wysokości 93.330 tys. zł przeznaczając na:
dotację podmiotową – finansowanie Agencji Techniki i Technologii – 2.790 tys. zł,
dotację przedmiotową i podmiotową – PMG – 90.540 tys. zł.
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Na realizację zadań związanych z utrzymaniem potencjału produkcyjnego
i remontowego na potrzeby obrony państwa udzielono dotacji 27 przedsiębiorcom finalnym,
którzy zawarli następnie umowy z 21 kooperantami.
W dziale 91 zrealizowano wydatki w wysokości 194.563 tys. zł, tj. 97,0% budżetu po
zmianach.

Najważniejsze zadania finansowane z tego działu to Integracja z Unią
Europejską – 21.629 tys. zł i utrzymanie placówek ekonomiczno-handlowych za
granicą – 97.858 tys. zł.
W dziale 01 – Przemysł (rozdział 2995 – Pozostała działalność)
zrealizowano wydatki w wysokości 135.427 tys. zł, tj. 1.692,8% w stosunku do
kwoty 8 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i 99,6% w stosunku do planu po
zmianach.
Środki budżetowe w szczególności zostały przeznaczone na sfinansowanie:
- kar i odszkodowań z tytułu realizacji wyroków sądowych dotyczących:
- utrzymania w gotowości linii produkcyjnych na potrzeby obronności - 86.860 tys. zł,
- odszkodowań na rzecz byłych właścicieli mienia, które zostało przejęte przez Państwo z
rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej - 40.580 tys. zł,
- inwestycji podmiotów gospodarczych – 6.100 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1151 osób, w tym w dziale 91 - 638 osób.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o 23 osoby, tj. o
1,9%, w tym w dziale 91 o 14 osób, tj. o 2,1%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 268 osób, a w dziale 91 o 72 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.802 zł,
w tym w dziale 91 - 3.228 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 12,8%, w tym w dziale 91 o 12,5%.
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W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było niższe o 13,4%.
W 2000 r. nie płacono odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.

Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 49.151 tys. zł i były wyższe o 19,7% od kwoty
planowanej (po zmianach). Działalność prowadzona w ww. formach nie była
dotowana.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 49.068 tys. zł i były o 19,7% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 16,7% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 1.244 tys. zł. W 1999 r. wpłat do budżetu nie było.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
W Ministerstwie Gospodarki:
- nieokreślenia w rozporządzeniu 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 budżetowej szczegółowych kryteriów rozdziału dotacji i ustalania
ich wysokości. Kryteria takie, stosowane przez PARGWK S.A., określone zostały w
odrębnym dokumencie zatwierdzonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Gospodarki. W ocenie NIK rozporządzenie, o którym mowa, wymaga nowelizacji dla
zapewnienia całkowitej przejrzystości stosowanych procedur i niedopuszczenia do
powstawania sytuacji korupcjogennych;
- nieinformowania podmiotów ubiegających się o dotację o przyczynach odrzucenia
wniosków o finansowanie niektórych zadań związanych z usuwaniem szkód
górniczych. W ocenie NIK, przedsiębiorcy górniczy mają prawo do uzyskania pełnej
oficjalnej informacji o przyczynach odmowy udzielenia dotacji lub odrzucenia
niektórych zadań z wykazu przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych;
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- braku weryfikacji w Ministerstwie Gospodarki sprawozdań finansowych sporządzanych
przez Nadwiślańską Spółkę Węglową S.A. z przebiegu realizacji inwestycji
wieloletnich. W dwóch sprawozdaniach, z dnia 29 stycznia 2001 r. oraz 12 marca 2001
r. wykazano rozbieżne stany zobowiązań na dzień 31 grudnia 2000 r.: odpowiednio
1.348,2 tys. zł oraz 4.032,0 tys. zł. Ministerstwo Gospodarki przekazało te dane do
Ministerstwa Finansów bez wyjaśnienia tych rozbieżności;
- naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach
publicznych) wskutek nierzetelnego przygotowania przez dyrektora Departamentu
Promocji Gospodarczej propozycji przyznania polskim firmom refundacji części
kosztów udziału w imprezach targowych za granicą. Łączna wartość refundacji wg tych
propozycji wyniosła 27.025,6 tys. zł, pomimo iż w planie finansowym przeznaczono na
ten cel tylko 26.320 tys. zł. W konsekwencji pozostała kwota 795,6 tys. zł wykazana
została w sprawozdawczości finansowej jako zobowiązanie Ministerstwa Gospodarki;
- bezpodstawnego zaplanowania w dziale 91 – Administracja państwowa kwoty 483 tys.
zł na rzecz Międzynarodowej Agencji Energetyki, której Polska nie była członkiem ze
względu na brak możliwości spełnienia podstawowego warunku, tj. utworzenia 90dniowej rezerwy paliw ciekłych. Nieprawidłowość tę NIK wykazała także po kontroli
wykonania budżetu Ministerstwa za 1999 r.;
- bezpodstawnego zaplanowania w dziale 91 – Administracja państwowa wydatków w
kwocie 190 tys. zł na pokrycie przewidywanych kosztów czynszu za dodatkową
powierzchnię biurową dla Biura UNIDO w Warszawie. Z negocjacji w tej sprawie
zrezygnowano już na początku 1999 r., a więc przed zaplanowaniem wydatków na 2000
r.;
- utrzymywania niezgodnego z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Gospodarki statusu placówek ekonomiczno-handlowych za granicą jako wydziałów
ekonomiczno-handlowych ambasad bądź konsulatów, podległych Ministrowi Spraw
Zagranicznych. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem placówki te podlegają
Ministrowi Gospodarki.
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II. W pozostałych jednostkach kontrolowanych:
- naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust 1 pkt. 4 ustawy o finansach
publicznych)

wskutek

wykorzystania

niezgodnie

z

przeznaczeniem

przez

2

przedsiębiorców górniczych dotacji na likwidację kopalń w łącznej wysokości 1.508,7
tys. zł. W 3 podmiotach stwierdzono ponadto nierzetelne zlecanie i rozliczanie robót
likwidacyjnych oraz nierzetelne sporządzenie sprawozdań z przebiegu likwidacji
kopalń;
- braku należytego uzasadnienia dla proponowanych stawek dotacji, w sporządzanych
przez PARGWK S.A. protokołach weryfikacji rocznych planów likwidacji kopalń.
Prezentowanie w nich wyłącznie danych o zakresie rzeczowym prac i wielkości
proponowanej dotacji pozbawiło Ministra Gospodarki możliwości weryfikacji
zasadności proponowanych kwot;
- braku należytej przejrzystości zasad i kryteriów oceny wniosków o pożyczki ze
środków

publicznych

udzielanych

przez

Agencję

Techniki

i

Technologii.

W protokołach z posiedzeń Komisji Oceniającej wnioski brak było określenia
przesłanek, którymi kierowała się Komisja, dokonując oceny wniosków oraz
uzasadnienia tych ocen. Zdaniem NIK może to prowadzić do nietrafnych decyzji,
skutkujących

nieściągalnością

pożyczki

oraz

sprzyjać

powstawaniu

sytuacji

korupcjogennych;
- naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Agencji Techniki i Technologii (art.138
ust.1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych) wskutek zawarcia umowy leasingu
samochodu osobowego o wartości 46 tys. zł, w celu obejścia ustawy o zamówieniach
publicznych;
- nierzetelnego

planowania

przez

przedsiębiorców

hutniczych

nakładów

na

przekwalifikowanie pracowników finansowanych ze środków dotacji. W 2000 r. środki
na ten cel ujęto w 3 (spośród 22) umowach z hutami na łączną kwotę 7.444,7 tys. zł dla
1.481 pracowników. Do końca września 2000 r. wykorzystała je tylko jedna huta w
wysokości 456 tys. zł dla 117 osób. Brak było analizy przez Ministra Gospodarki
zasadności planowania tak wysokich kwot, gdyż w 1999 r. dotacja w wysokości 493,6
tys. zł dla 710 osób pozostała całkowicie nie wykorzystana;
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- w placówkach ekonomiczno-handlowych za granicą - bezpodstawnego kontynuowania
prac organizacyjnych zmierzających do wdrożenia rozwiązań nieobowiązującego już
aktu prawnego2, przewlekłego opracowywania nowych regulaminów organizacyjnych,
braku bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych i nieodzyskiwania od władz kraju
urzędowania zwrotu podatków i opłat.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 20 - Gospodarka, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli uznaje za konieczną realizację przez Ministra Gospodarki
wniosków dotyczących:
1.

Wyeliminowania przypadków nierzetelnego planowania wydatków budżetowych oraz
poprawy precyzji planowania dochodów budżetowych.

2.

Wprowadzenia jednolitej zasady zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek
dochodów Ministerstwa Gospodarki w celu zapewnienia ścisłego monitoringu
windykacji tych należności.

3.

Bezwzględnego wyegzekwowania nierozliczonych kwot z 1999 i 2000 roku oraz dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Nowelizacji 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 budżetowej w celu
ujęcia w nim szczegółowych kryteriów przyznawania dotacji stosowanych przez
PARGWK S.A. przy weryfikacji wniosków podmiotów górnictwa.

2

Zarządzenie Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Gospodarki z 3 sierpnia 1999 r.
w sprawach zadań i organizacji placówek ekonomiczno-handlowych za granicą utraciło
moc obowiązującą w grudniu 1999 r.
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5. Zapewnienia przedsiębiorcom wnioskującym o udzielenie dotacji pełnej
informacji o przyczynach odmowy uwzględnienia wniosku lub przyznania dotacji
w niższej kwocie.
6.

Weryfikacji przedłożonego przez Nadwiślańską Spółkę Węglową sprawozdania
z prowadzonej w 2000 r. inwestycji wieloletniej oraz rozliczenie przez PARGWK S.A.
umowy w zakresie wykonywania analiz realizacji tych inwestycji,

7.

Niedopuszczenia do zaciągania zobowiązań budżetowych wskutek dokonywania
wydatków przekraczających plan finansowy.

8.

Kontynuowania działań w celu ostatecznego uregulowania statusu prawnego placówek
ekonomiczno-handlowych za granicą.

9.

Zapewnienia należytej koordynacji działań przez placówki ekonomiczno-handlowe
funkcjonujące w jednym kraju.

10. Zapewnienia warunków do prowadzenia gospodarki finansowej placówek ekonomicznohandlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i zagranicznymi oraz
wzmożenia kontroli rzetelności składanych sprawozdań.

CZĘŚĆ 21 – GOSPODARKA MORSKA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 10.255,8 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 558,8 tys. zł, tj. o 5,8%.
Dochody działu 50 – Transport wyniosły 10.050,4 tys. zł i stanowiły 98% dochodów
ogółem omawianej części, z czego urzędy morskie (rozdział 5231) uzyskały dochody w
kwocie 10.012,4 tys. zł. W porównaniu do 1999 r. (10.529,3 tys. zł) dochody te były
nominalnie niższe o 4,9%, a realnie o 13,6%. Głównym ich źródłem były wpływy ze
świadczonych usług, dzierżawa terenów portowych, czynsze, opłaty portowe.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odprowadzania dochodów do urzędów
skarbowych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 21 - Gospodarka morska
w wysokości 274.694 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 9.582 tys. zł, do
łącznej wysokości 284.276,4 tys. zł. Dodatkowe środki (9.582 tys. zł), z rezerw celowych
przeznaczone były na podwyżki wynagrodzeń pracowników, natomiast pozostała część
(5.371 tys. zł) na koszty integracji z Unią Europejską.
Zrealizowane wydatki (łącznie z kwotą 2.029 tys. zł stanowiącą wydatki, które nie
wygasły z końcem roku 2000) wyniosły 278.598,5 tys. zł, tj. 98% planu po zmianach.
Największą grupę stanowiły wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wyniosły
184.940,8 tys. zł (66,4% wykonania ogółem), a następnie dotacje i subwencje – 56.936,6 tys.
zł (20,4%) oraz wydatki majątkowe – 35.668,0 tys. zł (12,8%).
W części 21 z budżetu państwa finansowane były jednostki i zadania w:

- dziale 50 - Transport - 211.421 tys. zł, tj. 97,5% planu po zmianach i 75,9%
łącznych wydatków w części 21. Dominujący (77,9%) udział w zrealizowanych
wydatkach tego działu miały urzędy morskie,
- dziale 81 - Szkolnictwo wyższe - 60.974,4 tys. zł stanowiły dotacje dla 2 wyższych szkół
morskich w rozdziałach 8111 – działalność dydaktyczna oraz 8121 – pomoc materialna dla
studentów,
- dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa. W dziale tym, obok jednostek
centralnych (rozdział 9111), finansowane były placówki zagraniczne (rozdział 9121) oraz
współpraca naukowo techniczna z zagranicą (rozdział 9122). Łączna kwota wydatków w
dziale 91 wyniosła 4.202,4 tys. zł i była niższa od planu po zmianach o 1,6%,
- dziale 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura - 1.721 tys. zł przeznaczone na
utrzymanie Izb Morskich w Gdyni i w Szczecinie.
Wydatki Urzędów morskich wyniosły 164.624 tys. zł, tj. w 99,9% planu.
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W urzędach morskich 13,1% wydatków (21.492 tys. zł) przeznaczono na realizację
zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota (143.146 tys. zł) przeznaczona była na wydatki
bieżące. Największą pozycję stanowiły wydatki na usługi materialne, w tym głównie na prace
czerpalne i hydrotechniczne.
Planowane środki na inwestycje (21.492 tys. zł po zmianach) urzędy morskie
wykorzystały w kwocie 21.478 tys. zł, z tym, że 8,8% tej kwoty (1.897 tys. zł) ujęte zostało w
wykazie wydatków niewygasajacych. W ramach wydatków na inwestycje 12.280 tys. zł
przeznaczono na rozbudowę wejścia do portu w Kołobrzegu, 1.395 tys. zł na zakończenie II
etapu odbudowy ujścia Wisły Śmiałej, 2.793 tys. zł na zakupy gotowych dóbr
inwestycyjnych.
Na działalność dydaktyczną (rozdział 8111) oraz pomoc materialną dla studentów
(rozdział 8121) dwóch morskich szkół wyższych przeznaczono w 2000 r. 60.973,4 tys. zł, tj.
21,9% wydatków. W stosunku do wydatków poniesionych na szkolnictwo wyższe w roku
1999 wydatki roku 2000 były relatywnie niższe o 8,9%.
Wykonanie wydatków w części 21 ewidencjonowanych w rozdziale 9111 (centrala
ministerstwa) wyniosło 2.693 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach, co stanowiło 12,1%
łącznych wydatków części 21 i części 39 - Transport.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3.149 osób, w tym w dziale 91 – 43 osoby.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 385
osób, tj. o 10,9%, w tym w dziale 91 o 2 osoby, tj. o 4,4%. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.080 zł, w tym w dziale 91 – 3.259 zł. W
porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było
wyższe o 20,3%.
Zatrudnienie w urzędach morskich wyniosło w 2000 r. 1.688 osób przy limicie
zatrudnienia wynoszącym 2.090 osób. Na niższe o 19,2% (o 402 osoby) zatrudnienie złożyło
się niewykorzystanie limitu zatrudnienia w grupie pracowników korpusu służby cywilnej (o
27,7%) oraz w grupie pozostałych pracowników (o 6,7%). Przeciętne wynagrodzenie
pracowników urzędów morskich wyniosło 1.996 zł w grupie korpusu służby cywilnej (i było o
38,8% wyższe od planowanego) oraz 1.570 zł w grupie pozostałych pracowników (wyższe od
planowanego o 7,2%).
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W wyższych szkołach morskich przeciętne zatrudnienie wyniosło 1.338 osób (w
przeliczeniu na pełne etaty) i było wyższe od planu zatrudnienia o 26 osób. Wynagrodzenie
pracowników morskich szkół wyższych ukształtowało się na poziomie 2.379 zł i było wyższe
od planowanego o 14,0%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 11.004 tys. zł, w tym
wymagalne 4.501 tys. zł, tj. 40,9% zobowiązań ogółem Z tytułu zobowiązań odsetek nie
zapłacono. Zobowiązania wymagalne powstały w latach 1997 – 1999 w związku
z nieuregulowaniem przez MTiGM części należności za świadczone przez TP S.A. usługi.
Działania Ministerstwa w celu umorzenia tych zobowiązań doprowadziły jedynie do
obniżenia przez TP S.A. w 2000 r. opłat za świadczone usługi (średnio o 23,0%). Zdaniem
NIK dalsze przedłużanie negocjacji w tej sprawie, może doprowadzić do dodatkowego
obciążenia Skarbu Państwa z tytułu odsetek.
Przychody 2 gospodarstw pomocniczych i 4 środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
5.550 tys. zł i były o 2,4% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 6.210
tys.

zł

i

były

o

3,8%

wyższe

od

kwoty

planowanej

(po

zmianach).

Nie planowane wpłaty do budżetu wyniosły 141 tys. zł.
Do uchybień po stronie wydatków należało nieprzekazanie jednostkom podległym, w
terminie określonym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 4,6% kwoty łącznych
wydatków części 21. Uchybieniem było ponadto niecelowe wnioskowanie Ministra TiGM o
uruchomienie środków z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 5.371 tys. zł na
sfinansowanie kosztów działań dostosowawczych dotyczących integracji z Unią Europejską.
Środki te po upływie 17 dni od uruchomienia zostały postawione do dyspozycji Ministra
Finansów, bowiem zadanie, na które je pobrano nie wymagało udziału finansowego budżetu
państwa. Wymienione wyżej uchybienia nie spowodowały negatywnych skutków dla
wykonania budżetu państwa w części 21.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 21 – Gospodarka morska, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wyeliminowanie
o ostatecznych

przypadków
kwotach

nieinformowania

wydatków

budżetowych

jednostek
określonych

podległych
w

ustawie

budżetowej, w terminie wskazanym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
2. Poprzedzanie wniosków o uruchamianie środków budżetowych, w tym zwłaszcza
pochodzących z rezerw celowych, rzetelną analizą potrzeb i możliwości ich
zagospodarowania w roku budżetowym.
3. Doprowadzenie do ostatecznego uregulowania zobowiązań Ministerstwa TiGM wobec
Telekomunikacji Polskiej S.A.

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 6.723 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 2.246 tys. zł, tj. o 50,2%. Plan dochodów nie był w
ciągu roku zmieniany.
Przekroczenia planu dochodów wystąpiły w dziale 66 - Różne usługi materialne o
2.167 tys. zł, tj. o 48,4% oraz w dziale 98 – Obrona narodowa - wykonano nieplanowane
dochody w wysokości 79 tys. zł.
Głównymi źródłami dochodów w dziale 66 były wpływy z usług - 3.291 tys. zł
(wykonano 123,2% planu), różne dochody - 1.910 tys. zł (228,2% planu), wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych - 454 tys. zł (101,3% planu), odsetki - 242 tys. zł (432,4%
planu).
Zrealizowane dochody były terminowo odprowadzane na rachunki bankowe urzędów
skarbowych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 22 - Gospodarka wodna
w wysokości 227.538 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 191.930 tys. zł,
do łącznej wysokości 419.468 tys. zł, przede wszystkim na pomoc i usuwanie skutków powodzi
(188.902 tys. zł) i okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej (2.895 tys. zł).
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Zrealizowane wydatki (łącznie z niewygasającymi - 4.147 tys. zł) wyniosły
408.716 tys. zł, tj. 97,4% budżetu po zmianach.
Wydatki w dziale 66, rozdział 6678 - Pomoc i usuwanie skutków powodzi, wykonano
w wysokości 185.004 tys. zł (łącznie z niewygasającymi - 2.277 tys. zł), tj. 97,9% planu. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 90.769 tys. zł, tj. o
32,9%, a realnie były niższe o 39,1%.
Regionalne zarządy gospodarki wodnej na usuwanie skutków powodzi na obiektach
inwestycyjnych oraz na remonty obiektów hydrotechnicznych wykorzystały środki kredytowe
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz towarzyszące środki
budżetowe w wysokości 160.872 tys. zł, (w tym środki niewygasające z 1999 r. - 36.972 tys.
zł).
W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2000 r. na likwidację skutków
powodzi największe kwoty wydano na budowę zbiornika wodnego Kozielno - 38.218 tys. zł, w
tym 19.600 tys. zł ze środków budżetowych (z tego kwota 15.786 tys. zł była wydatkiem
niewygasającym z 1999 r.), a 18.618 tys. zł pochodziło z kredytu BRRE (w tym wydatki
niewygasające z 1999 r.), oraz na budowę Kanału Ulgi w Opolu - 31.970 tys. zł, w tym 2.030 tys. zł
ze środków budżetowych i 29.940 tys. zł z kredytu BRRE (8.186 tys. zł - niewygasające z 1999
r.).
W roku 2000 środki kredytu Banku Światowego (umowa nr 4264 POL) na realizację
składowej kredytu B "Osłona przeciwpowodziowa i ograniczenie zagrożeń" zostały
wykorzystane w znacznie mniejszym wymiarze niż przewidywały harmonogramy.
Do realizacji przez regionalne zarządy gospodarki wodnej (w Krakowie, Poznaniu i
Wrocławiu) planowanych zadań w ramach składowej kredytu B1, przystąpiono dopiero w 2000
r. Uruchomione w 2000 r. środki kredytowe w kwocie 547,8 tys. USD stanowiły zaledwie
7,8% w stosunku do planu (7.052 tys. USD). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
realizujący składową kredytu B2, na podstawie umowy z dnia 19 maja 1999 r., w latach 1999
- 2000 pobrał kwotę 18.620,8 tys. zł (kredyt i środki towarzyszące), z czego wykorzystano
zaledwie 1.243,8 tys. zł, tj. 6,7% środków otrzymanych.
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Na realizację inwestycji wieloletnich wyszczególnionych w załączniku nr 7 do ustawy
budżetowej, w dziedzinie gospodarki wodnej nie przyznano w 2000 roku środków budżetowych.
Inwestycje te planowano sfinansować ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (7 zadań inwestycyjnych) w kwocie 42.603 tys. zł i ze
środków rezerw celowych na usuwanie skutków powodzi (2 zadania inwestycyjne) w kwocie
ogółem 80.363 tys. zł, z czego kredyt Banku Rozwoju Rady Europy wynosił 37.553 tys. zł, a
krajowe środki towarzyszące 42.810 tys. zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia w 2000
r. wyniosły 122.966 tys. zł. W roku 2000 na finansowanie inwestycji wieloletnich poniesiono
łączne nakłady w wysokości 85.589 tys. zł, tj. 97,2% środków przekazanych. Stan środków
na rachunkach inwestycyjnych na koniec roku wyniósł 2.494 tys. zł.
Stopień zaawansowania rzeczowego inwestycji wieloletnich niewiele wzrósł
w stosunku do roku ubiegłego. I tak np. orientacyjny procent zaawansowania rzeczowego
inwestycji wieloletnich na koniec 2000 roku wynosił: budowa stopnia wodnego Smolice – ok.
75% (65% - koniec 1999 r.), budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba - ok. 30% (bez
zmian w stosunku do roku 1999), budowa zbiornika wodnego Wióry - ok. 48% (44% - koniec
1999 r.), budowy zbiornika wodnego Sosnówka - ok. 99,5% (98% - koniec 1999 r.), budowa
stopnia wodnego Malczyce – ok. 8,2% (7,5% - koniec 1999 r.).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2.962 osoby, w tym w dziale 91 - 39 osób.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 606
osób, a w dziale 91 o 2 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 2000 r. wyniosło 1.849 zł, w tym w dziale 91 - 3.146 zł. W porównaniu do
planowanego na 2000 r., przeciętne wynagrodzenie brutto było niższe o 1,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 38.673,3 tys. zł, w tym
wymagalne 18.033,3 tys. zł, co oznacza wzrost zobowiązań wymagalnych o 18.023,11 tys. zł,
w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r.
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Zobowiązania wymagalne powstały w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w wysokości 15.926,9 tys. zł (wydatki inwestycyjne) i w wysokości 2.106,3
tys. zł (wydatki bieżące). Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono
odsetki w kwocie 426,6 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 1999 r. o
28,9%, z czego RZGW we Wrocławiu zapłaciło odsetki w wysokości 410,8 tys. zł, a RZGW
w Krakowie 15,8 tys. zł.
Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych przekroczenie zakresu
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet, stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 32.651 tys. zł i były niższe o 6,6% od kwoty planowanej (po zmianach).
Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne w części 22 - Gospodarka
wodna nie były dotowane.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 32.358 tys. zł i były o 5,6% niższe od kwoty planowanej po zmianach i o
6,4% niższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 362 tys. zł i były niższe o
46,1% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
W 2000 r. utworzona została nowa jednostka organizacyjna w gospodarce wodnej pn.
Biuro Gospodarki Wodnej, powołana zarządzeniem nr 4 Ministra Środowiska z dnia 22
lutego 2000 roku. Minister Środowiska dopiero z dniem 1 maja 2000 r. powołał Dyrektora
Biura Gospodarki Wodnej i faktycznie po upływie 4 miesięcy roku budżetowego rozpoczęto
techniczne organizowanie jednostki.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwego prognozowania dochodów w dziale 66 - Różne usługi materialne, które
zostały przekroczone we wszystkich tytułach wpływów o 48,6%,
- nierzetelnego skalkulowania wydatków dla nowoutworzonego Biura Gospodarki Wodnej,
w związku z czym wystąpił nadmiar planowanych środków m.in. na wynagrodzenia o
kwotę 343,8 tys. zł, tj. o 29,4% planu,
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- realizacji zadań finansowanych środkami kredytu Banku Światowego z nienależytą
starannością i opóźnieniami,
- gospodarstwo pomocnicze w Poznaniu nierzetelnie sporządzało kalkulację wynikową
kosztów prac wykonywanych na rzecz jednostki macierzystej. Wykazywane koszty
przewyższały ich wartość określoną kosztorysami inwestorskimi, a wynik finansowy
wykazywał stratę od 7,5% do 91,4%,
- środki specjalne RZGW w Gliwicach funkcjonowały w oparciu o nieaktualną podstawę
prawną.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
rok w części 22 - Gospodarka wodna, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,
nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie działań dyscyplinujących wobec kierownictwa podległych i nadzorowanych
jednostek dla zapewnienia pełnej realizacji zasad gospodarki finansowej i nie dopuszczania
do zaciągania zobowiązań przekraczających plan wydatków.
2. Zapewnienie terminowej realizacji zadań finansowanych ze środków kredytowych, w tym
kredytu Banku Światowego.
3. Planowanie dochodów z większą starannością.

CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. w części 23 – Integracja Europejska nie planowano
dochodów. Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 902 tys. zł. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 467 tys. zł, tj. o 34%, a realnie były niższe o
40%.
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Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były zwroty niewykorzystanych dotacji
celowych udzielonych w 1999 r. jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
na realizację zadań państwowych w wysokości 856 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 23 – Integracja
Europejska w wysokości 45.326 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
z rezerw celowych budżetu państwa o 21.854 tys. zł, do łącznej wysokości 67.180 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie dotacji dla jednostek niepaństwowych na
zadania państwowe w wysokości 9.082 tys. zł, usług niematerialnych w wysokości
4.000 tys. zł oraz wynagrodzeń osobowych pracowników służby cywilnej w wysokości
5.494 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 52.737 tys. zł, tj. 79% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 17.264 tys. zł,
tj. o 49%, a realnie wzrosły o 35%.
Najwyższe wydatki zrealizowano w dziale 91 – Administracja państwowa
i samorządowa, rozdział 9100 – Integracja z Unią Europejską, w którym wykonanie
wyniosło 32.512 tys. zł, co stanowiło 114% kwoty określonej w ustawie budżetowej
i 76% planu po zmianach, z tego w:
- § 46 - Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe w wysokości
17.014 tys. zł, co stanowiło 72% planu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. dotacje dla
jednostek niepaństwowych na zadania państwowe były nominalnie wyższe o 166 tys. zł,
tj. o 1% a realnie zmniejszyły się o 8%.
- § 36 - Usługi materialne w wysokości 5.434 tys. zł, co stanowiło 99% planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki na usługi materialne były nominalnie wyższe o 4.315
tys. zł, tj. o 386%, a realnie wzrosły o 345%.
- § 37 - Usługi niematerialne w wysokości 4.346 tys. zł, co stanowiło 56% planu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki na usługi niematerialne były nominalnie
wyższe o 2.513 tys. zł, tj. o 137%, a realnie wzrosły o 116%.
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W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa rozdział 9111 – Jednostki
centralne, wykonanie wydatków wyniosło 17.781 tys. zł, z tego najwyższe wydatki
zrealizowano w § 16 - Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej - 9.515
tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 212 osób, całość dotyczyła działu 91 –
Administracja państwowa i samorządowa. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie
w 2000 r. było wyższe o 16 osób, tj. o 8,9%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 37 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 4.433 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe
o 41,3% w ujęciu nominalnym. W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe o 6,4%.
W 2000 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nie prowadził działalności w formie
zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środków specjalnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
- przekroczenia przez Dyrektora Generalnego UKIE upoważnienia do zaciągania
zobowiązań obciążających budżet poprzez podpisanie umowy z wykonawcą robót
budowlanych, polegających na adaptacji poddasza budynku UKIE na cele biurowe, bez
zagwarantowanych w budżecie UKIE środków finansowych w § 72 – Wydatki na
finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy
o finansach publicznych stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- dokonania przez Dyrektora Generalnego UKIE 3 zmian w planie finansowym UKIE na
kwotę w łącznej wysokości 4.029 tys. zł bez upoważnienia dysponenta części budżetowej,
co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym
przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w
ramach danej części i działu budżetu państwa mogą dokonywać dysponenci części
budżetowych. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
budżetowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
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- naruszenia zasad udzielania dotacji poprzez zawarcie 6 umów o udzielenie dotacji
celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 186 tys. zł na realizację zadań
państwowych

z

jednostkami

zaliczonymi

do

sektora

finansów

publicznych,

tj. z naruszeniem przepisu określonego w art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którym dotacje na realizację zadań państwowych mogą otrzymywać na mocy
umów zawartych z dysponentem części budżetowej wyłącznie jednostki spoza sektora
finansów publicznych. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych
naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,

- udzielenia dodatkowego zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające
na adaptacji poddasza budynku UKIE na cele biurowe o wartości 322,3 tys. zł
w trybie z wolnej ręki bez zatwierdzenia wyboru tego trybu przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, co stanowiło naruszenie art. 71 ust. 1a ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
- niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków budżetowych w kwocie 11,7 tys.
zł poprzez zawarcie przez Dyrektora Generalnego UKIE 2 umów z „audytorami
zewnętrznymi”, których przedmiotem było przeprowadzenie kontroli wykorzystania
dotacji celowych udzielonych w 2000 r. przez UKIE jednostkom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych na realizację zadań państwowych w ramach Programu
Informowania Społeczeństwa,
- przekazania

przez

UKIE

do

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

po 7 miesiącach od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, informacji
cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii
najkorzystniejszej oferty, co stanowiło naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy o zamówieniach
publicznych, poprzez nie zachowanie 7 dniowego terminu do przekazania ww.
dokumentów, określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu
przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty
budowlane

oraz

kopii

oferty

najkorzystniejszej
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i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,

- rozliczenia niewykorzystanych części dotacji celowych w łącznej kwocie
338,8 tys. zł - udzielonych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych na pokrycie kosztów zarządzania programami pomocowymi Unii
Europejskiej - niezgodnie z terminem określonym w umowach o udzielenie tych
dotacji. Opóźnienia w rozliczeniu niewykorzystanych dotacji wyniosły od 2
do 22 dni w stosunku do terminu określonego w umowach,
- niezachowania

należytej

staranności

przy

przygotowaniu

i

nierzetelnym

przeprowadzeniu przez Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE
tzw.

„konkursów

otwartych

dla

organizacji

pozarządowych

i

mediów”,

realizowanych w ramach Programu Informowania Społeczeństwa, w wyniku
których UKIE udzielił dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości
5.059 tys. zł,
- niedokonywania przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w 2000 r.
okresowych ocen realizacji budżetu w części 23 – Integracja Europejska, do czego
zobowiązuje przepis art. 91 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- nieopracowania zasad funkcjonowania oraz procedur prowadzenia kontroli wewnętrznej w
UKIE, która w 2000 r. była bezpośrednio nadzorowana przez Dyrektora Generalnego
UKIE.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 23 – Integracja europejska, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaciąganie zobowiązań finansowych dotyczących wydatków majątkowych do kwoty
określonej w planie finansowym wydatków UKIE na dany rok budżetowy.
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2. Zaprzestanie udzielania dotacji celowych na realizację zadań państwowych niezgodnie z
zasadami udzielania tych dotacji określonymi w art. 71 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych oraz terminowe rozliczanie dotacji.

3. Określenie zasad funkcjonowania i procedur przeprowadzania kontroli wewnętrznej
w UKIE w sposób zapewniający kontradyktoryjność i obiektywność postępowania
a także opracowywanie planów kontroli wewnętrznej UKIE.
4. Zaprzestanie dokonywania zmian w budżecie UKIE przez osoby do tego
nieupoważnione przez dysponenta części budżetowej.
5. Wyeliminowanie przypadków niecelowego i niegospodarnego wydatkowania
środków budżetowych, polegających na zlecaniu audytorom zewnętrznym kontroli
wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu UKIE jednostkom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych.
6. Zmianę zasad i kryteriów przeprowadzania konkursów otwartych, realizowanych
przez UKIE w ramach Programu Informowania Społeczeństwa, w sposób
pozwalający na sprecyzowanie celów określonych w ww. programie oraz
gwarantujący

obiektywny

wybór

projektów

zgłoszonych

do

realizacji,

z uwzględnieniem zróżnicowanych odbiorców programu.
7. Przeprowadzanie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki, których wartość
przekracza 20.000 EURO, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru tego trybu przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy o zamówieniach
publicznych.

8. Przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji
cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii
najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane, tj. zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy
o zamówieniach publicznych i § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie
publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.
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9. Dokonywanie przez dysponenta części budżetowej okresowych ocen realizacji
budżetu, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,
dotyczących

w

szczególności:

zgodności

wydatków

z

planowanym

przeznaczeniem, prawidłowości wykorzystania środków finansowych w zakresie
realizowanych zadań, wysokości i terminów przekazywania dotacji, prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.574 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były wyższe o 918 tys. zł, tj. o 139,9%. W porównaniu do 1999 r. dochody były
w ujęciu nominalnym wyższe o 221 tys. zł, tj. o 16,3%, a realnie wzrosły o 5,7%. Głównymi
źródłami dochodów w 2000 r. były nieplanowane wpływy w wysokości 929,7 tys. zł z tytułu
zwrotu niewykorzystanych zaliczek i dotacji oraz wpływy w kwocie 227 tys. zł z tytułu opłat
za upoważnienia na prowadzenie działalności w zakresie wypożyczania, sprzedaży,
dystrybucji, produkcji i opracowań filmów oraz wykonywania zawodu kaskadera, wydawane
przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły nieodprowadzenia na rachunek dochodów budżetu państwa kwoty 21,1 tys. zł.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 24 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w wysokości 1.051.847 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 85.026,9 tys. zł, z tego z rezerw celowych budżetu państwa o 83.344,9 tys. zł
oraz z rezerwy ogólnej Rady Ministrów o 1.682 tys. zł, do łącznej wysokości 1.136.874 tys.
zł, w tym:
- 36.791,4 tys. zł - na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie
artystycznym - w rozdziałach 7941, 8022, 8071 i 8011,
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- 19.419,6 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej –
w rozdziałach: 7941, 8011, 8022, 8070, 8111, 8121, 8313, 8974, 9111, 9113 i 9145,

- 21.000 tys. zł na zadania realizowane przez instytucje prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego - w rozdziale 8495.
Zrealizowane wydatki, łącznie z niewygasającymi (3.530 tys. zł), wyniosły 1.096.963
tys. zł, tj. 96,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 162.733 tys. zł (17,4%), a realnie były wyższe o 68.376 tys. zł (6,6%).
Niepełna realizacja wydatków w stosunku do budżetu po zmianach wynikała z niższego o
39.820 tys. zł zasilenia w środki budżetowe otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
W strukturze wydatków dominowały wydatki na finansowanie instytucji i zadań w
dziedzinie kultury (dział 83) w wysokości 415.395 tys. zł. Stanowiły one 37,9% wydatków
części 24 budżetu państwa. W stosunku do kwoty określonej w ustawie budżetowej wydatki
na kulturę i sztukę były niższe o 3,2%, a w stosunku do wykonania 1999 r. były wyższe o
11,1%. Realnie, tj. po uwzględnieniu współczynnika wzrostu cen towarów i usług, na kulturę
i sztukę przeznaczono o 0,9% więcej niż w 1999 r.
Wydatki na oświatę i wychowanie (dział 79) wyniosły 378.574 tys. zł, tj. 34,6%
wydatków części 24. W stosunku do ustawy budżetowej i wykonania w 1999 r. wydatki na
oświatę i wychowanie były wyższe odpowiednio o 15,6%, i 13,6%. Realnie na oświatę i
wychowanie przeznaczono o 3,1% więcej środków niż w 1999 r.
Wydatki majątkowe wyniosły 34.064 tys. zł, co stanowiło 100% w stosunku do planu
po zmianach. Zrealizowano je w pełnym planowanym zakresie rzeczowym i w kwotach
określonych w planie po zmianach.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 17.351 osób, w tym w dziale 91 - 276
osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie było niższe o 3.315 osób tj. o 15,6%,
w tym w dziale 91 o 1 osobę. W porównaniu do ustalonego limitu przeciętne zatrudnienie
było niższe o 96 osób, a w dziale 91 o 77 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 1.880 zł, w tym w
dziale 91 - 3.292 zł. W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 16,7 zł, tj. 0,9%, a w porównaniu do 1999 r. było
wyższe o 234,6 zł, tj. o 14,3%. Nominalnie wynagrodzenia wzrosły o 68,4 zł, tj. o 3,8%, w
tym w dziale 91 o 369,9 zł, tj. o 12,7%, a realnie wzrosły o 74,7 zł, tj. o 2,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wynosiły 58.520 tys. zł, w tym
zobowiązania wymagalne - 28.009 tys. zł i były wyższe w porównaniu do stanu na koniec
1999 r. odpowiednio o 130,4% i 514,4%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w
2000 r. zapłacono odsetki w kwocie 527 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do
wykonania 1999 r. o 240%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 27.552 tys. zł i były wyższe o 3,1% od planu i o 13,4% od wykonania w
1999 r. Formy te nie były dotowane z budżetu państwa.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 30.405 tys. zł i były o 2,5% wyższe od kwoty planowanej oraz o 32,3%
wyższe od wykonania w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 50 tys. zł i były niższe o 9,1%
od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły
wydatkowania kwoty 8.903,9 tys. zł z naruszeniem prawa, w tym:
- zaciągnięcia zobowiązań w wysokości przekraczającej plan wydatków ogółem o 7.652,5
tys. zł, co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania kwoty 727,4 tys. zł, co stosownie
do art. 138 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
- zapłacenia odsetek w kwocie 527 tys. zł z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań,
co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
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Ponadto kontrola wykazała:
- nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, polegające na niezaewidencjonowaniu zobowiązań
wymagalnych w łącznej kwocie 3.693 tys. zł, przez co księgi rachunkowe nie spełniały
wymogu rzetelności określonego w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości,
- zaklasyfikowanie wydatków w kwocie 12.521,7 tys. zł niezgodne z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów,
- nieegzekwowanie w obowiązujących terminach rozliczeń dotacji przekazanych na
realizację zadań; według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. nie rozliczono dotacji
udzielonych 207 podmiotom na łączną kwotę 44.530,6 tys. zł, a na dzień 28 lutego 2001 r.
dotyczyło to kwoty 17.251,6 tys. zł od 114 podmiotów,
- zwiększenie przez Sekretarza Stanu w MKiDN planu wydatków na konserwację zabytków
o kwotę 300 tys. zł, pochodzącą z niewykorzystanego limitu wydatków, przyznanych
Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z rezerwy ogólnej budżetu państwa na
organizację obchodów Rocznicy Katyńskiej; stanowiło to przekroczenie uprawnień
Ministra do dokonywania zmian w budżecie, co stosownie do art. 138 ust. 1 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- rozdysponowanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków z rezerwy
celowej budżetu państwa w kwocie 9.000 tys. zł, przyznanej na zakup książek dla bibliotek
prowadzonych przez samorządy, w sposób preferujący jednostki samorządu terytorialnego
o lepszej kondycji finansowej, co było niezgodne z celem utworzenia tej rezerwy,
- rozdysponowanie dotacji w kwocie 132.587 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na
zadania z zakresu kultury i sztuki wykonywane przez powiaty i samorządy województw,
bez badania realnych potrzeb działających tam instytucji kultury i możliwości ich
sfinansowania przez samorządy,
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- niedostateczne wywiązywanie się Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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.
Najwyższa Izba Kontroli podjęła działania w celu odzyskania kwoty 684,2 tys. zł, w tym
663,1 tys. zł wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz 21,1 tys. zł nie odprowadzonej
na rachunek dochodów budżetu państwa

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Wyegzekwowanie i odprowadzenie na rachunek dochodów budżetu państwa dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Terminowe rozliczanie dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych oraz
odprowadzanie dochodów budżetowych na rachunek właściwych miejscowo urzędów
skarbowych.
3. Kwalifikowanie wydatków do właściwych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Wyeliminowanie przypadków zaciągania zobowiązań przekraczających kwoty określone
w planie wydatków oraz płacenia odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.
5. Wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe zasady udzielania dotacji dla
niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych zgodnie
z upoważnieniem w art. 12 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego.

6. Objęcie ewidencją księgową wszystkich zobowiązań.
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7. Ustalanie kwot dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie
bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych
z prowadzeniem instytucji kultury, na podstawie rzetelnej analizy sytuacji
finansowej samorządów i rozpoznania rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
8. Opracowanie

i

wdrożenie

wewnętrznych

uregulowań

zapewniających

właściwe

sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu w zakresie określonym w art. 91
ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
9. Skierowanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o popełnieniu
czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach
podległych lub nadzorowanych przez MKiDN.

CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Dochody
W roku 2000 nie przewidywano i nie uzyskano dochodów w części 25 – Kultura
fizyczna i sport.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 25 Kultura fizyczna i
sport – tylko w dziale 91, rozdziale 9111 w wysokości 950,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 29,4 tys. zł, do łącznej wysokości 979,4 tys. zł. Zwiększenie wydatków
– z rezerw celowych – dotyczyło podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery
budżetowej.
Zrealizowane wydatki wyniosły 978,9 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach. W
strukturze wydatków największy udział stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od
wynagrodzeń, które wyniosły 482 tys. zł, tj. 49,2%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 5 osób. W porównaniu do planowanego
limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło 45,5%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 4.400 zł (bez
środków finansowych – w ramach §§ 11-17 – przekazanych tytułem refundacji wydatków na
rzecz Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu). W porównaniu do planowanego na 2000 r.
przeciętne wynagrodzenie było o 43% wyższe.
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Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 978,9 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po
zmianach.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły wydania z naruszeniem
obowiązujących przepisów kwoty 29 tys. zł na nagrody dla zawodników Akademickiego
Związku Sportowego - zdobywców medali na akademickich mistrzostwach świata w I półroczu
2000 r., co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1
pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Z przyczyn zależnych i niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej,
wydłużone zostały prace, związane z organizacją w Ministerstwie jednostki organizacyjnej
ds. kultury fizycznej i sportu. Było to główną, chociaż nie jedyną, przyczyną opóźnień w
realizacji wniosków pokontrolnych NIK, a także relatywnie wysokich, w stosunku do
poziomu zatrudnienia, wypłat wynagrodzeń pracowników w 2000 r.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 25 - Kultura fizyczna i sport, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaniechanie wypłacania – ze środków finansowych części 25 budżetu państwa - nagród
pieniężnych sportowcom uzyskującym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
sportowym.
2. Przyspieszenie prac o charakterze legislacyjnym, a w szczególności:
- opracowanie projektu nowelizacji ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i
grach na automatach oraz aktu wykonawczego, określającego zasady i tryb
dofinansowywania rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
- pilne wydanie brakujących aktów wykonawczych do ustawy o kulturze fizycznej oraz
opracowanie projektów aktów wykonawczych Rady Ministrów,
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- wydanie aktu wykonawczego do art. 9 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
- opracowanie projektu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie warunków,
form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla
uczniów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.371.079,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 266.292,8 tys. zł, tj. o 16,3%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 117.167,5 tys. zł, tj. o 7,9%, a realnie były niższe o
16,3%.
Główne źródło dochodów w 2000 r. stanowiły dochody działu 91 – Administracja
państwowa i samorządowa, przede wszystkim z tytułu opłat za koncesje i zezwolenia na
świadczenie powszechnych usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, które
zrealizowano w kwocie 1.310.503,4 tys. zł.
Niskie wykonanie dochodów wynikało z decyzji Ministra Łączności o zaniechaniu
poboru i odroczeniach spłaty części opłat za koncesje i zezwolenia na świadczenie usług
telekomunikacji stacjonarnej, a także z obniżenia kursu EURO w II połowie 2000 r. o 7%. W
wyniku wydanych decyzji, Minister odstąpił od pobrania dochodów budżetowych w 2000 r,
w łącznej kwocie 427.435,6 tys. zł (wg kursu EURO z dnia 29.12.2000 r.) na skutek
zaniechania poboru lub odroczenia opłat o 10 lat. Odroczenia opłat zastosowano wobec
operatorów, którzy dokonywali przyłączeń abonentów w obszarach wiejskich, o niskich
wskaźnikach liczby abonentów i wysokich kosztach inwestycji telekomunikacyjnych.
Znaczące dochody uzyskano także w dziale 59 – Łączność, w kwocie 59.868,2 tys. zł,
tj. 160% planu (4,4% dochodów ogółem). Pochodziły one głównie z Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej (57.858,2 tys. zł), z opłat operatorów za używanie linii, urządzeń i sieci
telekomunikacyjnych oraz z wpłat nadwyżki środków obrotowych.
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Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli, w Ministerstwie Łączności, w zakresie
gromadzenia dochodów dotyczyła niewystąpienia z upomnieniem do spółki Teler o wpłatę
opłat prolongacyjnych za dwie koncesje, w łącznej kwocie 594,4 tys. zł, płatnych do 31 grudnia
2000 r.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 26 - Łączność
w wysokości 96.063 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zmniejszone (per saldo)
o 2.582,7 tys. zł, do łącznej wysokości 93.480,3 tys. zł, przy czym:
- zostały zwiększone 5 decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych - część 83 o łączną
kwotę 893,9 tys. zł (na podwyżki wynagrodzeń, wraz z pochodnymi) oraz rezerwy ogólnej
o 700 tys. zł (na przeprowadzenie przetargu na koncesje telefonii komórkowej UMTS),
- decyzją z dnia 7 listopada 2000 r. zostały zmniejszone o kwotę 4.176,6 tys. zł, przekazaną
do nowej części 76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji.
Zrealizowane wydatki wyniosły 89.948 tys. zł, tj. 96,2% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 5.416,5 tys. zł, tj. o 5,7%,
a realnie były niższe o 14,3%.
Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniem przez
Ministra Finansów zasilenia części 26, w grudniu 2000 r. w związku z przewidywanym
niższym wykonaniem dochodów państwa.
Wydatki budżetowe w 2000 r. wykonane zostały w granicach kwot określonych w
ustawie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz
celowych i uzasadnionych przeniesień dokonanych przez Ministra Łączności.
Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji poniesione w kwocie 60.095,4 tys. zł,
stanowiły 66,8% wydatków ogółem i były niższe niż w 1999 r. o 15,3%. W wyniku ich
realizacji uzyskano planowane efekty rzeczowe w Poczcie Polskiej ( 47.671 tys. zł), w
centrali Ministerstwa Łączności (497,6 tys. zł), Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i
Pocztowej (1.110,7 tys. zł) i Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (7.961 tys. zł). Nie
uzyskano

zakładanych

efektów
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rzeczowych z tytułu inwestycji realizowanych w ramach zadań obronnych, na co przekazano
inwestorom kwotę 2.871 tys. zł. Łączna kwota niewykorzystanych środków na te inwestycje (
także w poprzednich latach), wzrosła do 11.137 tys. zł.
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 29.489,4 tys. zł stanowiły 32,8% wydatków
ogółem i były wyższe niż w 1999 r. o 22,3%. Główną pozycję tych wydatków stanowiły
zakupy towarów i usług w kwocie 15.275,2 tys. zł, tj. o 45% wyższej niż w 1999 r. Wzrost
ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem kosztów z tytułu opłat czynszowych,
po zmianie siedziby Ministerstwa Łączności, wzrostem wydatków na integrację z Unią
Europejską oraz przeprowadzeniem przetargu na telefonię komórkową UMTS. Drugą pozycję
wydatków bieżących stanowiły koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, poniesione w
kwocie 12.293,8 tys. zł, tj. o 5,7% wyższej niż w 1999 r.
W wyniku kontroli stwierdzono, że Ministerstwo Łączności zawarło umowy zlecenia
na wykonanie opracowań, w łącznej kwocie 110,4 tys. zł, które w ocenie NIK, winny być
wykonane w ramach regulaminowej działalności komórek Ministerstwa. Ministerstwo
Łączności nie sprawowało rzetelnego nadzoru i kontroli nad wydatkami środków
budżetowych w podległych jednostkach organizacyjnych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 901 osób, w tym w dziale 91 – 181 osób.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 13 osób, tj. o
1,5%, a w dziale 91 było niższe o 4 osoby, tj. o 2,2%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 102 osoby, tj. o 10,2%, a w dziale 91 było
niższe o 18 osób, tj. o 9%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.164 zł, w tym w
dziale 91 - 3.294 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
2000 r. było wyższe o 5,7% w ujęciu nominalnym, w tym dziale 91 o 11,6%, a realnie było
niższe o 4,3%, przy czym w dziale 91 było wyższe o 1,1%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 14,8%.

110
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 862 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec 1999 r. o 4,6%. Obejmowały one dodatkowe
wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zobowiązania wobec dostawców, składki oraz podatek
dochodowy od osób fizycznych.
Przychody zakładu budżetowego - Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna oraz
Gospodarstwa Pomocniczego przy Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej w
2000 r. wyniosły 127.496,5 tys. zł, i były wyższe o 28,2% od kwoty planowanej (po
zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach stanowił w 2000 r. 6,2%.
Wydatki Zakładu i Gospodarstwa (bez wpłat do budżetu) w 2000 r. wyniosły 53.107
tys. zł i były o 2,8% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 22,2% wyższe niż
wykonanie w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 36.888,7 tys. zł i były wyższe o 29,4% od
wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- dziewięciokrotny wzrost zaległości budżetowych, w porównaniu do stanu na koniec 1999
r,

- nierzetelne sprawowanie przez Ministerstwo Łączności nadzoru i kontroli nad
realizacją budżetu oraz nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek
organizacyjnych i zaniechanie kontroli wewnętrznej.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 26 - Łączność, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających
jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zapewnienie skutecznej kontroli wykorzystania przekazanych w 2000 r. środków
budżetowych na inwestycje Poczty Polskiej.
2. Sprawowanie rzetelnego nadzoru i egzekwowania bieżących i zaległych dochodów
budżetowych.
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3. Wyegzekwowanie wykonywania przez Departament Prawny Ministerstwa Łączności
pełnego zakresu regulaminowych zadań.
4. Ograniczenie

liczby

zawieranych umów do

uzasadnionego

minimum,

zgodnie

z kompetencjami i zakresem merytorycznym działalności komórek organizacyjnych
Ministerstwa.
5. Rozliczenie przekazanych w 2000 r. środków budżetowych na inwestycje Państwowej
Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej i Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

CZĘŚĆ 27 - GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie ustalono dochodów budżetowych, a wykonanie
wyniosło tylko 16 zł. Nie stwierdzono zaległości.
Wydatki
Zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły 698 tys. zł, tj. 83,3% planu po zmianach
(838 tys. zł). Całość wydatków zrealizowano w II połowie 2000 r. Przeznaczono je na
finansowanie

kosztów

nowoutworzonego

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

i

Budownictwa, nie finansując zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki w rozdziale
9111 – Jednostki centralne, tj. 97,9% zrealizowanych wydatków ogółem. Planowane w
kwocie 5 tys. zł wydatki w rozdziale 9100 – Integracja z Unią Europejską nie zostały
wykonane.
Realizując plan wydatków bieżących, w dniach 30 listopada 2000 r. i 21 grudnia 2000
r. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dokonał przeniesień pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej, finansując nieplanowane zadania, m.in. remont pomieszczeń
biurowych (42 tys. zł), zakup niszczarek dokumentów (10,6 tys. zł); mebli biurowych (18,4 tys.
zł); sprzętu RTV i magnetowidów (29,7 tys. zł). Większość zakupów realizowano w dniach
28 – 29 grudnia 2000 r.
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Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250 tys. zł zrealizowane zostały w 100%.
Wydatków majątkowych dokonano w listopadzie i grudniu 2000 r. w oparciu o plan zakupów
inwestycyjnych opracowany w ujęciu rzeczowo – finansowym. Zakupione środki trwałe
zostały zaewidencjonowane i przekazane w użytkowanie.
Na koniec 2000 r. zobowiązania ogółem wyniosły 3,2 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4 osoby i dotyczyło w całości działu 91 –
Administracja państwowa i samorządowa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
2000 r. wyniosło 4.646 zł.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- niecelowego wydatkowania kwoty 119,8 tys. zł, m.in. na remont pomieszczeń biurowych,
zakup materiałów biurowych, niszczarek, mebli biurowych, sprzętu RTV i magnetowidów,
- wykorzystania przejętych z Ministerstwa Gospodarki etatów na zatrudnienie (w niepełnym
wymiarze czasu pracy) pracowników, w tym m.in. kadry kierowniczej, zatrudnionych
jednocześnie na pełnym etacie w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, tj. w
jednostce nadzorowanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2000 rok
w części 27 – Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, określonych w art. 92 ustawy
o finansach publicznych, tj. wydatkowanie środków zgodnie z celami na które
zastały zaplanowane.
2. Zaniechanie zatrudniania pracowników zatrudnionych jednocześnie w RCSS.
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CZĘŚĆ 28 - NAUKA
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 6.623 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 5.533 tys. zł, tj. o 507,6%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 5.728,3 tys. zł, tj. o 46,4%, a realnie były niższe
o 51,3%.
Głównymi źródłami dochodów były nie planowane zwroty nie wykorzystanych, bądź
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków przekazanych na realizację projektów
badawczych wraz z odsetkami oraz pobrane kary umowne, uzyskane w 2000 r. w łącznej
kwocie 5.149,4 tys. zł.
Należności według stanu na koniec grudnia 2000 r. wyniosły (według ustaleń kontroli
NIK) 18.847,5 tys. zł (były wyższe w stosunku do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 273%) i
dotyczyły należności z tytułu projektów badawczych i zamawianych (16.197 tys. zł),
należności „upadłych” dłużników byłego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki
(CFRNiT

- 2.465,4

tys.

zł)

oraz

przeterminowanej

należności

b.

CFRNiT

od

Częstochowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (185,1 tys. zł).
Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:

- zaniżenia planowanych na 2000 r. dochodów budżetowych w części 28 – Nauka
o co najmniej 494,8 tys. zł, w wyniku nie uwzględnienia dochodów byłego
Centralnego

Funduszu

Rozwoju

Nauki

i

Techniki

z

tytułu

należności

przeterminowanych oraz z podziału masy upadłościowej,
- zaniechania ustalania należności Skarbu Państwa w kwocie ok. 20 mln zł. Należności
budżetowe nie spłacone na koniec 2000 r i nie wykazane w sprawozdawczości budżetowej
jako zaległości wynosiły ok. 16,2 mln zł. Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa
stanowi stosownie do art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych,
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- niewyegzekwowania przez Urząd KBN zwrotu ok. 11,6 mln zł wykorzystanych niezgodnie
z postanowieniami umów o realizację projektów badawczych własnych i zamawianych.
Umorzenia ww. należności dokonywano w oparciu o - niezgodne z obowiązującymi
przepisami - uchwały zespołów KBN. Niezgodne z obowiązującymi przepisami umarzanie
należności budżetowych stanowi - stosownie do art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych - naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 28 - Nauka w wysokości
3.071.548 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 902,5 tys. zł, do łącznej
wysokości 3.072.450,4 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Według sprawozdawczości budżetowej (kierowanej przez KBN do Ministra Finansów
oraz "Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2000 r. w części 28 - Nauka"
przedłożonego przez KBN Sejmowi) wydatki budżetowe w części 28 - Nauka, zaplanowane
w wysokości 3.072.450,4 tys. zł wykonane zostały w kwocie 2.937.501,8 tys. zł, tj. w 95,6%
planu po zmianach; w tym wydatki w dziale 77 - Nauka, zaplanowane w kwocie 3.050.506 tys.
zł wykonano w kwocie 2.916.780,2 tys. zł, tj. w 95,6%. Przyczyną niewykonania planowanych
wydatków było nieprzekazanie KBN przez Ministra Finansów w 2000 r. środków
finansowych w łącznej kwocie 134.820,5 tys. zł oraz niepełne wykorzystanie środków przez
jednostki naukowe, jednostki badawczo - rozwojowe oraz urząd KBN.
Faktyczne wydatki budżetowe w części 28 - Nauka w 2000 r. były wyższe
od wykazanych w sprawozdaniach o 2.321,1 tys. zł i wynosiły 2.939.822,9 tys. zł. Urząd
Komitetu Badań Naukowych w sprawozdaniach nie uwzględnił wydatków w kwocie 2.049,7
tys. zł (stanowiącej równowartość w złotych 491.426,18 EURO), pochodzącej ze środków
zagranicznych nie podlegających zwrotowi, przekazanej KBN przez Kwaterę Główną NATO
w Brukseli na finansowanie programu stypendialnego NATO. W sprawozdaniu KBN nie
wykazano także wydatków na sumę 271,4 tys. zł sfinansowanych: w kwocie 251,4 tys. zł
przez

sponsorów

oraz
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uczestników Europejskiej Konferencji Ministerialnej "Information Society: Accelerating
European Integration" (którzy dokonywali wpłat na konto urzędu KBN) oraz w kwocie 20
tys. zł środkami przekazanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, które Minister
Nauki - Przewodniczący KBN na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy o utworzeniu KBN
przeznaczył na pokrycie części kosztów zorganizowania ww. konferencji.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały wydatki w
dziale 77 - Nauka, które w wydatkach ogółem stanowiły 99,3%.
W wydatkach w dziale 77 - Nauka dominowały wydatki na finansowanie
i dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych
oraz badania własne szkół wyższych, które w strukturze wydatków tego działu stanowiły
60,6% oraz wydatki na finansowanie i dofinansowanie inwestycji jednostek naukowych i
badawczo – rozwojowych i wydatki na finansowanie projektów badawczych, stanowiące po
15% wydatków tego działu.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 299 osób, w tym w dziale 91 - 263 osoby.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. zwiększyło się o 5 osób. W
porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o 27
osób, a w dziale 91 niższe o 13 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r.
wyniosło 2.850 zł, w tym w dziale 91 – 2.983 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wzrosło o 10,5%, w tym w dziale 91 o 11,3%.
Zobowiązania wymagalne ogółem na koniec grudnia 2000 r. (według ustaleń kontroli
NIK) wyniosły 37.960,3 tys. zł. Zobowiązania te wystąpiły w dziale 77 – Nauka i dotyczyły
zobowiązań z tytułu zawartych umów na realizację projektów badawczych.
Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 1.416,5 tys. zł
i w sprawozdawczości budżetowej zostały zaniżone o 1,3 tys. zł. Wykonane przychody były
wyższe o 0,3% od kwoty planowanej (po zmianach).
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Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 1.381,1 tys. zł i były o 2,2%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 7,1% wyższe niż wykonanie 1999 r.
Wpłata do budżetu wyniosła 17,1 tys. zł; w 1999 r. – 11,3 tys. zł. Gospodarstwo pomocnicze
pomimo osiągania dodatniego wyniku finansowego w 1999 i 2000 roku nie naliczało i nie
odprowadzało podatku dochodowego, a wysokość wpłaty z zysku do budżetu ustalona została
z pominięciem tego podatku. Należność budżetu państwa z tytułu nieprawidłowych
zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz wpłaty z zysku do
budżetu wyniosła za 1999 r. - 3,9 tys. zł, a za 2000 r. - 4,7 tys. zł. Ponadto, sprzedaży usług na
rzecz Urzędu KBN dokonywano z naruszeniem art. 20 ust. 9 ustawy o finansach publicznych,
tj. nie według kosztów własnych świadczonych usług. I tak w 2000 r. Zakład obciążył urząd
Komitetu Badań Naukowych kwotą 1.350 tys. zł, podczas gdy koszt własny świadczonych
usług był niższy o ponad 30 tys. zł.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły również:
- prowadzenia rachunkowości przez dysponenta głównego z naruszeniem art. 24 ustawy o
rachunkowości oraz przepisów zarządzenia Ministra Finansów Nr 46 z dnia 1 sierpnia
1995 r., a w szczególności nieujmowania w księgach rachunkowych należności i
zobowiązań Urzędu KBN z tytułu zawartych umów o realizację projektów badawczych:
własnych, zamawianych, celowych. Nie ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania
wymagalne na koniec 2000 r. wynosiły 37.960,3 tys. zł,
- zaplanowania i wydatkowania kwoty 3.177 tys. zł na sfinansowanie kosztów działań
organizacyjno-informacyjnych

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 Finansów3 – w rozdziale 7700 - Integracja z Unią Europejską,

3

Rozporządzenie 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 kwotą 313,9 tys. zł kosztów podróży i zakwaterowania członków
zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych ze środków na
naukę, mimo że przepisy art. 14 ust. 2 ustawy o utworzeniu KBN nie przewidują
tego typu wydatków ze środków ustalonych w budżecie na naukę i do 1998 r. były
one finansowane ze środków ujętych w dziale 91 – Administracja państwowa
i samorządowa.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2000 r.
w części 28 – Nauka, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających
jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Założenie ewidencji należności budżetowych i w oparciu o tę ewidencję planowanie
dochodów budżetowych w części 28 - Nauka.
2. Zaprzestanie dotychczasowej - niezgodnej z obowiązującymi przepisami - praktyki
odstępowania przez Urząd KBN od żądania zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem na podstawie uchwał podejmowanych w tej sprawie przez zespoły.
3. Wyegzekwowanie
środków
wydatkowanych
niezgodnie
z
przeznaczeniem,
zakwalifikowanych przez służby finansowo-księgowe Urzędu jako podlegające zwrotowi
do budżetu państwa.
4. Opracowanie zakładowego planu kont uwzględniającego wymogi obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
5. Jednocześnie aktualny pozostaje przekazany Ministrowi Nauki – Przewodniczącemu
Komitetu Badań Naukowych, po ubiegłorocznej kontroli budżetowej – dotychczas nie
zrealizowany – wniosek dotyczący planowania i ewidencjonowania wydatków
budżetowych na finansowanie kosztów działań organizacyjno-informacyjnych
wspomagających przygotowanie polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w 5
Programie Ramowym Unii Europejskiej.
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CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 82.528,7 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 29.684,7 tys. zł, tj. o 56,2%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 7.802,4 tys. zł, tj. o 8,6%, a realnie niższe o
17,0%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: różne dochody (44.923,2 tys. zł),
nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych
(12.000,8 tys. zł) oraz odsetki (9.781,8 tys. zł).
Przyczyną uzyskania wyższych dochodów niż planowane było niedoszacowanie ich
na etapie planowania oraz zmiana stanu prawnego w trakcie roku budżetowego, odnośnie
źródeł powstania dodatkowych dochodów, a także wykonanie przez Zakład Budżetowy Wojskowe Misje Pokojowe wniosku pokontrolnego NIK.
W Komendzie Portu Wojennego w Gdyni szef sztabu, pełniący obowiązki
komendanta, w październiku 2000 r. umorzył wierzytelności Spółki EXPO II w kwocie 51,5
tys. zł, w tym należność budżetu państwa w kwocie 34,3 tys. zł, z naruszeniem § 3 ust. 1 pkt 1
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 oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 29 – Obrona narodowa w
wysokości 13.679.217,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 146.081,1 tys.
zł do łącznej wysokości 13.825.298,1 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. § 11 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
i zakładów budżetowych, § 15 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 13.239.205,3 tys. zł, (wraz z wydatkami nie
wygasającymi z końcem 2000 r.), tj. 95,8% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 772.525,8 tys. zł, tj. o 6,2%,
a realnie były niższe o 3,5%.
W zrealizowanych wydatkach dominującą pozycję stanowił § 22 – Świadczenia
społeczne, z którego wydatkowano 2.973.544,2 tys. zł, tj. 21,5% budżetu po zmianach. Istotną
pozycję stanowiły również wydatki: w § 12 – Uposażenia żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy w kwocie 2.212.127,9 tys. zł, tj. 16,0%; w § 72 – Wydatki na finansowanie
inwestycji jednostek i zakładów budżetowych w kwocie 1.334.648,7 tys. zł, tj. 9,7%; § 36 –
Usługi materialne w kwocie 1.111.075,0 tys. zł, tj. 8,0%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. żołnierzy zawodowych, służby nadterminowej i
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 87.906 osób, w tym: w dziale 91 –
1.374 osoby. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 1.199
osób, tj. o 1,4%, w tym w dziale 91 – niższe o 25 osób, tj. o 1,8%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 3.184 osoby, a w
dziale 91 – o 126 osób. Przeciętne miesięczne uposażenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.440 zł,
w tym w dziale 91 – 4.393 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne uposażenie brutto w 2000
r. było wyższe o 12,9% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 – o 20,9%, a realnie
wzrosło o 2,5%, w tym w dziale 91 – o 9,8%. W porównaniu do planowanego na 2000 r.,
przeciętne miesięczne uposażenie brutto było niższe o 1,6%.
Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2000 r. wyniosło 64.727 osób, w tym w dziale
91 – 567 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o
2.494 osoby, tj. o 3,7%, w tym w dziale 91 – o 62 osoby, tj. o 9,9%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 12.053 osoby, a w
dziale 91 – o 158 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 1.525
zł, w tym w dziale 91 – 2.966 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 11,5% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale
91 – o 20,6%, a realnie wzrosło o 1,3%, w tym w dziale 91 – o 9,5%. W porównaniu do
planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 21,7%.
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W 2000 r. odbywało służbę 102.055 żołnierzy niezawodowych. W porównaniu do
1999 r. przeciętny stan osobowy żołnierzy niezawodowych w 2000 r. był wyższy o 2.365
osób, tj. o 2,4%, a od liczby etatów niższy o 7.500 osób.
Przeciętne miesięczne uposażenie żołnierzy niezawodowych (§ 21) w 2000 r.
wyniosło 100,41 zł i było wyższe o 5,7% od uposażenia w 1999 r.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 410.956,3 tys. zł, w tym
wymagalne 11.004,0 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1999 r. w odniesieniu do zobowiązań ogółem o 162,9% (w 1999 r. zobowiązania wymagalne
nie wystąpiły). Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w
kwocie 370,6 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 1999 r. o 10,8%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 642.906,3 tys. zł i były o 10,3% wyższe od kwoty planowanej (po
zmianach).
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 633.792,7 tys. zł i były o 11,8% wyższe od kwoty planowanej (po
zmianach) oraz o 10,7% wyższe niż wykonanie w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły
18.707,9 tys. zł i były wyższe o 43,7% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego prognozowania dochodów budżetowych, w tym nieuwzględnienia
wszystkich źródeł dochodów na etapie ich planowania,
- nieterminowego regulowania zobowiązań wymagalnych,
- sprzecznych regulacji resortowych (regulamin udzielania zamówień publicznych, rozkazy
Szefa Sztabu Generalnego WP) z ustawą o zamówieniach publicznych,

- braku uporządkowania stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych z etatami
jednostek organizacyjnych resortu,
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- niezapewnienia właściwych warunków funkcjonowania resortowych organów
dyscypliny finansów publicznych,
- niskiego stopnia likwidacji szkód w mieniu wojska, w tym szczególnie powstałych w
latach ubiegłych.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 29 – Obrona narodowa, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1.

Określanie, na etapie sporządzania projektu budżetu MON, potencjalnych źródeł
dochodów budżetowych oraz rzetelne ich planowanie, w szczególności przez
dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia.

2.

Ustalanie należności budżetowych w sposób bezsporny oraz terminowe ich
egzekwowanie, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym, w celu niedopuszczenia do
powstawania zaległości budżetowych.

3.

Podjęcie skutecznych działań na rzecz prawidłowego wywiązywania się wojskowych
ośrodków szkolenia sportowego (wojskowych jednostek budżetowych) z obowiązków
egzekwowania należności od wojskowych klubów sportowych za wynajem lub dzierżawę
majątku Skarbu Państwa oraz wszczęcie stosownych postępowań windykacyjnych, w
szczególności od WKS: „WAWEL”, „ZAWISZA”, „ŚLĄSK” i „LEGIA”, w celu
odzyskania należnych budżetowi państwa dochodów.

4.

Sukcesywne porządkowanie stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych, pełniących
służbę w siłach zbrojnych, a pozostających poza etatami jednostek wojskowych i
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w celu zapewnienia
zgodności pomiędzy etatami, stanami ewidencyjnymi żołnierzy i limitami zatrudnienia
określonymi w ustawach budżetowych, a także przewidywanymi stanami wynikającymi z
programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

122
5.

Doprowadzenie do zgodności „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na
zasadach szczególnych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej”
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę
bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub
inny ważny interes państwa.

6.

Unieważnienie rozkazów nr nr 130 i 131 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia
12 czerwca 2000 r., jako sprzecznych z ustawą o zamówieniach publicznych.

7.

Rozważenie możliwości zlecenia, na podstawie art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego WP zadań
w zakresie przygotowywania, w porozumieniu z dowódcami rodzajów sił zbrojnych,
planów technicznego wyposażenia sił zbrojnych (zakupów) i podejmowania prac
badawczo-rozwojowych na ich rzecz, zgodnie z programem przebudowy i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP, z jednoczesnym podziałem na zamierzenia realizowane
centralnie i decentralnie.

8.

Terminowe

regulowanie

zobowiązań

celem

niedopuszczenia

do

powstawania

w przyszłości zobowiązań wymagalnych skutkujących dodatkowymi obciążeniami
budżetu z tytułu odsetek.

9.

Spowodowanie uregulowania należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu

niedokonanej wpłaty w wysokości 264,0 tys. zł przez resortowe zakłady budżetowe.
10.

Wzmocnienie dyscypliny w zakresie likwidacji szkód w mieniu wojska,

zwłaszcza szkód z lat ubiegłych, w szczególności powstałych z tytułu ponoszonych
kar, odszkodowań i odsetek.

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody części 30 wyniosły 672,7 tys. zł. Dochody te nie były
planowane i pochodziły z wpłat do budżetu o charakterze jednorazowym.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 30 - Oświata
i wychowanie w wysokości 258.710 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o
74,4% (o 192.398,9 tys. zł), do łącznej wysokości 451.108,9 tys. zł. Podstawowa kwota
zwiększeń 182.976 tys. zł (95,1% ich ogółu) związana była z upoważnieniem Ministra
Edukacji Narodowej do przeprowadzenia w 2000 r. centralnych zakupów autobusów oraz
pracowni internetowych dla szkół z wykorzystaniem środków planowanych na ten cel w
rezerwach celowych (art. 48 i 49 ustawy budżetowej na rok 2000).
Zrealizowane wydatki wyniosły 424.826,8 tys. zł, tj. 94,2% budżetu po zmianach.
Minister Edukacji Narodowej otrzymał w 2000 r. środki niższe od przewidzianych dla części
30 (tj. kwotę 424.894,3 tys. zł), z czego w trakcie 2000 r. jednostki podległe nie wykorzystały
i zwróciły do budżetu 67,5 tys. zł. Wydatki realizowane były w 4 działach klasyfikacji
budżetowej, przy czym 95,5% ogółu wydatków przeznaczono na finansowanie zadań z
zakresu oświaty i wychowania. W ogólnej kwocie wydatków 43,9% (186.669,6 tys. zł)
stanowiły wydatki majątkowe, przeznaczone przede wszystkim na zakupienie 346 autobusów
i ponad 2,5 tys. pracowni komputerowych dla szkół, 38,3% (162.806,6 tys. zł) stanowiły wydatki
bieżące jednostek budżetowych (urzędu Ministra Edukacji Narodowej oraz 17 podległych
jednostek budżetowych), 11,2% (47.449,1 tys. zł) stanowiły dotacje (w tym 33.131 tys. zł
przeznaczono na finansowanie zadań powierzonych jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych), a 6,6% (27.901,2 tys. zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych (w
96,9% dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli). Ograniczenie środków o 26.214,6
tys. zł, tj. o 5,8%, spowodowało zmniejszenie wydatków urzędu Ministra przewidziane w
dziale 79 - Oświata i wychowanie. Dotyczyło to przede wszystkim wydatków związanych z
dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 8062), jak również kwoty
322 tys. zł przewidzianej do wykorzystania w części 30 w ramach podziału rezerwy ogólnej
budżetu państwa.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 945 osób, w tym w dziale 91 - 234 osoby.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 18
osób, a w dziale 91 niższe o 43 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r.
wyniosło

3.198

zł,

w

tym

w

dziale

91

-

3.430

zł.
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W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
części 30 było wyższe o 1,9%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 3.079,9 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Z tytułu kar i odsetek wydatkowano w tej części
budżetu 57,4 tys. zł. Na skutek nierzetelnych wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej
nastąpiło znaczące niedoszacowanie skutków finansowych wdrożenia w 2000 r. ustawy z dnia
18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Powstałe z tego tytułu nieprzewidziane zobowiązania budżetu państwa wyniosły
1.286.488,6 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2000 r. dla 2.748 jednostek samorządu terytorialnego
prowadzących szkoły i placówki oświatowe przekazano z tego tytułu 708.285,7 tys. zł. Spłata
pozostałej kwoty, powiększonej o odsetki od kredytów zaciąganych przez jednostki
samorządu terytorialnego na sfinansowanie wdrożenia wspomnianej ustawy, obciążyła budżet
2001 r.
Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
9.163,4 tys. zł i były wyższe o 5,7% od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
9.495,5 tys. zł i były o 6% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do budżetu
wyniosły 180,2 tys. zł, w tym 179 tys. zł, tj. 99,3%, związane było z zakończeniem z końcem
2000 r. działalności w formie środków specjalnych w jednostkach podległych. Zgodnie z art.
193 ustawy o finansach publicznych środki specjalne utworzone na podstawie
obowiązującego uprzednio rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w
sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych mogły funkcjonować do dnia 31
grudnia 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nieujęcia w dochodach części 30 wpływów z tytułu odsetek bankowych związanych
z prowadzeniem środków specjalnych Ministerstwa (dział 79 - Oświata
i wychowanie) oraz zwrotów pobranych w nadmiarze lub nie wykorzystanych
dotacji z tego działu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
(łącznie 14,8 tys. zł). Dochody te zaewidencjonowano bez uzasadnienia w części 38
- Szkolnictwo wyższe,
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- planowania wydatków w kwotach zawyżonych o 224 tys. zł w stosunku do potrzeb
i zakresu zadań realizowanych przez Ministerstwo i jednostki finansowane, w tym
planowania dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego - Zakładowe Domy
Mieszkalne Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 74 tys. zł na dopłaty do
ogrzewania mieszkań zakładowych, mimo braku uzasadnienia i podstaw prawnych
takiego dofinansowania ze środków budżetowych oraz planowania wydatków
majątkowych w kwocie 150 tys. zł, zaklasyfikowanych do rozdziału 8221 - Zakłady
opiekuńczo - wychowawcze, które nie znajdowały uzasadnienia w realizowanych
przez Ministerstwo zadaniach inwestycyjnych i zakupach majątkowych,
- finansowania zadań nie wynikających z zakresu działania Ministra Edukacji
Narodowej jako organu administracji rządowej w kwocie 153,9 tys. zł, w tym
wydatkowania powyższych środków z rezerwy celowej (poz. 22) niezgodnie
z przeznaczeniem tej rezerwy, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych),
- niewyegzekwowania (do połowy marca 2001 r.) rozliczeń z udzielonych dotacji
i potwierdzenia wykonania powierzonych zadań o wartości 10.177,4 tys. zł,
- dokonywania niedopuszczalnych (w myśl art. 96 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) zmian w planie wydatków części 30 poprzez zwiększenie w trakcie
roku - o więcej niż 5% (tj. o kwotę 346,6 tys. zł) - planowanych wydatków
w rozdziale 8071, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych),
- niedostatecznego realizowania zadań (art. 91 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
w zakresie nadzoru i kontroli oraz dokonywania ocen całości gospodarki finansowej
w

podległych

jednostkach

organizacyjnych,

co

sprzyjało

powstawaniu

nieprawidłowości w realizacji budżetu,
- niepełnej realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych do Ministra Edukacji
Narodowej po kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r. w części 33, która
spowodowała występowanie zbliżonych nieprawidłowości w realizacji budżetu
części 30 – Oświata i wychowanie.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 30 - Oświata i wychowanie, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Negatywnie ocenia natomiast działania Ministra Edukacji Narodowej
związane z nierzetelnym wyliczeniem w 2000 r. skutków finansowych zmian
w zasadach wynagradzania nauczycieli, wprowadzanych ustawą z dnia 18 lutego
2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Kalkulacja skutków finansowych wdrożenia nowelizacji ustawy była nierzetelna, a
ponadto Minister Edukacji Narodowej nie określił w szczególności standardów zatrudnienia
nauczycieli, co uniemożliwiło określenie kwoty, jaką państwo winno, zgodnie z art. 30 ust. 8
ustawy zagwarantować na wypłaty tych wynagrodzeń w 2000 r. i spowodowało, że trudno
jest ustalić kwotę wynagrodzeń, które nie zostały zapłacone w 2000 r. ponieważ ze środków
budżetu państwa zobowiązano się sfinansować wynagrodzenia dla nielimitowanej liczby
nauczycieli. Stwierdzono także, że Minister Edukacji Narodowej z naruszeniem trybu
przewidzianego w art. 31 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydał bez porozumienia z
Ministrem Finansów rozporządzenie z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wynagradzania nauczycieli oraz rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zaś rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego, wydane zostało z naruszeniem art. 35 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, tj. bez uzyskania opinii
reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Przestrzeganie zasad określonych w art. 91 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek podległych.
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2. Planowanie wydatków budżetowych w powiązaniu z zakresem zadań rzeczowych
przewidzianych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Pełne rozliczenie finansowe oraz rzeczowe udzielonych w 2000 r. oraz w latach
wcześniejszych dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych.
4. Zaprzestanie planowania dotacji nie znajdujących uzasadnienia w obowiązującym
stanie prawnym, w tym dotowania kosztów energii cieplnej dostarczanej na cele
bytowe w mieszkaniach zakładowych Ministerstwa.

CZĘŚĆ 31 - PRACA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 5.221 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 4.386,4 tys. zł, tj. o 525,3%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.900,7 tys.
zł, tj. o 125%, a realnie wzrosły o 2.877,5 tys. zł, tj. o 122,7%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były nieplanowane dochody Centrali
Ministerstwa w § 77 - Różne dochody w wysokości 4.128 tys. zł, w tym:
- 1.986,8 tys. zł z tytułu kar umownych,
- 88,6 tys. zł z tytułu zwolnienia z podatku VAT transakcji z Bankiem Światowym,
dokonanego decyzją Ministra Finansów;
- 1.170,0 tys. zł z tytułu zwrotu pozostałych z lat ubiegłych środków na rachunku
inwestycyjnym,
- 816,0 tys. zł z tytułu odsetek naliczonych w latach ubiegłych od środków gromadzonych
na rachunku depozytowym.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości 66.519,0 tys. zł. W
ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 77.016,8 tys. zł, do łącznej wysokości 143.535,8
tys. zł.
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Zwiększenia wydatków dotyczyły:
- finansowania działalności Komend Wojewódzkich OHP w okresie marzec - grudzień 2000
r. z rezerw celowych (54.071,2 tys. zł);
- sfinansowania podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od dnia 1 stycznia 2000 r. dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej
oraz pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej (1.095,9 tys. zł);
- zadań o charakterze ogólnokrajowym, realizowanych przez Komendę Główną OHP
(18.116,0 tys. zł);
- dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie ponadregionalnych usług
opiekuńczych (600,0 tys. zł);
- programów Phare (1.183 tys. zł));
- finansowania z kredytu Banku Światowego wydatków związanych z realizacją
komponentu A i podkomponentu B1 Programu Aktywizacja Obszarów Wiejskich (2.550,7
tys. zł).
Zrealizowane wydatki wyniosły 141.353 tys. zł, tj. 98,5% budżetu po zmianach (w tym
wydatki niewygasające 4.053 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2.977 osób, w tym w dziale 91 - 245 osób.
W porównaniu do planowanego w ustawie budżetowej limitu, przeciętne zatrudnienie było
wyższe o 1.909 osób, tj. o 178,7%.
Wzrost zatrudnienia spowodowany został przejęciem przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej - z dniem 1 marca 2000 r.- komend wojewódzkich OHP.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 1.860 zł, w tym w
dziale 91 – 3.480 zł. W porównaniu do planowanego w ustawie budżetowej na 2000 r.,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 180 zł, tj. o 11,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 5.859,1 tys. zł.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 47,7 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 1999 r.
o 42,2%.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła uchybienie, polegające na dopuszczeniu się
zwłoki w zapłacie zobowiązań, powodujące uszczuplenie środków publicznych wskutek
zapłaty odsetek w kwocie 47,7 tys. zł, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych. Najwyższa
Izba Kontroli nie stawia w tej sprawie wniosku, ponieważ w opisanych naruszeniach toczą się
już postępowania przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Przychody zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 35.839,5 tys. zł i były wyższe o 7,5% od kwoty planowanej. Formy te nie
były dotowane z budżetu.
Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środka specjalnego w
2000 r. wyniosły 34.918,1 tys. zł i były wyższe o 6,6% od kwoty planowanej oraz o 18,9%
wyższe niż wykonanie 1999 r (29.362,0 tys. zł).
Wpłaty do budżetu wyniosły 478,8 tys. zł i były wyższe o 3,6% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 31 - Praca, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
Dochody
Zrealizowane dochody wyniosły 20.626 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na
2000 r. były wyższe o 2.005 tys. zł, tj. o 10,8%.
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W zrealizowanych dochodach największy udział miały dochody uzyskane w dziale 40
- Rolnictwo - 59,7% (12.324 tys. zł) i w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa
- 21,0% (4.337 tys. zł).
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były wpływy z usług (§ 42) uzyskane przez
stacje chemiczno-rolnicze (6.606 tys. zł) z tytułu wykonywanych zleceń na badania gleb,
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 43) uzyskane przez Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (3.412 tys. zł), ze sprzedaży wydawnictw i
środków trwałych oraz wpłaty z nadwyżek środków obrotowych środków specjalnych (§ 72)
funkcjonujących przy Centralnym Inspektoracie Standaryzacji (3.171 tys. zł). Istotnym
źródłem dochodów były zwroty przez banki nienależnie pobranych dopłat do oprocentowania
kredytów udzielonych na cele rolne w 1998 i 1999 roku oraz wpływy uzyskane z Niemiec, z
tytułu refundacji kosztów szczepień przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących,
przeprowadzonych w 1999 r. w pasie przygranicznym.
W 2000 r. nie nastąpiła poprawa w egzekwowaniu należnych dochodów przez
Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia. Należności na koniec grudnia 2000 r.
wystąpiły głównie w dziale 40 Rolnictwo w wysokości 833,5 tys. zł i były wyższe do stanu na
koniec 1999 r. o 309,8%. Udział należności w dochodach ogółem 2000 r. stanowił 8,1% i
zwiększył się w porównaniu do 1999 r. o 3,1 pkt. procentowego.
Dochody budżetowe były przekazywane przez Ministerstwo w obowiązujących
terminach.
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły kwoty 1.804,6 tys. zł,
tj. 8,7% dochodów ogółem, z tego z tytułu:
- niepobrania na dochody budżetu Ministerstwa kwoty 1.800,1 tys. zł, uzyskanej przez
Gospodarstwo Pomocnicze - Zakład Obsługi Ministerstwa z tytułu najmu powierzchni
biurowej,
- nieodprowadzenia przez Główny Inspektorat Inspekcji Nasiennej kwoty 4,5 tys. zł na
dochody budżetu państwa, którą uzyskano ze sprzedaży broszury pt. "Wykaz odmian".
Uzyskaną kwotę zaksięgowano jako zwrot wydatków. Stanowiło to naruszenie dyscypliny
finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 32 - Rolnictwo
w wysokości 864.361 tys. zł.
W ciągu 2000 roku wydatki zostały zwiększone per saldo o 9.851 tys. zł do wysokości
874.212 tys. zł, w wyniku przeniesień z rezerw celowych.
Zrealizowane wydatki, łącznie z niewygasającymi z końcem 2000 r. (w kwocie 15.626
tys. zł) wyniosły 848.003 tys. zł, tj. 97,0% budżetu po zmianach. W strukturze zrealizowanych w
2000 r. wydatków największy udział miały wydatki w działach: 40 -Rolnictwo (49,4%) i 94 Finanse (44,9%).
Zrealizowane wydatki w dziale Rolnictwo wyniosły 418.941 tys. zł i w porównaniu do
budżetu po zmianach były niższe o 5,6%, tj. o 24.806 tys. zł, głównie z powodu wprowadzonych
przez Ministra Finansów w końcu listopada i w grudniu 2000 r. blokad środków i
zmniejszonego zasilania Ministerstwa w środki.
Nieprawidłowości w zakresie wydatków w dziale Rolnictwo dotyczyły:
- nieujęcia przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w sprawozdaniu budżetowym Rb-30
za rok 2000 r. dotacji, w kwocie 1.768,2 tys. zł, otrzymanej na realizację Krajowej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych i dotacji, w kwocie 4,6 tys. zł, otrzymanej na refundację
części poniesionych kosztów przez stacje hodowli i unasieniania zwierząt przy wydaniu
publikacji biuletynów informacyjnych o hodowli pszczół,
- przeznaczenia środków w kwocie 55,4 tys. zł na sfinansowanie wydatków na Strukturalny
Program Przygotowawczy w zakresie rybołówstwa, które nie zostały zaplanowane.
Zrealizowanie tych wydatków należy uznać za czyn wypełniający dyspozycję art. 138 ust.
1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tzn. stanowiący naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, a polegający na przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania
wydatków ze środków publicznych,
- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt
(CSHZ) dotacji w kwocie 24,0 tys. zł, otrzymanej na postęp biologiczny w produkcji
zwierzęcej,

poprzez

zaliczenie

do

kosztów

realizacji

zadań

czynności
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i zakupu materiałów nie związanych z realizacją tych zadań, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Negatywnie należy ocenić przy tym, nieprowadzenie
przez Centralną Stację wyodrębnionej dokumentacji księgowej dla dotacji, co stanowiło
naruszenie § 53 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia
2000 roku w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania tych dotacji.
Ponadto w wykonaniu wydatków budżetowych stwierdzono nieprawidłowości
i uchybienia, polegające na nietrafnym planowaniu niektórych wydatków na zadania
w rolnictwie, w wyniku czego m.in. nie wykorzystano z budżetu środków na dotacje do
postępu biologicznego w produkcji roślinnej w wysokości 7.312 tys. zł. Z zaplanowanej
dotacji w kwocie 109.350 tys. zł, przeznaczonej na postęp biologiczny w produkcji roślinnej,
wydatkowano 102.038 tys. zł.
Ustalone wydatki w dziale 94 - Finanse w kwocie 381.700 tys. zł zostały zrealizowane
w wysokości 380.397 tys. zł oraz przeznaczone w kwocie 377.959 tys. zł na dopłaty do odsetek
od kredytów na cele rolne (rozdział 9411) i w wysokości 2.438 tys. zł na dopłaty do odsetek
od kredytów na cele gospodarki rybackiej (rozdział 9412). Dopłaty te były realizowane w
ramach zawartych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zrealizowane do końca grudnia 2000 r. wydatki na dopłaty do odsetek od kredytów
rolnych wyniosły 366.959 tys. zł i w porównaniu do kwoty przyjętej w ustawie były niższe o
11.041 tys. zł, tj. o 3,0%. W porównaniu do wykonania 1999 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 4,2%, a realnie były niższe o 5,3%.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działanie Ministerstwa w zakresie
wydatkowania ze środków 2000 r., w styczniu 2000 r., kwoty 16.663 tys. zł na dopłaty
do odsetek od kredytów rolnych za grudzień 1999 r. Kwota ta nie została
w ustawowym terminie zgłoszona przez Ministerstwo do wydatków niewygasających
z końcem 1999 r. i z tego powodu nie znalazła się w wykazie, stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które nie wygasają z końcem 1999 r. Wprawdzie Ministerstwo
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posiadało na takie działanie zgodę Ministra Finansów, wydatek ten było jednak
niezgodny z zasadami, określonymi w art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 102 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 6.412 osób, w tym w dziale 91 - 616
osoby. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było
niższe o 4.409 osób (na skutek zawyżania limitów zatrudnienia na etapie planowania w
zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych podległych Ministerstwu).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 2000 r. wyniosło 1.938 zł, w tym w dziale 91 - 2.564 zł. Planowane na 2000 r.
środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane ogółem w 75,9%, w tym w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa - w 103,2%, w związku ze zwiększeniami
wynagrodzeń w ciągu roku w drodze uchwał i rozporządzeń Rady Ministrów.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zjawisko niewykorzystywania limitów
zatrudnienia przy jednoczesnym wykorzystywaniu planowanych środków na wynagrodzenia.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 4.605 tys. zł.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
w 2000 r. wyniosły 260.100 tys. zł i były niższe o 3,7% od kwoty planowanej po zmianach.
Wydatki (bez wpłat do budżetu) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i
środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 245.697 tys. zł i były o 5,1% niższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 1,1% niższe od wykonania w 1999 r. Wpłaty do budżetu
wyniosły 3.234 tys. zł i były niższe o 21,5% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w
stosunku do uzyskanych dochodów w 2000 r. były niższe o 14.403 tys. zł, tj. o 5,5%.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Państwa za 2000
r. w części 32 - Rolnictwo, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Usprawnienie ściągalności zaległych dochodów budżetowych oraz usprawnienie
planowania wydatków budżetowych.
2. Zainicjowanie działań legislacyjnych, mających na celu formalnoprawne umożliwienie
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizacji zadań oświatowych na wsi.
3. Egzekwowanie w pełni decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznających dotacje
na zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin, w szczególności wynikającego z
nich terminowego ich rozliczania.
4. Określenie bardziej przejrzystych zasad udzielania i finansowania zamówień publicznych,
celem wyeliminowania przypadków, w których organizację i finansowanie przetargów
prowadzą dwa odrębne podmioty.
5. Przekazanie uzyskanej od najemców za 1999 r. kwoty z tytułu najmu pomieszczeń
biurowych i magazynowych w budynku MRiRW w wysokości 2.957.399,80 zł na dochody
budżetu państwa.
6. Przekazanie uzyskanej od najemców za I półrocze 2000 r. kwoty, z tytułu najmu
pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynku MRiRW w wysokości 1.800.115,2 zł
na dochody budżetu państwa.
7. Wyłonienie w trybie zamówień publicznych towarzystwa ubezpieczeniowego dla taboru
samochodowego będącego w dyspozycji Ministerstwa.
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CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI

Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. dochody nie były planowane. Zrealizowane dochody
wyniosły 178 tys. zł. Dochody te były uzyskane w dziale 40 – Rolnictwo, w rozdziale 4078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi, a ich źródłem były wpływy z tytułu zwrotu dotacji
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wykorzystanej na dopłaty do
oprocentowania kredytów powodziowych, po dokonaniu rozliczenia dopłat za rok 1999.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 33 - Rozwój wsi
w wysokości 1.155.624 tys. zł.
W ciągu 2000 roku wydatki zostały zwiększone per saldo o 10.179 tys. zł z rezerw
celowych, na podstawie decyzji Ministra Finansów do wysokości 1.165.803 tys. zł.
Zrealizowane wydatki w części 33 - Rozwój wsi (łącznie z niewygasającymi z końcem
2000 r. w kwocie 90.557 tys. zł), wyniosły 1.105.327 tys. zł, tj. 94,8% budżetu po zmianach.
W strukturze, zrealizowanych w 2000 r. wydatków, główny udział miały wydatki w
dziale 40 - Rolnictwo, w tym największe wydatki (w 98,6%) zrealizowano w rozdziale 4332 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustalone wydatki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie
1.150.000 tys. zł zostały wykonane (łącznie z niewygasającymi z końcem 2000 r. w kwocie
90.000 tys. zł) w wysokości 1.089.691 tys. zł i przeznaczone na działalność statutową
Agencji. W stosunku do planowanej kwoty, wydatki te były niższe o 60.309 tys. zł (o 5,2%),
w związku z wprowadzoną blokadą środków i zmniejszonym zasileniem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w środki przez Ministerstwo Finansów w końcu
listopada i w grudniu 2000 r.
W 2000 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiadało dostatecznego
rozeznania dotyczącego sposobu skalkulowania i przeznaczenia kwoty 1.150.000 tys. zł dotacji
dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej działalność statutową.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 92 osoby, w tym w dziale 91 - 92
osoby. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie
było niższe o 12 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) w 2000 r. wyniosło 3.057 zł, w tym w dziale 91 - 3.057 zł.
Planowane na 2000 r. środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane ogółem w 100%.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zjawisko niewykorzystywania limitów
zatrudnienia, przy jednoczesnym wykorzystywaniu planowanych środków na wynagrodzenia.
Zobowiązania na koniec grudnia 2000 r. nie wystąpiły.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 33 - Rozwój wsi, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 1.649.122 tys. zł i w stosunku do planu
finansowego po zmianach były niższe o 126.810 tys. zł, tj. o 7,1%. W porównaniu do 1999 r.
przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o129.185 tys. zł, tj. o 8,5%, a realnie zmalały o
1,5%. Głównym źródłem przychodów w 2000 r. była dotacja budżetowa przeznaczona na
finansowanie działalności statutowej Agencji (1.089.691 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 90.000 tys. zł) oraz środki budżetowe na udzielanie przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłat do oprocentowania
kredytów na cele rolnicze (416.959 tys. zł).
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie realizacji przychodów
dotyczyły braku skutecznych działań w celu pozyskania od Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, zgodnie z umową zawartą w dniu 7 czerwca 1995 r., należnych Agencji
środków finansowych w kwocie 164 tys. zł, stanowiących koszty poniesione na druk
kwartalnika ”Polska Żywność”.
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Rozchody
W planie finansowym na 2000 r. rozchody ustalono w wysokości 1.703.516 tys. zł.
Zrealizowane rozchody wyniosły 1.519.425 tys. zł, tj. 89,2% planu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. rozchody ogółem były w ujęciu nominalnym wyższe o 66.048 tys. zł,
tj. o 4,5%, a realnie zmalały o 5,0%. W strukturze zrealizowanych rozchodów największy
udział miały rozchody na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych
(881.403 tys. zł) - zrealizowane w 94,0% w stosunku do planu oraz dopłaty do
oprocentowania kredytów na cele rolnicze (417.693 tys. zł) - 100,2% planu. Wydatki
majątkowe Agencji wyniosły w 2000 r. - 11.941 tys. zł (0,8% rozchodów ogółem) i w
szczególności obejmowały: zakup mebli biurowych, zainstalowanie elektronicznego systemu
łączności pomiędzy Biurem ARiMR i jej oddziałami regionalnymi, zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki,
telefaksy, telefony).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 342 osoby. W porównaniu do 1999 r. było
wyższe o 177 osób, tj. o 107,3%. W stosunku do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 30 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 4.580 zł
i w porównaniu do 1999 r. zmniejszyło się w ujęciu nominalnym o 6,2%, a realnie
było niższe o 14,8%. W stosunku do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było niższe o 6,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 493.159 tys. zł, co oznacza
wzrost, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r., o 77,1%.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

- niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania dotacji w

kwocie 122 tys. zł

w związku z realizacją programów PHARE PL9805.01 i PL 9805.03, co według
postanowień art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,
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- zawarcia w imieniu Agencji umów w sprawach zamówień publicznych o łącznej
wartości 70 tys. zł, przez pracowników nie posiadających do tego celu stosownych
pełnomocnictw Prezesa ARiMR,
- nieuregulowania odsetek od dotacji, w kwocie 1.098 tys. zł, pobranej przez Agencję na
realizację programów PHARE PL9805.01 i PL9805.03 w nadmiernej wysokości, co jest
niezgodne z art. 93 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto ustalono, że przy sporządzaniu planu finansowego Agencji na 2000 r.:

- nie wyodrębniono dotacji, w kwocie 384 tys. zł, przyznanej na realizację programu
PHARE PL9808, co stanowi naruszenie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych,
- nie ujęto w planie pożyczki, w kwocie 14.500 tys. zł, udzielonej Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji jednostek hodowli roślin i
zwierząt, do dnia 31 grudnia 2000 r.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie odnosi się także do obowiązującego w ARiMR
systemu kontroli dowodów finansowo-księgowych, polegającego na nałożeniu
odpowiedzialności za podejmowanie decyzji finansowych, związanych z realizacją zadań
Agencji w poszczególnych częściach planu, na dyrektorów zespołów, którzy odpowiadają
zarówno za kontrolę merytoryczną, jak i formalno-rachunkową. Działania Zespołu
Finansowego, który zgodnie z zarządzeniem nr 38 Prezesa Agencji z dnia 4 października
2000 r., powinien prowadzić monitoring przebiegu wykonania całego planu ARiMR,
ograniczały się wyłącznie do powtarzania czynności formalno-rachunkowych wykonanych w
zespołach merytorycznych.
Uwagi NIK dotyczą również nieskorzystania przez Agencję z możliwości, określonej
w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tj.
wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o uzyskanie zgody na udzielenie
zamówienia w trybie z wolnej ręki dotyczącego tłumaczeń tekstów więcej niż jednemu
wykonawcy, co w ocenie NIK obniżyłoby koszty, które na realizację tego zadania w 2000 r.
wyniosły 131 tys. zł.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2000 r., mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
planu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Uwzględnianie w planie na dany rok budżetowy wszystkich środków finansowych
ARiMR, a także wyodrębnianie w oddzielnych częściach planu wszystkich zadań
realizowanych w ramach programów PHARE.
2. Usprawnienie systemu monitoringu realizacji planu oraz wewnętrznej kontroli
dokumentów dotyczących wykonania zadań w kontekście całej Agencji.
3. Dokonanie zwrotu na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW):
- dotacji, w kwocie 122 tys. zł, wydatkowanej na realizację programów PHARE
PL9805.01 i PL 9805.03 niezgodnie z przeznaczeniem,
- odsetek od dotacji, pobranej na realizację ww. programów PHARE w nadmiernej
wysokości, wynoszącej 1.098 tys. zł.
4. Podjęcie skutecznych działań mających na celu zrefundowanie przez MRiRW kosztów, w
kwocie 164 tys. zł, poniesionych przez Agencję w związku z wydaniem kwartalnika
”Polska Żywność”.
5. Wyeliminowanie nieprawidłowości zaistniałych przy udzielaniu zamówień publicznych, w
szczególności poprzez:
- staranne sporządzanie umów oraz innych dokumentów, a także podpisywanie umów
przez pracowników Agencji, stosownie do pełnomocnictw udzielonych im przez
Prezesa ARiMR,
- oszczędne wydatkowanie środków finansowych przy zlecaniu kontrahentom zadań, w
tym usług związanych z tłumaczeniami.
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CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie zaplanowano dochodów w części 34 - Rozwój
regionalny. Zrealizowane dochody wyniosły 0,03 tys. zł. Pochodziły one z pobranego
wynagrodzenia za odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 34 - Rozwój regionalny
w wysokości 3.282 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 2.044,3 tys. zł, do
kwoty 5.326,3 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 5.029,7 tys. zł, tj. 94% budżetu po zmianach. Wydatki
zrealizowano w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 9100 - Integracja
z
Unią
Europejską
2.177,7
tys.
zł,
tj.
43%
wydatków
ogółem,
9111 - Administracja państwowa i samorządowa 2.784,7 tys. zł, tj. 55% oraz
9122 - Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą 67,3 tys. zł, tj. 2%.
Wśród wydatków na integrację z Unią Europejską dominowały wydatki na pokrycie
kosztów przygotowania fundacji Polska Agencja Rozwoju Regionalnego do pełnienia roli
jednostki implementującej program Phare 2000 „Spójność Społeczno-Ekonomiczna” (1.390
tys. zł) oraz na realizację programu Phare 9808 – Specjalny Program Przygotowawczy do
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (400 tys. zł).
Najwyższe kwoty wydatków w rozdziale 9111 - Jednostki centralne dotyczyły
wynagrodzeń (913,6 tys. zł), zakupu materiałów i wyposażenia (411,4 tys. zł), wydatków
majątkowych (488,7 tys. zł). W ramach wydatków majątkowych oraz materiałów i
wyposażenia sfinansowano dostawę i montaż mebli biurowych - 313,2 tys. zł, zakup trzech
samochodów osobowych - 284,8 tys. zł, kopiarek w kwocie 46,8 tys. zł oraz komputerów
wraz z oprogramowaniem - 127,3 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w części 34 - Rozwój regionalny w 2000 r. wyniosło 24
osoby.
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W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 6 osób. Przyczyną niższego niż planowano wykonania zatrudnienia było podjęcie
dopiero 28 października 2000 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zwiększenia
wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.172 zł (z tego
w Ministerstwie Gospodarki wyniosło 2.880 zł, a w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 3.440 zł), co w stosunku do kwoty planowanej, w wysokości 2.918 zł, oznacza wzrost o 8,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 90,7 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nierzetelności przy
wnioskowaniu o uruchomienie pełnych kwot z rezerw celowych budżetu państwa w sytuacji,
gdy nie było możliwe ich wykorzystanie w roku budżetowym.
Zadania finansowane tymi środkami nie zostały zrealizowane. Środki
niewykorzystane w 2000 r. zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego w łącznej wysokości 925 tys. zł, co stanowiło aż 46,6% kwoty otrzymanej
z rezerw celowych budżetu państwa.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 34 - Rozwój regionalny, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaprzestanie praktyki wnioskowania o przekazanie środków z rezerw celowych bez oceny
możliwości ich pełnego wykorzystania w roku budżetowym.
2. Pełną i terminową realizację zadań finansowanych z wydatków ujętych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w
2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
Dochody
W ustawie budżetowej na 2000 r. dochody w części 35 nie były planowane.
Zrealizowane dochody wyniosły 1 tys. zł, a uzyskane zostały w dziale 40 – Rolnictwo, w
rozdziale 4002 Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 35 - Rynki rolne
w wysokości 735.409 zł.
W ciągu 2000 roku wydatki zostały zwiększone o 93.372 tys. zł do wysokości 828.781
tys. zł.
Zrealizowane wydatki w części 35 - Rynki rolne, łącznie z niewygasającymi z końcem
2000 r. w wysokości 360 tys. zł, wyniosły 787.360 tys. zł, tj. 95,0% budżetu po zmianach.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział (99,0%) miały
wydatki w dziale 61 - Handel wewnętrzny (779.855 tys. zł).
W dziale tym największe wydatki (w 88,1%) zrealizowano w rozdziale
6131 - Agencja Rynku Rolnego w wysokości 686.738 tys. zł, z czego 686.378 tys. zł
przeznaczone zostało na działalność interwencyjną na rynku rolnym i utrzymaniem rezerw
państwowych, a 360 tys. zł na wydatki majątkowe Agencji. W stosunku do kwoty przyjętej w
ustawie (728.145 tys. zł), wydatki te były niższe o 41.407 tys. zł (o 5,7%) w związku ze
zmniejszonym zasilaniem Ministerstwa RiRW w środki przez Ministerstwo Finansów pod
koniec roku.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 103 osoby, w tym w dziale 91 - 63 osoby.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o
16 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 2000 r. wyniosło 3.028 zł, w tym w dziale 91 - 2.932 zł. Planowane na 2000 r.
środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane ogółem w 100%.
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zjawisko niewykorzystywania
limitów zatrudnienia przy jednoczesnym wykorzystywaniu planowanych środków na
wynagrodzenia.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 35 - Rynki rolne, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Agencja Rynku Rolnego
Przychody
Zrealizowane przychody wyniosły 1.938.830 tys. zł i w odniesieniu do planu
finansowego po zmianach były niższe o 52.496 tys. zł, tj. o 2,6%, w tym przychody własne
(1.159.768 tys. zł) uzyskane głównie ze sprzedaży towarów były niższe o 1,3%, a dotacje z
budżetu (779.062 tys. zł, w tym z części 35 - Rynki rolne – 686.378 tys. zł i z części 83 Rezerwy celowe – 92.684 tys. zł) niższe o 5,0%. W porównaniu do 1999 r. przychody były w
ujęciu nominalnym wyższe o 276.630 tys. zł, tj. o 16,6%, a realnie wzrosły o 5,9%.
Niewykonanie planowanej wielkości przychodów wynikało przede wszystkim
z uzyskania mniejszych niż zakładano o 13.564 tys. zł wpływów ze sprzedaży towarów, w
tym zwłaszcza półtusz wieprzowych na rynek krajowy (plan – 40 tys. ton o wartości 200.000
tys. zł, a wykonanie – 3,6 tys. ton o wartości 20.164 tys. zł) oraz uzyskania przez Agencję
Rynku Rolnego (ARR) mniejszej o 41.407 tys. zł, niż określono w ustawie budżetowej
(820.469 tys. zł) dotacji na działania interwencyjne i państwowe rezerwy gospodarcze.
Na wielkość uzyskanych przychodów miała również wpływ niedostateczna
windykacja należności Agencji. Według stanu na koniec grudnia 2000 r. kwota
wierzytelności przekroczyła 317.832 tys. zł i była większa niż w 1999 r. o 10,5%. Natomiast
kwota odzyskana w wyniku postępowania windykacyjnego wyniosła zaledwie 4.780,4 tys. zł
(1,6% kwot windykowanych) i stanowiła 43% wielkości (11.152,4 tys. zł) odzyskanej w
poprzednim roku obrachunkowym.
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie przychodów w kwocie
265,2 tys. zł dotyczyły zaniechania postępowań o odzyskanie wierzytelności od dłużników
Agencji oraz rezygnacji z przejęcia przez ARR kaucji od kontrahentów uczestniczących w
interwencyjnym skupie zboża i masła.
Wydatki
W planie finansowym ARR na 2000 r. ustalono wydatki (koszty uzyskania
przychodów) w wysokości 1.520.506 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły łącznie
1.483.796 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. W strukturze kosztów uzyskania przychodów
(wydatków) dotacje budżetowe stanowiły 52,5% i były wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem, tj. na działalność interwencyjną – 391.502 tys. zł i na uzupełnienie
państwowych rezerw gospodarczych – 387.560 tys. zł. W porównaniu do 1999 r. wydatki w
ujęciu nominalnym były niższe o 370.079 tys. zł, tj. o 20,0%, a realnie mniejsze o 27,3%.
Największą pozycję w wydatkach ARR ogółem stanowiły koszty zakupu towarów w
wysokości 830.385 tys. zł, tj. 56,0% następnie: koszty finansowe i pozostałe koszty
operacyjne – 29,7%, utrzymanie zapasów – 12,4% oraz koszty funkcjonowania Agencji
(administracja) – 1,9%.
Planowane środki na działania, określane w „Rocznym programie działań
interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2000 r.” (zakupy produktów rolnych, dopłaty do
ich skupu i eksportu) w wysokości 814.200 tys. zł, zostały wykorzystane w 47,4% (385.941
tys. zł). Agencja nie wykonała przede wszystkim planowanego zakupu półtusz wieprzowych.
Z planowanych 40 tys. ton o wartości 200.000 tys. zł zakupiono (8,5 tys. ton za kwotę 42.963
tys. zł) i masła (wydatek – 11.094 tys. zł, plan – 67.200 tys. zł) oraz dopłat do eksportu rzepaku,
które wyniosły zaledwie 3.825 tys. zł, wobec szacowanej kwoty 53.000 tys. zł. Wskutek m.in.
utrzymującej się prawie przez cały rok wysokiej przewagi popytu nad podażą rynkową
pszenicy i żyta ARR odstąpiła od ich zakupu w systemie tradycyjnym (250 tys. ton) na rzecz
skupu z dopłatami bezpośrednimi producentom, wykonując to zadanie w 87,2% (3.487 tys. ton)
przy wydatku 288.082 tys. zł.
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Zakupy majątkowe w 2000 r. wyniosły 2.118,8 tys. zł (w tym 360 tys. zł stanowiła
kwota ustalona w ustawie budżetowej) i były prawie 2,5-krotnie wyższe niż w poprzednim
roku obrachunkowym (852 tys. zł). Plan w zakresie wydatków majątkowych został
zrealizowany w 67,5%, co wynikało głównie z niewykonania planu wydatków związanych z
rozbudową sieci komputerowej (wydatek 1.054 tys. zł, na planowany – 2.024 tys. zł).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 322.121 tys. zł i były niższe
w porównaniu do 1999 r. o 228.019 tys. zł, tj. o 41,4%. Znaczącą pozycję (93,1%) w
zobowiązaniach ogółem stanowiła kwota pozostałych do spłaty kredytów zaciągniętych w
latach poprzednich, w tym też spłaty odsetek. Pozostałe zobowiązania wynikały z dostaw i
usług na rzecz ARR (5,2%) oraz podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń.
Przeciętne zatrudnienie w Agencji w 2000 r. wyniosło 359 osób i w porównaniu do
zatrudnienia w poprzednim roku obrachunkowym było większe o 10 osób. Zaakceptowany
przez Ministra Finansów wzrost zatrudnienia o 70 etatów, według stanu na 31 grudnia 2000 r.
wykonany został w 75,7% - przyrost zatrudnienia o 53 osoby (głównie w ostatnim kwartale
2000 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami nagród, odpraw
i dodatkowych wynagrodzeń rocznych) wyniosło 3.458 zł, w tym w Centrali – 4.011 zł,
a w oddziałach terenowych ARR – 2.966 zł i w porównaniu do 1999 r. było wyższe w ujęciu
nominalnym odpowiednio o: 7,9%, 8,1% i 6,8%, a realnie niższe o: 3,0% 1,9% i 2,0%.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie wydatków (na kwotę 220,6
tys. zł) dotyczyły naruszenia trybu udzielenia zamówienia publicznego przez Oddział
Terenowy ARR w Poznaniu, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a
także wypłata przez OT ARR w Warszawie i Lublinie nienależnych dopłat przy skupie zboża.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Agencji Rynku Rolnego w 2000 r., mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
planu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne przygotowywanie planu finansowego Agencji, w tym rozważenie
przyjęcia przy tworzeniu wyodrębnionego planu finansowego dla działalności
interwencyjnej (i założeń rocznego programu) reguły włączenia do tego zadania
oddziałów terenowych ARR oraz korzystania z ocen lokalnych rynków rolnych
przedstawionych przez samorząd terytorialny i rolniczy.
2. Dalsze usprawnianie warunków i zasad organizacji działalności interwencyjnej na rynkach
rolnych, uwzględniające potrzeby wzrostu obrotu produktami rolnymi i zwiększenie liczby
kontrahentów Agencji oraz eliminowanie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków
publicznych na zadania wykonywane w ramach kontraktów zawieranych na podstawie
umów prawa cywilnego.
3. Podjęcie skutecznych działań zapobiegających powstawaniu nowych wierzytelności
i niedostatecznemu ich egzekwowaniu oraz dokonanie szczegółowej analizy warunków,
możliwości i kosztów odzyskania należności, w tym zwłaszcza w odniesieniu do
powstałych w początkowym okresie funkcjonowania Agencji.
4. Zwiększenie nadzoru i poprawę skuteczności prowadzenia kontroli wewnętrznej,
szczególnie w zakresie pełnej i zgodnej z obowiązującymi uregulowaniami realizacji zadań
określonych w planach finansowych, rocznym programie działań interwencyjnych i
decyzjach Prezesa ARR.

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
Przychody i dochody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 27.181.861,7 tys. zł brutto i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 35,2%. W porównaniu do 1999 r., przychody
były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.834.367,1 tys. zł. Przychody z prywatyzacji netto (po
uwzględnieniu odpisów na środki specjalne Ministerstwa Skarbu Państwa - MSP) wyniosły
26.637.317,3 tys. zł i były wyższe od wykonania w 1999 r. o 99,6%. Przychody w tej kwocie
zasiliły rachunek Ministra Finansów w części 98 - Przychody i rozchody związane z
finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Środki specjalne MSP
zostały

zasilone
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przychodami z prywatyzacji w łącznej kwocie 544.544,4 tys. zł, z tego: 477.683,9 tys. zł
przekazano na Fundusz Finansowania Prywatyzacji, 66.533,7 tys. zł na Fundusz
Reprywatyzacji i 326,8 tys. zł na Fundusz Gospodarowania Mieniem.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były wpływy z prywatyzacji pośredniej
(kapitałowej), które wyniosły 26.740.383,7 tys. zł (brutto), tj. 98,4% łącznych przychodów z
prywatyzacji. O wielkości osiągniętych przychodów z prywatyzacji w 2000 r. oraz o
przekroczeniu planu zdecydowały przede wszystkim przychody z prywatyzacji Telekomunikacji
Polskiej S.A. oraz wpłata „Nafty Polskiej” S.A. z tytułu prywatyzacji PKN ORLEN S.A., które
wyniosły łącznie 22.289.300,2 tys. zł, tj. 82% przychodów z prywatyzacji ogółem i 110,9%
planowanych

przychodów

z prywatyzacji

ogółem.

Przychody

z

prywatyzacji

Telekomunikacji Polskiej S.A. były wyższe (ok. 7,4 mld zł) od zakładanych przez MSP na
etapie planu.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia przychodów
dotyczyły:

- przekazania w dniu 5 stycznia 2001 r. przez MSP kwoty 410.000 tys. zł, nadwyżki
środków specjalnych, na subkonto dochodów budżetowych MSP, które zostały
zaliczone jako dochody budżetowe 2000 r., bez podstawy prawnej, bowiem zgodnie
z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych
zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów
sporządzania przez NBP informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa
w ramach obsługi bankowej budżetu państwa, do dochodów budżetu państwa roku
2000 mogły być zaliczone tylko dochody przekazane do 31 grudnia 2000 r.,
- uszczuplenia przez Agencję Prywatyzacji, co najmniej o 24.513,6 tys. zł,
przychodów z prywatyzacji Polskich Zakładów Zbożowych „Brzeg” S.A.,
- niewykazania należności od PZU S.A. z tytułu kary za zbycie obligacji/akcji Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w wysokości 20.430,0 tys. zł, a następnie dochodzenia jej
w wysokości niższej o 3.064,5 tys. zł, a także niewykazania i niedochodzenia należności
od Zurich Insurance w wysokości szacowanej na 5.383,9 tys. zł, stanowiących łącznie
0,09% przychodów z prywatyzacji,
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- dokonywania odpisów na Fundusz Finansowania Prywatyzacji w maksymalnej wysokości
2% przychodów z prywatyzacji, bez analizy i uwzględnienia planowanego poziomu
kosztów prywatyzacji, wskutek czego uniemożliwiono Ministrowi Finansów dysponowanie
w roku budżetowym 2000 kwotą 390.000 tys. zł, stanowiącą 1,43% przychodów z
prywatyzacji.
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 759.938,8 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 734.198,8 tys. zł, tj. o 2.852%. W porównaniu do 1999
r. dochody 2000 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 473.799,6 tys. zł, tj. o 165,6%, a
realnie wzrosły o 141,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpłaty nadwyżek finansowych w
kwocie 414.414,2 tys. zł, głównie z 2 środków specjalnych: Funduszu Finansowania
Prywatyzacji i Funduszu Mienia Polikwidacyjnego, które stanowiły 54,5% dochodów ogółem
oraz dochody z dywidend z akcji/udziałów SP w wysokości 329.883,6 tys. zł, tj. 43,4%
dochodów ogółem.
Przekroczenie określonych w ustawie budżetowej na 2000 r. dochodów budżetowych
MSP spowodowane było niewłaściwą realizacją przez Ministra Skarbu Państwa dyspozycji
wynikających z ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz nierzetelnej prognozie dochodów z
dywidend.
Minister Skarbu Państwa dokonywał odpisów na Fundusz Finansowania Prywatyzacji
w maksymalnej wysokości 2% przychodów z prywatyzacji, bez analizy i uwzględnienia
planowanego poziomu kosztów prywatyzacji. Nie znajduje także racjonalnego uzasadnienia
założenie w ustawie budżetowej blisko 13-krotnie mniejszych dochodów w rozdziale 9014 §
73 - Dywidendy od spółek. Zwrócić należy uwagę, że na 2000 r. zaplanowano ponad 7 krotnie mniejsze dochody z dywidend od dochodów wykonanych w 1998 r. i blisko 8-krotnie
mniejsze od wykonanych w 1999 r.
Wydatki i rozchody
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 36 - Skarb Państwa w
wysokości 61.529,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 7.416,8 tys. zł, do
łącznej wysokości 68.945,8 tys. zł. Największe zwiększenia dotyczyły następujących
działów:
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- 01 - Przemysł o 4.614.9 tys. zł, w tym § 39 – Kary i odszkodowania o 4.612.4 tys. zł,
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa o 1.910,1 tys. zł, w tym § 16 –
wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej o 1.784 tys. zł,
- 89 - Różna działalność § 39 – Kary i odszkodowania o 668,6 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 66.520,2 tys. zł, tj. 96.5% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były niższe w ujęciu nominalnym o 96.683,2 tys. zł, tj. o
59,2%, a realnie o 63%. W strukturze wydatków zrealizowanych w 2000 r. największy udział
miały wydatki w działach:
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa, w wysokości 44.088,4 tys. zł. Wydatki na
administrację wzrosły w ujęciu nominalnym o 12,9%, a realnie o 2,5%. Ich udział w
strukturze wydatków zwiększył się z 23,9% w 1999 r. do 66,3% w 2000 r.
- 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych, w wysokości 8.230,0 tys. zł, tj. 12,4%
wydatków w części 36. Kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale stanowiła 100%
wydatków określonych w budżecie po zmianach i dotyczyła w całości dotacji dla
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu na utrzymanie pompowni
„Bolko”. W porównaniu do 1999 r., wydatki zrealizowane w 2000 r. w dziale 96 były
wyższe w ujęciu nominalnym o 5,6%, a w ujęciu realnym niższe o 4%.
- 66 - Różne usługi materialne, w wysokości 6.200,0 tys. zł, tj. 9,3% wydatków w części 36.
Kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale stanowiła 96,5% wydatków określonych w
budżecie po zmianach i dotyczyła w całości dotacji dla Polskiej Agencji Prasowej. W
porównaniu do 1999 r., wydatki zrealizowane w 2000 r. w dziale 66 były niższe w ujęciu
nominalnym o 4,6%, a realnie niższe o 13,4%.
Ustawa budżetowa na 2000 r. określała wydatki inwestycyjne MSP na 1.437 tys. zł (dział
91, rozdział 9111, § 72). Zrealizowane wydatki w kwocie 1.425,4 tys. zł stanowiły 99,2%
planu. Najwyższe pozycje planu wydatków inwestycyjnych stanowiły: wymiana stolarki
okiennej

w

gmachu

MSP

w

kwocie

523

tys.

zł

(34,4%
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planu), zakupy technicznego sprzętu biurowego (kserokopiarki, faksy) w kwocie 316 tys. zł
(22% planu), zakupy programów informatycznych 256 tys. zł (17,8% planu). Wydatki
majątkowe zrealizowano w wielkościach planowanych, z wyjątkiem pozycji „zakupy
programów informatycznych”, wykonanej w kwocie 239,5 tys. zł.
Na niskie wykonanie wydatków, zarówno w kwotach bezwzględnych i względnych
wpłynęły 3 czynniki: zmniejszenie o 3,5% środków przekazywanych na finansowanie
wydatków przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2000 r., wykorzystanie w I połowie 2000
r. wydatków niewygasających z budżetu 1999 r. w kwocie 7.656,9 tys. zł na finansowanie
przygotowań i przeprowadzania prywatyzacji oraz gospodarowanie mieniem, zastąpienie
finansowania znacznej części dotychczasowych wydatków MSP (dotyczącej finansowania
przygotowań i przeprowadzania prywatyzacji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa), w
miejsce wydatków budżetowych, przez nowo utworzone 3 środki specjalne (Fundusz
Finansowania Prywatyzacji, Fundusz Gospodarowania Mieniem i Fundusz Reprywatyzacji).
Kasowo wykonane wydatki 2000 r. (z uwzględnieniem wydatków niewygasających z budżetu
1999 r.) wyniosły 74.186,1 tys. zł. Wszystkie zrealizowane przez MSP rozchody i wydatki w
ujęciu kasowym wyniosły 127.294,7 tys. zł. W porównaniu do analogicznie przeliczonych
danych za 1999 r., w którym wydatkowano 95.803,6 tys. zł, wzrost rozchodów ze środków
specjalnych i wydatków w ujęciu kasowym wyniósł w 2000 r. nominalnie 32,9%, a realnie
20,7%.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w realizacji wydatków budżetowych i
rozchodów ze środków specjalnych dotyczyły:

- wyboru droższej oferty na doradztwo, przy realizacji w 2000 r. II etapu
prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A., wskutek czego MSP poniosło
zawyżone, o ok. 2.671 tys. zł koszty tej prywatyzacji,
- podjęcia decyzji o kontynuacji regionalnego programu informacyjno-edukacyjnego za
kwotę 1.560 tys. zł, bez dokonania analizy efektów i społecznego odbioru I etapu tego
programu, przeprowadzonego również kosztem 1.560 tys. zł,
- nieuzasadnionych wydatków, w łącznej wysokości 304 tys. zł, na opracowanie materiałów
filmowych o dobrodziejstwach prywatyzacji,
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- przyjęcia w 2000 r. dostawy okien w modernizowanym gmachu MSP o wymiarach
mniejszych od zamówionych i ewentualnego zawyżenia o 13,2 tys. zł (14,1 tys. zł
z VAT) kosztów zakupu oraz o ok. 95,6 tys. zł analogicznych kosztów z 1999 r.,
- naruszenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez MSP (na
zakupy niszczarek i sejfów o łącznej wartości 23,2 tys. zł) oraz Zakład Obsługi MSP (na
realizację prac konserwacyjno-remontowych o łącznej wartości 86,7 tys. zł), poprzez
dzielenie zamówień na kwoty umożliwiające stosowanie trybu „z wolnej ręki”, co stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o
finansach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 851 osób, w tym w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa 700 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 1 osobę, tj. o 0,1%, w tym w dziale 91 było niższe o 2
osoby, tj. o 0,2%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 68 osób, a w dziale 91 o 19 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.582 zł, w tym w
dziale 91 - 2.746 zł. W porównaniu z 1999 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
2000 r. w ujęciu nominalnym było wyższe o 9,4%, w tym: w dziale 91 o 10,0%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 2.307 tys. zł, co oznacza
spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 57%. Zobowiązania wymagalne
nie występowały zarówno w roku 1999, jak i w 2000 r.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie
1.170 tys. zł, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu do wykonania 1999 r. Zapłacone
odsetki dotyczyły wyroków sądowych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
2000 r. w części 36 - Skarb Państwa, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Wprowadzenie normatywnego określenia kryteriów zaliczania przychodów z prywatyzacji
do wykonania danego roku oraz obowiązku opracowywania sprawozdań statystycznych
dotyczących przychodów i rozchodów z prywatyzacji.

2. Ustalenie zasad rozliczeń pomiędzy MSP a Agencją Prywatyzacji z osiąganych
po zlikwidowanych przedsiębiorstwach, w tym także zasad wynagradzania Agencji
za wykonanie czynności.
3. Określenie zasad dokonywania odpisów na Fundusz Finansowania Prywatyzacji,
aby salda odpisów nie przekraczały planowanych kosztów prywatyzacji.
4. Usprawnienie

kontroli

przez

Departament

Administracyjno-Budżetowy

nad

prawidłowością realizacji przychodów Skarbu Państwa z tytułu rat i płatności
warunkowych i zapewnienie terminowej windykacji należności Skarbu Państwa, w tym
zwłaszcza należności z prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie S.A.
5. Zaniechanie podziału wartości zamówień publicznych na kwoty poniżej równowartości w
złotych 3.000 EURO, w celu formalnego spełnienia kryterium wymaganego przy
stosowaniu trybu realizacji zamówień „z wolnej ręki”.
6. Eliminację tytułów wydatków z Funduszu Finansowania Prywatyzacji i Funduszu
Gospodarowania Mieniem, finansujących realizację zadań statutowych MSP, nie
związanych bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzaniem prywatyzacji.

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.391.649,7 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 74.000,3 tys. zł, tj. o 5,1%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 135.648,8 tys. zł, tj. o 10,8%, a realnie wzrosły
0,6%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były realizowane przez jednostki sądownictwa
powszechnego opłaty sądowe, które wyniosły 1.139.536 tys. zł (81,9% dochodów ogółem)
oraz grzywny i kary, które wyniosły 194.778,8 tys. zł (14% dochodów ogółem).
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Ministerstwo Sprawiedliwości prognozowało w budżecie na rok 2000 dochody w wysokości
1.375.000 tys. zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 1999 stanowiło wzrost
o 8,3%.

W ocenie NIK, prognoza Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie pozyskania
dochodów była bliższa rzeczywistości, niż wielkości przyjęte w przedłożeniu rządowym, a
następnie w ustawie, na podstawie założeń makroekonomicznych na rok budżetowy 2000.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły wystąpienia na koniec 2000 r. zaległości w realizacji dochodów budżetowych w
wysokości 442.280,6 tys. zł, stanowiącej 31,8% wykonanych dochodów. Zaległości te były
wyższe od zaległości na koniec 1999 r. o 59.002,1 tys. zł, tj. o 15,4%. Decydujący udział w
powstałych zaległościach miały zaległości sądownictwa, które stanowiły 99% wszystkich
zaległości resortu sprawiedliwości. Powstały one głównie w wyniku nie wyegzekwowanych
przez jednostki sądownictwa powszechnego grzywien i kar w wysokości 303.214,9 tys. zł
i opłat sądowych w wysokości 134.468,0 tys. zł.
Z kwoty należnych w 2000 r. grzywien i kar wynoszącej 497.993,7 tys. zł,
wyegzekwowano tylko 194.778,8 tys. zł, tj. 39,1% (w 1999 r. 41,6%, w 1998 r. 46,3%).
Z kwoty należnych w 2000 r. opłat sądowych wynoszącej 1.274.004,0 tys. zł
wyegzekwowano 1.139.536,0 tys. zł, tj. 89,4% (w 1999 r. 89,1%, w 1998 r. 89,9%).
Kwoty uiszczone w 2000 r. były wyższe o 16.071,3 tys. zł, tj. o 9,9% od kwot uiszczonych w 1999 r.,
ale pozostałość należności na koniec 2000 r. była wyższa o 42.936,6 tys. zł, tj. o 17% od
pozostałości należności na koniec 1999 r.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 37 - Sprawiedliwość w
wysokości 4.721.036 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 134.526,5 tys. zł,
do łącznej wysokości 4.855.562,5 tys. zł.
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Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
o 30.922,7 tys. zł, wypłat odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego o 97.000 tys. zł, sfinansowania reformy oświaty w
szkolnictwie przywięziennym, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno - konsultacyjnych i w
szkołach przy zakładach dla nieletnich o 6.603,8 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.685.462,4 tys. zł, tj. 96,5% budżetu po zmianach. W
porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 328.986,7 tys. zł, tj. o
7,5%, a realnie były niższe o 2,3%.
Dominującymi pozycjami wydatków były:
- wydatki sądownictwa powszechnego (42,3% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki
wyniosły 2.062.856,3 tys. zł, tj. 96,7% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 14,5%, a realnie wzrosły o 4,0%,
- wydatki więziennictwa (24,1% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły
1.129.232,2 tys. zł, tj. 98,4% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki w
ujęciu nominalnym były wyższe o 3,9%, a realnie niższe o 5,6%,

- wydatki terenowych jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej (13,6%
wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły 637.137,5 tys. zł, tj. 97,7%
budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były
wyższe o 10,3%, a realnie wzrosły o 0,2%.
W 2000 r. zrealizowano wydatki majątkowe (wraz z wydatkami, które nie wygasły z
upływem roku budżetowego) w wysokości 272.003,9 tys. zł, co stanowiło 91,2% planu po
zmianach. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację budownictwa w wysokości
174.206,7 tys. zł i na zakupy inwestycyjne w wysokości 90.404,3 tys. zł. W wyniku realizacji
budownictwa obejmującego budowę i wykup budynków uzyskano przyrost 47.074 m2
powierzchni użytkowej głównie dla sądów i prokuratur. Zmodernizowano 36.906 m2
powierzchni użytkowej. Zakupiono między innymi 73 samochody osobowe, 15 samochodów
dostawczych
i
ciężarowych.
Ponadto
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zakupiono 45 central telefonicznych oraz 351 kopiarek. Na sprzęt informatyczny
wydatkowano 40.878,1 tys. zł, w tym w ramach zakupów centralnych za kwotę 29.126,2 tys.
zł zakupiono m.in.: 1.565 komputerów, 604 drukarki, 83 stacje robocze, 105 monitorów, 231
serwerów oraz 3.350 szt. oprogramowania. W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
rozpoczęto realizację wdrażania systemu łączności bezprzewodowej dla więziennictwa. W
2000 r. wydatkowano na ten cel 15.500 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 37 - Sprawiedliwość wyniosło
80.504 osoby w tym w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 518 osób. W
porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 2.116 osób, tj. o
2,7%, a w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa wyższe o 10 osób, tj. o 1,9%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było niższe o
3.495 osób, a w dziale 91 niższe o 57 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.440 zł, w tym w
dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 2.553 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wzrosło o 9,6%, w tym w dziale 91 o
8,5%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 410.555,5 tys. zł, w tym
wymagalne 135.436,8 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1999 r. odpowiednio o 98,4% i 102,6%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie
8.817,3 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r. o 2,0%. W kwocie
zobowiązań wymagalnych 135.436,8 tys. zł, wystąpiły zobowiązania Skarbu Państwa wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w
wysokości 81.160,1 tys. zł oraz odsetki od tych zobowiązań w kwocie 9.173,4 tys. zł.
Przychody zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 181.766 tys. zł i były wyższe o 4% od kwoty planowanej po zmianach. Udział
dotacji budżetowej w przychodach uległ obniżeniu z 0,84% w 1999 r. do 0,48% w 2000 r.
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Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
185.906 tys. zł i były o 8,2% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do
budżetu wyniosły 231 tys. zł i były wyższe o 291,5% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- nierozdysponowania pomiędzy podległe jednostki organizacyjne w terminie 21 dni od
ogłoszenia ustawy budżetowej środków w wysokości 146.632,5 tys. zł, co było niezgodne
z art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i stanowiło utworzenie nieformalnej
rezerwy w części 37 budżetu państwa. Ministerstwo Sprawiedliwości, tworzyło także
nieformalne rezerwy budżetowe w latach 1997-1999. W wystąpieniach pokontrolnych,
przekazanych po kontroli wykonania budżetu państwa w latach 1997, 1998 i 1999 NIK
wnosiła o zaprzestanie tworzenia takich rezerw,
- wzrostu zaległości w realizacji dochodów budżetowych, które w 2000 r. wyniosły
442.280,6 tys. zł, stanowiąc 31,8% osiągniętych dochodów. W porównaniu do 1999 r.
(383.278,5 tys. zł) zaległości te były wyższe o 15,4%,
- nieprawidłowego zaplanowania środków w rozdziale 9593 - Uposażenia sędziów
i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne w § 22 - Świadczenia
społeczne, w wyniku czego wykonanie wydatków w tym rozdziale w Centrali
Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosło jedynie 35,6%,
- wykonywania przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, funkcji dysponenta głównego
środków budżetu państwa, co było niezgodne z przepisem § 1 w związku z § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji
części budżetowych oraz określenia ich dysponentów,
- niepodjęcia przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działań zapewniających terminowe
wpłacanie zakładom karnym, należnych budżetowi państwa części wynagrodzeń za pracę
skazanych, przez przywięzienne zakłady pracy.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 37 –
Sprawiedliwość, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Zaniechanie tworzenia rezerw środków budżetowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i w
Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, poprzez niepełny podział środków finansowych
otrzymanych z budżetu.
2. Podejmowanie dalszych działań na rzecz poprawy skuteczności egzekucji należności
sądowych, grzywien i kar.
3. Realne planowanie środków na uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku
oraz na uposażenie rodzinne.
4. Doprowadzenie do zgodnego z prawem statusu Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
jako dysponenta środków budżetowych.
5. Ustalenie wielkości i wyegzekwowanie przez podległe Centralnemu Zarządowi Służby
Więziennej jednostki budżetowe należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu części
wynagrodzeń za pracę skazanych.
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 81,3 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r.
były wyższe o 31,3 tys. zł, tj. o 62,5%. W strukturze zrealizowanych w 2000 r. dochodów
największy udział (38,9% dochodów ogółem) miały dochody działu 94 (69,5 tys. zł) z tytułu
odsetek bankowych od środków Komitetu Badań Naukowych przyznanych na działalność
ogólnotechniczną oraz różnorodnych wpłat na rzecz budżetu o charakterze jednorazowym
(w dziale 91).

W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 38 - Szkolnictwo wyższe
w kwocie 4.286.289 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki ogółem zostały zwiększone o 137.867,0
tys. zł do łącznej kwoty 4.424.156,4 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie działu
81 - Szkolnictwo wyższe - o kwotę 137.861,6 tys. zł z przenaczeniem m. in. na sfinansowanie
podwyżek

wynagrodzeń

wraz

z pochodnymi
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(115.899,0 tys. zł), dofinansowanie kosztów kształcenia kolejnego rocznika studentów w 9
uczelniach zawodowych utworzonych w 1998 r. i w 5 uczelniach utworzonych w 1999 r.,
finansowanie 2 wyższych szkół zawodowych utworzonych w 2000 r. i dofinansowanie
kosztów kształcenia w nowych specjalnościach wprowadzonych w 11 wyższych szkołach
zawodowych (15.252 tys. zł) oraz dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w 10 wyższych
szkołach zawodowych (5. 832,0 tys. zł).
W wyniku nieprzekazania do dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej pełnych kwot
przewidzianych w planie po zmianach, wydatki w części 38 ograniczone zostały ogółem o
214.266,0 tys. zł (tj. o 4,8%) i wyniosły 4.209.890,4 tys. zł, tj. 95,1% budżetu po zmianach. W
strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków, największy udział miały wydatki działu 81 Szkolnictwo wyższe w kwocie - 4.192.489,0 tys. zł (tj. 99,6% ogółu wydatków), z których
4.016.652,5 tys. zł przeznaczono na dotacje do działalności dydaktycznej i pomoc materialną
dla studentów 70 państwowych szkół wyższych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i
Papieskiej Akademii Teologicznej.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 103.110 osób, co stanowiło 97,7% planu,
w tym w dziale 91 - 50 osób (tj. 84,7%). W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 2,4 tys. osób, a w dziale 91 niższe o 9 osób. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.187 zł, a w dziale 91 - 3.185 zł. W
porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było
wyższe o 17,6%
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 424,7 tys. zł. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Przychody zakładów budżetowych w 2000 r. wyniosły 11.220,3 tys. zł i były wyższe o
22,5% od kwoty planowanej (po zmianach). Zakłady budżetowe nie były dotowane z
budżetu.
Wydatki zakładów budżetowych w 2000 r. wyniosły 11.220,3 tys. zł i były wyższe o 22,5% od kwoty
planowanej (po zmianach). W 2000 r. zakłady budżetowe nie dokonywały wpłat do budżetu.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- planowania wydatków budżetowych części 38, w działach: 31, 81 i 85 w kwotach
zawyżonych w stosunku do potrzeb i zakresu zadań realizowanych przez Ministerstwo i
jednostki finansowane z tej części budżetu. Nierzetelne planowanie wydatków sprzyjało
nieprawidłowościom w zakresie wydatkowania środków publicznych w łącznej kwocie
284,6 tys. zł. W dziale 31, na cele inne niż planowano, wydatkowano 30 tys. zł, a w dziale
81, bez uzasadnienia, wydatkowano 254,6 tys. zł. Stanowiło to - w myśl art. 138 ust. 1 pkt
2 i 4 ustawy o finansach publicznych - naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto w dziale 85, z powodu nadmiaru posiadanych środków, podjęto decyzję o
blokadzie wydatków budżetowych w kwocie 1.860,4 tys. zł,

- niedostatecznego realizowania zadań w zakresie nadzoru i kontroli oraz
dokonywania ocen całości gospodarki finansowej w podległych jednostkach
organizacyjnych, co sprzyjało powstawaniu nieprawidłowości w gospodarce
finansowej zakładu budżetowego Osiedle Mieszkaniowe ,,Przyjaźń" na Jelonkach
w Warszawie i stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Prawidłowe wykonywanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek
podległych.

2. Planowanie wydatków budżetowych w powiązaniu z zakresem zadań rzeczowych
przewidzianych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Zaprzestanie udzielania dotacji nie znajdujących uzasadnienia w obowiązującym
stanie prawnym, w tym dotowania kosztów energii cieplnej dostarczanej na cele
bytowe w Osiedlu Mieszkaniowym ,,Przyjaźń” na Jelonkach.

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
Dochody
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Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 32.315,9 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 18.953,9 tys. zł, tj. o 141,8%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: odsetki (23.256,3 tys. zł), różne
dochody (4.913,0 tys. zł), wpływy z usług (1.816,0 tys. zł) oraz nadwyżki środków
specjalnych i gospodarstw pomocniczych (1.580,9 tys. zł).
Największy udział w realizacji dochodów w 2000 r. miały jednostki dróg
publicznych krajowych (rozdział 5611) – 26.407,7 tys. zł, tj. 258,4% kwoty
planowanej. W porównaniu do 1999 r. dochody te były nominalnie i realnie wyższe,
odpowiednio o 50,6% i 36,8%. Dochody w kwocie 23.245,2 tys. zł uzyskano z tytułu
odsetek od środków na rachunkach bankowych z tytułu akredytyw budżetowych
centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (GDDP) oraz odsetki od sum na
zlecenie i sum depozytowych w oddziałach i biurach terenowych.
Około 25-krotne przekroczenie planu dochodów uzyskanych przez Inspektoraty
Żeglugi Śródlądowej spowodowane było głównie wpłatą (na wniosek NIK wynikający
z kontroli wykonania budżetu w 1999 r.) niewykorzystanych w 1999 r. środków
budżetowych, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (243,3 tys. zł).
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły niewłaściwego ich planowania. O ile w 1999 r. GDDP
uzyskała dochody w rozdziale 5611 w wysokości 17,6 mln zł, to zaplanowanie na
2000 r. kwoty 10,2 mln zł nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. W Biurze
Obsługi Transportu Międzynarodowego ustalono również zaniedbania w
pozyskiwaniu dochodów na kwotę 34,6 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 39 – Transport
w wysokości 2.884.147 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 309.905,5 tys. zł, do łącznej wysokości 3.194.052,5 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły:
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- 107.854,8 tys. zł na sfinansowanie zadań związanych z odbudową i usuwaniem
zniszczeń powodziowych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej (rozdział
5078), w tym dla : GDDP – 67.854,8 tys. zł , PKP – 40.000,0 tys. zł,
- 66.577,9 tys. zł na dofinansowanie kosztów związanych z integracją europejską,
realizacją programów pomocowych PHARE i ISPA, w tym dla: GDDP 58.186,9 tys. zł, PKP - 7,162,0 tys. zł, Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej -1.229,0 tys. zł,
- 7.832,3 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników
jednostek resortowych, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, nagród
jubileuszowych i innych,
- 100.438,5 tys. zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu
Obwodnicy Trójmiasta (modernizacja) i realizację Obwodnicy Poznania w ciągu
Autostrady A-2 (budowa),
- 27.202,0 tys. zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu
Obwodnicy Trójmiasta.
Zrealizowane wydatki (łącznie z niewygasającymi z końcem roku 2000 55.440 tys. zł) wyniosły 3.009.844,2 tys. zł, tj. 94,2% budżetu po zmianach.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w działach: 50 – Transport (81,8%). Wydatki tego działu, określone
w budżecie po zmianach na 2.553.974,3 tys. zł, zostały wykonane (łącznie
z niewygasającymi) w kwocie 2.461.458,6 tys. zł, tj. w 96,4%. Na wydatki bieżące
przeznaczono 1.406.449,8 tys. zł (57,1%), a na majątkowe przeznaczono 1.050.186,6 tys. zł
(42,7%).
W ogólnej kwocie wydatków majątkowych części 39 (1.053.116 tys. zł, w tym
niewygasające – 26.342 tys. zł) wydatki majątkowe działu 50 stanowiły 99,7%. W ich
ramach, kosztem 291.192,2 tys. zł, realizowano 4 inwestycje wieloletnie (ujęte
w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej) w tym 3 inwestycje drogowe (221.752,2 tys. zł)
i jedną inwestycję kolejową (69.440 tys. zł).
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Zrealizowane w 2000 r. wydatki budżetowe na kontynuowanie inwestycji
(wieloletnich) drogowych wyniosły 221.752,2 tys. zł (99,9%) z czego na:
- budowę autostrady A4 Wrocław-Gliwice – 141.995 tys. zł (100%). W 2000 r.
ukończono roboty na 142 obiektach mostowych, kontynuowano roboty drogowe
(ziemne, podbudowa z kruszywa i bitumiczne, warstwa wiążąca i ścieralna),
- budowę Al. Prymasa Tysiąclecia - droga krajowa Nr 2a/18a w Warszawie –
49.997 tys. zł (99,99%). Wykonanie robót w 2000 r. umożliwiło otwarcie
bezpośredniego połączenia od Marek do Al. Jerozolimskich,
- budowę trasy Armii Krajowej - droga krajowa nr 18a w Warszawie – 29.760,2 tys. zł
(99,2). W wyniku wykonania robót w 2000 r. uzyskano efekt komunikacyjny,
tj. oddanie do ruchu odcinka od ul. Powązkowskiej do Al. Prymasa Tysiąclecia.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do dnia zakończenia kontroli)
nie otrzymało od PKP pełnego rozliczenia dotacji przekazanej na realizację inwestycji
kolejowej, tj. modernizacji linii E-20 Warszawa-Kunowice.
Na pozostałe inwestycje w dziale 50 wydatkowano 758.995 tys. zł (w tym
wydatki niewygasające – 26.342 tys. zł).
Dominujący udział w wydatkach działu 50 miały wydatki w rozdziału 5611 Drogi publiczne krajowe. Wyniosły 1.684.186,6 tys. zł (68,4% wydatków działu 50)
w tym bieżące 1.260.205,9 tys. zł oraz majątkowe 419.382,2 tys. zł. Wydatki bieżące
jednostek dróg publicznych krajowych przeznaczono głównie na modernizacje
i odnowę dróg i obiektów mostowych. Za kwotę 998.987 tys. zł zmodernizowano
314,7 km i odnowiono 494,6 km dróg oraz odpowiednio: 2.371m i 1166,4 m mostów.
Kwotę 221.378 tys. zł przeznaczono na zarządzanie siecią drogową.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4.476 osób, w tym w dziale 91 –
290 osób. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 1986 osób, tj. o 30,7%, w tym w dziale 91 o 6 osób, tj. o 2%. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.246 zł, w tym w dziale 91 –
2.997 zł. W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 45,3%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 40.202 tys. zł, w tym
wymagalne 5 tys. zł. Z tytułu powstania zobowiązań (zaciągniętych w całości
w 2000 r.) nie zapłacono odsetek.
Przychody 24 gospodarstw pomocniczych i 3 środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 386.323 tys. zł i były o 10,5% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach).
Gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne nie korzystały z dotacji budżetowej.
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
352.251 tys. zł i były o 1,5% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty
do budżetu wyniosły 1.581 tys. zł i były wyższe o 60,3% od planowanych.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości (niecelowy wniosek
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o uruchomienie środków z rezerw
celowych budżetu państwa w kwocie 93,2 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń
nowotworzonej jednostki p.n. Inspekcja Transportu Drogowego), zdaniem NIK, nie
spowodowały negatywnych następstw dla wykonania budżetu państwa w części 39.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 39 – Transport, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia
nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne prognozowanie dochodów budżetowych.
2. Poprzedzanie wniosków o uruchamianie środków budżetowych z rezerwy celowej
rzetelną analizą możliwości ich wykorzystania.
3. Przeprowadzenie

szczegółowej

kontroli

obejmującej

wykorzystanie

przez

przedsiębiorstwo PKP przyznanej dotacji na inwestycje.

CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
Dochody
Zaplanowane dochody w tej części, w wysokości 108 tys. zł, z tytułu
wierzytelności Skarbu Państwa względem masy upadłościowej Biura Turystyki
Młodzieżowej

„Juventur”,

nie

zostały

zrealizowane.

Przyczyną

był

zatwierdzonego przez organ sądowy, pełnego planu podziału masy upadłości.

brak,
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 40 – Turystyka
w wysokości 51.505 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 65,2 tys. zł,
do łącznej wysokości 51.570,2 tys. zł. Zwiększenie wydatków związane było ze
sfinansowaniem podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2000 r. dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, korpusu służby cywilnej
i pozostałych pracowników.
Zrealizowane wydatki wyniosły 50.951,3 tys. zł, tj. 98,8% budżetu
po zmianach.
Największą pozycją zrealizowanych wydatków była dotacja dla Polskiej
Organizacji Turystycznej w kwocie 43.339 tys. zł, która wraz ze środkami
przekazanymi w 2000 r. na realizację wydatków niewygasających w 1999 r.
w wysokości 131 tys. zł wyniosła 43.415 tys. zł, tj. 85,2% ogółu wydatków
zrealizowanych w tej części budżetu państwa. Środki wykorzystane na dofinansowania
stowarzyszeń turystycznych (rozdział 8851) w wysokości 3.130 tys. zł stanowiły
97,5% wielkości planowanej. Na upowszechnianie turystyki (rozdział 8825)
wydatkowano 2.157,8 tys. zł, tj. 85,8% planu.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 28 osób (dział 91). W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o jedną osobę.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.728,3 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. stanowiły kwotę 40,2 tys. zł,
zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
- wykorzystania dotacji podmiotowej, przekazanej POT (w ramach rozdziału 8895),
przez dyrektorów trzech Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej,4
z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, (1.030 tys. zł),
- niezwróceniu w terminie przez Polską Organizację Turystyczną środków
niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 76 tys. zł, a łącznie
z odsetkami za zwłokę 81,6 tys. zł oraz bezpodstawnym rozliczeniu w kosztach
realizacji dodatkowych zadań statutowych kwoty 11,7 tys. zł.
4

Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej są zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi Polskiej
Organizacji Turystycznej
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Ponadto stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezwróceniu - mimo
decyzji

podjętej

w

tej

sprawie

przez

Komitet

Integracji

Europejskiej

-

1.906,2 tys. EURO, z tytułu roszczeń Komisji Europejskiej, co może spowodować
iż Komisja Europejska zażąda od Polski odsetek za zwłokę z tytułu niepełnej realizacji
przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki planowanych zadań z zakresu
integracji europejskiej oraz wprowadzeniu przez Prezesa POT, z naruszeniem art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej zmian
w planie finansowym Organizacji. Stwierdzono również, że dokumentacja projektu
PL – 9310, realizowanego w ramach programu pomocowego Tourin II, którego
niewdrożenie przez stronę Polską jest powodem roszczeń Komisji, nie została
w sposób właściwy zabezpieczona.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 40 - Turystyka, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Pilne przejęcie całości dokumentacji projektu PL 9310, realizowanego w ramach
programu pn. „Tourin II” oraz jej skompletowanie, przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego w zakresie przebiegu prac nad tym Projektem oraz w zakresie
odpowiedzialności strony polskiej za stan jego realizacji.
2. Dokonanie oceny realizacji przez POT zadań planowych i ich rozliczenia
z uwzględnieniem celowości dokonania narzutu w wysokości 11,7 tys. zł w wyniku
realizacji zadań promocyjnych w ramach dotacji przedmiotowej. Rozważenie
możliwości ujęcia w planie kontroli na 2001 rok badania nt. wykorzystania dotacji
podmiotowej przez POT.
3. Dokonanie

analizy

przebiegu

likwidacji

Fundacji

Rozwoju

Turystyki,

ze szczególnym uwzględnieniem oceny wywiązywania się z obowiązków przez jej
likwidatora.
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4. Rozważenie zainicjowania przez POT prac legislacyjnych, dotyczących nowelizacji
ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, w zakresie trybu dokonywania zmian
w planie finansowym Organizacji.

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 10.728 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 4.491 tys. zł, tj. o 72%.
Przekroczenia planu dochodów wystąpiły we wszystkich działach, tj.: 89 Różna działalność o 186,7%, tj. o 28 tys. zł; 31 - Budownictwo o 91,1%,
tj. o 2.815 tys. zł; 91 - Administracja państwowa o 66,9%, tj. o 85 tys. zł i 45 leśnictwo o 52%, tj. o 1.563 tys. zł.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy uzyskane w dziale 31 –
Budownictwo w wysokości 5.905 tys. zł, które w strukturze dochodów stanowiły 55%,
w dziale 45 – Leśnictwo - 4.568 tys. zł (42,6%) oraz w dziale 91 - Administracja
państwowa - 212 tys. zł (2%).
Zaległości w dochodach według stanu na koniec grudnia 2000 r. wyniosły
217 tys. zł, w tym zaległości w parkach narodowych na koniec 2000 r. wynosiły
145 tys. zł i były wyższe o 24 tys. zł w porównaniu do 1999 r., tj. o 19,4%.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 41 - Środowisko
w wysokości 174.367 tys. zł. W ciągu roku wydatki zostały zwiększone o 48.189 tys. zł,
tj. o 27,6% do łącznej wysokości 222.556 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły
głównie środków na pomoc i usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej
w rozdziale 4578 o kwotę 37.692 tys. zł, co stanowi 78,2% ogółu zwiększeń.
Na sfinansowanie planowanych w części 41 zadań Minister Finansów przekazał
środki budżetowe w kwocie niższej o 1.904 tys. zł, tj. o 0,9% od planu po zmianach.
Zrealizowane wydatki (łącznie z niewygasającymi w wysokości 1.879 tys. zł)
wyniosły 220.640 tys. zł, tj. 99,1% budżetu po zmianach.
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W strukturze zrealizowanych wydatków w roku 2000 największy udział miały
wydatki w działach: 45 - Leśnictwo – 158.817 tys. zł, tj. 69,7% i 91 - Administracja
państwowa – 43.744 tys. zł, tj. 19,8%.
Wydatki w dziale 45 zostały zrealizowane w 100% przez Lasy Państwowe.
W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym niższe o 14.578 tys. zł,
tj. o 27,9%, a realnie były niższe o 34,5%.
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków
powodzi z roku 1997 oraz wynikających z Narodowego Programu Odbudowy
i Modernizacji wyniosły 37.692 tys. zł, z czego: środki kredytowe Europejskiego
Banku Inwestycyjnego - 20.642 tys. zł, a krajowe środki towarzyszące kredytowi 17.050 tys. zł.
Wydatki związane z Integracją z Unią Europejską wynosiły 2.255 tys. zł,
(w tym wydatki niewygasające - 1.679 tys. zł), tj. 89,5% planu po zmianach. Ponadto
z uruchomionych środków wydatków niewygasających z upływem 1999 roku
w kwocie 1.290 tys. zł, w roku 2000 wydatkowano zaledwie 63,1%, tj. kwotę 813 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 41 - Środowisko wyniosło
2.154 osób, w tym w dziale 91 - 401 osób. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 282 osób, a w dziale 91 o 27 osób.
W ciągu roku budżetowego planowany limit etatów został zwiększony
o 62 etaty, z czego o 51 etatów zwiększono limit w dziale 91 - Administracja
państwowa, a o 11 etatów - w dziale 45 - Leśnictwo (rozdziale 4711 - Parki
narodowe).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.107 zł,
w tym w dziale 91 - 2.913 zł. W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 1,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 3.756,4 tys. zł,
w tym wymagalne 0,2 tys. zł. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r.
zapłacono odsetki w kwocie 0,8 tys. zł, co stanowiło 2,5% odsetek zapłaconych
w 1999 r. (31,4 tys. zł).
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Zrealizowane przez Ministerstwo wydatki majątkowe w kwocie 2.058 tys. zł
były zgodne z planem rzeczowym. Analiza postępowań o udzielanie zamówień
publicznych na kwotę 1.374 tys. zł, tj. 61,4 % zrealizowanych zakupów majątkowych
wykazała, że środki wydatkowane zostały przy zachowaniu procedur ustawy
o zamówieniach publicznych.
Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środka
specjalnego wyniosły 77.732 tys. zł i były wyższe o 9,4% od kwoty planowanej
(po zmianach). Udział dotacji budżetowej uległ obniżeniu z 4,6% w 1999 r. do 4%
w 2000 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych wyniosły 73.737 tys. zł i były o 4,7% wyższe od kwoty planowanej
(po zmianach) oraz o 19,4% wyższe niż wykonanie 1999 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 1.908 tys. zł i były wyższe o 1.900 tys. zł od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Planowane środki bezzwrotne pochodzące z zagranicy, (dla których
odpowiedzialnym za realizację zadań i finansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony
środowiska został ustanowiony minister właściwy ds. ochrony środowiska) wyniosły
323.999 tys. zł. W roku 2000 w ramach PHARE 98 zakontraktowano wszystkie prace
dotyczące trzech projektów inwestycyjnych oraz dokonano płatności w kwocie
5.339,5 tys. EURO, tj. 166,9% planu (3.200 tys. EURO).
Nie wykorzystano żadnych środków z PHARE 99

na projekt PL 9907,

w ramach którego planowano realizację czterech projektów inwestycyjnych.
Kontrola wykazała nieprzygotowanie do podjęcia robót inwestycyjnych
oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Brak dokumentacji projektowej
stanowi istotne zagrożenie dla wyznaczonego na 30 września 2001 r. terminu zawarcia
umów, co stanowi warunek uruchomienia dotacji (8.100 tys. EURO) ze środków Unii
Europejskiej.
W ramach projektu PL 9912 w roku 2000 podpisano umowy na prace związane
z planowaną realizacją dwóch projektów inwestycyjnych, jednakże w 2000 roku nie
wydatkowano żadnych środków.
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W zakresie planowanych wydatków na realizację zadań i programów pomocy
przedakcesyjnej Unii Europejskiej – ISPA, w roku 2000 nie podjęto realizacji
finansowej zadań, pomimo podpisania Memorandum pomiędzy Komisją Europejską,
a Rzeczpospolitą Polską o przyznaniu środków pomocowych na przedsięwzięcie
"Projekt rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji ścieków dla Bydgoszczy".
Grant Rządu USA na zwalczanie niekorzystnych zmian w klimacie, planowany
w kwocie 20.744 tys. zł, wykorzystany został na sfinansowanie sześciu umów
do wysokości środków zaplanowanych. Środki Wspólnot Europejskich - CPF
"Ochrona środowiska", które planowano w kwocie 7.070 tys. zł w roku 2000 nie
zostały wykorzystane.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- niestarannego prognozowania dochodów,
- nierzetelnego planowania wydatków na Integrację z Unią Europejską,
- powtarzającego się niewykorzystywania przyznanych etatów przy jednoczesnym
wykorzystywaniu limitu wynagrodzeń.
W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska niezgodnie z planem
finansowym i rzeczowym wydatkowano kwotę 93,2 tys. zł, przeznaczając ją na
remont, modernizację i ponowne wyposażenie gabinetu Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Ponadto niegospodarnie wydatkowano kwotę 16,3 tys. zł na sfinansowanie
2 umów zlecenia dotyczących zadań stanowiących działalność statutową Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 41 Środowisko, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne prognozowanie dochodów, szczególnie w zakresie działów o stałych
źródłach dochodów.
2. Wyeliminowanie wydatków niezgodnych z planem finansowym i rzeczowym.
3. Rzetelne planowanie wydatków na integrację z Unią Europejską, w celu
zapewnienia terminowej i pełnej realizacji zadań wynikających z "Narodowego
Programu Przygotowań do Członkostwa w Unii Europejskiej".
4. Wdrożenie należytego nadzoru nad przygotowaniem do realizacji inwestycji
finansowanych ze środków pomocowych.

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 27.778,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 11.211,0 tys. zł, tj. o 68%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: różne dochody (14.233,0 tys. zł),
wpływy z usług (5.583,0 tys. zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych (5.563,0 tys. zł).
Przyczyną

uzyskania

wyższych

dochodów

niż

planowane

było

nieuwzględnienie wszystkich źródeł pozyskania dochodów oraz ich niedoszacowanie
na etapie planowania.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 42 – Sprawy
wewnętrzne w wysokości 4.700.008,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 42.668,9 tys. zł, do łącznej wysokości 4.742.676,9 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły między innymi § 27 – dotacje na zadania zdrowotne realizowane
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, § 16 – wynagrodzenia
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osobowe pracowników służby cywilnej, § 73 – dotacje na finansowanie inwestycji
innych jednostek organizacyjnych.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 4.591.353,2 tys. zł, (wraz z wydatkami
niewygasającymi z końcem 2000 r.), co stanowiło 96,8% budżetu po zmianach.
W zrealizowanych wydatkach dominującą pozycję stanowiły świadczenia
społeczne, gdzie wydatkowano 2.813.658,0 tys. zł, tj. 61,3% budżetu po zmianach.
Istotną pozycję stanowiły również wydatki: w § 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy w kwocie 535.352,1 tys. zł, tj. 11,6%; w § 70 – zakup sprzętu
i uzbrojenia w kwocie 193.572,3 tys. zł, tj. 4,2%; w § 31 – materiały i wyposażenie
w kwocie 133.043,3 tys. zł, tj. 2,9%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 26.900 osób, w tym: w dziale 91 –
2.899 osób, w dziale 93 – 22.921 osób. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 2.029 osób, w tym: w dziale 91
o 359 osób, a w dziale 93 – o 1.228 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2000 r. wyniosło 2.365 zł, w tym w dziale 91 – 2.270 zł a w dziale 93 – 2.406 zł.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 214.664,0 tys. zł,
w tym wymagalne 75.574,0 tys. zł, głównie z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie
486,6 tys. zł.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 57.044,0 tys. zł i były niższe o 4,1% od kwoty
planowanej (po zmianach).
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 56.966,0 tys. zł i były o 5,1% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach). Wpłaty do budżetu wyniosły 748,0 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego prognozowania dochodów budżetowych, w tym nieuwzględniania
wszystkich źródeł ich pozyskiwania,
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- dopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych,
- niedostosowania zasad prowadzenia ewidencji finansowo-ksiegowej do obowiązującego
podziału klasyfikacji budżetowej,
- nieterminowego

sporządzania

sprawozdań

budżetowych

oraz

uchybień

w udzielaniu zamówień publicznych.
Kontrola wykazała, że w Biurze Administracyjno-Gospodarczym MSWiA
dopuszczono do przekroczenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników
służby cywilnej o 1.780,0 tys. zł, tj. o 10%, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
W Komendzie Głównej Policji, przy realizacji zakupów samochodów
w 4 przypadkach zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki ze względu na
szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych możliwych do uzyskania
tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli
samochody, niezależnie od ich przeznaczenia, nie są towarem możliwym do uzyskania
wyłącznie od jednego dostawcy. Naruszenie zasad, formy lub trybu postępowania przy
udzielaniu zamówienia publicznego stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 42 –
Sprawy wewnętrzne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne prognozowanie dochodów budżetowych z uwzględnieniem w projekcie
budżetu wszystkich źródeł ich pozyskiwania.
2. Określanie w sporządzanych umowach o udzielenie dotacji budżetowych trybu
kontroli wykonania zadań zleconych.
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3. Wyeliminowanie przyczyn powstawania zobowiązań wymagalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem rzetelnego planowania wydatków na świadczenia emerytalnorentowe.
4. Wdrożenie w MSWiA ewidencji finansowo-księgowej oraz klasyfikowania
wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującym podziałem klasyfikacji
budżetowej.
5. Wzmocnienie nadzoru w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE

Dochody
W 2000 r. dochodów w części 43 – Wyznania religijne nie planowano i nie
realizowano.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 43 – Wyznania
religijne w wysokości 71.933 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 72 tys. zł, do łącznej wysokości 72.005 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 71.497,5 tys. zł, tj. 99,2% budżetu
po zmianach. Wydatki zrealizowane w 2000 r. nie są porównywalne z wydatkami
poniesionymi w 1999 r., gdyż nie mają swojego odpowiednika w klasyfikacji części
budżetowych obowiązującej w 1999 r.
Dominujące wydatki w części 43 – Wyznania religijne poniesiono:
- w dziale 89 – Różna działalność, rozdziale 9721 – Fundusz Kościelny w kwocie
67.769 tys. zł, co stanowiło 99,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych – 59.083 tys. zł, wspomaganie
działalności charytatywno-opiekuńczej – 2.462 tys. zł, wspomaganie działalności
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oświatowo-wychowawczej – 1.572 tys. zł i remonty zabytkowych obiektów sakralnych
– 4.652 tys. zł.
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- w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9111 – Jednostki
centralne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.136 tys. zł, tj. 57,3%
poniesionych wydatków, sklasyfikowanych w tym rozdziale i 98,3% kwoty
zaplanowanej. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla 64 członków
pięciu resortowych komisji wyznaniowych.
- w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9111 – Jednostki
centralne, wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.054,7 tys. zł, tj. 100% planu.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 28 osób. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 1 osobę.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.139 zł.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 4,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 169,5 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 43 – Wyznania religijne, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości 30.503,0 tys. zł.
W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 1.054,8 tys. zł, do łącznej wysokości
31.557,8 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły między innymi: wspierania
programów ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych z zakresu pomocy
społecznej (600,0 tys. zł).
Zrealizowane wydatki wyniosły 27.202,5 tys. zł, tj. 86,2% budżetu
po zmianach.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 167 osób (dział 91). W porównaniu
do planowanego limitu było niższe o 32 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.300 zł.
W porównaniu do planowanego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było
wyższe o 17,9%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 1.034,1 tys. zł.
W toku kontroli stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznej
po stronie wydatków, które dotyczyły:
- Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", gdzie wypłacano wynagrodzenia bez
jednoczesnego odprowadzania należnych składek na Fundusz Pracy,
- udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót remontowobudowlanych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
(OHP)

w

Jabłonce,

bez

spełnienia

warunków

określonych

w

ustawie

o zamówieniach publicznych,
- zapłaty odsetek od nieterminowych składek ZUS i FP przez Kujawsko-Pomorską
Wojewódzką Komendę OHP (4.239,00 zł) oraz w Poznaniu (12.401,00 zł),
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wykonywane remonty
CKiW w Wiechlicy (22.871,00 zł).

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 44 Zabezpieczenie społeczne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa

Izba

Kontroli

wnioskowała

o

terminowe

regulowanie

zobowiązań, w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń z tytułu odsetek.

CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 94.172 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 4.152 tys. zł, tj. o 4,6%.
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W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 12.204 tys. zł,
tj. o 11,5%, a realnie były niższe o 19,6%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy realizowane przez
placówki zagraniczne – 93.315 tys. zł, głównie z opłat konsularnych.
Wyższe o 4.220 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, niewykorzystanych środków
budżetowych z lat ubiegłych, przeznaczonych m.in. na realizację wydatków bieżących
placówek zagranicznych.
Niższe od planowanych w ustawie budżetowej dochody uzyskano:
- w dziale 79 – Oświata i wychowanie – prognozowane dochody w kwocie 200 tys. zł,
zostały zrealizowane w 69%, (138 tys. zł),
- w dziale 89 – Różna działalność (wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego) –
dochody prognozowane w kwocie 15 tys. zł, zostały zrealizowane w 60% (9 tys.
zł).
Powodem

niezrealizowania

planowanych

dochodów

w

dziale

79

był

przeprowadzany w 2000 r. remont 50% powierzchni budynku internatu,
co ograniczyło możliwość korzystania z pomieszczeń udostępnianych odpłatnie.
Niski wskaźnik wykonania planu dochodów w dziale 89, realizowanych przez
gospodarstwo pomocnicze, był wynikiem zmniejszenia zakresu usług świadczonych
na rzecz innych jednostek, takich m.in. jak odpłatne udostępnianie pomieszczeń
i obsługa organizowanych spotkań.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji dochodów określonych
w ustawie budżetowej na 2000 r. Uwagi NIK odnosiły się natomiast do faktu,
że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze zwłoką ponad 6 miesięcy podjęło realizację
wniosku NIK, skierowanego po kontroli wykonania budżetu w 1999 r., dotyczącego
odprowadzenia do budżetu państwa niewykorzystanych do końca 1999 r. środków o wartości
ok. 20 mln USD, zdeponowanych na kontach placówek zagranicznych na finansowanie
inwestycji i remontów. Stosowne dyspozycje w tej sprawie, Ministerstwo przekazało
do placówek dopiero w grudniu 2000 r. Skutkiem tego niewykorzystane środki,
o których mowa wyżej, nie wpłynęły do budżetu państwa w 2000 r., a ich rozliczenie
z budżetem nastąpi w roku 2001, po zakończeniu weryfikacji sprawozdań placówek.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 45 – Sprawy
zagraniczne w wysokości 715.001 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 39.236 tys. zł (z tego 37.996 tys. zł stanowiły środki z rezerw celowych, a 1.240 tys. zł
środki z rezerwy ogólnej), do łącznej wysokości 754.237 tys. zł.
Zwiększenia dotyczyły głównie wydatków w dziale 91, w tym m.in.:
w rozdziale 9122 - Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą
dokonano 13 zmian (6.200,8 tys. zł), w rozdziale 9111 - Centrala Ministerstwa
dokonano 5 zmian (3.801,5 tys. zł) oraz w dziale 89, rozdziale 8995 - Różna
działalność dokonano 7 zmian (4.884,5 tys. zł).
Zrealizowane wydatki wyniosły 724.768 tys. zł (łącznie z wydatkami
niewygasającymi w kwocie 21.074 tys. zł), tj. 96,1% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 74.344 tys. zł,
tj. o 11,4%, a realnie wzrosły o 1,2%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w rozdziałach:
-

9121 - Placówki zagraniczne - 65,9% wydatków ogółem,

- 9122 - Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą - 12,5%,
- 9111 - Centrala Ministerstwa - 10,7%,
- 9194 - Integracja z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego - 6,9%,
- 9100 - Integracja z Unią Europejską - 1,3%.
Największą pozycję w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (65,9%
wydatków ogółem), stanowiły wydatki związane z utrzymaniem 163 placówek
zagranicznych, zaliczanych do działu 91 - Administracja państwowa, rozdziału 9121.
Wydatki te wyniosły 477.557 tys. zł, tj. 96,7% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 1999 r. wydatki w tym rozdziale były w ujęciu nominalnym wyższe o 49.686 tys. zł,
tj. o 11,6%, a realnie były wyższe o 1,4%. Na ww. kwotę składały się przekazy
środków dewizowych na konta placówek zagranicznych i wydatki realizowane w kraju
przez jednostki organizacyjne resortu.
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Drugą, co do wielkości pozycję w budżecie Ministerstwa (12,5% wydatków
ogółem) stanowiły wydatki zaliczane do rozdziału Współpraca naukowo-techniczna
i gospodarcza z zagranicą. Wydatki te w 2000 r. wyniosły 90.801 tys. zł, tj. 106,9%
kwoty określonej w ustawie i 97,1% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 309 tys. zł, tj. o 0,3%, a realnie były
niższe o 9,5%.
Znaczącą pozycję (10,7% wydatków ogółem) stanowiły wydatki Centrali
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydatki te w 2000 r. wyniosły 77.876 tys. zł,
łącznie z wydatkami niewygasającymi w kwocie 3.311 tys. zł, tj. 96,9% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 5.867 tys. zł, tj. o 8,1%, a realnie były niższe o 1,8%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.000 osób, w tym w dziale 91 762 osoby. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie ogółem w 2000 r. było
wyższe o 53 osoby, tj. o 5,5%, w tym w dziale 91 o 50 osób, tj. o 7,0%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 47 osób,
a w dziale 91 o 35 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.745 zł,
w tym w dziale 91 – 4.378 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 11% w ujęciu nominalnym, w tym
w dziale 91 o 11%, a realnie wzrosło o 1,7%, w tym w dziale 91 o 1,5%.
W

porównaniu

do

planowanego

na 2000

r.

przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 151 zł, tj. o 4,2%.
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 2000 r. wyniosły 12.111 tys. zł, w tym
wymagalne 603 tys. zł (w 1999 r. 7.077 tys. zł i 3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne
Ministerstwa wynikały głównie z niezrealizowanych płatności dotyczących wydatków
inwestycyjnych (461 tys. zł).
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W 2000 r. z budżetu MSZ nie ponoszono wydatków na zapłatę odsetek z tytułu
nieterminowej płatności zobowiązań.
Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 28.454 tys. zł
i były niższe o 4,2% od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 28.422 tys. zł i były
o 4,2% niższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty z zysku do budżetu
wyniosły 9,3 tys. zł i były o 5,7 tys. zł niższe od kwoty planowanej (15 tys. zł).
Na wpłatę tę składał się wynik rozliczenia zysku 1999 r., wpłaty z zysku za 3 kwartały
2000 r. oraz zaliczka za IV kw. 2000 r. Taki przebieg dokonywania wpłat do budżetu
zgodny był z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.
w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
Stwierdzone w części 45 – Sprawy zagraniczne nieprawidłowości dotyczyły
realizacji wydatków i polegały m.in. na:
- udzieleniu dwóch zamówień publicznych o łącznej wartości 1.760 tys. zł
z pominięciem przepisów art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, co stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
- udzieleniu zamówienia publicznego na prace remontowe o wartości 744 tys. zł
z naruszeniem art. 16 oraz 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach publicznych,
co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
wypłaceniu wykonawcy usługi wynagrodzenia w wysokości 661,7 tys. zł niezgodnie z
postanowieniami zawartych dwóch umów, tj. przed terminem wykonania zadania
określonego tymi umowami, podczas gdy Ministerstwo posiadało zobowiązania na
kwotę 603 tys. zł, które stały się wymagalne, a nie zostały spłacone w 2000 r.
Jako nierzetelne oceniła Najwyższa Izba Kontroli:
- rozliczenia umów z wykonawcami usług i inwestycji, w wyniku których wypłacono
kwoty wyższe od ustalonych w umowach, tj. - 48 tys. zł z budżetu roku 2000 r.
i 34,8 tys. zł z budżetu roku 1999,
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- sporządzenie wniosku o utworzenie w 2000 r. Polskiego Ośrodka Kultury
i Informacji w Nowym Jorku, który nie zawierał pełnych danych o wysokości
rzeczywistych kosztów funkcjonowania tej placówki,
- brak pełnej i aktualnej ewidencji pożyczek konsularnych udzielanych w przypadkach
losowych, na kwotę 266,5 tys. zł.
W wyniku kontroli odzyskano 48 tys. zł, stanowiących zwrot nienależnie
wypłaconej kwoty na rzecz wykonawcy usługi.
Ponadto NIK podjęła działania w celu odzyskania kwoty 10 tys. zł,
wydatkowanej z budżetu 2000 r. oraz 34,8 tys. zł, wydatkowanych w 1999 r., a także
odprowadzenia

do

budżetu

niewykorzystanych

środków

z

lat

ubiegłych

przeznaczonych na inwestycje i remonty, zdeponowanych na kontach placówek
zagranicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 45 –
Sprawy zagraniczne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Pełną realizację wniosku NIK przedstawionego po kontroli realizacji budżetu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 1999, dotyczącego odprowadzenia
do budżetu państwa niewykorzystanych środków zdeponowanych na kontach
placówek zagranicznych na realizację inwestycji i remontów.
2. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie udzielania i realizacji zamówień
publicznych, polegających na udzielaniu zamówień z naruszeniem przepisów
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
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3. Wyeliminowanie przypadków dokonywania płatności niezgodnie z zawartymi
umowami.
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4. Wyeliminowanie opóźnień w ewidencjonowaniu pożyczek udzielanych przez
urzędy konsularne w celu zapewnienia rzetelnych i aktualnych danych o stanie
pożyczek niespłaconych.
5. Zweryfikowanie planu wydatków Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji
w Nowym Jorku i wyeliminowanie wydatków niezgodnych z zatwierdzoną przez
Ministra Spraw Zagranicznych koncepcją funkcjonowania tej placówki.

CZĘŚĆ 46 – ZDROWIE
Dochody
Zrealizowane dochody wyniosły 25.612 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 9.512 tys. zł, tj. o 59,1%. W porównaniu
z 1999 r. dochody w ujęciu nominalnym były niższe o 15.643 tys. zł, tj. o 37,9%,
a realnie były niższe o 43,7%. Dochody pochodziły głównie z różnych wpływów
(18.076 tys. zł). Stanowiły one 70,6% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.
W pierwszych miesiącach roku dochody odprowadzane były do budżetu
państwa z opóźnieniem, natomiast w pozostałych miesiącach - terminowo.
Nie wystąpiły zaległości w ściąganiu dochodów. Nie stwierdzono, aby dokonywano
umorzeń, odroczeń należności budżetu państwa albo zaniechano ich poboru.
Na rachunek bieżący Ministerstwa wpłynęły, w okresie od 9 do 25 stycznia
2001 r., niewykorzystane środki w wysokości 4.113 tys. zł od jednostek podległych
oraz wykonawców zadań zleconych. Środki te nie zostały przekazane na właściwy
rachunek dochodów budżetu państwa. O tę kwotę zostały zmniejszone wydatki
w części 46, poniesione w 2000 r.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości
2.825.591 tys. zł. W ciągu 2000 r. zostały one zwiększone o 61.755 tys. zł - do łącznej
wysokości 2.887.346 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 2.674.505 tys. zł,
co stanowiło 92,1% budżetu po zmianach, w tym 149.591 tys. zł (5,6%) stanowiły
wydatki niewygasające w 2000 r. W porównaniu z poprzednim rokiem zrealizowane
wydatki były, w ujęciu nominalnym, niższe o 2.073.595 tys. zł (o 44%), a w ujęciu
realnym - niższe o 2.552.099 tys. zł (o 49,1%).
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W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w dziale 85 - Ochrona zdrowia w wysokości 1.897.418 tys. zł, co
stanowiło 70,9% wydatków w części 46, w tym 149.591 tys. zł (8%) stanowiły
wydatki niewygasające w 2000 r.
Niepełne wykonanie w 2000 r. planu wydatków w części 46 spowodowane
zostało niższym o 204.325 tys. zł przekazaniem środków przez Ministerstwo
Finansów.
Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło w 2000 r. ksiąg rachunkowych dla części
46 i nie posiadało zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
finansowych.
Ministerstwo nie poinformowało, w ustawowym terminie, podległych jednostek
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, w tym o wynagrodzeniach i limitach
zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, jak również
o harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w części 46.
Z opóźnieniem od 5 do 44 dni sporządzone zostały wszystkie wymagane
sprawozdania z wykonania budżetu. Podstawową przyczyną opóźnień było
nieprowadzenie ksiąg rachunkowych dla tej części budżetu.
Według stanu na koniec 2000 r. zobowiązania wynosiły 250.625 tys. zł, z tego:
169.378 tys. zł (67,6%) stanowiły zobowiązania wymagalne z lat poprzednich,
zaciągnięte przez byłe jednostki budżetowe przekształcone w samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej (z.o.z.).
Ministerstwo nie zweryfikowało, do 31 marca 2001 r., ewidencji zobowiązań
byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia, zaciągniętych
do końca 1998 r. i przejętych przez Skarb Państwa i nie skorygowało rocznego
sprawozdania Rb-23, obejmującego m.in. zobowiązania finansowe.
Z rezerwy celowej w wysokości 30.427,9 tys. zł, przeznaczonej na program
działań osłonowych i restrukturyzacyjnych wykorzystano jedynie 17.470,2 tys. zł
(57,4%), co było skutkiem przesunięcia terminów realizacji zadań przyjętych
w programie restrukturyzacji, wynikających z opóźnionego złożenia wniosków
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o uruchomienie środków w Ministerstwie Finansów. Zawarto umowy z z.o.z.
i przekazano im środki dopiero w listopadzie i grudniu 2000 r. Ministerstwo nie
wykorzystało ponadto 323,5 tys. zł z przekazanych 15 grudnia 2000 r. środków
z rezerwy ogólnej (950 tys. zł) na realizację programu badań przesiewowych
w profilaktyce nowotworowej. Z rozdysponowanych środków (626,5 tys. zł)
z naruszeniem przepisów prawa wydatkowano dla podmiotów nie będących
samodzielnymi publicznymi z.o.z. - 167,5 tys. zł.
Do budżetu państwa nie zwrócono 4.113,2 tys. zł - ze środków, które nie
wygasły z końcem 1999 r., a uruchomionych w 2000 r. na staże podyplomowe
(uruchomiono 118.260 tys. zł, wykorzystano - 114.146,8 tys. zł). Przeznaczone zostały
one na inne cele, tj. na: wydatki inwestycyjne Kas Chorych - 3.191,4 tys. zł i programy
polityki zdrowotnej - 921,8 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w części 46 wyniosło 19,9 tys. osób, w tym
w administracji państwowej - 347 osób. W porównaniu z planowanym limitem
zatrudnienia było w 2000 r. odpowiednio niższe o 1,9 tys. osób (o 8,7%) i 89 osób
(o 20,4%). Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia w administracji państwowej były
natomiast niższe od planowanych - o 564 tys. zł (o 3,9%). Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wyniosło 2.069 zł i wzrosło, w porównaniu z 1999 r., o 166 zł
(o 8,7%). W administracji państwowej wyniosło 3.304 zł i wzrosło o 451 zł (o 15,8%).
W Biurze ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia wyniosło
5.099 zł i wzrosło w porównaniu do 1999 r. o 743 zł (o 17,1%).
Przeciętne zatrudnienie w Ministerstwie wynosiło 301 osób, czyli 82,9% stanu
planowanego (363 osoby). Na wynagrodzenia wykorzystano 12.066,9 tys. zł, czyli
99,6% środków zaplanowanych (12.118,8 tys. zł). W Ministerstwie miało stanowiska
pracy 26 osób, nie będących jego pracownikami, a wykonujących prace zlecone.
Spośród tych osób, 7 było etatowymi pracownikami jednostki podległej.
Na programy polityki zdrowotnej państwa wykorzystano w 2000 r.
494.772 tys. zł, z zaplanowanych 557.943 tys. zł (88,7%). Niewykorzystane środki
przeniesione zostały na 2001 r., jako wydatki niewygasające z upływem 2000 r.
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W 2000 r. zakwalifikowano, niezgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych,
środki w wysokości 74.350 tys. zł, w związku ze zleconym Instytutowi Kardiologii
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę leczniczych
środków technicznych z zakresu kardiologii oraz 6.361 tys. zł - w ramach programu
pn. „Wielospecjalistyczna opieka nad dziećmi z rozszczepem podniebienia”.
W 2000 r. Ministerstwo finansowało wydatki kolumn transportu sanitarnego,
nie posiadających statusu prawnego samodzielnego publicznego z.o.z. Przekazało
także dotacje na zakupy inwestycyjne samodzielnym publicznym z.o.z. i innym
jednostkom organizacyjnym, dla których Minister Zdrowia nie jest organem
założycielskim. Np. na zakup aparatury medycznej, ambulansów, środków łączności
przeznaczono środki niewygasające z upływem 1999 r. w wysokości 60.991 tys. zł
oraz środki zaplanowane na 2000 r., z których wydatkowano jedynie 8.213 tys. zł.
Ujawniono ponadto nieodpłatne przekazanie niepublicznemu z.o.z., bez zawarcia
umowy, ultrasonografu o wartości 576,4 tys. zł.
Realizując zadania przyjęte w programie pn. „Zintegrowane Ratownictwo
Medyczne”, Ministerstwo zawarło w 1999 r. 142 umowy z publicznymi z.o.z., w celu
utworzenia szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego,
które były finansowane w 2000 r. z wydatków niewygasających. Umowy
z uczestnikami programu, dotyczące zakupu aparatury medycznej, środków łączności
i ambulansów sanitarnych, zawarte zostały jednak dopiero w grudniu 2000 r.
W umowach zawartych w 2000 r. odnotowano, iż prawo własności zakupionych
środków przysługiwać będzie zleceniobiorcy. Procedurę podpisywania protokołów
zdawczo-odbiorczych na zakupione dużo wcześniej środki trwałe rozpoczęto jednak
w 2001 r.
Instytut

Kardiologii

wykazał

w

rozliczeniu

niewykorzystane

środki

w wysokości 24.527 tys. zł, w związku ze zleconym mu postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup i dostawę leczniczych środków technicznych
z zakresu kardiologii - w terminie do 30 listopada 2000 r. Środków tych nie zwrócił
jednak do budżetu państwa.
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W 2000 r. Ministerstwo sfinansowało wydatki w wysokości 55.980 tys. zł
poniesione przez 11 instytutów, które brały udział w realizacji zadań ujętych
w programach polityki zdrowotnej. Jako podstawę przekazania środków wskazano
przepisy dotyczące samodzielnych publicznych z.o.z., mimo iż instytuty nie posiadają
takiego statusu.
Ministerstwo nie kontrolowało systematycznie realizacji umów zawartych
z wykonawcami programów polityki zdrowotnej. W 2000 r., spośród kilkuset
zawartych umów, kontrolą objęto wykonanie jedynie 5 z nich, realizowanych
w ramach jednego z programów.
Na wysokospecjalistyczne procedury medyczne wydatkowano w 2000 r.
641.410 tys. zł, czyli 86,4% środków w planie po zmianach. Podjęcie finansowania
procedur nastąpiło ze znacznym opóźnieniem - na przełomie kwietnia i maja 2000 r.
Zauważyć należy, że w 2000 r. Ministerstwo zawarło 639 umów na wykonanie
procedur o wartości 772.116,3 tys. zł, zaciągając zobowiązania finansowe,
przekraczające plan wydatków w rozdziale 8523 - o 29.474,3 tys. zł (o 4%).
Na zadania zlecone Ministerstwo przekazało jednostkom spoza sektora
finansów publicznych 47.491,8 tys. zł, z czego wydatkowano 47.474,1 tys. zł (99,9%).
Na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia przekazano 19.429,4 tys. zł, natomiast
na zakup świadczeń medycznych w zakładach prowadzonych przez kościelne osoby
prawne - 52.490,6 tys. zł.
Przy wyborze wykonawców zadań, Ministerstwo zastosowało zasadę wyboru
najkorzystniejszej oferty. Umowy zawarte ze stowarzyszeniami nie zawierały jednak
szczegółowego opisu zadania, co utrudniało wykonywanie efektywnego nadzoru nad
ich realizacją oraz rzetelne rozliczenie. Jako działanie nierzetelne i nielegalne
oceniono wprowadzenie zmian do umów przez ich aneksowanie - po zakończeniu
realizacji zleconych zadań przez 4 zleceniobiorców. W 2 przypadkach Ministerstwo
przyjęło, bez uwag, sprawozdania z wykonania zleconych zadań, mimo iż zakres
zrealizowanego zadania nie odpowiadał określonemu w umowie.
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Ministerstwo przyjęło ponadto, bez zastrzeżeń, sprawozdania z realizacji prac
zleconych w 2000 r., w których podano, że dotacja przeznaczona na poradnictwo,
została wykorzystana m.in. na świadczenia zdrowotne, mimo iż brak było podstaw
prawnych do finansowania przez Ministra Zdrowia świadczeń zdrowotnych,
udzielanych przez niepubliczne z.o.z., dla których organami założycielskimi są
stowarzyszenia ochrony zdrowia.
Ministerstwo kontynuowało w 2000 r. praktykę zakupu świadczeń zdrowotnych
w 57 zakładach prowadzonych przez kościelne osoby prawne - w ramach umów
zawartych w 1993 r., wydatkując na ten cel 52.490,6 tys. zł. Zakup tych świadczeń był
kontynuowany w 2000 r., mimo możliwości zawierania przez te zakłady umów
z Kasami Chorych lub przekształcenia części z nich w domy pomocy społecznej.
Zaznaczyć jednak należy, że Minister Zdrowia podjął w 2000 r. starania, mające na
celu zmianę formy finansowania tych zakładów.
W 2000 r. Ministerstwo sfinansowało zakup w niepublicznych z.o.z. świadczeń
zdrowotnych dla osób uzależnionych od środków odurzających, na co wydatkowano
7.702,3 tys. zł. Zaznaczyć należy, że brak jest uregulowań prawnych, dotyczących
finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób nie posiadających uprawnień z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego, udzielanych przez niepubliczne z.o.z..
Budżet po zmianach przewidywał w rozdziale 8595 - Pozostała działalność
wydatki w wysokości 158.063,1 tys. zł, faktycznie wykorzystano zaś 123.057,2 tys. zł
(77,8%). Z naruszeniem klasyfikacji wydatków budżetowych wydatkowano w 2000 r.
na staże podyplomowe oraz specjalizacje realizowane w trybie rezydentur 31.723 tys. zł oraz na badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka piersi 287,6 tys. zł.
Instytutowi Medycyny Wsi oraz Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych zlecono wykonanie odpowiednio prac badawczych i przeprowadzenie
cyklu szkoleń o wartości 112 tys. zł i 367,3 tys. zł, bez stosowania zasad, form i trybu
określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. W trybie z wolnej ręki i bez
wymaganej zgody Prezesa UZP, zrealizowane zostało także zamówienie o wartości
213 tys. zł - zabezpieczenie w 2000 r. działalności Krajowej Rady Egzaminów
Lekarskich przez Centrum Zdrowia Matki Polki.
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wykorzystano w 2000 r. 4.762,7 tys. zł, co stanowiło 39,5%, w relacji do sumy
wynagrodzeń pracowników Ministerstwa w 2000 r. (12.066,9 tys. zł). Np. Biuro
Informacji i Promocji wydatkowało w 2000 r., w związku z 74 umowami zawartymi
z K.M., łącznie 209 tys. zł. Finansowano ponadto wynagrodzenia, wypłacone
pracownikom zatrudnianym dodatkowo na podstawie umów zlecenia i wykonującym,
w dużej części, zadania należące do obowiązków departamentów, w których byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Ministerstwo w 2000 r. wydatkowało, na podstawie ustnej umowy, na usługi
fotograficzne 33,4 tys. zł. Koszt tych usług kilkukrotnie przekraczał ceny oferowane
w innych zakładach fotograficznych.
W 2000 r. w części 46 wydatkowano 9.708 tys. zł na kary i odszkodowania,
co stanowiło 0,4% wydatków tej części. Wydatki z tytułu rent i odszkodowań
wyniosły 7.463,1 tys. zł. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji dysponował
dokumentacją zajęć komorniczych na kwotę 1.462,3 tys. zł. W pozostałych
przypadkach posiadał dokumentację częściową lub nie posiadał żadnych dokumentów.
Ministerstwo zapłaciło w 2000 r. 274,5 tys. zł, z tytułu opłat egzekucyjnych,
w związku z nieuregulowaniem w terminie zobowiązań Ministra Zdrowia, powstałych
wskutek wyroków sądowych. Z tytułu wypłat rent i odszkodowań zasądzonych
na rzecz pacjentów poszkodowanych w procesie leczenia w 2000 r. wydatkowano
4.462,2 tys. zł. Pacjentom poszkodowanych w procesie leczenia w z.o.z., w przypadku
których stroną reprezentującą Skarb Państwa powinien być właściwy terytorialnie
wojewoda, wypłacono 359,9 tys. zł. Podstawą wypłat odszkodowań i rent na rzecz
osób, które poniosły szkodę w wyniku działań z.o.z., były prawomocne wyroki
i nakazy sądowe.
W 2000 r. Minister Zdrowia dysponował niewygasającymi środkami z rezerwy
celowej na 1999 r., przeznaczonej na dodatkową dotację dla Kas Chorych –
w wysokości 42.877 tys. zł. Na zakup nieruchomości na siedziby dla 10 regionalnych
Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, wydatkowano w latach 1999–2000 74.291,2 tys. zł. Nieruchomości zostały zakupione w trybie zamówienia z wolnej ręki,
za zgodą Prezesa UZP.
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Ministerstwo nie ustaliło kryteriów w odniesieniu do zakupów nieruchomości
na siedziby dla Kas Chorych. Umożliwiło to, w części przypadków, nabycie
nieruchomości o znacznej wartości lub zakup obiektów, które i tak nie mogą być
użytkowane, bez poniesienia dodatkowych nakładów. NIK uznała ponadto
za nielegalne sfinansowanie w 2000 r. zakupu siedziby dla Krajowego Związku Kas
Chorych, na co wydatkowano 7.980 tys. zł.
W marcu 2000 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego
Ubezpieczenia Zdrowotnego zakupiło centralny serwer back’upowy IBM o wartości
2.212,7 tys. zł i licencję na oprogramowanie, wraz z nośnikami - za 377,3 tys. zł.
Zakup ten oceniony jako nielegalny. Sfinansowany został ze środków przeznaczonych
na zakup systemu informatycznego dla Kas Chorych, które nie zostały wykorzystane
w 1998 r. i podlegały odprowadzeniu do budżetu państwa. Zakup serwera, w sytuacji
braku odpowiedniej siedziby, należy uznać ponadto za działanie niegospodarne. Mimo
upływu roku od daty jego zakupu, serwer nie był wykorzystywany.
Wydatki majątkowe w 2000 r. (490.174 tys. zł) zostały zwiększone
do 513.656,4 tys. zł, w tym m.in. z rezerw celowych - o 11.785 tys. zł. Zwiększenia
dotyczyły programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 6.808 tys. zł i w wyniku przeniesień z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne 11.697 tys. zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 362.697,4 tys. zł, czyli
w 74%, w relacji do planu. Wydatki niewygasające w 2000 r. wyniosły 149.591 tys. zł.
Na finansowanie 8 inwestycji wieloletnich przewidziano 200.582 tys. zł, a przekazano
dotacje w wysokości 199.423 tys. zł. Ministerstwo nie zweryfikowało rozliczeń
16 inwestycji zakończonych w 2000 r.
W 2000 r. włączono do planu „Dokończenie budowy Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka w Katowicach”, na które wydatkowano 16.501,6 tys. zł.
Decyzja o finansowaniu tego zadania w 2000 r. i przekazaniu środków inwestorom
została podjęta bez zgody Ministra Zdrowia. Ministerstwo nie wyegzekwowało
od inwestorów rozliczenia z przekazanych środków w wysokości 16.191,1 tys. zł.
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W przypadku inwestycji finansowanych poprzednio z części 35, dział 85 Ochrona zdrowia i prowadzonych przez uczelnie medyczne, Minister Zdrowia zawarł
19 umów o inwestorstwo zastępcze, określając m.in. wynagrodzenie inwestora z tytułu
wykonywania tej funkcji na poziomie od 1,6% do 5,1% kwoty dotacji. Wynagrodzenia
te wyniosły w 2000 r., w przypadku poszczególnych inwestorów, od 6,4 tys. zł
do 1.078 tys. zł. W lipcu 2000 r. inwestycja pn. „Budowa Szpitala Chirurgii
Plastycznej w Polanicy Zdroju” została powierzona inwestorowi zastępczemu Zarządowi Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo nie wystąpiło
do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na wybór inwestora zastępczego z wolnej ręki.
Część jednostek nie rozliczyła się ze środków inwestycyjnych po zakończeniu
2000 r., bądź wykazała w rozliczeniach rachunki pro-forma lub akredytywy. Główny
Inspektorat Farmaceutyczny wykazał w rozliczeniu m.in. zakup 2 samochodów za
188,3 tys. zł, mimo iż dotacja (500 tys. zł) przeznaczona została na zakup sprzętu
biurowo-komputerowego. Biuro Rozliczeń Międzynarodowych wykazało zakup
samochodu za 76,6 tys. zł, mimo iż dotację (250 tys. zł) przyznano na zakup
wyposażenia.
W wyniku kontroli 15 zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych przez
Ministerstwo w 2000 r., ujawniono wiele nieprawidłowości, w tym naruszanie ustawy
o zamówieniach publicznych. Skuteczność działalności kontrolnej w tym zakresie
obniża jednak, w znacznym stopniu, nieustalanie i niewskazywanie w materiałach
z kontroli osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
Krytyczne uwagi dotyczyły niektórych wydatków z rozdziału 9111 - Jednostki
centralne, w tym m.in. kosztów użytkowania w 2000 r. 101 telefonów komórkowych,
które wyniosły 336 tys. zł i wzrosły, w porównaniu z 1999 r., o 64,1 tys. zł (o 23,6%).
Wydatki za rozmowy ponadlimitowe wyniosły 91,9 tys. zł (27,4%), natomiast
faktyczne wpływy - 21 tys. zł.
W przypadku 7 spośród 8 skontrolowanych zamówień o wartości 1.069,4 tys. zł
stwierdzono wielokrotne naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych, przy
zamówieniach na prace remontowo-budowalne oraz zakup samochodów osobowych.
Polegały one na: nierównym traktowaniu dostawców, nie egzekwowaniu wymaganych
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oświadczeń, nie unieważnieniu postępowania, dzieleniu zamówienia na części,
udzielenia zamówienia z pominięciem ustawowych zasad, form i trybu.
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Nie zostały zrealizowane niektóre wnioski pokontrolne NIK. NIK od kilku lat
wnosi o niezwłoczne podjęcie decyzji w sprawie zarządu nieruchomością położoną
przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, jednak – sprawa ta nie została ostatecznie
uregulowana. NIK wnioskowała również o zwrot do budżetu państwa środków
pozostawionych na koniec 1999 r. na kontach polskich placówek dyplomatycznych,
a przeznaczonych na leczenie obywateli polskich za granicą oraz podjęcie stosownych
działań legislacyjnych, w celu uregulowania podstaw prawnych tego leczenia i sposobu
jego finansowania. Niewykorzystane w 1999 r. środki w wysokości 1.065,9 tys. zł
przekazały na dochody Ministerstwa 4 polskie placówki dyplomatyczne. Na koniec
2000 r. na kontach 7 placówek pozostały jednak niewykorzystane środki na ten cel –
w wysokości 1.533,2 tys. zł. Do czasu zakończenia kontroli, tylko jedna placówka
zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 7,4 tys. zł.
Nie zrealizowano postulatu zracjonalizowania wydatków z tytułu umów, na
podstawie których są zlecane, różnym podmiotom, do wykonania prace należące,
zgodnie z regulaminem organizacyjnym, do zadań Ministerstwa. Wydatki na prace
zlecone na podstawie umów cywilnoprawnych w 2000 r. stanowiły w poszczególnych
departamentach Ministerstwa od 52,1% do 320,8%, w relacji do wynagrodzeń
wypłaconych pracownikom tych departamentów. Fakty te wskazują, że w tej sprawie
Minister Zdrowia nie wykorzystał również wyników własnej kontroli wewnętrznej.
Nie został także w pełni wykonany wniosek, dotyczący doprowadzenia
do szybkiego wydania zaległych normatywnych aktów wykonawczych. Minister
Zdrowia, mimo iż wydał 49 aktów, do wydania których zobligowany, zalegał
do końca 2000 r. z wydaniem 27 aktów.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz środków
specjalnych wyniosły 131.321 tys. zł i były niższe od planowanej kwoty o 1.340 tys. zł,
tj. o 0,1% oraz wyższe od dochodów zrealizowanych w 1999 r. o 96.768 tys. zł,
tj. o 73,7%.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz środków
specjalnych wyniosły 131.481 tys. zł i były niższe o 1.627 tys. zł, tj. 1,2% od kwoty
planowanej i wyższe o 93.988 tys. zł od wydatków zrealizowanych w 1999 r.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 46 – Zdrowie.
Powyższą ocenę uzasadniają głównie ustalenia kontroli, wskazujące na:
- sfinansowanie zakupu nieruchomości na siedzibę Krajowego Związku Kas
Chorych, na co wydatkowano nielegalnie - 7.980 tys. zł,
- wydatkowanie na świadczenia zdrowotne w zakładach prowadzonych przez
kościelne osoby prawne i udzielane przez niepubliczne z.o.z. osobom uzależnionym
od środków odurzających, mimo przejęcia finansowania tych świadczeń przez Kasy
Chorych - 60.192,9 tys. zł,
- przekazanie środków inwestycyjnych na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla
samodzielnych publicznych z.o.z. i innych podmiotów prawa, dla których Minister
Zdrowia nie jest organem założycielskim – 69.204 tys. zł oraz wydatkowanie na
zakup ultrasonografu dla niepublicznego z.o.z. – 576,4 tys. zł,
- zakup ze środków, które wygasły w 1999 r. i podlegały odprowadzeniu na dochody
budżetu państwa, serwera i oprogramowania - 2.590 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków 11 samodzielnych kolumn transportu sanitarnego, nie
posiadających statusu samodzielnych publicznych z.o.z. - 2.574,9 tys. zł,
- zakup dla Biura Rozliczeń Międzynarodowych i Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, z dotacji przeznaczonej odpowiednio na wyposażenie oraz
sprzęt biurowo-komputerowy, samochodów o wartości 264,9 tys. zł,
- nieprowadzenie w 2000 r. ksiąg rachunkowych dla części. 46 oraz nieposiadanie
zakładowego planu kont i instrukcji obiegu dokumentów finansowych,
- naruszenie zasad, form i trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
w kwocie ogółem 1.673,1 tys. zł,
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- wydatkowanie kwoty 274,5 tys. zł z tytułu opłat egzekucyjnych, w związku
z nieuregulowaniem w terminie zobowiązań powstałych wskutek wyroków sądowych,
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- niezweryfikowanie zobowiązań wymagalnych, zaciągniętych przez b. jednostki
budżetowe nadzorowane przez Ministra Zdrowia, przekształcone następnie
w samodzielne publiczne z.o.z. oraz nie skorygowanie sprawozdania Rb-23,
- niezrealizowanie części wniosków z poprzednich kontroli, które dotyczyły m.in.:
odprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 1999 r. środków inwestycyjnych,
pozostawionych nielegalnie na rachunku Zakładu Zamówień Publicznych 13.362,5 tys. zł, zracjonalizowania wydatków, z tytułu zlecanych za dodatkową
odpłatnością prac należących do zadań departamentów i biur Ministerstwa,
zaprzestania finansowania zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych dla jednostek
ochrony zdrowia, dla których organami założycielskimi nie jest Minister Zdrowia.
Negatywnie oceniając wykonanie w 2000 r. części 46 budżetu państwa,
Najwyższa Izba Kontroli wzięła ponadto pod uwagę następujące, istotne uchybienia
i nieprawidłowości, mające wpływ na wykonanie budżetu:
- wydatkowanie na inwestycje Kas Chorych i programy polityki zdrowotnej środków,
które nie wygasły z upływem 1999 r. i przeznaczone były na staże podyplomowe –
4.113,2 tys. zł,
- rozdysponowanie środków z rezerwy ogólnej dla jednostek nie będących
samodzielnymi publicznymi z.o.z. - 167,5 tys. zł,
- sfinansowanie, z naruszeniem klasyfikacji wydatków budżetowych, staży
podyplomowych i specjalizacji realizowanych w trybie rezydentur - 31.723 tys. zł,
zakupu

leczniczych

środków

technicznych

stosowanych

w

kardiologii

i kardiochirurgii - 74.350 tys. zł oraz wydatków w ramach programu
„Wielospecjalistyczna opieka nad dziećmi z rozszczepem podniebienia” 6.361 tys. zł,
- niezweryfikowanie rozliczeń 16 zakończonych w 2000 r. zadań inwestycyjnych,
- zatrudnianie dodatkowo, na podstawie umów cywilnoprawnych, znacznej grupy
osób,

w

sytuacji

niepełnego

wykorzystania

etatów

kalkulacyjnych;

na
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sfinansowanie prac zleconych pracownikom Ministerstwa oraz innym osobom
wydatkowano w 2000 r. 4.762,7 tys. zł,
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- niewykonywanie, w sposób efektywny, funkcji kontrolnych, o czym świadczyło
m.in. zaciągnięcie zobowiązań z tytułu zawartych umów na wykonanie procedur
wysokospecjalistycznych na kwotę przekraczającą zaplanowane wydatki –
o 29.474,3 tys. zł, zaś w przypadku działalności kontrolnej zadań inwestycyjnych nie ustalanie i nie wskazywanie, w materiałach z kontroli, osób odpowiedzialnych
za stwierdzone nieprawidłowości,
- niezwrócenie do budżetu państwa: nierozdysponowanych środków z rezerwy
ogólnej - 323,5 tys. zł, środków niewykorzystanych przez Instytut Kardiologii 24.527 tys. zł oraz środków niewykorzystanych na leczenie obywateli polskich
za granicą - 1.533,2 tys. zł,
- nieustalenie kryteriów (standardów) zakupu nieruchomości na siedziby dla
regionalnych Kas Chorych, co umożliwiło m.in. zakup obiektów, które nie mogą
być użytkowane bez poniesienia dodatkowych nakładów,
- niepodjęcie skutecznych działań legislacyjnych, w celu usunięcia istniejących
niespójności w ustawach o zakładach opieki zdrowotnej, o jednostkach badawczorozwojowych, w odniesieniu do osobowości prawnej instytutów i z.o.z.
prowadzonych przez te instytuty.
W związku z powyższymi ustaleniami Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała
m.in. o:
1. Zaprowadzenie ksiąg rachunkowych dla części 46 oraz opracowanie i stosowanie
zakładowego planu kont i instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
2. Informowanie w ustawowym terminie podległych jednostek o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków oraz harmonogramie realizacji dochodów
i wydatków.
3. Zweryfikowanie zobowiązań b. jednostek budżetowych, przekształconych
w samodzielne

publiczne

z.o.z.

oraz

dokonanie

odpowiedniej

korekty
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w sprawozdaniu Rb-23; zapewnienie terminowego i rzetelnego sporządzania
sprawozdań z realizacji budżetu.
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4. Zwrócenie do budżetu środków przeznaczonych na leczenie obywateli polskich
za granicą, a pozostawionych na koniec 2000 r. na kontach polskich placówek
dyplomatycznych; podjęcie skutecznych działań legislacyjnych dla uregulowania
formalnoprawnych podstaw tego leczenia oraz sposobu jego finansowania.
5. Zaprzestanie finansowania zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych dla jednostek
ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim nie jest Minister Zdrowia;
usunięcia negatywnych skutków decyzji, w wyniku której użyczony został, bez
zawarcia umowy, niepublicznemu z.o.z. ultrasonograf o znacznej wartości.
6. Wyegzekwowanie od Instytutu Kardiologii zwrotu niewykorzystanych w 2000 r.
środków na zakup leczniczych środków technicznych oraz zwrócenie do budżetu
niewykorzystanych środków z rezerwy ogólnej, przeznaczonych na realizację
programu badań przesiewowych w profilaktyce nowotworowej.
7. Wyeliminowanie przypadków zaciągania zobowiązań nie mających pokrycia
w planie finansowym, m.in. przez zwiększenie zakresu kontroli wykonania umów
zawartych

ze

świadczeniodawcami

usług

zdrowotnych

i

podmiotami

uczestniczącymi w realizacji programów polityki zdrowotnej.
8. Zamieszczanie w umowach ze stowarzyszeniami szczegółowego opisu zleconego
zadania, z uwzględnieniem kalkulacji jego kosztów; zapewnienie skutecznego
nadzoru nad realizacją zadań zleconych, m.in. przez systematyczną kontrolę
sposobu

ich

wykonywania;

zaprzestanie

aneksowania

umów

zawartych

ze stowarzyszeniami, w celu dostosowania zakresu i wartości zleconych zadań
do faktycznego ich wykonania; ustalenie i wyegzekwowanie zwrotu środków,
które zostały wydatkowane niezgodnie z zawartymi umowami.
9. Podjęcie działań prowadzących do zmiany zasad finansowania świadczeń
zdrowotnych udzielanych osobom uzależnionym od środków odurzających;
odstąpienie od dalszego finansowania umów zawartych z 10 zakładami
prowadzonymi przez kościelne osoby prawne.
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10. Ograniczenie wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych, na podstawie których
zlecane są zadania należące do zadań poszczególnych departamentów i biur;
dokonanie analizy zatrudnienia, pod kątem jego struktury, jak również celowości
wydatkowania środków na umowy cywilnoprawne, w sytuacji niepełnego
wykorzystania limitu zatrudnienia.
11. Wyegzekwowanie rozliczeń od jednostek, które otrzymały środki na zadania lub
zakupy inwestycyjne, a w przypadku braku rozliczeń – zażądanie zwrotu środków.
12. Podjęcie skutecznych działań prawnych prowadzących do przejęcia przez Skarb
Państwa prawa własności serwera back’upowego i oprogramowania, zakupionych
ze środków podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, jak również prawa
własności nieruchomości użytkowanej przez Krajowy Związek Kas Chorych.
13. Usunięcie przyczyn nieprzestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień
publicznych, określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ 47 - RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 34,8 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 23,8 tys. zł, tj. o 216,4%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 2,2 tys. zł, tj. o 6,8%,
a realnie były niższe o 3,1%.
Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży trzech samochodów osobowych
(19,1 tys. zł), refundacji wydatków dokonanej przez organizatorów na delegacje
zagraniczne (3,8 tys. zł) oraz odsetek bankowych w kwocie 3,6 tys. zł od środków
gromadzonych na rachunkach pomocniczych Rządowego Centrum Studiów
Strategicznych (RCSS).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 47 - Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych w wysokości 18.038 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone z rezerwy celowej o 692,2 tys. zł do łącznej wysokości 18.730,2 tys. zł.
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Zwiększenia te w całości dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
w dziale 91 - Administracja państwowa i rozdziale 9111 - Jednostki centralne.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 17.928,9 tys. zł (w tym: 40,0 tys. zł - wydatki
niewygasające), co stanowiło 95,7% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki RCSS były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.368,1 tys. zł, tj. o 8,3%,
a realnie były niższe o 1,7%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków, blisko stuprocentowy udział
miały wydatki poniesione w dziale 91 - Administracja państwowa. W porównaniu
do 1999 r. wydatki w dziale 91 wzrosły o 8,2%, a ich realizacja stanowiła 99,4% planu
ustalonego w ustawie budżetowej i 95,8% budżetu po zmianach.
W 2000 r. wydatki majątkowe RCSS zostały zrealizowane w blisko 100%
i wyniosły 319,0 tys. zł. Ponad 37% tych wydatków wykonano w wyniku udzielenia
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (2 zamówienia na sprzęt
komputerowy i części komputerowe o wartości 119,1 tys. zł), 33,2% - w trybie
zapytania o cenę (2 zamówienia na kopiarkę wysokonakładową i samochód osobowy
o wartości 105,8 tys. zł), a pozostałe 14 zamówień o wartości 94,1 tys. zł, tj. 29,5%
wydatków, dokonano w trybie z wolnej ręki.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 290 osób i w porównaniu do 1999 r.
było wyższe o 23 osoby, tj. o 8,6%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 19 osób, tj. o 6,1%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 2000 r. wyniosło 2.923 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wzrosło o 43 zł, tj. o 1,5%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,4%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji
4 zamówień publicznych o łącznej wartości 103,8 tys. zł, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych stosownie do art. 138 ust.1 pkt 12 ustawy
o finansach publicznych,

207
- nierzetelności postępowania o udzielenie 3 zamówień o wartości 482,1 tys. zł
polegającej na podawaniu do publicznej wiadomości terminów wykonania
przedmiotu zamówienia niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,
- nieprawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r.
w części 47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Dokonanie analizy i oceny pracy osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
i trwałe wyeliminowanie przyczyn naruszania przepisów w tym zakresie.
Stworzenie prawidłowego systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, zgodnie z
decyzją nr 7 Dyrektora Generalnego RCSS.

CZĘŚĆ 48 - PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
(PUNU) wyniosły 18.222,4 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r. były
niższe o 3.893,6 tys. zł, tj. o 17,6%. W porównaniu do 1999 r. dochody te były
w ujęciu nominalnym wyższe o 2.109,8 tys. zł, tj. o 13,1%, a realnie wzrosły o 2,7%.
Głównymi źródłami dochodów Urzędu w 2000 r. były: nadwyżka środków
specjalnych - 202,4 tys. zł oraz różne dochody - 18.001,4 tys. zł, na które złożyły się
dochody z tytułu wpłat zaliczek przez zakłady ubezpieczeń na koszty nadzoru 16,990,6 tys. zł oraz dochody z tytułu kar - 978,6 tys. zł (w tym 224 tys. zł - kara
umowna nałożona na sprzedających nieruchomość przy ul. Niedźwiedziej 6E
w związku z niedotrzymaniem terminu przekazania PUNU tej nieruchomości).
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Ustawa budżetowa na 2000 r., jako źródło dochodów PUNU, ustaliła jedynie,
wpłaty zaliczek dokonane przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru
w wysokości 22.116 tys. zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu stanowiło 76,8%
dochodów planowanych. Niskie w stosunku do planu wykonanie dochodów z tytułu
wpłat tych zaliczek wynikało ze sposobu rozliczania omawianych wpłat.
Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyła nie ujmowania w planach dochodów prognozowanych wpływów
z kar nakładanych na zakłady ubezpieczeń, decyzjami Prezesa PUNU. Na potrzebę
bardziej wnikliwego prognozowania dochodów, Najwyższa Izba Kontroli wskazała
już po kontroli wykonania budżetu państwa w 1998 r. w części 20 - PUNU. W efekcie
tego ustalenia, Izba zwróciła się do Urzędu z wnioskiem o ujmowanie w planach
dochodów, prognozowanych wpływów z kar nakładanych na zakłady ubezpieczeń.
Jednakże przy planowaniu budżetu na 2000 r. wniosek ten nie został zrealizowany.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 48 - PUNU
w wysokości 22.116 tys. zł.
Zrealizowane przez Urząd wydatki wyniosły 17.718,5 tys. zł, tj. 80,1%
wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki
te były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.641,1 tys. zł, tj. o 12,2%, a realnie wzrosły
o 1,9%.
W wydatkach PUNU w 2000 r. najwyższy udział miały wydatki na:
wynagrodzenia w §§ 11, 16, 17 - 7.607,5 tys. zł (tj. 42,9% ogółu zrealizowanych
wydatków), usługi niematerialne w § 37 - 3.191,2 tys. zł (tj. 18,0%), wydatki
majątkowe w § 72 - 3.046,6 tys. zł (tj. 17,2%), materiały i wyposażenie w § 31 - 990,7 tys. zł
(tj. 5,6%). Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, na wydatki bezpośrednio
lub pośrednio związane z przeprowadzką do nowej siedziby przypadło 2.849,8 tys. zł
tj 93,5% ogółu wydatków w tym paragrafie. Zakres rzeczowy wydatków
inwestycyjnych, określony w planie budżetu PUNU, został w pełni zrealizowany,
a niższe wykonanie kwotowe tego planu wynikało z mniejszych o 898 tys. zł
wydatków związanych bezpośrednio ze wspomnianą przeprowadzką. Także
poniesione pozostałe wydatki pozapłacowe związane były z przeprowadzką oraz
potrzebą uzupełnienia wyposażenia w nowej siedzibie Urzędu.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 97 osób, wszystkie w dziale 91.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 6 osób,
tj. o 6,6%. W porównaniu do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 2 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, z uwzględnieniem
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosło w Urzędzie w 2000 r. - 6.536 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 12,5%, a realnie wzrosło o 2,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 676,1 tys. zł,
co oznacza wzrost o 55,3% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r.
W powyższej kwocie zobowiązań nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania
takie nie powstały również w trakcie roku.
Przychody na rachunku środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 233,7 tys. zł
i były niższe o 37,7% od kwoty planowanej.
Wydatki z rachunku środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 129,7 tys. zł
i były niższe o 67,9% od kwoty planowanej oraz o 15,5% niższe niż wykonanie 1999 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 202,4 tys. zł. Stan rachunku środków specjalnych
na dzień 31 grudnia 2000 r. wyniósł 0,00 zł, ponieważ wykonując dyspozycje art. 193
ustawy o finansach publicznych dokonano przed ww. dniem likwidacji rachunku
środków specjalnych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 48 Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienie nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Uwzględnienie w prognozie dochodów, w trakcie planowania budżetu na 2002 r.
w części 48 - PUNU, wpływów z tytułu: kar nałożonych decyzjami Prezesa PUNU
oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.
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2. Uwzględnienie w przygotowywanej instrukcji obiegu dowodów finansowo księgowych, zapisów zobowiązujących odpowiednie komórki merytoryczne Urzędu
do

przekazywania

do

Biura Budżetowego

dokumentów

lub

ich

kopii,

umożliwiających dokładne określenie daty powstania zobowiązania wobec PUNU.

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 88,7 tys. zł. W ustawie budżetowej
na 2000 r. nie planowano osiągnięcia dochodów budżetowych w części 49 – Urząd
Zamówień Publicznych (UZP). W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 54,7 tys. zł, tj. o 160,9%, a realnie wzrosły o 137,2%.
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były wpływy z tytułu pozostałości
z wpisów od wycofanych odwołań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego
w kwocie 70,9 tys. zł. Prognozowanie tej wielkości jest niemożliwe na etapie
opracowania projektu budżetu.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 49 – Urząd
Zamówień Publicznych w wysokości 4.328,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o kwotę 508,6 tys. zł, do łącznej wysokości 4.836,6 tys. zł.
Zrealizowane w UZP wydatki wyniosły 4.634,0 tys. zł, tj. 95,8% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki UZP w 2000 r. były w ujęciu
nominalnym wyższe o 403,4 tys. zł, tj. o 9,5%, a realnie były niższe o 0,5%.
W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki
poniesione w rozdziale 9111 - Jednostki centralne. Stanowiły one 97,6% wydatków
budżetowych ogółem i wyniosły 4.522 tys. zł. Wydatki te były niższe od kwoty
przyjętej w budżecie po zmianach o 3,6%. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były
w ujęciu nominalnym wyższe o 8%, a realnie były niższe o 1,9%. Największą pozycję
wydatków

w

tym

rozdziale

stanowiły

wynagrodzenia

pracowników

wraz

z pochodnymi, które stanowiły 67,1% wydatków budżetowych ogółem i wyniosły
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3.107,4 tys. zł. Następną pozycją w wydatkach UZP stanowiły zakupy usług
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materialnych, które stanowiły 9,7% wydatków budżetowych ogółem i wyniosły
451,8 tys. zł. Wydatki majątkowe stanowiły 3,0% wydatków budżetowych ogółem
i wyniosły łącznie 136,9 tys. zł. Wydatki te były niższe od planowanych w ustawie
budżetowej o 13,1 tys. zł, tj. o 8,7%. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup
i wykonanie usługi montażu i uruchomienia cyfrowej centrali telefonicznej
(115,9 tys. zł), zakup urządzenia do kopiarki cyfrowej (16,0 tys. zł) oraz zakup licencji
Windows NT (5,0 tys. zł). Wydatki w rozdziale 9100 – Integracja z Unią Europejską
stanowiły 2,4% wydatków budżetowych ogółem i wyniosły łącznie 112,5 tys. zł.
Wydatki te były niższe od planowanych w ustawie budżetowej o 32,5 tys. zł,
tj. o 22,4%. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 166%, a realnie wzrosły o 141,4%. Dominującą pozycję tych wydatków stanowiły:
koszty

uczestnictwa

pracowników

Urzędu

w

konferencjach

zagranicznych

dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych w krajach Unii
Europejskiej, koszty realizacji zadań związanych z procesem akcesji Polski do Unii
Europejskiej i związanego z tym dostosowania polskiego prawa dotyczącego
zamówień publicznych do wymogów prawa europejskiego (51,5 tys. zł) oraz koszty
tłumaczeń orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących zamówień
publicznych, niemieckich przepisów o zamówieniach publicznych, międzynarodowych
umów z zakresu zamówień publicznych (20,1 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 68 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 10 osób, tj. o 17,2%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia (76 etatów) przeciętne zatrudnienie było niższe
o 8 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło – 3.227 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 3,2% w ujęciu nominalnym.
W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 9,9%.
W 2000 r. tak jak w 1999 r. nie występowały płatności odsetek z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań.
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Przychody środków specjalnych „Odwołania” były równe wydatkom i wyniosły
3.751,6 tys. zł i były wyższe o 32% od kwoty planowanej. Dotacji budżetowych nie
planowano. Nie planowano i nie realizowano również wpłat do budżetu państwa.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- nierzetelnego opisania oraz sprawdzenia pod względem merytorycznym 35 faktur
wystawionych przez dostawcę za zakup artykułów biurowych i 1 faktury za zakup
tuszu oraz toneru do drukarek - w kwocie 9.232,26 zł,
- dokonywania w UZP w 2000 r. księgowań na kontach syntetycznych nie
wyszczególnionych w obowiązującym w UZP Zakładowym Planie Kont
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53 Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zakładowego planu kont
obowiązującego w Urzędzie Zamówień Publicznych (zmienionego zarządzeniem
nr 57 Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 października 2000 r.)

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 49 –
Urząd Zamówień Publicznych, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Wzmożenie nadzoru i kontroli nad dokumentowaniem przeprowadzanych
postępowań o zamówienia publiczne w celu wyeliminowania stwierdzonych
nierzetelności w opisie faktur dotyczących realizacji zamówień.
2. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującym w UZP Zakładowym Planem
Kont.

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 44.853 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 9.353 tys. zł, tj. o 26,3%.
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W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 16.035 tys. zł,
tj. o 55,6%, a realnie wzrosły o 41,4%.
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Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były opłaty za udzielone koncesje
w kwocie 44.513 tys. zł stanowiące 99,2% dochodów ogółem.
Przekroczenie prognozy dochodów było wynikiem rozszerzenia katalogu
rodzajów działalności podlegającej koncesjonowaniu, wprowadzonego w drodze
nowelizacji w czerwcu 2000 r., ustawy Prawo energetyczne. Spowodowało to wzrost
wpływów z opłat za udzielenie koncesji.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 50 - Urząd
Regulacji Energetyki w wysokości 35.300 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 102 tys. zł, do łącznej wysokości 35.402 tys. zł. Zwiększenia wydatków
wystąpiły w § 16 - Wynagrodzenia osobowe służby cywilnej, § 41 - Składki na
ubezpieczenia społeczne i § 42 - Składki na fundusz pracy.
Zrealizowane wydatki wyniosły 32.419 tys. zł, tj. 91,6% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.047 tys. zł,
tj. o 11,7%, a realnie wzrosły o 1,5%.
Dominującą pozycję wydatków stanowiły wydatki bieżące zaplanowane
w wysokości 34.651,7 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 31.836 tys. zł, stanowiącej
91,9% planu po zmianach i 98,2% wydatków ogółem (116,5% kwoty poniesionej na
ten cel w 1999 r. w ujęciu nominalnym).
Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 402,6 tys. zł stanowiły 89,5% kwoty
planowanej i 1,2% łącznych wydatków Urzędu (23,8% analogicznych wydatków
z 1999 r.). Ze środków tych zakupiono 2 samochody osobowe, 6 kopiarek oraz
programy komputerowe i 10 drukarek.
W wydatkach bieżących zasadnicze sumy przeznaczono na wynagrodzenia
osobowe 16.451,2 tys. zł, tj. 94,7% planu i 50,7% ogółu poniesionych wydatków.
Na wydatki stanowiące pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia
społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych zaplanowano łącznie 3.696,2 tys. zł, a wydatkowano 2.882,2 tys. zł,
tj. 78,0% kwoty planowanej. Istotną pozycję wśród wydatków bieżących
stanowiły wydatki na usługi niematerialne, które w planie po zmianach
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przewidywano w wysokości 8.245,6 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 8.182,0
tys.

zł,

tj.

99,8%
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planowanych (największa pozycja tego paragrafu, w kwocie 7.424,3 tys. zł,
dotyczyła opłat czynszowych za najem lokali biurowych, co stanowiło 22,9%
ogółu wydatków URE). Wydatki na usługi materialne zaplanowano w kwocie
1.470 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 1.232,7 tys. zł, co stanowiło 83,9% planu
po zmianach. Główne pozycje wydatków na usługi materialne to opłaty
telekomunikacyjne i pocztowe (801,4 tys. zł). Na materiały i wyposażenie
wydatkowano 916,2 tys. zł, co stanowiło 47,6% wydatków planowanych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 278 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 4 osoby, tj. o 1,5%, a w porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 12 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 5.285 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 12,8%.
W stosunku do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było niższe o 1,7%
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 2.660 tys. zł,
(wymagalne nie wystąpiły), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. o 72,3%.

Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 50 Urząd Regulacji Energetyki, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 51 - URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 188,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 191,8 tys. zł, tj. o 50,5%.W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1.408,6 tys. zł, tj. o 88,2%, a realnie były
niższe o 89,3%.
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Głównymi źródłami dochodów były: wpływy z tytułu wynajmu lokalu
Ambasadzie Indii (104,3 tys. zł), opłaty za przystąpienie do postępowania
kwalifikacyjnego dla służby cywilnej (58,7 tys. zł), wpływy ze sprzedaży
archiwalnych numerów Biuletynu Służby Cywilnej (8,1 tys. zł).
Na niską realizację dochodów wpływ miały czynniki niezależne od Urzędu,
a przede

wszystkim

niższa

niż

zakładano

liczba

osób

przystępujących

do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Wpłaty z tytułu
opłat za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wyniosły 58,7 tys. zł
i stanowiły 31,3% planowanej wielkości.
Ponadto niższe niż planowano, uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży Biuletynu
Służby Cywilnej. Dochody w kwocie 8,1 tys. zł, tj. 7,7% dochodów zaplanowanych na
2000 r., Urząd osiągnął z tytułu sprzedaży numerów archiwalnych Biuletynu. Na mocy
umowy z dnia 1 grudnia 1999 r. Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów przejęło od Urzędu wszelkie sprawy związane z drukiem oraz sprzedażą
Biuletynu Służby Cywilnej. Nastąpiło to w grudniu 1999 r. a więc po opracowaniu
przez Urząd projektu budżetu części 51.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki części 51 – Urząd Służby
Cywilnej w wysokości 15.742 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 1.081,1 tys. zł, do wysokości 16.823,1 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły wydatków
w § 11- wynagrodzenia osobowe pracowników (o 32,8 tys. zł), w § 16 – wynagrodzenia
osobowe pracowników służby cywilnej (o 277,0 tys. zł), w § 41-42 - składki na
ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy (o 43,8 tys. zł), w § 19 – szkolenia
pracowników służby cywilnej (o 727,5 tys. zł).
Zrealizowane wydatki wyniosły 11.996,4 tys. zł, tj. 71,3% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 4.082,0 tys. zł, tj. o 51,6%, a realnie wzrosły o 37,7%.
Dominujące wydatki w ramach części 51 – Urząd Służby Cywilnej poniesione
zostały w rozdziale 9111 – Jednostki centralne (74,5% wydatków ogółem).
Zrealizowane wydatki wyniosły 8.931,6 tys. zł, tj. 78,7% kwoty zaplanowanej
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w ustawie budżetowej oraz 76,4% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki poniesione w rozdziale 9111 były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.554,8 tys. zł,
tj. o 21,1%, a realnie wzrosły o 10,0%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:
wynagrodzenia (§§ 11-17) - 4.114,5 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń (§§ 41-42) 775,6 tys. zł, usługi materialne (§ 36) – 1.258,7 tys. zł.
Wydatki majątkowe (w całości zaplanowane i zrealizowane w rozdziale 9111)
w wysokości 508,3 tys. zł, stanowiły 16,9% wydatków określonych w ustawie
budżetowej. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: zapłatę końcowej raty
za wykonanie w 1999 r. projektu remontu Ośrodka szkoleniowego dla służby cywilnej
– 42,1 tys. zł; wydatki związane z wykonywaniem w Ośrodku - nadzoru elektrycznego
budowlanego oraz nadzoru robót sanitarnych – 17,6 tys. zł; zakup 3 komputerów
za 20,1 tys. zł, 1 serwera IBM Netfinity za 7,5 tys. zł, programu Baza danych
o Korpusie Służby Cywilnej z aplikacjami towarzyszącymi za 408,8 tys. zł, programu
Szkolenia dla Windows 95/98/NT wraz z instalacją i szkoleniem użytkowników za
8,0 tys. zł, programu QuarkXpress 4.0 za 4,2 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r., realizowane w całości w dziale
91 – Administracja państwowa i samorządowa, wyniosło 88 osób. W porównaniu
do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 4 osoby, tj. o 4,8%.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 14 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.896 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 17,5% w ujęciu nominalnym.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie było wyższe o 15,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 331,2 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2000 r. nie wystąpiły płatności z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań.
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Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- wydatkowania środków budżetowych w wysokości 110,2 tys. na wypłaty
wynagrodzeń

członków

zespołów

konkursowych,

powołanych

w

celu

przeprowadzenia konkursu na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, z czego 62,0 tys. zł
pomimo braku podstaw prawnych, a 48,2 tys. zł na podstawie niewłaściwej
podstawy prawnej,
- udzielenia 3 zamówień publicznych o łącznej wartości 981,2 tys. zł brutto
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- niezrealizowania przez Urząd zaplanowanych na 2000 r. prac remontowych
i adaptacyjnych w Ośrodku szkoleniowym dla służby cywilnej w Białobrzegach,
- wydatkowania środków inwestycyjnych w kwocie 448,7 tys. zł niezgodnie
z planem, co NIK ocenił jako działanie nierzetelne,
- nierzetelnego rozliczenia umów na kwotę 15,6 tys. zł, dotyczących wykonywania
funkcji inspektora nadzoru elektrycznego oraz na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru budowlanego.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 51 Urząd Służby Cywilnej, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających
jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:
1. Uchylenie zarządzenia Szefa Służby Cywilnej nr 5/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie wynagradzania członków zespołu konkursowego powołanego w celu
przeprowadzenia konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, jako
wydanego bez podstawy prawnej oraz zaniechanie wypłat wynagrodzeń członkom
zespołów konkursowych będących pracownikami Urzędu.
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2. Obciążenie p.o. Dyrektora Departamentu Rekrutacji i Selekcji Urzędu kwotą
1.750,0

zł,

stanowiącą

wynagrodzenie

członków

zespołu

konkursowego

powołanego w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora
Wydziału

Spraw

Obywatelskich

w

Lubuskim

Urzędzie

Wojewódzkim

i odprowadzenie tej kwoty na dochody budżetu państwa.
3. Zatwierdzanie do wypłaty wynagrodzeń za prace wykonane w ramach zawartych
umów, jedynie po dokonaniu rzetelnej oceny wykonania tych prac.
4. Rozważenie

celowości

kontynuowania

podjętych

inwestycji

w

Ośrodku

w Białobrzegach, a w przypadku zadecydowania o ich kontynuowaniu, podjęcie
działań w celu pozyskania niezbędnych środków i konsekwentne realizowanie tych
zamierzeń.
5. Dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne, których wartość przekracza
30.000 EURO protokołem spełniającym warunki określone w art. 25 ust. 1
o zamówieniach publicznych a także innymi wymaganymi dokumentami,
w szczególności określonymi w art. 22 ust. 2, 4 i 5 ustawy o zamówieniach
publicznych.

CZĘŚĆ 52 - URZĄD OCHRONY PAŃSTWA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.438,4 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 338,4 tys. zł, tj. o 30,8%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 730,8 tys. zł,
tj. o 103,3%, a realnie wyższe o 84,6%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy : z usług – 600,9 tys. zł,
wpływy z różnych tytułów – 543,3 tys. zł i odsetek – 364,7 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 52 – Urząd
Ochrony Państwa w wysokości 391.540,0 tys. zł z tego w dziale 93 – Bezpieczeństwo
publiczne – 373.294,0 tys. zł, w dziale 91 – Administracja państwowa –
17.426,0 tys. zł oraz w dziale 86 – Opieka społeczna – 820,0 tys. zł. W ciągu 2000 r.
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wydatki w dziale 93 zostały zwiększone z rezerwy ogólnej o 461,6 tys. zł na podwyżki
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wynagrodzeń wraz z pochodnymi – dla pracowników cywilnych oraz zmniejszone
o kwotę 22,0 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek uposażenia
funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Po dokonanych zmianach plan wydatków zwiększył się o 439,6 tys. zł, tj. o 0,11%
w stosunku do ustawy budżetowej.
Zrealizowane wydatki wyniosły 376.234,1 tys. zł, (95,9% budżetu po zmianach),
z tego w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne wydatkowano – 359.504,4 tys. zł, w dziale
91 – Administracja państwowa – 16.067,8 tys. zł, w dziale 86 – Opieka społeczna –
661,9 tys. zł. Nie wydatkowaną kwotę 28,8 tys. zł zwrócono do budżetu państwa.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 5,3%,
a realnie były niższe o 4,4%.
Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:
Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych (§ 21-25) ustalone w ustawie
budżetowej na kwotę 27.203,0 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 26.528,6 tys. zł.
W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej świadczenia pieniężne
na rzecz osób fizycznych były niższe o 674,4 tys. zł, tj. o 2,5%.
Wydatki bieżące ustalone w ustawie budżetowej na kwotę 341.560,0 tys. zł,
a następnie zwiększone do kwoty 342.454,9 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości
329.850,8 tys. zł. W porównaniu do planu po zmianach wydatki bieżące były niższe
o 12.604,1 tys. zł, tj. o 3,7%.
W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na uposażenia
i wynagrodzenia (§§ 11-15 i 17) – 215.003,7 tys. zł (57,1% ogółu wydatków), w tym
wydatki na uposażenia funkcjonariuszy (§ 12 i 17) – 191.904,8 tys. zł. W porównaniu
do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej wydatki na uposażenia i wynagrodzenia
były niższe o 16.389,4 tys. zł, tj. o 7,1%.
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (§ 72) ustalono
w ustawie budżetowej na 22.777,0 tys. zł z tego: w dziale 93 – Bezpieczeństwo
publiczne na 10.636,0 tys. zł i w dziale 91 – Administracja państwowa na 12.141,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 19.854,7 tys. zł (87,2% planowanej kwoty) w tym
w dziale 91 – 11.329,5 tys. zł, a w dziale 93 – 8.525,2 tys. zł. W porównaniu do 1999 r.
wydatki na finansowanie inwestycji były nominalnie niższe o 4.962,9 tys. zł,
tj. o 20,0%, a realnie niższe o 27,4%.
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Środki na finansowanie inwestycji w dziale 93 wydatkowano m.in.
na kontynuowanie budowy siedziby delegatury w Białymstoku, rozpoczęcie budowy
siedziby delegatury w Poznaniu, wybudowanie i oddanie do użytku oczyszczalni
ścieków w obiekcie Zarządu Wywiadu, adaptacja obiektu dla potrzeb Centralnego
Ośrodka Szkolenia UOP.
Środki na finansowanie inwestycji w dziale 91 wydatkowano na kontynuowanie
budowy systemów okablowania strukturalnego obiektów UOP dla potrzeb systemów
łączności i informatyki. Zakupiono też m.in. 5 centrali telefonicznych wraz
z oprzyrządowaniem, urządzenia rejestrujące, radiolinie i urządzenie monitorujące.
Zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych realizowane było
w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne. Przeciętne zatrudnienie funkcjonariuszy
w 2000 r. wyniosło 5.534 i w porównaniu do 1999 r. było wyższe o 144 osoby,
natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników cywilnych w 2000 r. wyniosło
604 osoby i w porównaniu z 1999 r. było wyższe o 6 osób. W odniesieniu do limitów
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie funkcjonariuszy w 2000 r. było niższe
o 471 osób, a pracowników cywilnych niższe o 101 osób.
Przeciętne miesięczne uposażenie brutto funkcjonariuszy (z wypłatami
dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2000 r. wyniosło 2.932 zł. W porównaniu
do roku 1999 przeciętne miesięczne uposażenie brutto funkcjonariuszy wzrosło
nominalnie o 10,9%, a realnie o 0,7%. Wzrost uposażeń spowodowany był:
- podwyższeniem wskaźnika przeliczeniowego wynagrodzeń funkcjonariuszy UOP
z 2,15 w 1999 r. do 2,18 w 2000 r. kwot bazowych prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w sferze budżetowej ustalonej w ustawie budżetowej,
- przyznaniem nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyższych (średnio o 50%)
dodatków służbowych w celu zwiększenia zatrudnienia.
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

brutto

pracowników

cywilnych

(z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2000 r. wyniosło – 1.231 zł
i w porównaniu do 1999 r. wzrosło nominalnie o 13,5%, a realnie o 3,4%.
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Zobowiązania ogółem na koniec 2000 r. wyniosły 11.478,4 tys. zł, w tym
zobowiązania wymagalne 1.352,2 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1999 r. o 1.288,3%. Na koniec 1999 r. zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły. Powstanie zobowiązań spowodowane było nie przekazaniem przez
Ministerstwo Finansów środków budżetowych w kwocie 15.716,6 tys. zł.
W Urzędzie Ochrony Państwa utworzono z dniem 1 kwietnia 2000 r.
Gospodarstwo Pomocnicze oraz funkcjonowały środki specjalne. Przychody
Gospodarstwa i środków specjalnych wyniosły 8.401,9 tys. zł i były wyższe o 21,9%
od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki w 2000 r. wyniosły 9.419,2 tys. zł i były o 10,4% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 54,3% wyższe niż wykonanie w 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 27,4 tys. zł i były niższe o 4,2% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Zgodnie a art. 193 ustawy o finansach publicznych rachunki bankowe środków
specjalnych zostały zlikwidowane w grudniu 2000 r.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 52 –
Urząd Ochrony Państwa, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne prognozowanie dochodów budżetowych.

2. Ograniczenie szkód w mieniu Urzędu Ochrony Państwa.

CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 3.281,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 2.281,0 tys. zł, tj. o 228,1%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.837,0 tys. zł, tj. o 227,2%, a realnie wzrosły o 206,4%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy z tytułu zapłaconych kar
pieniężnych

nałożonych

przez

Prezesa

Urzędu

za

stosowanie

praktyk

monopolistycznych przez podmioty gospodarcze w wysokości 1.551,7 tys. zł, wpływy
z najmu powierzchni biurowej w budynku administrowanym przez gospodarstwo
pomocnicze w wysokości 1.010,5 tys. zł oraz nadwyżka środków obrotowych
gospodarstwa pomocniczego za 1999 r. w wysokości 639,2 tys. zł.
Przyczyną rozbieżności, pomiędzy kwotami planowanych i zrealizowanych
dochodów, była trudna do precyzyjnego określenia kwota dochodów z tytułu kar
pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu w postępowaniu antymonopolowym.
Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyła nieujęcia w planie wpływów ze sprzedaży używanych
składników majątkowych. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu wyniosła
32,4 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 53 - Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w wysokości 16.173,0 tys. zł.
W ciągu roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.437,0 tys. zł, do łącznej
wysokości 18.610,0 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie § 11 wynagrodzenia osobowe, § 16 - wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej,
§ 17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne i § 72 - inwestycje.
Zrealizowane wydatki wyniosły 17.810,0 tys. zł, tj. 95,7% budżetu po
zmianach, w tym w dziale 61 - 6.153,0 tys. zł (92,4%) i w dziale 91 - 11.657,0 zł
(97,5%). W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.947 zł, tj. o 19,8%, a realnie były wyższe o 8,8%. Z ogólnej kwoty wydatków
34,6%, tj. 6.152,8 tys. zł stanowiły wydatki w dziale 61 - Handel wewnętrzny,
a 65,4%, tj. 11.656,9 tys. zł w dziale 91 - Administracja państwowa. Głównymi
pozycjami wydatków w części 53 - UOKiK były wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
w wysokości 10.589,0 tys. zł, tj. 59,5% ogółu wydatków, dotacje dla jednostek
niepaństwowych - 2.232 tys. zł, tj. 12,5%, wydatki majątkowe - 1.946,0 tys. zł, tj. 10,9%,
usługi materialne - 813,0 tys. zł, tj. 4,6% i usługi niematerialne - 822,7 tys. zł, tj. 4,6%.
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Na wydatki majątkowe UOKiK dysponował kwotą 2.057,0 tys. zł (tj. 11,1%
całości budżetu). Środki te Urząd wykorzystał w 94,6%. Do głównych wydatków
majątkowych należały: zakup 13 szt. samochodów osobowych za kwotę 561,2 tys.
zł, sprzętu komputerowego za kwotę 1.243,5 tys. zł i 15 szt. kserokopiarek za
kwotę 95,6 tys. zł.
Przekazane z budżetu państwa środki, w kwocie niższej od planowanej
o 793,0 tys. zł, nie pozwoliły na zrealizowanie niektórych zadań ujętych w planie
finansowym Urzędu, w tym m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu dla laboratoriów
kontrolno-analitycznych, pomocy dla organów samorządowych w zakresie ochrony
konsumentów, publikacji niekomercyjnych wydawnictw dla konsumentów, szkoleń
dla rzeczników konsumentów oraz wydatków na integrację europejską.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 256 osób, w tym w dziale 91 –
188 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 25 osób, tj. o 10,8%, w tym w dziale 91 o 2 osoby, tj. o 1,1%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 30 osób,
tj. o 10,5%, w tym w dziale 91 o 16 osób (7,8%) w dziale 61 o 7 osób (10,4%) oraz
w gospodarstwie pomocniczym o 7 osób (46,7%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.980 zł,
w tym w dziale 91 - 3.111 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 17,2%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 19,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 950,0 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 24,5%.
Zobowiązania wymagalne w 2000 r. nie wystąpiły.
Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 5.925,0 tys. zł
i były wyższe o 23% od kwoty planowanej (po zmianach).
W 2000 r. gospodarstwo pomocnicze nie otrzymało dotacji budżetowej.
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Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 3.348,0 tys. zł i były
niższe o 11,7% od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 37% wyższe niż
wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 2.029,0 zł tys. zł i były niższe
o 11,7% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
- nieuwzględnienia w planie dochodów Urzędu wpływów ze sprzedaży składników
majątkowych. Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2000 r. wyniosły 32,4 tys. zł,
tj. 0,9% dochodów UOKiK,
- zlecenia

jedynie

Federacji

Konsumentów

świadczenia

usług

doradczych

konsumentom na kwotę 1.800 tys. zł i niezapewnienia konkurencji cenowej
i jakościowej usług finansowanych przez Urząd, którego zadaniem jest ochrona
konkurencji,
- nierzetelnego dwukrotnego rozliczenia zadania zleconego jednostce niepaństwowej
w wysokości 14,3 tys. zł,
- nienależytego funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia
nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Uwzględnianie w prognozie dochodów Urzędu wpływów ze sprzedaży składników
majątkowych.
2. Zapewnienie dokonywania wydatków zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Rzetelne rozliczanie zadań zlecanych jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych.
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4. Dopuszczenie konkurencyjności przy zlecaniu zadań większej ilości jednostek nie
należących do sektora finansów publicznych oraz negocjowanie cen i zakresu
świadczeń usług w ramach kwot przyznawanych Urzędowi dotacji na realizację
zadań w dziedzinie ochrony konsumentów.
5. Przeprowadzenie kontroli rzeczowo-finansowej wykonania zadań zleconych
Federacji Konsumentów.

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH
DOCHODY
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 79 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 2 tys. zł, tj. o 2,6%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 88 tys. zł, tj. o 52,7%, a realnie były
niższe o 57,1%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: sprzedaż miesięcznika
"Kombatant" - 55,8 tys. zł, zwrot nie wykorzystanych dotacji przekazanych
stowarzyszeniom w 1999 r. - 13 tys. zł, sprzedaż jednego samochodu osobowego 7,5 tys. zł.
Wydatki

W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 54 - Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 121.241 tys. zł. W ciągu
2000 r. wydatki Urzędu zostały zwiększone o 535 tys. zł, do łącznej wysokości
121.776 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 117.172 tys. zł, tj. 96,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 4.876 tys. zł,
tj. o 4,3%, a realnie były niższe o 5,2%.
Główną pozycję wydatków stanowiła dotacja dla Państwowego Funduszu
Kombatantów, która wyniosła 102.654 tys. zł, tj. 97,1% planu. W porównaniu
do 1999 r. dotacja ta była w ujęciu nominalnym wyższa o 5.566 tys. zł, tj. o 5,4%,
a realnie niższa o 4%.
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Na sfinansowanie kosztów działalności Urzędu wydano 12.901 tys. zł,
tj. 104,1% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 99,8% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.071 tys. zł,
tj. o 9%, a realnie były niższe o 1%.
Na dotacje dla jednostek niepaństwowych (stowarzyszeń) wykonujących
zadania państwowe wydano 1.604 tys. zł, tj. 59,7% kwoty ustalonej w ustawie
budżetowej i w budżecie po zmianach. W porównaniu do 1999 r. dotacje były w ujęciu
nominalnym niższe o 52,4%, a realnie - o 56,8%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 243 osoby, w tym w dziale 91 –
243 osoby. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 1 osobę tj. o 0,4%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 9 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.689 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 10,3% w ujęciu nominalnym, a realnie o 0,2%. W porównaniu do planowanego
na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 791 tys. zł (brak było
zobowiązań wymagalnych), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. o 20,2%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- nierzetelnego 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
w wysokości 13 tys. zł, tj. 2,8% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach;
- braku właściwego nadzoru nad zlecaniem i rozliczaniem zadań zleconych
jednostkom spoza sfery finansów publicznych co spowodowało, że samo zadanie
dwukrotnie zlecono.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r.
w części 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Usprawnienie planowania wydatków w zakresie refundacji ulg kombatanckich oraz
wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, m.in. poprzez monitorowanie tych
wydatków.
2. Kontynuowanie działań zmierzających do zmiany ustawy o kombatantach
w zakresie zniżek i ulg w opłatach abonamentowych rtv i telekomunikacyjnych
oraz w składkach na obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów.
3. Odzyskanie nadpłaconej kwoty 2.000 zł od Wydawnictwa Gajt s.c. z Wrocławia
oraz podjęcie działań organizacyjnych w celu niedopuszczenia w przyszłości
do powstania ww. nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 55 - URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
Dochody

Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 253.063 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej były wyższe o 92.890 tys. zł, tj. o 58%. W porównaniu do
1999 r. dochody były nominalnie wyższe o 8.465 tys. zł, tj. o 3,3%, a realnie niższe
o 16.239 tys. zł, tj. o 6,4%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były spłaty zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (169.707 tys. zł)
i zwroty umorzeń kredytów mieszkaniowych (81.037 tys. zł).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. w części 55 – Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast (UMiRM) ustalono wydatki w wysokości 2.060.475 tys. zł. W ciągu
2000 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.386 tys. zł, tj. do wysokości 2.065.861 tys. zł.
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Zwiększenia m.in. dotyczyły: §§ 25, 39 na łączną kwotę 1.550 tys. zł,
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za
mienie wywłaszczone; §§ 37, 61 na łączną kwotę 3.239 tys. zł, z przeznaczeniem na
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na pomoc i usuwanie
skutków powodzi oraz na prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.059.950 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach.
Ponadto 48 tys. zł zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu
nominalnym wyższe o 355.034 tys. zł, tj. o 20,8%, a realnie wzrosły o 9,7%.
Najwyższe wykonanie wydatków (99% wydatków ogółem) było w dziale 94 –
Finanse, wyniosło 2.040.416 tys. zł, tj. 100,2% planu według ustawy budżetowej oraz
100% planu po zmianach (2.040.460 tys. zł). W porównaniu do 1999 r. zrealizowane
wydatki w dziale 94 były o 354.757 tys. zł wyższe, tj. o 21%, a w ujęciu realnym
o 9,9%.
W strukturze wydatków największy udział miały:
- Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych – rozdział 9418.
Wykonanie wyniosło 1.368.360 tys. zł i było wyższe o 65.160 tys. zł, tj. 5,0%
od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej oraz stanowiło 100% planu po zmianach.
Kwota wykonana w 2000 r. była wyższa od wydatkowanej w 1999 r. nominalnie
o 456.960 tys. zł, tj. o 50,1%, a realnie o 36,4%.
- Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – rozdział 9420. Wykonanie

wyniosło 414.329 tys. zł i było niższe o 35.673 tys. zł, tj. 7,9% od kwoty przyjętej
w ustawie budżetowej oraz stanowiło 100% planu po zmianach. Kwota wykonana
w 2000 r. była niższa od wydatkowanej w 1999 r. w ujęciu nominalnym
o 194.822 tys. zł, tj. o 32%, a realnie o 38,2%.
- Zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – rozdział 9496. Wykonanie
wyniosło 242.495 tys. zł stanowiło 100% planu po zmianach. Kwota wykonana
w 2000 r. była wyższa od wydatkowanej w 1999 r. nominalnie o 92.494 tys. zł,
tj. o 61,7%, a realnie o 46,8%.
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Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.750 tys. zł zostały wykonane
w wysokości 2.235 tys. zł, tj. 47%. Przyczyną niskiego wykonania było unieważnienie
przez Urząd przetargów na realizację przebudowy pomieszczeń po byłym kinie
„Iluzjon”,

modernizację

systemu

grzewczego

i

ograniczenie

zakresu

prac

modernizacyjnych sal konferencyjnych. W ramach wydatków majątkowych między
innymi dokonano: modernizacji sal konferencyjnych (763 tys. zł); weryfikacji
dokumentacji kosztorysowej przebudowy byłego kina „Iluzjon” (7 tys. zł); zakupu:
sprzętu komputerowego (728 tys. zł), oprogramowania (278 tys. zł), zestawu urządzeń
kontrolno-sterujących (184 tys. zł) i 2 samochodów osobowych (163 tys. zł).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły ogółem
945.010 tys. zł i były wyższe od kwoty zobowiązań powstałych na koniec 1999 r.
o 50,3%. W tej kwocie zobowiązania wymagalne wynosiły 637.889 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 47,4%.
Zobowiązania powstały, ponieważ nie doszacowano w budżecie wysokości
wydatków

przeznaczonych

na

zrefundowanie

bankom

wypłaconych

premii

gwarancyjnych od wkładów na książeczkach mieszkaniowych (457.541 tys. zł) oraz
pomocy państwa w spłacie kredytów (180.348 tys. zł).
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie
12.501 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania w 1999 r. o 65.694,7%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 256 osób, w tym w dziale
91 – wyniosło 173 osoby, co stanowiło 90,1% planu. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie było niższe o 9 osób, tj. o 3%. W stosunku do planowanego
limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 66 osób, a w dziale 91
o 19 osób. W porównania do wykonania w 1999 r. zatrudnienie w dziale 91 było
wyższe o 27 osób, tj. o 18%.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto przypadające na 1 etat - łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - wyniosło 2.813 zł, a w dziale 91 –
3.106 zł. W porównaniu do 1999 r. w ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie
brutto wzrosło o 16%, a w dziale 91 o 10%, a realnie odpowiednio o 5% i o 0,1%.
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W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne wynagrodzenie brutto
było wyższe o 559 zł, tj. o 24,8%.
Przychody gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Obsługi UMiRM w 2000 r.
wyniosły 7.398,3 tys. zł i były niższe o 651,7 tys. zł tj. o 8,1% od planowanych
(8.050 tys. zł). W 2000 r. Zakład Obsługi nie korzystał z dotacji budżetowej.
Wydatki Zakładu Obsługi w 2000 r. wyniosły 7.135,8 tys. zł i były niższe
o 914,2 tys. zł tj. o 11,4% od planowanych oraz niższe o 189,2 tys. zł, tj. 2,6% niższe
od poniesionych w 1999 r. (7.325 tys. zł).
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły m.in.:
- nietrafnego oszacowania przez UMiRM planu wydatków majątkowych, które
faktyczne wyniosło 47,1% planu. Wskaźnik wykonania zakupów gotowych dóbr
inwestycyjnych wyniósł 167,4%, a w pozycji „sprzęt komputerowy” 355,1% planu.
Natomiast wskaźnik wykonania inwestycji budowlanych wyniósł 21,6%,
- niepodjęcia w 2000 r. prac remontowo-budowlanych przy zagospodarowaniu
pomieszczeń po byłym kinie „Iluzjon”,
- zlecania własnym pracownikom odpłatnego sporządzania opinii prawnych
i ekspertyz.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła ponadto uchybienie dotyczące uszczuplenia
środków publicznych wskutek zapłaty odsetek w wysokości 12.501 tys. zł za opóźnienia
w realizacji zobowiązań Skarbu Państwa świadczonych przez UMiRM, spowodowane
występującym od 1999 r. niedoborem środków.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 55 – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Właściwe stosowanie przyjętej organizacji pracy Urzędu w celu zapewnienia pełnej
realizacji zadań przez pracowników w ramach obowiązków służbowych.
2. Rzetelne

i

precyzyjne

opracowywanie

planu

rzeczowo-finansowego

oraz

przestrzeganie właściwej jego realizacji przy wykorzystywaniu środków na wydatki
majątkowe.
3. Gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób celowy i oszczędny.
4. Podjecie działań mających na celu zapewnienie środków na zlikwidowanie
powstałych zaległości wobec banków oraz działań zmierzających do ograniczenia
przyrostu zobowiązań powstałych w części 55 – UMiRM.
5. Podjęcie skutecznych działań celem zagospodarowania pomieszczeń po byłym
kinie „Iluzjon”.

CZĘŚĆ 56 - URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.161 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 841 tys. zł, tj. o 262,8%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym (i w warunkach porównywalnych,
tj. łącznie z działem 88 - Turystyka i wypoczynek) wyższe o 378 tys. zł, tj. o 48,3%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były zwroty dotacji udzielonych
stowarzyszeniom kultury fizycznej (473,5 tys. zł), pozostałości środków na koniec
1999 r. w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(280,5 tys. zł), wpływy ze sprzedaży wydawnictw wydawanych przez Centralny
Ośrodek Sportu (COS) (151,5 tys. zł) oraz salda dewizowe polskich ośrodków
informacji turystycznej (145,7 tys. zł).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 56 Urząd
Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS) w wysokości 326.952 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki zostały zwiększone o 7.077 tys. zł, do łącznej wysokości 334.029 tys. zł.

237
Zwiększenia
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wydatków dotyczyły w szczególności środków przeznaczonych na podwyżkę
wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej (5.077 tys. zł) oraz na świadczenia
pieniężne dla medalistów olimpijskich (1.500 tys. zł).
Zrealizowane wydatki wyniosły 321.855 tys. zł, tj. 96,4% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.384 tys. zł,
tj. o 1,7%, a realnie niższe o 7,6%.
Ponad 92% wydatków UKFiS przeznaczono na dotacje dla szkół wyższych,
stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu oraz Centralnego Ośrodka Sportu.
Dotacje, dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, w tym dla polskich
związków sportowych ustalone w ustawie budżetowej na 2000 r. w wysokości
139.865 tys. zł i zwiększone w ciągu 2000 r. do 140.752 tys. zł, wyniosły
138.208 tys. zł, co stanowiło 98,2% budżetu po zmianach. Dofinansowywanie
szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe przyczyniło się
do zdobycia w 2000 r. 520 medali na mistrzostwach świata i Europy (imprezach
równorzędnych) oraz na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4.373 osoby, w tym w dziale 91 105 osób. W porównaniu do 1999 r. zatrudnienie było niższe o 61 osób, tj. o 1,4%,
w tym w dziale 91 niższe o 605 osób, tj. o 63,6%. W porównaniu do planowanego
limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 557 osób, a w dziale 91
o 15 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.246 zł,
w tym w dziale 91 - 3.205 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne wynagrodzenie
w 2000 r. było wyższe o 9,3% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 o 20,3%,
a realnie zmniejszyło się o 0,7%, w tym w dziale 91 wzrosło o 9,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 2.321 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 102,8%.
Wzrost zobowiązań i zaległości spowodowany był zmniejszeniem przez Ministerstwo
Finansów w grudniu 2000 r. środków finansowych na realizację planowanych
wydatków o 11.674 tys. zł.

5

W wyniku wyodrębnienia działów: kultura fizyczna i sport oraz turystyka zatrudnienie w nowo utworzonym
UKFiS uległo odpowiedniemu zmniejszeniu.
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Przychody zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
494.824 tys. zł i były wyższe o 3,2% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział
dotacji budżetowej w dochodach uległ zmniejszeniu z 3,5% w 1999 r. do 3,4%
w 2000 r.
Wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
443.436 tys. zł i były o 10,2% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 4,3%
wyższe niż w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- wydatkowania, z naruszeniem przepisów prawa kwoty 80,9 tys. zł na świadczenia
pieniężne dla medalistów olimpijskich,
nierozliczenia przez Urząd dotacji w wysokości 502,6 tys. zł na modernizację i remont obiektów klubowych
Stowarzyszenia Yacht Club "Arcus" w Łomży, z której 204,5 tys. zł wykorzystano niezgodnie z jej
przeznaczeniem.

Stwierdzono także opóźnienia w zakończeniu i rozliczeniu niektórych
inwestycji finansowanych ze środków specjalnych, będące m.in. skutkiem
nieprzestrzegania przez Urząd obowiązujących przepisów prawa. Urząd nie
realizował także, w sposób skuteczny, zadań z zakresu nadzoru i kontroli nad
gospodarką finansową, a ponadto nie rozliczał w terminie dotacji z budżetu i
dofinansowania ze środków specjalnych udzielonych jednostkom spoza sektora
finansów publicznych.
Uwagę zwraca także wysoki stan środków specjalnych na koniec 2000 r.
(107,6 mln zł). Stan ten jest wielokrotnie wyższy od planowanego na 2000 r.,
a ponadto w latach 1998-2000 wykazuje tendencje rosnącą.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 56 Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie działań zapewniających precyzyjniejsze określanie planu dochodów
budżetowych, w tym dochodów pochodzących ze sprzedaży wydawnictw
wydawanych i rozprowadzanych na zlecenie Urzędu przez Centralny Ośrodek
Sportu.
2. Uchylenie zarządzenia Prezesa Urzędu w sprawie trybu postępowania przy
ustalaniu lub odmowie oraz zawieszeniu świadczenia pieniężnego dla medalistów
olimpijskich, jak również zapewnienie wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń
dla medalistów olimpijskich w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku i wypłacanie
ich począwszy od miesiąca, w którym zostały przyznane.
3. Zapewnienie

potencjalnym

zleceniobiorcom

warunków

równego

dostępu

do informacji o możliwości skorzystania z dotacji na realizację zadań zleconych,
m.in. przez ogłaszanie ich w środkach masowego przekazu oraz stosowanie
jednolitych kryteriów wyboru wykonawców, jak również skuteczne wykonywanie
obowiązków z zakresu nadzoru, m.in. przez podejmowanie bezpośrednich kontroli
wykorzystania dotacji przez zleceniobiorców, egzekwowanie terminowego ich
rozliczania,

a

także

rzetelne

weryfikowanie

rozliczeń,

pod

względem

merytorycznym i finansowym.
4. Zmianę dotychczasowego, scentralizowanego sposobu gospodarowania środkami
specjalnymi, przeznaczonymi na zakup sprzętu sportowego dla uczniowskich
klubów sportowych i dofinansowywanie sportowych wakacji.
5. Zdyscyplinowanie procesu dofinansowywania inwestycji sportowych, przez
podjęcie działań polegających na pełnym stosowaniu zasad i trybu oceniania
wniosków o dofinansowanie oraz podejmowanie decyzji wyłącznie w stosunku do
tych zadań, które spełniają określone warunki oraz rozważenie wstrzymania
podejmowania postanowień o dofinansowaniu inwestycji, do czasu spełnienia przez
wnioskodawcę wszystkich warunków i dokonanie wymaganych uzupełnień, przed
zawarciem umowy z Bankiem.
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6. Zasięgnięcie opinii Rady Programowej ds. Inwestycji oraz podjęcie decyzji
dotyczącej pilnego zakończenia i rozliczenia inwestycji realizowanej przez
Stowarzyszenie Yacht Club "Arcus" w Łomży.

CZĘŚĆ 57 - KRAJOWY URZĄD PRACY

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 0,1 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 279,9 tys. zł, tj. o 99,9%. Dochody roku 2000
były nieporównywalne z dochodami roku 1999, gdyż z dniem 1 stycznia 2000 r.
wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy zostały podporządkowane samorządom
terytorialnym.
Różnica między dochodami planowanymi a zrealizowanymi spowodowana była
nierealnym (w kwocie 962-krotnie większej niż realizacja w 1999 r.) opracowaniem
prognozy dochodów Krajowego Urzędu Pracy (KUP) w ustawie budżetowej na 2000 rok.
Projekt dochodów budżetowych KUP, przedłożony Ministrowi Finansów
w dniu 19 sierpnia 1999 r., obejmował bowiem także dochody przewidziane dla
wojewódzkich urzędów pracy w kwocie 120 tys. zł oraz dla powiatowych urzędów
pracy w kwocie 160 tys. zł. Pomimo podporządkowania z dniem 1 stycznia 2000 r.
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy samorządom terytorialnym, prognoza
dochodów przewidziana w projekcie ustawy budżetowej nie została skorygowana.
W rezultacie plan dochodów dla KUP był nierealny do wykonania.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 57 - Krajowy
Urząd Pracy w wysokości 752.808 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 100.396 tys. zł, do łącznej wysokości 853.204 tys. zł, w tym na dotację
dla Funduszu Pracy o 100.000 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 853 193 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 584 659 tys. zł,
tj. o 41%, a realnie były niższe o 46%.
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Dominującą pozycję wydatków stanowiła dotacja budżetowa dla Funduszu
Pracy w dziale 86 - Opieka społeczna, w kwocie 838.516 tys. zł (98,3% ogółu
wydatków). W porównaniu do 1999 r. dotacja ta była wyższa nominalnie o 25%,
a realnie o 13%.
Wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa, wyniosły 14.677 tys. zł
(1,7% ogółu wydatków).
W stosunku do wykonania 1999 roku, wydatki w dziale 91 (rozdziały 9111
i 9122) były wyższe nominalnie o 43%, a realnie o 30%.
W strukturze wydatków w dziale 91 największy udział stanowiły wydatki
bieżące (73,6%), w tym wynagrodzenia (52,1%) i pochodne od wynagrodzeń
(9,6%).Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 10.909 tys. zł i stanowiły
74,3% planu po zmianach. Wydatki na inwestycje, w kwocie 3.768 tys. zł stanowiły
25,7% ogółu wydatków w dziale 91 (w 1999 r.- 1,3%).
Stwierdzono, że Urząd nie zaplanował i nie przekazał – mimo takiego
obowiązku, środków na uregulowanie w 2000 r. zobowiązań inwestycyjnych
4 urzędów

pracy

w

Parczewie,

Koninie,

Prudniku

i

Bełchatowie,

które

w sprawozdaniach za 1999 r. wykazały zobowiązania z tego tytułu na łączną kwotę
466,6 tys. zł. Z powodu zwłoki w regulowaniu tych zobowiązań zwiększyły się one
o naliczone odsetki i kary, które według danych inwestorów do 28 lutego 2001 r.
wyniosły 104,6 tys. zł i stanowiły 22,4% ogólnej kwoty wcześniejszych zobowiązań.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 167 osób. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 24 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.912 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
nominalnie wyższe o 9,5%, a realnie niższe o 0,6%.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 57 – Krajowy Urząd Pracy, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Rzetelne planowanie dochodów i wydatków budżetowych i funduszy celowych.
2. Udzielenie przez służbę inwestycyjną KUP, pomocy inwestorom realizującym
inwestycje budowlane powiatowych urzędów pracy w prawidłowym przygotowaniu
wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy w 2001 r. na ich dokończenie.

CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.921 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 513 tys. zł, tj. o 36,4%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe
o 55 tys. zł, tj. o 2,8%, a realnie o 11,7%.
Głównym źródłem uzyskanych dochodów budżetowych były: wpływy
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (1.518,2 tys. zł), wpływy z usług
(300,9 tys. zł), różne dochody (56,9 tys. zł) i odsetki (43,1 tys. zł).
Na wykonanie planu dochodów budżetowych w części 58 - GUS w 2000 r.
w wysokości 136,4% miało wpływ przekroczenie planu, m.in. w:
- Zakładzie Wydawnictw Statystycznych w Warszawie z tytułu podwyższenia cen
publikacji oraz zwiększenia nakładu wydawniczego,
- Centrali GUS z tytułu wyższych niż planowano wpływów opłat za wynajem
pomieszczeń,
- Urzędach

Statystycznych

w

Białymstoku,

Łodzi,

Katowicach,

Poznaniu

i Rzeszowie z tytułu zawarcia dodatkowo w ciągu roku budżetowego umów najmu
pomieszczeń biurowych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości 229.116 tys. zł.
W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 44.430,9 tys. zł, do łącznej wysokości
273.546,9 tys. zł.
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Zwiększenia wydatków (z części 83 - Rezerwy celowe) dotyczyły
sfinansowania:
- prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz
Powszechnym Spisem Rolnym, w tym sfinansowanie wynagrodzeń (wraz
z pochodnymi) 20 etatów przyznanych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2000 r. –
34.861,0 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej
zatrudnionych w GUS – 37,7 tys. zł,
- podwyżek wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od dnia 1 stycznia 2000 r. dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby
cywilnej i pozostałych pracowników – 9.516,1 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) od 1 października 2000 r.
dla 10 urzędników służby cywilnej zatrudnionych w GUS – 16,1 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 263.965,6 tys. zł (w tym 9.759,0 tys. zł
stanowiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego), tj. 96,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 57.803,6 tys. zł, tj. o 28,0%, a realnie o 16,3%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w następujących działach:
- dział 66 - Różne usługi materialne w wysokości 103.537,9 tys. zł, tj. 39,2%
wydatków ogółem,
- dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa w wysokości 98.935,7 tys. zł,
tj. 37,5% wydatków ogółem. W rozdziale 9111 (Jednostki centralne) sfinansowano
wydatki Centrali GUS, w tym m.in. wydatki związane z adaptacją bloku „D”
gmachu GUS w Warszawie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego – 622,5 tys. zł,
zakupem 8 samochodów (w tym 7 dla jednostek podległych GUS), sprzętu
komputerowego i biurowego – 663,1 tys. zł,
- dział 89 - Różna działalność w wysokości 51.8445,9 tys. zł (w tym wydatki
niewygasające - 9.759,0 tys. zł), tj. 19,6% wydatków ogółem.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w jednostkach budżetowych resortu statystyki
wyniosło 7.308 osób, w tym w dziale 91 – 2.976 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 123 osoby, tj. o 1,7%, w tym w dziale
91 o 44 osoby, tj. o 1,5%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 1.127 osób, tj. o 13,4%, a w dziale 91
o 440 osób, tj. o 12,9%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) pracowników jednostek budżetowych resortu statystyki
w 2000 r. wyniosło 1.692 zł, w tym w dziale 91 - 1.825 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. zmniejszyło się o 1,9%, w tym
w dziale 91 o 2,2%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły łącznie 15.549,0 tys. zł i były niższe o 7,8% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 11,4% wyższe niż wykonanie w 1999 r. W 2000 r.
dotacja z budżetu państwa (dla zakładów budżetowych) wyniosła 61,0 tys. zł.
W 1999 r. działalności tej nie dotowano.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły łącznie 15.354,0 tys. zł i były o 7,7% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 9,5% wyższe niż wykonanie w 1999 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 2,0 tys. zł i były niższe o 93,9% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości
brutto w kwocie 83,5 tys. zł bez zatwierdzenia wyboru trybu przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych oraz bez właściwego udokumentowania postępowania
o zamówienie, co stanowiło naruszenie przepisów art. 22 ust. 2 oraz art. 71 ust. 1a
ustawy o zamówieniach publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy
o finansach publicznych było naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Stwierdzono

ponadto

nierzetelne

dokumentowanie

z udzieleniem 3 zamówień publicznych,

czynności

związanych

248
- nieterminowego odprowadzenia na dochody budżetu państwa kwoty 15 tys. zł
z tytułu utraty wadium za odstąpienie od podpisania umowy, przy udzieleniu
zamówienia publicznego, co stanowiło naruszenie art. 92 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych i było niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu
państwa. Opóźnienie w odprowadzeniu powyższej kwoty do budżetu państwa
wyniosło 7 miesięcy,
- niewłaściwego klasyfikowania wydatków budżetowych Centrali GUS w kwocie
20 tys. zł, poprzez zaliczenie do rozdziału 9100 zamiast do rozdziału 9194,
wydatków

poniesionych

na

integrację

z

Organizacją

Traktatu

Północnoatlantyckiego (NATO), 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.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 58 –
Główny Urząd Statystyczny, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała między innymi o:
1. Dokonywanie odbioru jakościowego prac będących przedmiotem umowy zgodnie
z procedurami odbioru końcowego określonymi w umowie.
2. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych, w tym
również postępowań o udzielenie dodatkowego zamówienia publicznego w trybie
art. 71 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy.
3. Przeprowadzanie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki, których wartość
przekracza 20.000 EURO, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
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4. Terminowe odprowadzanie uzyskanych dochodów na subkonto dochodów
budżetowych.
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CZĘŚĆ 59 - GŁÓWNY URZĄD CEŁ

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 5.127.224 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 472.968 tys. zł, tj. o 10,2%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 490.006 tys. zł,
tj. o 8,72%, a realnie były niższe o 17,1%.
Główne źródło dochodów w 2000 r. stanowiły wpływy z ceł (dział 64 - Handel
zagraniczny) w wysokości 5.080.319 tys. zł. Dochody te były wyższe od ustalonych
w ustawie budżetowej o 10,8%, z powodu nieplanowanego wzrostu średniorocznego
kursu dolara amerykańskiego oraz wyższej od planowanej średniej stawki celnej.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły uchybień w pracy urzędów celnych, w wyniku których powstały
zaległości wynoszące na koniec 2000 r. 146.148 tys. zł (bez odsetek 51.517 tys. zł), co
stanowiło 23,5% ogólnej kwoty wymagalnych należności z tytułu cła. Uchybienia te
polegały na niewystarczającym stosowaniu przez administrację celną zabezpieczeń
należności celnych oraz opóźnionym wydawaniem decyzji o dopuszczeniu do obrotu
towaru objętego uprzednio odprawą czasową, tj. po wygaśnięciu terminu
zabezpieczenia majątkowego.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 59 - Główny Urząd
Ceł (GUC) w wysokości 413.594 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 198.727 tys. zł, do łącznej wysokości 612.321 tys. zł.
Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków w 2000 r. (198.727 tys. zł), kwota
168.200 tys. zł przeznaczona była na sfinansowanie od dnia 1 kwietnia 2000 r.
wynagrodzeń pracowników, uposażeń funkcjonariuszy celnych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w związku ze zmniejszeniem wpływów na
środki specjalne, wynikającym z częściowego zniesienia opłat manipulacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 585.679 tys. zł, tj. 95,6% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 194.334 tys. zł,
tj. o 49,7%, a realnie wzrosły o 35,9%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w rozdziale 9131 – Jednostki terenowe podległe organom centralnym, których
wykonanie stanowiło 531.658 tys. zł, tj. 90,78% ogółu wydatków. Wydatki
w rozdziale 9111 – Jednostki centralne stanowiły 49.331 tys. zł, tj. 8,42% ogółu
wydatków.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe, uposażenie, dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz pochodne wyniosły 466.144 tys. zł, tj. 79,6% ogółu wydatków
budżetowych.
W ustawie budżetowej na 2000 r. nie ustalono dla GUC środków na wydatki
majątkowe. Z przyznanego, decyzją Ministra Finansów limitu wydatków (§ 72)
w wysokości 9.334,1 tys. zł, przekazano 4.178,1 tys. zł, co stanowiło 0,7%.
Wydatki inwestycyjne w ciągu 2000 r. finansowano głównie ze środków
specjalnych, wydatkując kwotę 84.841,6 tys. zł, co stanowiło 95% łącznej sumy
nakładów inwestycyjnych. W strukturze wydatków inwestycyjnych dominowały
nakłady na informatyzację administracji celnej, które wyniosły 36.169,6 tys. zł,
tj. ponad 41,6% ogółu wydatkowanych środków. Udział nakładów na inwestycje
budowlane wyniósł 25,6% wydatków, a na zakupy środków technicznych
wydatkowano 22,5%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 14.552 osoby, w tym w dziale 91 14.478 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 46 osób, tj. o 0,3%, w tym w dziale 91 o 43 osoby, tj. 0,3%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 252 osoby,
a w dziale 91 o 245 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. ze
środków budżetowych (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło
2.270 zł, w tym w dziale 91 - 2.273 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 59,3% w ujęciu
nominalnym, w tym w dziale 91 o 59,6%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na jeden etat w 2000 r.
finansowane ze środków specjalnych, wyniosło kwotę 635 zł i było niższe o 750 zł
od wypłaconego w 1999 r. (1.385 zł), tj. o 54,1%.
Łącznie przeciętne wynagrodzenie przypadające na jeden etat, ze środków
budżetowych i środków specjalnych, w 2000 r. wyniosło 2.905 zł. W dziale 91 - 2.908 zł
i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 1999 r. (również ze środków
budżetowych i specjalnych) o 99 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec 2000 r. wyniosły 54.943 tys. zł, w tym
wymagalne 2.940 tys. zł, co oznacza wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu do
stanu na koniec grudnia 1999 r. o 89,2% oraz spadek zobowiązań wymagalnych
o 23,5%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 644 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1999 r.
o 36,5%.
Dochody zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
251.579 tys. zł i były niższe o 1,2% od kwoty planowanej. Dotacja budżetowa w tej
działalności nie występowała.
Wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych wyniosły 245.575 tys. zł
i były niższe o 2,6% od kwoty planowanej oraz o 23,9% niższe od wykonania
w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 71 tys. zł i były wyższe o 222% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego

sporządzenia

przez

GUC

protokołów

zdawczo-odbiorczych

dotyczących 770 szt. komputerów dostarczonych w ramach umowy zawartej
pomiędzy GUC, a firmą Prokom Software S.A. Protokoły zdawczo-odbiorcze
wszystkich dostarczonych komputerów zostały podpisane w okresie od 7
do 15 grudnia 2000 r. mimo, iż firma dostarczyła komputery o parametrach
niezgodnych z umową i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (gorsze
od określonych w umowie parametry dysków twardych). Firma Prokom dokonała
stosownej wymiany dysków dopiero pod koniec stycznia 2001 r.,
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- zwolnienia

z

należności

celno-podatkowych

sprzętu

komputerowego

sprowadzonego w połowie lat dziewięćdziesiątych do Polski w ramach zawartej
z firmą CGK umowy na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie Ogólnopolskiego
Systemu Informatycznego dla Administracji Celnej (OSIAC), a następnie
przekazanego w lutym 2000 roku Fundacji Upowszechniania Nauki przed jego
ostatecznym zidentyfikowaniem i rozliczeniem. Wartość sprzętu figuruje w pełnej
wysokości, tj. w kwocie 12.162,7 tys. zł, w ewidencji księgowej GUC na koncie
pozabilansowym "zapasy obce",
- nierzetelnego

sporządzenia

wniosku

o

przyznanie

dodatkowych

premii

(z pięcioprocentowej puli Prezesa GUC) dla 9 pracowników administracji celnej,
w łącznej kwocie 33 tys. zł, za rozliczenie sprzętu komputerowego, pomimo
iż sprzęt ten nie został rozliczony.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 59 Główny Urząd Ceł, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Przeprowadzanie w 2001 r. kontroli w urzędach celnych w zakresie prawidłowości
windykacji zaległości budżetowych oraz przyczyn dopuszczenia do przedawnień.
2. Wykorzystywanie w większym stopniu możliwości wynikających z art. 196 § 1
ustawy Kodeks celny, w zakresie żądania od podmiotów gospodarczych składania
zabezpieczenia należności celno-podatkowych, w sytuacji istnienia ryzyka, iż kwota
powstałego lub mogącego powstać długu celnego nie zostanie zapłacona
w terminie.
3. Ostateczne rozliczenie sprzętu komputerowego sprowadzonego w ramach kontraktu
z CGK, umożliwiającego wyksięgowanie kwoty 12.162,7 tys. zł z konta
pozabilansowego "zapasy obce" ewidencji księgowej GUC.
4. Niedopuszczenie do ponowienia się przypadków nierzetelności w odbiorach prac
lub dostaw od kontrahentów zewnętrznych.

254

CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 887,0 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 17,0 tys. zł, tj. o 2,0%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 123,3 tys. zł, tj. o 16,1%, a realnie wzrosły o 5,5%.
Głównym źródłem dochodów były wpływy w wysokości 769,4 tys. zł (86,7%
dochodów) z opłat za egzaminy kwalifikacyjne, wnoszone przez osoby ubiegające się
o stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowisk w kierownictwie, dozorze ruchu
oraz mierniczych i geologów górniczych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 60 – Wyższy
Urząd Górniczy (WUG) w wysokości 40.681,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 303,2 tys. zł do łącznej wysokości 40.984,2 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły podwyżek płac pracowników i wypłaty nagrody jubileuszowej
dla wiceprezesa WUG wraz z pochodnymi (§§ 11, 16, 17, 41, 42).
Zrealizowane wydatki wyniosły 39.950,0 tys. zł, tj. 97,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.575,8 tys. zł, tj. o 6,9%, a realnie były niższe o 2,9%.
W poniesionych wydatkach WUG główną pozycję stanowiły wynagrodzenia
wraz z pochodnymi, które wynosiły 34.149,6 tys. zł, tj. 85,5% wydatków. Były one
o 1,5% niższe od planu wydatków po zmianach i o 5,5% wyższe od wykonania 1999 r.
Na wydatki majątkowe w 2000 r. poniesiono nakłady w wysokości 416,7 tys. zł,
z tego 98,7 tys. zł na zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
100,4 tys. zł na zakupy wyposażenia Centrum Dokumentacji Mierniczo Geologicznej, 143,9 tys. zł na zakup czterech samochodów i 55,5 tys. zł na zakupy
wyposażenia technicznego biur.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 538 osób, w tym 514 osób w
dziale 91 i 24 osoby w gospodarstwie pomocniczym. W porównaniu do 1999 r.
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przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o 7 osób (w całości w dziale 91).
Przeciętne
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miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 4.592 zł, w tym w dziale 91 4.741 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2000 r. wzrosło o 8,7%, w tym w dziale 91 o 8,8%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 3.119,5 tys. zł,
co oznacza wzrost, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r., o 15,5%.
W 2000 r., podobnie jak w 1999 r., nie występowały zobowiązania wymagalne.
Przychody gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 2000 r.
wyniosły 820,3 tys. zł i były niższe o 0,4% od kwoty planowanej (po zmianach).
Gospodarstwo pomocnicze i środek specjalny w 2000 r., podobnie jak w 1999 r., nie
były dotowane środkami budżetowymi.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środka specjalnego w 2000 r. wyniosły
820,3 tys. zł i były o 0,4% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 14,5%
wyższe niż wykonanie 1999 r. W 2000 r. podobnie jak w 1999 r. nie dokonywano
wpłat do budżetu.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- wydatkowania w 8 miesiącach 2000 r. kwot w wysokościach niezgodnych
z ustalonymi w harmonogramie,
- wydatkowania w 2000 r. środków na zadania związane z integracją europejską bez
utworzenia stosownego rozdziału. Realizując wniosek NIK Urząd utworzył rozdział
7500 - Integracja z Unią Europejską, ale dopiero w budżecie na rok 2001,
- braku aktualnej strategii informatyzacji Urzędu,
- braku celowości zawarcia dwóch umów na usługi doradcze i eksperckie, na
realizację których poniesiono wydatki ze środków budżetowych 2000 r. w kwocie
1.500 zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 60 –
Wyższy Urząd Górniczy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Precyzyjne planowanie wydatków w poszczególnych miesiącach w celu
niedopuszczenia do przekroczeń kwot ustalonych w harmonogramach.
Pilne zaktualizowanie strategii informatyzacji Urzędu, uwzględniającej przyszłe
zadania i potrzeby WUG.

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 26.206 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 294 tys. zł, tj. o 1,1%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe
o 3.963 tys. zł, tj. o 17,8%, a realnie były wyższe o 7%.
Głównym źródłem dochodów w 2000 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 25.650 tys. zł, stanowiące 97,9% wszystkich
dochodów Urzędu.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nierealnej prognozy dochodów Urzędu na 2000 r. wskutek nieuwzględnienia na
etapie projektu tendencji spadkowej załatwiania wniosków o rejestracje znaków
towarowych i rezygnacji przez zgłaszających z części klas ochronnych znaków
towarowych, po ich zbadaniu przez Urząd. W rezultacie Urząd nie był w stanie
w pełni zrealizować ustalonych w ustawie budżetowej dochodów,
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- znacznych opóźnień w załatwianiu zgłoszeń o ochronę praw przemysłowych, nawet
powyżej trzech lat, w warunkach stałego wzrostu liczby zgłoszeń, co stanowi
niewykorzystanie potencjalnego źródła dochodów.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 61 - Urząd
Patentowy RP w wysokości 27.082 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 705 tys. zł, do łącznej wysokości 27.787 tys. zł. Zwiększenia wydatków
dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 91.
Zrealizowane wydatki wyniosły 26.915 tys. zł, tj. 96,1% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.633 tys. zł,
tj. o 26,5%, a realnie były wyższe o 14,9%.
Dominującą pozycją wydatków, stanowiącą 47,2% ogółu wydatków Urzędu
Patentowego RP, były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników centrali
Urzędu i gospodarstwa pomocniczego. Wydatki na ten cel zostały zwiększone
decyzjami Ministra Finansów, w stosunku do ustawy budżetowej, o kwotę 705 tys. zł.
Ich wykonanie mieściło się w granicach określonych w budżecie po zmianach.
W rezultacie średnie miesięczne wynagrodzenie w Urzędzie wzrosło nominalnie
do 2.359 zł brutto, tj. o 8,5%.
Drugą, co do wielkości pozycją wydatków Urzędu w 2000 r., były wydatki
inwestycyjne w kwocie 11.627,9 tys. zł, stanowiące 43,2% ogółu wydatków. Niemal
w całości przeznaczono je na dokończenie rozbudowy i pierwsze wyposażenie
siedziby Urzędu, co umożliwiło jej użytkowanie (od 15 września 2000 r.) i poprawiło
warunki

pracy

przy

rozpatrywaniu

zgłoszeń

o

ochronę

własności

praw

przemysłowych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 382 etaty, w tym w dziale 91 –
349 etatów (w centrali Urzędu Patentowego RP). W porównaniu do 1999 r. przeciętne
zatrudnienie w 2000 r. w centrali Urzędu było niższe o 2 etaty, tj. o 0,6%,
a w gospodarstwie pomocniczym było wyższe o 1 etat, tj. o 3,1%. W porównaniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych, przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w Urzędzie
było niższe o 18 etatów, w tym w dziale 91 - centrala Urzędu było niższe o 11 etatów,
a w gospodarstwie pomocniczym było niższe o 7 etatów.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w 2000 r. wynosiło w dziale 91 - centrala Urzędu 2.359 zł,
a w gospodarstwie pomocniczym 1.629 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2000 r. wzrosło nominalnie o 8,5% w centrali Urzędu i o 3,8% w gospodarstwie
pomocniczym. W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było nominalnie niższe o 2,1%.
Przyczyną niewykorzystania 18 etatów były trudności w pozyskaniu
pracowników, wobec niekonkurencyjnych płac oferowanych specjalistom. Inną
przyczyną była konieczność "blokowania" etatów dla osób powracających z urlopów
bezpłatnych. Przy wzroście liczby wniosków o ochronę własności przemysłowej,
zgłaszanych w trybie krajowym i międzynarodowym (o 10,2% w stosunku do 2000 r.)
oraz wzrastającym stanie spraw pozostających w toku załatwiania (o 13,6%
w stosunku do 2000 r.), trudności kadrowe stanowiły istotny problem dla sprawnej
realizacji zadań Urzędu.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wynosiły 1.825,7 tys. zł, co
oznacza wzrost o 16% w stosunku do 1999 r.
W 2000 r., podobnie jak w poprzednim roku, nie występowały w Urzędzie
zobowiązania wymagalne.
Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2000 r. wyniosły 850 tys. zł i były
niższe o 0,9% od planowanych po zmianach do ustawy budżetowej, natomiast były
wyższe o 5,3% od ich wykonania w 1999 r. Gospodarstwo pomocnicze Urzędu
nie było dotowane z budżetu państwa, natomiast 99,6% jego przychodów stanowiło
pokrycie kosztów jego usług materialnych, świadczonych na rzecz Urzędu
Patentowego RP, a 0,4% przychodów gospodarstwo osiągnęło z oprocentowania
środków pieniężnych na rachunku bieżącym w banku. Wydatki gospodarstwa
pomocniczego w 2000 r. wyniosły 847 tys. zł i były niższe o 1,3% od planu
po zmianach oraz o 5,2% nominalnie wyższe od wykonania w 1999 r. Wpłata
do budżetu wyniosła 0,4 tys. zł i była niższa o 42,9% od wpłaty zrealizowanej w 1999 r.
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie wydatków
budżetowych dotyczyły niewystarczającego wykorzystania kontroli wewnętrznej
w procesie nadzoru nad gospodarką finansową Urzędu.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 61 Urząd Patentowy RP, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Usprawnienie procesu planowania dochodów budżetowych Urzędu z tytułu ochrony
znaków towarowych.
Podjęcie niezbędnych działań organizacyjno-kadrowych w celu przyspieszenia
załatwiania rosnącej ilości zgłoszeń o ochronę własności praw przemysłowych
i likwidacji ich zaległości.

CZĘŚĆ 62 - URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 2.175 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 1.580 tys. zł, tj. o 265,5%. W porównaniu
do 1999 r., dochody Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) były
w ujęciu nominalnym wyższe o 842 tys. zł, tj. o 63,2%, a realnie wzrosły o 48,2%.
Głównym źródłem dochodów UNFE w 2000 r. były wpływy z kar pieniężnych
nałożonych

na

12

towarzystw

emerytalnych

za

prowadzenie

działalności

z naruszeniem postanowień ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych. Dochody z tytułu tych kar wyniosły 1.755 tys. zł.
Dochody te nie zostały ujęte w ustawie budżetowej.
Drugim istotnym źródłem dochodów UNFE były wpływy z opłat pobieranych
przez UNFE na podstawie art. 203 ust. 2, 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy,
od powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz pracodawców
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prowadzących pracownicze programy emerytalne. Dochody budżetu państwa,
stanowiące, stosownie do art. 203 ust. 5 ustawy o funduszach emerytalnych,
50% wpływów z tych opłat wyniosły 385 tys. zł, co stanowiło ok. 64% dochodów
zaplanowanych w ustawie budżetowej z tego tytułu. Pozostałe 50% wpływów z tych
opłat zasiliło przychody środków specjalnych. Przyczyną niższych niż planowano
dochodów z tytułu omawianych opłat, były niepełne wpłaty składek do otwartych
funduszy emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Na dochody Urzędu osiągnięte w roku 2000 złożyły się również tzw. pozostałe
dochody w wysokości 35 tys. zł, uzyskane m.in. z tytułu opłat za formularze
wydawane w trakcie procedur dokonywania zamówień publicznych oraz z tytułu
różnych usług.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 62 - Urząd
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w wysokości 14.772 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki te zostały zwiększone o kwotę 764 tys. zł (w związku z przekazaniem
środków z rezerw celowych - część 83 budżetu państwa) do łącznej wysokości
15.536 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 14.691 tys. zł, tj. 96,6% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki Urzędu były w ujęciu nominalnym wyższe
o 4.538 tys. zł, tj. o 44,7%, a realnie wzrosły o 31,4%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział
miały wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.753 tys. zł (tj. 46,0% ogółu
zrealizowanych wydatków), wynajem pomieszczeń na ul. Foksal i na ul. Gałczyńskiego
wraz z kosztami dozoru i monitorowania budynków (bez kosztów eksploatacji) 2.051 tys. zł (tj. 14,0%), usługi materialne - 1.459 tys. zł (tj. 9,9%), pozostałe usługi
niematerialne - 1.369 tys. zł (tj. 9,3%), zakupy materiałów i usług - 1.026 tys. zł
(tj. 7,0%) i inwestycje - 1.000 tys. zł (tj. 6,8%).
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Wydatki majątkowe zrealizowane ze środków budżetowych (1.000 tys. zł)
objęły m.in. prace związane z wykonaniem informatycznej sieci oraz z zakupem
oprogramowania, komputerów i sprzętu uzupełniającego - na łączną kwotę 895 tys. zł.
Wydatki te objęły również realizację zakupu urządzeń systemu teleinformatycznego
oraz innych środków trwałych na kwotę 105 tys. zł.
Ponadto wydatki na informatyzację Urzędu finansowane były również
ze środków specjalnych kwotą 1.568 tys. zł. Pozostałe wydatki związane
z informatyzacją - w kwocie 27 tys. zł, poniesione na sporządzenie opinii eksperckich
przez zewnętrzne kancelarie prawne, zostały sfinansowane ze środków specjalnych.
Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie wyniosło w 2000 r. - 159 osób.
W porównaniu do 1999 r., przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 40
osób, tj. o 33,8%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było wyższe o 4 osoby.
Przekroczenie limitu zatrudnienia powstało na skutek realizacji zatrudnienia na
stanowiskach pomocniczych (nielimitowanych) na poziomie 14 etatów, przy
planowanych w tym zakresie 3 etatach. Zwiększenie tego zatrudnienia wiązało się
z przeprowadzeniem

jednorazowej

akcji

promującej

pracownicze

programy

emerytalne w II połowie 2000 r. Taki sposób wykonania planu w zakresie zatrudnienia
był zgodny z postanowieniami art. 96 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, ponieważ
nie spowodował przekroczenia wydatków zatwierdzonych w planie wynagrodzeń.
W roku 2000 przeciętne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem dodatkowego
wynagrodzenia rocznego opłacane ze środków budżetowych i środków specjalnych
wyniosło w Urzędzie 5.646 zł (w tym na wynagrodzenie opłacone ze środków
budżetowych przypadało 3.231 zł, tj. 57,2% wynagrodzenia ogółem, a ze środków
specjalnych 2.415 zł). W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w 2000 r. było wyższe o 9,2% w ujęciu nominalnym, a realnie zmniejszyło się
o 0,8%. Należy podkreślić, że w porównaniu do 1999 r., przeciętne wynagrodzenie
wypłacone ze środków budżetowych wzrosło o 16,2%, a wynagrodzenie ze środków
specjalnych wzrosło o 1,2%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 740 tys. zł, w tym
683 tys. zł stanowiły zobowiązania obciążające wydatki bieżące, a 57 tys. zł
zobowiązania inwestycyjne. Wśród powyższych zobowiązań nie było zobowiązań
wymagalnych. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. zobowiązania te
wzrosły o 60,2%. Zobowiązania istniejące na koniec 2000 r. zostały uregulowane
przez UNFE w roku 2001 zgodnie z wyznaczonymi terminami.
Przychody rachunku środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 10.590 tys. zł
i były wyższe o 51,3% od kwoty zaplanowanej (po zmianach) oraz były niższe
o 38.539 tys. zł, tj. o 78,4% od wykonania w 1999 r.
Wydatki z rachunku środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 7.214 tys. zł
i były o 84% niższe od kwoty planowanej (plan po zmianach) oraz wyższe
o 2.672 tys. zł, tj. 58,8% niż wykonanie w 1999 r. Urząd w 2000 r. nie dokonywał
wpłat ze środków specjalnych do budżetu państwa.
Stan środków obrotowych na rachunku środków specjalnych na koniec 2000 r.,
po uwzględnieniu należności i zobowiązań wynosił 47.963 tys. zł.
W 2000 r. Urząd Nadzoru planował wykorzystać kwotę zgromadzoną na
rachunku środków specjalnych na zakup własnej siedziby. Pomimo podejmowanych
działań Urząd nie zdołał zrealizować tego zamierzenia.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia,
nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Uwzględnianie w planach dochodów, podczas prac nad projektem budżetu prognoz
dotyczących wpływów z kar pieniężnych nakładanych na towarzystwa emerytalne.
2. Podjęcie działań w celu ograniczenia do niezbędnego minimum, liczby zawieranych
umów z zewnętrznymi kancelariami prawniczymi o świadczenie usług doradztwa
prawnego.
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3. Podejmowanie dalszych intensywnych działań prowadzących do sfinalizowania
starań o pozyskanie docelowej siedziby Urzędu.
4. Rozważenie celowości podjęcia prac zmierzających do stworzenia ustawowych
podstaw racjonalizacji zasad finansowania działalności Urzędu ze środków
specjalnych.
–

CZĘŚĆ 63 - URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Dochody
W 2000 r. Urząd Nadzoru uzyskał nieplanowane dochody w wysokości
12 tys. zł.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie dochodów dotyczyły
nie ujęcia w księgach rachunkowych, jak również w sprawozdaniu rocznym należności w wysokości 2 tys. zł powstałej z tytułu uprawomocnienia się decyzji
Prezesa Urzędu, nakładającej karę pieniężną na członka zarządu Kasy Chorych.
Decyzje wydane w 2000 r. na łączną kwotę 8,9 tys. zł, nakładające kary,
zobowiązywały osoby ukarane do dokonania wpłat na rachunek urzędów skarbowych
właściwych według ich miejsca zamieszkania, a nie na rachunek dochodów UNUZ,
który jest zobowiązany do przekazywania swoich dochodów do właściwego urzędu
skarbowego.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 63 – Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w wysokości 10.104,0 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki zostały zwiększone o 125,5 tys. zł, do łącznej wysokości 10.229,5 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 9.310,1 tys. zł, tj. 91,0% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 699 tys. zł,
tj. o 8,1%, a realnie były niższe o 1,8%.
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Największą pozycję zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia
osobowe wynoszące 4.393,6 tys. zł.(47,2% ogółu wydatków), które były wyższe
o 1,8% od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej, o 0,7% niższe od budżetu po
zmianach i o 135,2% wyższe w stosunku do wykonania 1999 r.
Wydatki na usługi materialne wyniosły 1.856,9 tys. zł (19,9% ogółu wydatków)
i były o 4,8% niższe od wysokości przyjętej w planie po zmianach i o 229,1% wyższe
w porównaniu z rokiem 1999.
Na materiały i wyposażenie wydatkowano 722,8 tys. zł. (7,8% wydatków
ogółem), co stanowiło 84,1% planu po zmianach i 50,5% wydatkowanej kwoty
w 1999 r.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 64 osoby (dział 91).
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 32 osoby, tj. o 100%. W porównaniu do planu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe 3 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło
5.721 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2000 r. było wyższe o 17,6% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 6,8%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. stanowiły kwotę 332,8 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 67,6%,
przy czym – analogicznie jak w roku poprzednim - zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in. sfinansowania,
bez podstawy prawnej, kosztów tzw. działalności informacyjno-promocyjnej, której
założeniem było wykreowanie pozytywnego wizerunku reformy systemu ochrony
zdrowia oraz Urzędu, jako instytucji przyjaznej dla pacjenta – w wysokości
337,2 tys. zł.
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Z tytułu niecelowego zlecania prac na zewnątrz, które w związku
z zatrudnianiem wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej winny być wykonywane
we własnym zakresie, wydatkowano 8,5 tys. zł.
Ze środków Urzędu sfinansowano, bez podstawy prawnej, koszty wynagrodzeń
oraz zwrot kosztów podróży i diet dla członków powołanych przez Prezesa Urzędu
zespołów opiniodawczo-doradczych w wysokości 13 tys. zł. jak również koszty
zakwaterowania osoby nie będącej pracownikiem Urzędu, a realizującej zadania na
jego zlecenie (na kwotę 0,8 tys. zł).
Pokryto również koszty rozmów telefonicznych w wysokości 1,9 tys. zł.
za okres pięciu miesięcy 2000 r. osobie przebywającej w tym czasie na urlopie
macierzyńskim.
W stosunku do zatrudnianych przez Urząd pracowników na stanowiskach
kierowców nie przestrzegano, określonego Kodeksem pracy, rocznego i dobowego
limitu godzin nadliczbowych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 63 – Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Opracowanie wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentacji, dotyczącej decyzji
administracyjnych podejmowanych przez Prezesa Urzędu, powodujących skutki
finansowe w sposób umożliwiający ujęcie ich w ewidencji księgowej Urzędu.
2. Zaprzestanie wydatkowania środków budżetowych na zadania, które nie zostały
przypisane Urzędowi ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym.
3. Zlecanie wykonywania prac na podstawie umów cywilnoprawnych, jedynie
w przypadkach

uzasadnionych

pracowników Urzędu.

brakiem

możliwości

ich

wykonania

przez
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4. Dostosowanie zasad działania zespołu opiniodawczo-doradczego ds. ubezpieczeń
zdrowotnych realizowanych przez lekarzy, powołanego przez Prezesa Urzędu –
do postanowień Statutu Urzędu.
5. Dostosowanie czasu pracy kierowców zatrudnionych przez Urząd w godzinach
nadliczbowych – do wymogów Kodeksu pracy.

CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 51.779 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 8.221 tys. zł, tj. o 13,7%.
W porównaniu do 1999 r. dochody. były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.334 tys. zł,
tj. o 3,0%, a realnie były niższe o 7,0%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy z tytułu legalizacji
urządzeń w wysokości 40.650 tys. zł, tj. 78,5% dochodów ogółem. Pozostałe dochody
w kwocie 11.129 tys. zł, których udział w dochodach ogółem stanowił 21,5%, to m.in.:
wpływy z sprzedaży usług – 10.879 tys. zł, odsetki z tytułu nieterminowych opłat
za wykonywane czynności metrologiczne i od zgromadzonych na rachunku
bankowym środków otrzymanych z Komitetu Badań Naukowych w 2000 r.
Niepełne wykonanie planu dochodów związane było z brakiem nowej tabeli
opłat za czynności wykonywane przez Główny Urząd Miar (GUM). Opłaty pobierane
były w 2000 r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia
21 listopada 1996 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
Obecnie z mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz zmianie niektórych ustaw
wysokość opłat i tryb ich pobierania będzie określał Minister właściwy do spraw
finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa GUM.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 64 - Główny Urząd
Miar w wysokości 70.541 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
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o 6.862 tys. zł do łącznej wysokości 77.403 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły
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działu 91 - Administracja państwowa – 6.862 tys. zł, w tym na sfinansowanie
podwyżek wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od dnia 1 stycznia 2000 r. dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej
oraz pozostałych pracowników Urzędu – 3.002 tys. zł, a na integrację z Unią
Europejską – 3.860 tys. zł - na sfinansowanie zadań wynikających z Narodowego
Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC).
Zrealizowane wydatki wyniosły 73.509 tys. zł, tj. 95% budżetu po zmianach
(w tym wydatki, niewygasające - 2.500 tys. zł). W porównaniu do 1999 r. wydatki
były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.467 tys. zł, tj. o 13,0%, a realnie wzrosły
o 2,6%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków praktycznie stuprocentowy
udział miały wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa. Udział wydatków
rozdziału 9131 - Jednostki terenowe w wydatkach ogółem wynosił 71,5%
(50.775,7 tys. zł); rozdziału 9111 - Jednostki centralne - 27,1% (19.176,1 tys. zł),
rozdziału 9122 - Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą - 0,85%
(603,1 tys. zł) i rozdziału 9100 - Integracja z Unią Europejską 0,6% (451,4 tys. zł).
W budżecie GUM dominujące pozycje wydatków stanowiły wynagrodzenia
osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 51.636,6 tys. Wydatki bieżące
w kwocie 14.530,5 tys. zł stanowiły 20,5% ogólnych wydatków Urzędu. Najwyższe
wydatki w tej grupie poniesiono na zakup usług materialnych (§ 36) w kwocie
4.493,6 tys. zł, które stanowiły 6,3% wydatków GUM. Na materiały i wyposażenie
(§ 31) wydatkowano kwotę 3.850,2 tys. zł, która stanowiła 5,4% tych wydatków. Na
podobnym poziomie kształtowały się wydatki majątkowe w wysokości 4.842,4 tys. zł,
tj. 6,8% wydatków Urzędu.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.789 osób. W porównaniu do
1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 10 osób, tj. o 0,6%.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 42 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 2000 r. wyniosło 2.041 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 10,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 4.912 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 37,0%. W trakcie
2000 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
W części 64 – GUM funkcjonowały środki specjalne utworzone decyzją nr 5
Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18.12.2000 r. na okres 20.12.2000 r. 30.09.2001 r. o nazwie "Zakup lamp z taśmą wolframową".
Przychody środków specjalnych utworzonych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt. 3
ustawy o finansach publicznych w 2000 r. wyniosły 52,8 tys. zł i były niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) o 3,5%. W przychodach nie planowano dotacji
budżetowych.
Wydatki środków specjalnych poniesione w 2000 r. dotyczyły wyłącznie opłat
bankowych za prowadzenie rachunku, w 2000 r. wpłaty do budżetu nie wystąpiły.

Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 64 - Główny Urząd Miar, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 2.062 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 592 tys. zł, tj. o 40,3%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 584 tys. zł, tj. o 39,5%,
a realnie wzrosły o 26,7%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: wpłata nadwyżki środków
obrotowych ze środków specjalnych - 1.220 tys. zł, która stanowiła 59,2% dochodów
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ogółem, wpłaty z tytułu różnych dochodów - 680 tys. zł, która stanowiła 33,0%
dochodów ogółem.
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Na przekroczenie ustalonej w ustawie budżetowej kwoty dochodów zasadniczy
wpływ miały wyższe niż zakładano wpływy z tytułu nadwyżek środków specjalnych
o 53,0%. Osiągnięto je po dokonaniu wpłaty planowanej nadwyżki za 2000 r.
w kwocie 800 tys. zł i wpłaty nadwyżki środków specjalnych za 1999 r. w wysokości
420 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 65 - Polski
Komitet Normalizacyjny w wysokości 24.891 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone pięcioma decyzjami Ministra Finansów o 629 tys. zł, do łącznej
wysokości 25.520 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły:
- sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników i kierownictwa
Komitetu oraz zobowiązań wobec osób odwołanych ze stanowisk kierowniczych 426,7 tys. zł,
- sfinansowania kosztów działalności związanej z integracją z Unią Europejską
w wysokości 202,3 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 24.310 tys. zł, tj. 95,3% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.457 tys. zł,
tj. o 11,2%, a realnie wzrosły o 1,0%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków części 65, w dziale 89 Różna działalność, wydatki na działalność normalizacyjną (rozdział - 8991) wyniosły
84,5% (20.549 tys. zł), a na integrację z Unią Europejską (rozdział - 8900) - 15,5%
(3.759 tys. zł). Głównymi pozycjami wydatków były :
- wydatki na wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
oraz pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 10.547 tys. zł, tj. 43,4% ogółu
wydatków,
- wydatki na prace normalizacyjne, w kwocie 5.600 tys. zł (w tym 3.653 tys. zł
na opracowanie norm), tj. 23,0% wydatków ogółem,
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- wydatki administracyjne, narad przewodniczących Normalizacyjnych Komisji
Problemowych w wysokości 5.504 tys. zł, tj. 22,6% wydatków ogółem.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 309 osoby i było wyższe
w porównaniu do 1999 r. o 4 osoby tj. o 1,0%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 7 osób. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r., łącznie z nagrodami z Zakładowego Funduszu
Nagród, wyniosło 2.374 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 6,1%.
Przychody z działalności prowadzonej w formie 5 rodzajów środków
specjalnych wyniosły 4.462,8 tys. zł i były wyższe o 36,6% od kwoty planowanej
(po zmianach), a w porównaniu do wykonania w 1999 r. o 44,4%. Dotacje budżetowe
nie wystąpiły.
Wydatki tej działalności w 2000 r. wyniosły 3.199,0 tys. zł i były o 28,3%
wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 36,9% wyższe niż wykonanie
1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.219,6 tys. zł i były wyższe o 81,0% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły :
- naruszenia postanowień § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 8 maja
1991r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych wskutek
niedokonania terminowej wpłaty części nadwyżki za rok 2000 w kwocie
1.392,2 tys. zł,
- nierzetelnego sporządzania zbiorczych sprawozdań finansowych o środkach
pozabudżetowych (Rb – 30),
- niewłaściwego klasyfikowania i rozliczania kosztów na integrację z Unią
Europejską,
- niedostosowaniu prowadzonych w 2001 r. środków specjalnych do wymogów
ustawy o normalizacji.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 65 –
Polski Komitet Normalizacyjny, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

278
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o :
1. Zapewnienie rzetelnego sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Prawidłowe klasyfikowanie i rozliczanie kosztów ponoszonych na integrację z Unią
Europejską.
3. Dostosowanie

prowadzonych środków specjalnych do wymogów ustawy

o normalizacji.
4. Pilne przekazanie do budżetu pozostałej kwoty 547,0 tys. zł z tytułu nadwyżki
środków specjalnych za 2000 r.

CZĘŚĆ 66 - POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 4.340 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 3.843 tys. zł, tj. o 773%. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 855 tys. zł, tj. o 24%, a realnie wzrosły
o 13%. Źródłem dochodów była nadwyżka środków obrotowych z tytułu opłat
z certyfikacji.
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono dochody w części 66 - Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w wysokości 497 tys. zł, tj. stanowiące 14%
wykonania w 1999 r. Sporządzony przez Centrum projekt budżetu na 2000 r. był
niedoszacowany, o czym świadczy realizacja dochodów w wysokości 4.340 tys. zł,
a więc prawie ośmiokrotnie (o 773%) przewyższająca ustaloną kwotę. Najwyższa Izba
Kontroli krytycznie ocenia realność prognozy nadwyżki środków obrotowych, tym
bardziej, że nieprawidłowość tę stwierdzono także podczas kontroli wykonania
budżetu za 1998 i 1999 rok. Po kontroli NIK skierowała do realizacji wniosek
w powyższej sprawie, który jak wykazała obecna kontrola, nie został zrealizowany.
Wprawdzie znaczna część przychodów z certyfikacji dotyczy wyrobów zgłaszanych
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dobrowolnie lecz okoliczność ta nie uzasadnia tak znacznych, powtarzających się od
kilku lat, rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dochodów budżetowych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 66 - Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji w wysokości 250 tys. zł. Wydatki dotyczyły wyłącznie
finansowania inwestycji zakładów budżetowych. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zmniejszone o 9 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 241 tys. zł, tj. 100% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 71 tys. zł,
tj. o 23%, a realnie były niższe o 30%.
Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem, nie stwierdzono również
przypadków naruszenia przepisów ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych. Wprawdzie dokonano zakupów innych urządzeń, niż przewidywał plan,
lecz konieczność dokonania zmian w zakupach inwestycyjnych, związana była
z wcześniejszym, niż zakładano w 1999 r. uchwaleniem ustawy z 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw. Jej celem jest
dostosowanie krajowego systemu badań i certyfikacji do wymagań Unii Europejskiej,
w tym przekształcenie, zgodnie z artykułem 49 ustawy - od 2003 r. - Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa oraz
utworzenie z dniem 1 stycznia 2001 r. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Jako priorytety ustalono adaptację pomieszczeń dla PCA, dostosowanie PCBC
do pełnienia roli jednostki notyfikowanej, z czym wiązała się konieczność budowy
komory bezechowej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym dla
PCA.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 235 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 2 osoby, tj. o 1,0%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było niższe o 10 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.356 zł. i w porównaniu
do 1999 r. było wyższe o 8,0% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 2,0%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,0%.
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Ustalono, że w 2000 r. ponad 10,0% funduszu płac ogółem stanowiły
wynagrodzenia pracowników, posiadających uprawnienia emerytalne. Na 245 etatów
w 2000 r. powyższa grupa pracowników zajmowała 30 etatów, tj. 12,0%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 124 zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r. o 98%. Były
to odsetki ZUS za nieterminowe opłacenie składek w 1997 i 1998 r.
W ustawie budżetowej na 2000 r. błędnie zapisano wielkości planu zakładu
budżetowego. Z zapisów ustawy wynika, że stan środków obrotowych na koniec
2000 roku winien wynieść 693 tys. zł. Tymczasem z wyliczenia wynika, że stan
środków obrotowych na koniec 2000 r. winien wynieść 1.038 tys. zł. Różnica
(1.038 tys. zł - 693 tys. zł) wynosi 345 tys. zł. Jednocześnie w ustawie budżetowej
na 2000 r. nie ustalono wpłat PCBC z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
które w 2000 r. stanowiły kwotę 2.058 tys. zł.
Przychody zakładu budżetowego w 2000 r. wyniosły 26.903 tys. zł i były
wyższe o 6,0% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej
w dochodach uległ obniżeniu z 1,2% w 1999 r. do 0,9% w 2000 r.
W ocenie NIK zakład budżetowy PCBC mógł osiągnąć wyższe przychody,
a w konsekwencji dochody budżetu państwa mogły być wyższe, gdyby prowadzono
skuteczniejsze działania w zakresie windykacji należności, które na dzień 31 grudnia
2000 r. wynosiły 2.995 tys. zł, tj. stanowiły 11% osiągniętych przychodów. Najwyższa
Izba Kontroli negatywnie ocenia brak postępu w egzekwowaniu należności zakładu
budżetowego PCBC. Poprawa skuteczności windykacji należności była przedmiotem
wniosku pokontrolnego po kontroli wykonania budżetu w 1999 r. Wyniki obecnej
kontroli wykazały, że na koniec 2000 r. nastąpił wzrost należności przeterminowanych
o 22,0% w porównaniu z 1999 r. Wzrósł również udział należności przeterminowanych
w należnościach ogółem z 60,0% w 1999 r. do 70,0% w 2000 r. W PCBC nie podjęto
skutecznych działań organizacyjnych, których zadaniem byłaby koordynacja działań
związanych z odzyskiwaniem należności.
Wydatki zakładu budżetowego w 2000 r. wyniosły 20.746 tys. zł i były o 10,0%
niższe kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 10,0% wyższe niż wykonanie 1999 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 3.320 tys. zł i były niższe o 27,0% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 66 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Poprawę skuteczności działań windykacyjnych.
2. Sporządzanie realnych prognoz dochodów budżetowych.
3. Dokonywanie zmian planu finansowego w stopniu odpowiadającym rzeczywistej
realizacji przychodów.

CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 418,1 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 55,1 tys. zł, tj. o 15,2%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 41,1 tys. zł, tj. o 10,9%,
a realnie były wyższe o 0,7%.
Głównymi źródłami dochodów (97,7%) w 2000 r. były, podobnie jak w latach
ubiegłych, wpłaty pensjonariuszy Domu Rencisty PAN w Konstancinie - Jeziornej
(408,3 tys. zł).
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły nierozliczenia z budżetem państwa zrealizowanych w Stacjach
Naukowych za granicą dochodów budżetowych w kwocie 38,2 tys. zł.
Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 67 - Polska
Akademia Nauk w wysokości 44.862,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. planowane wydatki
zostały zwiększone z rezerwy celowej o 717,6 tys. zł do łącznej wysokości
45.579,6 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Zrealizowane wydatki wyniosły 43.538,7 tys. zł, tj. 95,5% budżetu po
zmianach, co wynikało głównie z przekazania przez Ministra Finansów środków na
wydatki budżetowe w wysokości 43.544 tys. zł, tj. o 2.035,6 tys. zł mniej od planu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 614,7 tys. zł, tj. o 1,4%, a realnie zmniejszyły się o 7,9%.
W strukturze działowej najwyższy udział w wydatkach części 67 miały: dział
91 - Administracja państwowa i samorządowa - 61,2% oraz dział 89 - Różna
działalność - 32,2%.
Realizacja wydatków PAN w dziale 91 - Administracja państwowa
i samorządowa w 2000 r. wyniosła w stosunku do: ustawy budżetowej 2000 r. 97,3%, budżetu po zmianach - 95,6%, wykonania wydatków w 1999 r. - 103,3%,
wykonania 1999 r. w warunkach 2000 r. - 93,8%. Wydatki w tym dziale przeznaczone
były 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.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 67 wyniosło 1.121 osób, w tym
w dziale 91 - 187 osób. W porównaniu do planu przeciętne zatrudnienie w części 67
było niższe o 437 osób, a w dziale 91 o 52 osoby. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 2000 r.
w jednostkach budżetowych wyniosło 2.346 zł i w stosunku do 1999 r. było wyższe
o 10,0%, w tym w dziale 91 - 3.124 zł, tj. wzrosło o 6,0%.
Zobowiązania ogółem działających w strukturze Akademii jednostek
budżetowych na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 1.808,2 tys. zł i wzrosły w stosunku
do grudnia 1999 r. o 50,4%. Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia nie
wystąpiły.
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Dochody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 40.719,7 tys. zł i były niższe o 10,8% od kwoty
planowanej (po zmianach). W ustawie budżetowej na 2000 r. nie planowano dotacji
dla tych form działalności PAN.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 42.837,5 tys. zł i były o 5,0% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 8,2% wyższe niż wykonanie w 1999 r. W części
67 Polska Akademia Nauk w 2000 r., nie dokonywano wpłat do budżetu z tych form
działalności.
Stwierdzone uchybienia w zakresie dokonywanych wydatków dotyczyły:
- nierozliczenia z budżetem państwa zrealizowanych w Stacjach Naukowych
za granicą dochodów budżetowych w kwocie 38,2 tys. zł,
- nieprzestrzegania przez Kancelarię Akademii przyjętego trybu postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych, określonych w ustawie o zamówieniach
publicznych,
- niezgodnego z uregulowaniami zawartymi w art. 102 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych dysponowania środkami budżetowymi na inwestycje przez Biblioteką
Gdańską,
- braku zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb sporządzanych
w rozdziale 9121 - Placówki zagraniczne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach
budżetowych części 67 o kwotę 232 tys. zł w 1999 oraz o kwotę 250 tys. zł
w 2000 r.,
- niezwaloryzowania przez Kancelarię Akademii od 1994 r. stawek opłat
za korzystanie z garażu "Hoża 5/7" dla innych użytkowników, w wyniku czego
wpływy były o 27.455 zł niższe od rzeczywistych kosztów eksploatacji,
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- nieprzestrzegania zasad i trybu wykonywania budżetu państwa, w tym:
finansowania wydatków jednej jednostki budżetowej za pośrednictwem rachunku
bankowego innej jednostki budżetowej,
- niepełnego rozdysponowania przyznanych środków budżetowych na jednostki
budżetowe, co było niezgodne z art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 67 Polska Akademia Nauk, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zwrot do budżetu dochodów budżetowych uzyskanych przez placówki zagraniczne
w kwocie 38.189 zł.
2. Skorygowanie sprawozdań budżetowych placówek zagranicznych o kwoty
przekazanych przez KBN środków na działalność ogólnotechniczną.
3. Pełne

rozdysponowywanie

przyznanych

PAN

środków

budżetowych

na

poszczególne jednostki organizacyjne.
4. Zapewnienie

nadzoru

nad

Biblioteką

Gdańską

w

zakresie

zgodnego

z obowiązującymi przepisami wydatkowania środków budżetowych na inwestycje,
z uwzględnieniem uregulowań zawartych w art. 102 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
5. Zapewnienie przestrzegania przyjętego trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych.
6. Jednoznaczne określenie kosztów działalności Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej, finansowanych dotacją pochodzącą z budżetu
PAN i zapewnienie rzetelnego rozliczenia przyznanej dotacji.
7. Spowodowanie podjęcia postępowania we wskazanych w wystąpieniu sprawach
o naruszenie finansów publicznych.
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CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 23,2 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 16,2 tys. zł, tj. o 231,4%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe
o 213,1 tys. zł, tj. o 90,2%, a realnie były niższe o 91,1%. W strukturze
zrealizowanych w 2000 r. dochodów największy udział (68% dochodów ogółem)
miały dochody działu 91 - Administracja państwowa - 15,8 tys. zł, które były ponad
dwukrotnie wyższe od planowanych. Powyższe dochody uzyskane zostały głównie
z tytułu odsetek od środków KBN przyznanych na działalność ogólnotechniczną oraz
w wyniku rozliczeń podatkowych związanych z funkcjonowaniem przedstawiciela
PAA w Wiedniu.
Dochody działu 01 - Przemysł - 7,4 tys. zł w całości stanowiły zwroty dotacji
przez wykonawców zadań realizowanych w trybie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu działalności związanej
z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej.
W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono w toku kontroli
nieprawidłowości.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 68 Państwowa
Agencja Atomistyki (PAA) w wysokości 47.337,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
ogółem zostały zwiększone o 37.309,4 tys. zł., przy czym ww. zwiększenia dotyczyły
dwóch działów:
- 01 - Przemysł - o kwotę 4.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty
jednorazowych odszkodowań przysługujących żołnierzom zastępczej służby
wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w zakładach
wydobywania rud uranu;
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- 91 - Administracja państwowa – o kwotę 32.809,4 tys. zł, w tym o kwotę
32.594,7 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie w pełnej wysokości składek
członkowskich z tytułu przynależności Polski do organizacji międzynarodowych.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 83.756,0 tys. zł, tj. 98,9% budżetu po
zmianach. Nie zrealizowanie wydatków w pełnej wysokości (niższej o 890,4 tys. zł)
spowodowane zostało nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Finansów, przy
czym nie przekazanie środków w kwocie 696,4 tys. zł nie spowodowało skutków
finansowych, natomiast nie otrzymanie przez PAA środków w wysokości 194,0 tys. zł
spowodowało powstanie zobowiązań na koniec roku.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków (83.756,0 tys. zł)
największy udział miały wydatki działu 91 (Administracja państwowa) – 74,0%
(61.981,3 tys. zł) oraz działu 01 - Przemysł – 26,0% (21.771,7 tys. zł).
Podstawową pozycję w strukturze wydatków części 68 stanowiły (66,2%)
wydatki z tytułu składek do organizacji międzynarodowych. Łącznie na opłacenie
składek z tytułu przynależności do czterech organizacji międzynarodowych
{Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) i Zjednoczonego Instytutu
Badań Jądrowych (ZIBJ), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA),
Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO), PAA
wydatkowała w 2000 r. kwotę 55.453,5 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 93 osoby (dotyczy wyłącznie działu
91). W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe o 1 osobę,
tj. o 1,1%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 18 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r.
wyniosło 2.927 zł (dotyczy wyłącznie działu 91). W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wzrosło o 11,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 452,5 tys. zł,
co oznacza spadek zobowiązań ogółem o 96,4% w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r., w tym zobowiązań wymagalnych (stan na koniec grudnia 2000 r. –
23,1 tys. zł) – o 99,7%.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego wydatkowania dotacji
przeznaczonych na dofinansowywanie działalności wykonywanej w celu zapewnienia
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w szczególności:
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- aneksowania bez dostatecznego uzasadnienia trzech umów w zakresie zwiększenia
kosztów ich realizacji, co pozwoliło wykonawcom tych umów uniknąć
konieczności zwrotu nadwyżek dotacji.
W szczególności znacząco zwiększone zostały koszty wynagrodzeń
z pochodnymi, przy czym wykonawca jednej z umów w ogóle nie uzasadnił
wzrostu planowanych kosztów wynagrodzeń z pochodnymi o kwotę 260,5 tys. zł
zwiększonym zakresem prac. W przypadku dwóch pozostałych umów ich
wykonawcy wprawdzie uzasadnili (w pełni lub częściowo) wzrost planowanych
kosztów wynagrodzeń z pochodnymi i zależnych od nich kosztów pośrednich
(łącznie o kwotę 327,1 tys. zł) zwiększonym zakresem (nakładem) prac, niemniej
w świetle zawartych umów (podpisanych aneksów) nie było możliwe rozliczenie
w trybie kontrolnym faktycznych kosztów poniesionych na wykonanie tych prac;
- przekazywania w 2000 r. jednemu z wykonawców umów – Instytutowi Chemii
i Techniki Jądrowej (ICHiTJ) - kolejnych transzy dotacji (łączna wysokość
275,0 tys. zł) z naruszeniem podstawowych zasad wydatkowania środków
publicznych, tj. w sytuacji osiągania przez ICHiTJ dochodów uzyskiwanych
w związku z realizacją zadania będącego przedmiotem umowy w wysokości
umożliwiającej w całości sfinansowanie kosztów jego realizacji.
Koszty realizacji umowy na koniec kolejnych trzech kwartałów kształtowały się
odpowiednio na poziomie (narastająco): 204,3 tys. zł, 470,9 tys. zł, 667,9 tys. zł,
podczas gdy dochody wyniosły odpowiednio: 262,4 tys. zł, 513,6 tys. zł, 728,4 tys.
zł. Łączna nadwyżka dochodów i transz dotacji nad kosztami według stanu na
koniec kolejnych trzech kwartałów 2000 r. wyniosła odpowiednio: 109,0 tys. zł,
212,7 tys. zł, 282,4 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa

Izba

Kontroli

wnioskowała

o

zapewnienie

właściwego

wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności związanej
z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej.
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CZĘŚĆ 69 - KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 15.023,7 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 3.623,7 tys. zł, tj. o 31,8%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.686,6 tys. zł, tj. o 21,8%, a realnie wzrosły o 10,6%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: opłaty pobierane na podstawie
ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i ustawy
o funduszach inwestycyjnych - 14.038,6 tys. zł oraz kary nakładane na podmioty
rynku kapitałowego za nieprzestrzeganie przepisów ww. ustaw - 982,5 tys. zł.
Prognozując kwotę dochodów budżetu państwa w 2000 r. Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd (KPWiG) przyjęła wzrost o 2,7% w stosunku do ustawy
budżetowej na rok 1999. Wynikało to z analizy wykonania dochodów w 1999 r., kiedy
to kwota wpływów z tytułu kar znacznie przekroczyła planowaną wielkość, natomiast
wpływy z opłat były niższe od planowanych. Stąd też do projektu budżetu na 2000 r.
przyjęto kwotę dochodów z tytułu opłat na poziomie ustawy budżetowej na rok 1999,
a kwotę dochodów z tytułu kar - wyższą o 20%. W 2000 roku odnotowano tendencję
odwrotną: zrealizowane dochody z kar były niższe od planowanych (o 45,4%),
a dochody z tytułu opłat - wyższe (o 57,9%). Na rozbieżności pomiędzy planem
dochodów, a ich wykonaniem największy wpływ miała wysokość zrealizowanych
opłat od wartości transakcji – o 77,6% wyższa niż w 1999 r. - co było efektem
ożywienia obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 69 - Komisja
Papierów Wartościowych i Giełd w wysokości 7.889,0 tys. zł. W ciągu roku 2000 r.
wydatki zostały zwiększone o 975,4 tys. zł, do łącznej wysokości 8.864,4 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 8.498,0 tys. zł, tj. 95,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 883 tys. zł,
tj. 11,6%, a realnie wzrosły o 1,4%.
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W strukturze wydatków dominującą grupą były wydatki na wynagrodzenia,
które stanowiły 65% ogółu wydatków (w 1999 r. - 61,5%), a wraz z pochodnymi 75,8% ogólnej kwoty wydatków (w 1999 r. - 73,2%). Wydatki na wynagrodzenia
osobowe (§§ 11 i 16) wyniosły w 2000 r. 5.152,1 tys. zł i stanowiły 116,1% kwoty
przyjętej w ustawie budżetowej oraz 97,8% budżetu po zmianach. W porównaniu do
1999 r. wydatki na wynagrodzenia były w ujęciu nominalnym wyższe o 737,6 tys. zł,
tj. o 16,7%, a realnie wzrosły o 6,0%. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (§§ 41
i 42) wyniosły w 2000 r. 921,7 tys. zł i stanowiły 101,6% kwoty przyjętej w ustawie
budżetowej oraz 87,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki na
pochodne od wynagrodzeń były w ujęciu nominalnym wyższe 29,8 tys. zł, tj. 3,3%,
a realnie były niższe o 6,1%. Wydatki majątkowe (§ 72) stanowiły jedynie 0,3% ogółu
wydatków.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 138 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 10,4%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 7 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (ze środków budżetowych i ze środków
specjalnych) w 2000 r. wyniosło 4.991 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w ujęciu nominalnym o 9,5%,
a w warunkach porównywalnych - niższe o 0,6%.
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

brutto

wypłacane

ze

środków

budżetowych w 2000 r. wyniosło 3.336 zł. W porównaniu do 1999 r. wzrosło ono
nominalnie o 6,8%, a realnie było niższe o 2,9%. Natomiast średnie wynagrodzenie
wypłacane ze środków specjalnych w 2000 r. wyniosło 1.655 zł i było wyższe niż
w 1999 r. o 14,3% w ujęciu nominalnym, a realnie było wyższe o 6,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 539,1 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 20,4%.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Przychody rachunku środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 10.318,7 tys. zł
i były wyższe o 6,9% od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki ze środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 6.918,7 tys. zł i były
o 25,7% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 6,2% wyższe niż
wykonanie 1999 r.
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Stosownie do dyspozycji art. 193 ustawy o finansach publicznych, KPWiG
dokonała rozliczenia środków specjalnych w zakresie, w jakim funkcjonowały one na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków specjalnych. Według
rozliczenia: przychody środków specjalnych z tytułu sprzedaży produktów i usług
wyniosły 277,2 tys. zł, a koszty tej części środków specjalnych – 278,2 tys. zł.
Z uwagi na nadwyżkę kosztów nad przychodami KPWiG nie dokonywała wpłat
do budżetu z tytułu rozliczenia środków specjalnych. Środki specjalne tworzone
na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - w kwocie
3.999,6 tys. zł - pozostały na rachunku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
W toku kontroli budżetowej stwierdzono jeden przypadek naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, polegający na zastosowaniu niewłaściwego
trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia. Zamówienia dokonano z wolnej
ręki, mimo że jego wartość - 12.345 zł przekroczyła (choć tylko w nieznacznym
stopniu) przewidziany w art. 71 ust. 1 pkt 7 próg 3.000 EURO.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienie nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o wzmocnienie
nadzoru nad przestrzeganiem w urzędzie KPWiG przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych.
–

CZĘŚĆ 70 - GENERALNY INSPEKTORAT CELNY

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 345 tys. zł. W ustawie budżetowej
na 2000 r. w części 70 - Generalny Inspektorat Celny (GIC) dochodów budżetowych
nie ustalono. W porównaniu do 1999 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe
o 90 tys. zł, tj. o 35%, a realnie wzrosły o 23%.

295
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były dochody z tytułu dobrowolnego
poddania się odpowiedzialności określone w art. 142 - 147 ustawy z dnia 10 września
1999 r. Kodeks karny skarbowy, oprocentowanie sum depozytowych, wpłaty za
rozmowy telefoniczne w 1999 r., wpłaty 0,1% od wyliczonych miesięcznych składek
ZUS, wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia wnoszone przez firmy
przystępujące do przetargu.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 70 - Generalny
Inspektorat Celny w wysokości 25.281 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 1.315 tys. zł, do łącznej wysokości 26.596 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły: § 11 - Wynagrodzeń osobowych i § 16 - Wynagrodzeń
osobowych służby cywilnej.
Zrealizowane wydatki wyniosły 24.976 tys. zł, tj. 93,9% budżetu po zmianach
i dotyczyły działu 91. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
niższe o 48 tys. zł, tj. o 0,2%, a realnie były niższe o 9,3%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków w tym rozdziale największy
udział miały wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe ( §§ 11,16,17 ) - 13.207 tys. zł, tj. 103,5% kwoty
wg ustawy budżetowej; 95,0% budżetu po zmianach; 52,9% wydatków ogółem
w 2000 r.,
- wydatki majątkowe ( § 72 ) - 1.475 tys. zł, tj. 75,7% kwoty wg ustawy budżetowej
i budżetu po zmianach; 5,9% wydatków ogółem w 2000 r.
Plan wydatków inwestycyjnych przewidywał zakup komputerów (notebooków)
wraz z oprogramowaniem, serwera, bazy danych, multipleksera, ośmiu samochodów,
szaf metalowych i kas pancernych. Zakładane cele inwestycyjne zostały osiągnięte.
W ustawie budżetowej na rok 2000 nie ustalono wydatków na integrację z Unią
Europejską ( rozdział 9100 ). Ministerstwo Finansów - zgodnie z zapotrzebowaniem przekazało do GIC kwotę 497 tys. zł na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa,
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które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na wydatki bieżące.
Dokonane w 2000 r. wydatki na integrację z Unią Europejską w łącznej kwocie
455 tys. zł dotyczyły zakupu m.in. wyposażenia, odzieży oraz sfinansowania
zagranicznych podróży służbowych. Zakupów tych dokonano w celu utworzenia
w Polsce w 2001 r. jednostki kontrolnej odpowiadającej europejskiej jednostce OLAF
(Biuro do walki z nadużyciami finansowymi popełnianymi na niekorzyść budżetu Unii
Europejskiej).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 363 osoby i dotyczyło zatrudnienia
w dziale 91. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 5 osób, tj. o 1,4%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 77 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2000 r. wyniosło 3.032 zł i było wyższe o 15,2% od planowanego. W porównaniu
do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe
o 29,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 1.802 tys. zł i były
to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wzrosły w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 1999 r. o 23%.
Przychody środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 1.025 tys. zł i były wyższe
o 2,5% od kwoty planowanej (po zmianach). Wydatki środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 656 tys. zł i były o 34,4% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz
o 941% wyższe niż wykonanie 1999 r. Plan środka specjalnego nie przewidywał wpłat
do budżetu.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- dokonywania wydatków w poszczególnych miesiącach niezgodnie z ustalonym
harmonogramem,
- pomyłek w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
sprzątanie powierzchni biurowej Urzędu,
- nieprzestrzegania obowiązującej instrukcji o zasadach prowadzenia gospodarki
magazynowej oraz ewidencjonowania składników majątkowych,
- braku rytmiczności w realizacji wydatków majątkowych.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r.
w części 70 - Generalny Inspektorat Celny, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zapewnienie realizacji planowanych wydatków zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Poprawę rytmiczności realizacji wydatków majątkowych.
3. Staranne prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych.
Przestrzeganie ustalonych w GIC zasad prowadzenia gospodarki magazynowej.

CZĘŚĆ 71 - GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 1.839,7 tys. zł. i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 969,7 tys. zł, tj. o 111,4%.
W porównaniu do 1999 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 606,4 tys. zł.
tj. o 49,1%, a realnie wzrosły o 35,4%.
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były opłaty (w kwocie 1.328,1 tys. zł)
podmiotów gospodarczych (przewoźników) za wydawane przez Główny Inspektorat
Kolejnictwa (GIK) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń oraz
taboru kolejowego, pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności
GIK, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.
Wpływy z opłat w porównaniu do planu (300 tys. zł) zostały wykonane w 442,7%,
a w porównaniu do wykonania tych dochodów w roku 1999 (578,7 tys. zł) nastąpił
wzrost o 129,4%. Wzrost dochodów wynikał ze wzrostu liczby wydanych przez GIK
świadectw dopuszczenia do eksploatacji (782 - w porównaniu do 228 w 1999 r.) oraz
dokonanej w 2000 r. korekty naliczania opłat za wydawanie odpisów świadectw
w dostosowaniu obowiązujących przepisów w związku z ustaleniami poprzedniej
kontroli NIK.
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Nieprawidłowości odnoszące się do dochodów budżetowych dotyczyły
przypadków

zaniedbywania

terminowego

pobierania

opłat

przy

wydawaniu

świadectwa za dopuszczenie do eksploatacji. Według stanu na 28.02.2001 r., wśród
pozostałych do rozliczenia 94 należności z 2000 r., w 80 przypadkach dotyczyły one
wydanych świadectw bez zapewnienia pozyskania w 2000 r. należnych opłat w kwocie
129,5 tys. zł. Stwierdzono też, że w większości przypadków ww. należności nie były
monitowane przez służbę księgowo-finansową, nie podjęto też ich dochodzenia
w drodze postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Niepobieranie i nieegzekwowanie tych opłat przez
GIK stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do art. 138
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 71 – Główny Inspektorat
Kolejnictwa w wysokości 9.729 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 866,4 tys. zł, do łącznej wysokości 10.595,4 tys. zł. Zwiększenia wydatków
dotyczyły wynagrodzeń pracowników z rezerw budżetowych, m.in. w związku
z rozporządzeniem RM z dnia 28.03.2000 r. w sprawie podziału rezerwy na podwyżki
wynagrodzeń 2000 r. dla pracowników sfery budżetowej - w ogólnej kwocie 327,3 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 10.224,2 tys. zł, tj. 96,4% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe
o 2.164,5 tys. zł, tj. o 26,8%, a realnie wzrosły o 15,2%.
Największą pozycją wydatków bieżących w 2000 r., poza wynagrodzeniami,
były wydatki w § 37 - usługi niematerialne, w wysokości 1.395,8 tys. zł z czego –
1.229,5 tys. zł, tj. 88,0% stanowiły koszty wynajmu pomieszczeń biurowych dla
jednostek organizacyjnych GIK. Wydatki w § 37 w porównaniu do planu po zmianach
wykonane zostały w 94,0%, a w porównaniu do wykonania w 1999 r. były wyższe
o 36,0%.
Wykonanie wydatków majątkowych GIK w 2000 r., wyniosło 214,8 tys. zł,
dotyczyły one głównie zakupu sprzętu informatycznego (179,3 tys. zł). Ustalono,
że informatyzacja GIK prowadzona była nierzetelnie, tj. nie było przyjętego
przez
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kierownictwo strategicznego planu informatyzacji urzędu i w efekcie rozbudowę
jego bazy informatycznej dokonywano na podstawie doraźnych decyzji o zakupie
kolejnych elementów wyposażenia.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 135 osób w przeliczeniu na
pełne etaty i dotyczyło działu 91 – Administracja państwowa. W porównaniu do
1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 12 osób, tj. o 9,7%. W
porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia z ustawy budżetowej - nie
wykorzystano 29 etatów, natomiast limit wynagrodzeń wykorzystano w 100%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 3.226 zł.
W porównaniu do 1999 r. wzrosło ono o 9,1% w ujęciu nominalnym. W porównaniu
do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było
wyższe o 21,4%.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odnoszące się do wydatków
budżetowych dotyczyły zbędnych w kontrolowanym okresie wydatków na wynajem
i wyposażenie części pomieszczeń biurowych dla GIK oraz Okręgowego Inspektoratu
Kolejnictwa (OIK) w Warszawie. GIK mając niewykorzystane 7 pokoi na
wynajmowanym od MTiGM IV piętrze gmachu przy ul. Chałubińskiego 4,
jednocześnie wynajmował od PKP pomieszczenia o porównywalnej powierzchni dla
OIK-Warszawa w gmachu, przy ul. Targowej 74, ponosząc z tego tytułu w 2000 r.
zbędne koszty w wysokości 115,3 tys. zł. Poniesiono też zbędne w 2000 r. wydatki
w kwocie 27,6 tys. zł na zakup mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie
niewykorzystywanych pokoi.
Stwierdzono też nieprawidłowości w prowadzeniu inwentaryzacji składników
majątkowych GIK. Inwentaryzacja ta, podjęta z opóźnieniem, nie została rozliczona
do czasu zakończenia kontroli NIK w dniu 20 marca 2001 r. i w efekcie roczne
sprawozdania budżetowe GIK sporządzone zostały na podstawie ewidencji księgowej
nie potwierdzonej inwentaryzacją.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r.
w części 71 – Główny Inspektorat Kolejnictwa, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Usprawnienie trybu prognozowania dochodów budżetowych, w nawiązaniu
do faktycznych możliwości ich pozyskiwania.
2. Wyeliminowanie przypadków zaniedbań w terminowym pobieraniu opłat
stanowiących dochody budżetowe, w trakcie realizacji ustawowych uprawnień GIK
do wydawaniu kontrahentom świadectw i uprawnień.
3. Zwiększenie nadzoru na wykonywaniem przez służbę księgowo-finansową
obowiązku terminowego ściągania należności.
4. Przeniesienie personelu OIK Warszawa do niewykorzystywanych pomieszczeń
biurowych w gmachu MTiGM, rezygnując jednocześnie z wynajmu na ten cel
pomieszczeń w gmachu PKP.
5. Opracowanie i przyjęcie do stosowania w GIK strategicznego planu informatyzacji
tego urzędu, jako podstawy do realizacji dalszych zadań inwestycyjnych w tym
zakresie.
Przestrzeganie ustawowych terminów przeprowadzania inwentaryzacji składników
majątkowych GIK.

CZĘŚĆ 72 – KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
Realizację budżetu w części 72 ujęto w rozdziale III pkt – Fundusze KRUS.

CZĘŚĆ 73 – ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Realizację budżetu w części 73 ujęto w rozdziale III pkt – Fundusz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
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CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 13,7 tys. zł. W ustawie budżetowej
na 2000 r. w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji (RCL) nie planowano uzyskania
dochodów.

302
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były kary umowne zapłacone
przez dostawców w związku z realizacją zamówień niezgodnie z zawartymi
umowami (12,5 tys. zł).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 75 – Rządowe
Centrum Legislacji w wysokości 9.676,0 tys. zł. W ciągu 2000 r. wielkość wydatków
ogółem i wydatków majątkowych nie była zmieniana w stosunku do kwot
zaplanowanych w ustawie budżetowej.
Zrealizowane wydatki wyniosły 9.149,5 tys. zł, tj. 94,6% planu określonego
w ustawie budżetowej.
Dominującymi pozycjami wydatków były:
- wydatki bieżące w wysokości 8.132,1 tys. zł, stanowiły 95,2% wydatków
określonych w ustawie budżetowej i 94,0% wydatków określonych w budżecie po
zmianach. W tej grupie wydatków poniesiono wydatki m.in. na:
- wynagrodzenia

pracowników

Rządowego

Centrum

Legislacji,

które

zrealizowane w 100% wyniosły 4.992,0 tys. zł,
- zakup wyposażenia biurowego w kwocie 860,1 tys. zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.016,6 tys. zł, stanowiły 99,7% wydatków
określonych w ustawie budżetowej. Sfinansowano m.in. zakup 4 samochodów
osobowych za kwotę 349,5 tys. zł, stacjonarnego sprzętu komputerowego za
kwotę 170,3 tys. zł, 12 notebooków i 4 przenośnych drukarek za kwotę 193,8 tys. zł,
14 kopiarek za 130,4 tys. zł, serwera za 66,8 tys. zł, programów i licencji do ich
użytkowania za kwotę 57,1 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r., wyniosło 78 osób. W ustawie budżetowej
na 2000 r. nie zaplanowano limitu etatów dla części 75 – Rządowe Centrum
Legislacji.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. w Rządowym Centrum
Legislacji wyniosło 5.333 zł.
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W 2000 r. nie wystąpiły płatności z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań.
W 2000 r. w Rządowym Centrum Legislacji dokonywano wydatków
ze środków specjalnych pod nazwą „Legislacja”, funkcjonującego w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Wydatki te wyniosły 1.619,7 tys. zł, w tym z tytułu wypłat
premii i nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Rządowego Centrum Legislacji
w łącznej kwocie 1.601,6 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z tego
tytułu w 2000 r. wyniosło 1.496 zł. Dodatkowo ze środka specjalnego „Legislacja”
będącego w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały zrefundowane,
poniesione przez Rządowe Centrum Legislacji wydatki na zakup sprzętu
komputerowego w łącznej kwocie 728,4 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- udzielenia 4 zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych na łączną kwotę - 1.845,6 tys. zł
(z tego: 1.157,3 tys. zł ze środków budżetowych i 688,3 tys. zł ze środków
specjalnych „Legislacja”), co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
- zawarcia przez Rządowe Centrum Legislacji z Gospodarstwem Pomocniczym
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4 umów bez zastosowania ustawy
o zamówieniach publicznych - na łączną kwotę w wysokości 216,2 tys. zł,
co stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zamówieniach publicznych i zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- niezgodnego 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 klasyfikowania wydatków budżetowych na integrację
z Unią Europejską w łącznej wysokości 10,7 tys. zł,
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- niecelowego zakupu stacjonarnego sprzętu komputerowego przewyższającego
aktualne potrzeby RCL o wartości 86,6 tys. zł (z tego: ze środków budżetowych
wydatkowano 38,5 tys. zł, ze środków specjalnych „Legislacja” 48,1 tys. zł),
- niecelowego pobytu 7 pracowników Rządowego Centrum Legislacji na wystawie
EXPO 2000 w Hannoverze w dniach 11-12 lipca 2000 r.; koszt wyjazdu wyniósł
4,8 tys. zł,
- sporządzenia

nierzetelnej

dokumentacji

(protokołów

zdawczo-odbiorczych)

związanej z refundacją przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ze środków
specjalnych „Legislacja”, zakupu sprzętu komputerowego, dokonanego przez RCL
o wartości 728,4 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 75 –
Rządowe Centrum Legislacji, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Sporządzanie w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości powyżej
30.000 EURO, protokołu postępowania zgodnego z wymogami art. 25 ust. 1 ustawy
o zamówieniach publicznych.
2. Żądanie od dostawców lub wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne,
którego wartość przekracza kwotę 30.000 EURO potwierdzenia spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Wzywanie dostawców lub wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne,
którego wartość przekracza kwotę 30.000 EURO do złożenia oświadczenia, czy
pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie
zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.
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4. Przestrzeganie, przy przesyłaniu treści wyjaśnienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono
specyfikację, zakazu ujawniania źródła zapytania – określonego w art. 36 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Podawanie, zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych, w uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu, przyczyn rozstrzygnięcia
oraz pouczenia o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.
Przestrzeganie określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
zakazu zmiany w toku danego postępowania kryteriów oceny spełniania warunków
wymaganych od dostawców i wykonawców.
7. Odrzucanie zgodnie z art. 27a pkt 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych oferty,
jeżeli jest ona sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz gdy oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych
wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji albo zaproszeniu do składania
ofert.
8. Unieważnianie, zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych,
postępowań

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

przypadku,

gdy

w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki
wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
9. Niewybieranie, zgodnie z art. 61 ustawy o zamówieniach publicznych, do
drugiego etapu przetargu dwustopniowego dostawców i wykonawców, których
oferty nie spełniają określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Realizację zagranicznych podróży służbowych po analizie zgodności celu wyjazdu
z zadaniami statutowymi RCL.
Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego po dokonaniu oceny zapotrzebowania
na ten sprzęt.
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CZĘŚĆ 78 - OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Dochody
Zrealizowane dochody w części 78 budżetu państwa wyniosły w 2000 roku
133.833,7 tys. zł i w stosunku do kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2000
(59.490,0 tys. zł) były wyższe o 74.343,7 tys. zł, tj. o 125%. Uzyskana w roku 2000
kwota dochodów w części 78 budżetu państwa, była wyższa o 104,6% od dochodów
roku 1999 w ujęciu nominalnym oraz o 85,9% w ujęciu realnym.
Przekroczenie prognozy dochodów części 78 budżetu wynika przede wszystkim
z wpływu do budżetu państwa nieplanowanych odsetek – w kwocie 66.383,4 tys. zł –
z rachunku dewizowego Ministerstwa Finansów w Narodowym Banku Polskim.
Innym źródłem dochodów, uzyskanych w roku 2000 w części 78, były prowizje
z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych. Planowane w tej pozycji dochody
w wysokości 12.291,0 tys. zł wykonano w kwocie 31.766,7 tys. zł, tj. w 258,5%.
Na przekroczenie tych dochodów miało wpływ przede wszystkim nieuwzględnienie
w planie opłaty prowizyjnej z tytułu gwarancji udzielonej w 2000 r. za zobowiązania
Autostrady Wielkopolskiej S.A.
Kolejnym źródłem dochodów w części 78 budżetu państwa były odsetki
wpłacone przez podmioty gospodarcze, z tytułu udostępnionych kredytów
zagranicznych. Planowane w tej pozycji dochody w kwocie 34.771,0 tys. zł zostały
zrealizowane w kwocie 24.250,4 tys. zł, tj. w 69,7%. Niewykonanie planu tych
dochodów wynika przede wszystkim z przedterminowych spłat kapitałowej części
kredytu, dokonanych przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne pod koniec 1999 r. oraz
na początku 2000 r.
W ustawie budżetowej na rok 2000 dochody z tytułu odsetek od udzielonych
pożyczek i kredytów zagranicznych zostały ustalone w wysokości 12.428,0 tys. zł,
a ich wykonanie wyniosło 77.816,6 tys. zł. Po wyłączeniu, ewidencjonowanych w tej
pozycji, dochodów uzyskanych z oprocentowania środków gromadzonych przez MF
na rachunku dewizowym w NBP, dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
i kredytów zagranicznych wyniosły 11.433,2 tys. zł, co stanowi 92% planu.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 78 – Obsługa
zadłużenia zagranicznego w wysokości 5.367.530,0 tys. zł. W ciągu 2000 r.
planowane wydatki zostały zmniejszone o 218.000,0 tys. zł, do łącznej wysokości
5.149.530,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 4.296.629,5 tys. zł, tj. 83,4% planu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były wyższe w ujęciu nominalnym
o 412.639,8 tys. zł, tj. o 10,6%, a w ujęciu realnym o 0,5%.
Wyniki kontroli wykazały, iż różnica między wydatkami planowanymi,
a zrealizowanymi w 2000 r. wynika głównie z utrudnionego planowania płatności
odsetek zagranicznych, których wielkość jest uzależniona m.in. od zmiany kursów
krzyżowych walut i zmian stóp procentowych na międzynarodowych rynkach
finansowych.
Wydatki części 78 budżetu państwa dotyczyły prawie w całości (99,99%) spłat
odsetek od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym odsetek
od zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, Banku Światowego, odsetek od obligacji
Brady’ego (Klub Londyński), od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą
oraz odsetek od innych kredytów. Spłaty przedmiotowych odsetek wyniosły łącznie
4.296.020,2 tys. zł, co stanowi 88,4% planu na 2000 r. po zmianach. W porównaniu
do 1999 r., wydatki te były wyższe w ujęciu nominalnym o 10,6%, natomiast w ujęciu
realnym o 0,5%.
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki z tytułu udzielonych
gwarancji spłaty kredytów zagranicznych, w kwocie 289.015,0 tys. zł. Faktyczne
wydatki na ten cel wyniosły 609,4 tys. zł, tj. 0,2% kwoty planowanej. Dotyczyły one
spłaty odsetek za pięć polskich przedsiębiorstw – kredytobiorców, nie obsługujących
kredytu włoskiego zaciągniętego w 1992 r. w Mediocredito Centrale na finansowanie
produkcji żywności bezglutenowej.
Minister Finansów, realizując postanowienia art. 47 ustawy budżetowej na rok
2000, w ramach upoważnienia do wydatkowania zaoszczędzonych środków
w wydatkach na obsługę długu publicznego, skorzystał jedynie z możliwości
przeznaczenia kwoty 100.000,0 tys. zł na dotację dla Funduszu Pracy.
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W 2000 r. zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa, wyrażone w złotych,
zmalało ze 129.694,1 mln zł do 120.835,2 mln zł, tj. o 6,8%. Dług ten wyrażony
w dolarach USA, zmniejszył się w 2000 r. z 31.264,3 mln USD do 29.164,7 mln USD,
tj. o kwotę 2.099,6 mln USD, stanowiącą 6,7% zadłużenia zagranicznego na koniec
1999 r. Niewymagalne zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa, na koniec 2000 r. wyniosły 11.778,7 mln zł i w porównaniu do 1999 r.
zwiększyły się o 2.702,9 mln zł tj. o 29,8%.
Należności Skarbu Państwa związane z dochodami budżetowymi części 78,
wynosiły w 2000 r. 1.336,3 mln zł, a saldo zaległości wyniosło na koniec roku
1.202,5 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2000 r. stan należności z tytułu zaległych odsetek
wynosił 1.200,0 mln zł i był wyższy od stanu na 31 grudnia 1999 r. o 23,4%. Ponadto
wykazane w części 78 budżetu państwa zaległe należności z tytułu udzielonych
gwarancji wyniosły 2,5 mln zł. Efektem prowadzonych działań przez Ministerstwo
Finansów, było odzyskanie zaległej należności Skarbu Państwa z tytułu tzw. „depozytu
argentyńskiego”, o równowartości 12.565 tys. zł, tj. 2,8 mln USD (w tym 0,86 mln USD
tytułem odsetek). Działania podejmowane wobec pozostałych dłużników, nie
przyniosły efektów w postaci dochodów budżetowych.
Stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia dotyczyły:
- zaakceptowania przez Ministra Finansów – w § 6 ust. 2 „Porozumienia ramowego
zawartego w dniu 25 maja 2000 r. pomiędzy Ministrem Finansów i Narodowym
Bankiem Polskim (...)” – zasady, zgodnie z którą przeliczanie na złote odsetek
od rachunku dewizowego MF w NBP będzie następowało z zastosowaniem kursu
kupna, a nie kursu średniego stosowanego dla większości transakcji Skarbu
Państwa z bankiem centralnym;
- nie zamieszczania w niektórych umowach dotyczących gwarancji Skarbu Państwa
terminu wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji;
- niewystarczającej 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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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 78 –
Obsługa zadłużenia zagranicznego, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie działań w celu zmiany postanowień zawartych § 6 ust. 2 „Porozumienia
ramowego zawartego w dniu 25 maja 2000 r. pomiędzy Ministrem Finansów
i Narodowym Bankiem Polskim”, w celu ustanowienia kursu średniego dla zamiany
na złote odsetek od lokat dewizowych w NBP.
2. Ostateczne rozwiązanie problemu spłat ze środków budżetowych poręczonych
kredytów zagranicznych, wykorzystywanych przez firmy polskie produkujące
żywność dietetyczną i odżywki.
Zamieszczanie w umowach dotyczących gwarancji Skarbu Państwa terminu
wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

CZĘŚĆ 79 - OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

Dochody
W ustawie budżetowej na rok 2000 w części 79 – Obsługa długu krajowego
ustalono dochody na kwotę 363.410 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły
469.081,2 tys. zł i były wyższe od planowanych o 105.671,2 tys. zł, tj. o 29,1%.
W porównaniu do 1999 r. zrealizowane dochody były niższe – w ujęciu nominalnym
o 63.706,8 tys. zł, tj. o 12,0%, a w ujęciu realnym o 20,0%.

Źródłami dochodów w części 79 były wpływy uzyskane ze sprzedaży obligacji
(62,4% dochodów), rozliczenia z tytułu poręczeń (25,9%), dochody z tytułu przejęcia
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środków z depozytu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (10,1%) oraz inne
dochody (1,5%).
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Przyczyny przekroczenia prognozy dochodów były następujące:
- wzrost wpływów z windykacji należności z tytułu poręczeń. Ustalone w ustawie
budżetowej na 2000 r. dochody z tytułu poręczeń Skarbu Państwa, w kwocie
68.000 tys. zł, zrealizowano w wysokości 121.635,2 tys. zł, tj. w 178,9%.
Przekroczenie planu wynikało z osiągnięcia dochodów z windykacji należności
o 50.863,3 tys. zł wyższych niż planowano oraz z uzyskania nie planowanych
dochodów ze spłaty przez dłużników odsetek ustawowych w kwocie 3.771,8 tys. zł;
- zaliczenie do części 79 nieplanowanych dochodów z tytułu przejęcia środków
z depozytu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w całości (47.333,7 tys. zł),
zamiast tylko w części (13.016,8 tys.zł).
W porównaniu do 1999 r. dochody części 79 były niższe o 63.707 tys. zł,
wskutek zmian w strukturze rodzajowej sprzedawanych obligacji, a w szczególności
wzrostu udziału obligacji oszczędnościowych, sprzedawanych według wartości
nominalnej i zaniechania sprzedaży na przetargach obligacji trzyletniej.

Wydatki
W ustawie budżetowej na rok 2000 ustalono wydatki w części 79 – Obsługa
długu krajowego w wysokości 13.626.470 tys. zł. Na mocy decyzji Ministra Finansów,
planowane wydatki w tej części budżetu zostały zwiększone o kwotę 118.000 tys. zł,
tj. do wysokości 13.744.470 tys. zł. Zrealizowane wydatki w części 79 wyniosły
13.726.467,3 tys. zł i w porównaniu z planem po zmianach były niższe o 18.003 tys. zł,
tj. o 0,1%. W porównaniu z wykonaniem 1999 r., wydatki te w 2000 r. były niższe –
nominalnie o 7,8%, a realnie o 16,3%.
W 2000 r. dominującą pozycję (97,7% całości wydatków w części 79)
stanowiły wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych (spw), a pozostałe
2,3% wydatków przypadało na rozliczenia z tytułu poręczeń.

313
Na wydatki poniesione na obsługę spw w kwocie 13.415.688,5 tys. zł składały
się:
- wydatki na dyskonto od bonów skarbowych w kwocie 3.088.655,2 tys. zł, tj. 23,0%
wydatków poniesionych na obsługę spw,
- wydatki na odsetki i dyskonto od obligacji aktywnych w kwocie 9.368.913,0 tys. zł,
tj. 69,8% wydatków poniesionych na obsługę spw,
- wydatki na odsetki od obligacji pasywnych (nierynkowych) w kwocie
958.120,3 tys. zł, tj. 7,2% wydatków poniesionych na obsługę spw.
Na poniesione w 2000 r. wydatki na obsługę obligacji aktywnych w kwocie
9.368,9 mln zł składały się spłaty odsetek w wysokości 7.957,7 mln zł (84,9% tych
wydatków) oraz dyskonto w wysokości 1.411,2 mln zł (15,1%).
Zrealizowane w 2000 r. wydatki z tytułu poręczonych przez Skarb Państwa
krajowych kredytów bankowych - w kwocie 310.778,8 tys. zł, były niższe
od wydatków ustalonych w ustawie budżetowej o 351.821,2 tys. zł, tj. o 53,1%,
a od wydatków założonych w planie po zmianach o 14.821,2 tys. zł, tj. o 4,6%.
Z ustaleń kontroli wynika, że dyskonto od obligacji sprzedanych w 2000 r.,
które obciąży wydatki budżetowe dopiero w latach następnych, wyniosło
5.750,2 mln zł. Zdaniem NIK, sposób ustalenia w 2000 r. wydatków na obsługę
obligacji był zgodny z obowiązującymi zasadami kasowego ustalania wydatków
budżetu państwa. Jednakże konieczność sfinansowania odłożonego z 2000 r. dyskonta,
spowoduje w latach następnych wzrost wydatków w skali znacznie większej, niż
wysokość sfinansowanego w 2000 r. dyskonta, przeniesionego z lat poprzednich.
W ocenie NIK wykazywane w części 79 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 nie
sfinansowanych w 2000 r. odsetek od zobowiązań wymagalnych państwowych
jednostek budżetowych w kwocie 324 mln zł.
Dług krajowy Skarbu Państwa (wg nominału) wynosił na koniec 2000 r.
146.002,6 mln zł i uległ zwiększeniu w porównaniu z 1999 r. o 11.326,4 mln zł,
tj. o 8,4%, a realnie zmniejszył się o 1,5%. Dług krajowy stanowił 54,7% długu
Skarbu Państwa (w 1999 r. relacja ta wynosiła 50,9%). Jak wykazały wyniki kontroli,
dług krajowy został zawyżony o kwotę 932,9 mln zł, z tego:
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- zawyżenie w kwocie 745,1 mln zł wynikało z ujęcia w „bieżących rozliczeniach
z bankami” kredytu dla Krajowego Urzędu Pracy, który został jednocześnie
wykazany w odrębnej pozycji pn. „kredyt dla Funduszu Pracy”,
- zawyżenie o 187,8 mln zł dotyczyło zobowiązań wymagalnych Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Ponadto

w

zobowiązaniach

wymagalnych

państwowych

jednostek

budżetowych Ministerstwo Finansów nie ujęło zobowiązań, powstałych w wyniku
nieprzekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej w kwocie
472,5 mln zł.
Po zakończeniu kontroli Ministerstwo Finansów dokonało odpowiednich korekt
tego długu.
Dług krajowy na 31 grudnia 2000 r. obejmował:
- zadłużenie z tytułu emisji skarbowych papierach wartościowych w kwocie
132.984,4 mln zł, co stanowiło 91,1% długu krajowego,
pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa w kwocie 13.018,2 mln zł, co stanowiło 8,9%
długu.
Na przyrost długu krajowego wpłynęły głównie następujące czynniki:
- emisja skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na zaspokojenie
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym na sfinansowanie deficytu
budżetowego, ujemnego salda finansowania zagranicznego oraz na zwiększenie
w 2000 r. środków na rachunku centralnym budżetu państwa,
- zaciągnięcie w ciągu roku sprawozdawczego nowych, wyższych niż w 1999 r.
zobowiązań wymagalnych przez państwowe jednostki budżetowe,
-

kapitalizacja części odsetek od obligacji pasywnych,

- wspomniane wyżej odłożenie w czasie spłaty dyskonta od sprzedanych w 2000 r.
obligacji skarbowych.
Pomniejszająco na przyrost długu krajowego oddziaływały głównie spłaty rat
kapitałowych, wykup części zobowiązań w dziale Ochrona zdrowia oraz
przedterminowy wykup części obligacji przekazanych w 1996 r. na zwiększenie
funduszy własnych BGŻ.
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Zobowiązania niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń
według stanu na koniec 2000 r. wyniosły 8.115,8 mln zł i uległy zmniejszeniu
w porównaniu z 1999 r. o 1.373,4 mln zł, tj. o 14,5%. Spadek ten był głównie
wynikiem spłaty poręczonych kredytów przez kredytobiorców i ze środków
budżetowych. Kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń wyniosła w końcu
2000 r. 4.535,2 mln zł.
W końcu 2000 r. należności Skarbu Państwa z tytułu poręczonych i spłaconych
przez budżet kredytów krajowych wyniosły 2.132.857,3 tys. zł i w porównaniu do
roku poprzedniego wzrosły o 8.633,7 tys. zł tj. 0,4%.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- zaliczenia całości, zamiast tylko części, środków uzyskanych z rozwiązanego
w 2000 r. depozytu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do dochodów
części 79 budżetu;
- nieustalenia jednoznacznych zasad rozliczania i kwalifikowania w sprawozdawczości
budżetowej, należności z tytułu poręczeń i związanych z tym zaległości;
- nieprzygotowania przez Ministrów: Finansów i Skarbu Państwa rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wyodrębnienia w 2000 r. na zasób majątkowy Skarbu
Państwa akcji i udziałów w spółkach Skarbu Państwa,
- nieujmowania w dochodach części 79 odsetek w kwocie 604,6 tys. zł, spłaconych
w 2000 r. od kredytów udzielonych kasom chorych;
nieprzekazania do zasobu majątkowego Skarbu Państwa akcji Zakładów Przemysłu
Ciągnikowego Ursus S.A., przejętych przez Skarb Państwa w zamian za należności
z tytułu poręczeń oraz nie ustalenia warunków zbycia objętego przez Skarb
Państwa udziału w Polskich Zakładach Zbożowych w Pile Sp. z o.o.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 79 –
Obsługa długu krajowego, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Ewidencjonowanie całości dochodów z odsetek od udzielonych kredytów w części
79 budżetu państwa.
2. Dokonanie

w

2001

r.

przedterminowego

wykupu

części

obligacji

restrukturyzacyjnych.
3. Ujednolicenie zasad ewidencjonowania wydatków i rozchodów związanych
z obsługą zobowiązań wymagalnych.
4. Jednoznaczne uregulowanie zasad naliczania i kwalifikowania w sprawozdawczości
budżetowej należności z tytułu poręczeń i związanych z tym zaległości.
5. Przyspieszenie przekazania na zasób majątkowy Skarbu Państwa akcji ZPC Ursus
przejętych w zamian za należności z tytułu poręczeń, a także przyspieszenia
ustalenia warunków zbycia objętych przez Skarb Państwa udziałów PZZ Sp. z o.o.
w Pile.
6. Usprawnienie współdziałania Ministerstwa Finansów z Ministerstwem Skarbu
Państwa w procesie przygotowania projektów rozporządzeń Rady Ministrów
w sprawie wyodrębnienia na zasób majątkowy Skarbu Państwa, akcji i udziałów
w spółkach Skarbu Państwa.
7. Dokonanie korekty długu krajowego Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia
2000 r., z tytułu zawyżenia tego zadłużenia w pozycji „bieżące rozliczenia
z bankami”.
8. Zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2000 r.
w części dotyczącej kryteriów zaliczania odsetek do długu.

CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 237 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były wyższe o 160 tys. zł, tj. o 207,8%.
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W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 130 tys. zł, tj. o 121,5%, a realnie wzrosły o 100,8%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: § 77 – Różne dochody (w tym
kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) – 141 tys. zł, § 33 – Dochody
z dzierżawy i leasingu – 51 tys. zł, § 64 – Różne opłaty – 36 tys. zł.
Dochody regionalnych izb obrachunkowych są trudne do zaplanowania ze
względu na ich charakter, o czym decyduje duży procentowo (59,5% w 2000 r.) udział
kar, które z natury mają charakter nieprzewidywalny. W kolejnych latach ma miejsce
doskonalenie metod planowania tych dochodów, o czym świadczy fakt, iż w 1999 r.
plan został przekroczony o ponad 1200%, a w 2000 r. już tylko o 207,8%.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły głównie przekraczania terminów odprowadzania na rachunek
budżetu państwa dochodów oraz opóźnień w wysyłaniu wezwań do zapłaty
orzeczonych kosztów, jak też opóźnień we wszczynaniu postępowań egzekucyjnych
wobec osób zalegających z zapłatą tych kosztów. Powyższe uchybienia dotyczyły
kwoty 1,5 tys. zł, tj. 0,6% dochodów ogółem części 80.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 80 – Regionalne
izby obrachunkowe (RIO) w wysokości 63.503 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 4.081 tys. zł, do łącznej wysokości 67.584 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły sfinansowania podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi)
oraz

sfinansowania

wzrostu

kosztów

funkcjonowania

komisji

orzekających

o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, kosztów szkoleń członków komisji
orzekających, rzeczników dyscypliny finansów publicznych i ich zastępców, a także
innych wydatków regionalnych izb obrachunkowych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 66.188 tys. zł, tj. 97,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.032 tys. zł,
tj. o 13,8%, a realnie wzrosły o 3,4%.
Struktura wydatków była następująca:
- wydatki bieżące – 63.667 tys. zł, tj. 96,2% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.810 tys. zł, tj. 2,7% wydatków ogółem,
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- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 744 tys. zł, tj. 1,1% wydatków
ogółem.
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W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono głównie komputery, drukarki,
oprogramowania, licencje, sieci i inne elementy systemu informatycznego,
kserokopiarki i sprzęt biurowy oraz samochody.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.312 osób, w tym w dziale 91 –
1.312 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 141 osób, tj. o 12%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 112 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.796 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 3,6% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 6%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 194 zł, tj. o 7,5%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 4.660 tys. zł, w tym
wymagalne 166 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1999 r. odpowiednio o 48,3% i 100%. Wzrost zobowiązań był spowodowany niższym
zasilaniem w środki finansowe niż przewidziano w budżecie po zmianach.
Przychody środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 2.570 tys. zł i były niższe
o 7,1% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach
środków specjalnych regionalnych izb obrachunkowych nie występował zarówno
w 2000 r., jak też w 1999 r.
Wydatki środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 2.562 tys. zł i były o 7,2%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 303,5% wyższe niż wykonane
w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 2 tys. zł i były wyższe o 100% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie
wydatków dotyczyły:
- dokonywania wydatków z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. (RIO w Rzeszowie i RIO w Lublinie). Z naruszeniem
przepisów tej ustawy wydatkowano 53,4 tys. zł w Rzeszowie oraz 109,7 tys. zł
w Lublinie (łącznie 163,1 tys. zł),
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- wypłacenia – z naruszeniem postanowień § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
izb obrachunkowych – 39 pracownikom RIO „dodatkowego dodatku służbowego”
w łącznej wysokości 24,6 tys. zł (RIO w Kielcach),
- niewykorzystania w pełnym zakresie (zbyt późnego wprowadzenia) możliwości
finansowania wydatków związanych z działalnością szkoleniową z utworzonego
środka specjalnego (RIO w Kielcach),
- bezprawnego przeksięgowania (należnej budżetowi kwoty) z wydatków bieżących
na dochody budżetowe a następnie odprowadzenie jej na rachunek budżetu państwa
(RIO w Kielcach),
wypłaty kontrahentowi wyższej kwoty niż wynikało to z umowy (RIO w Olsztynie).
Powyższe nieprawidłowości dotyczyły kwoty 187,9 tys. zł, tj. 0,28% wydatków
(zrealizowanych) ogółem w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 80 –
Regionalne izby obrachunkowe, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Egzekwowanie kar i kosztów wymierzonych przez komisje orzekające w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz terminowe składanie wniosków
o ukaranie przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych (RIO w Szczecinie).
2. Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (RIO w Rzeszowie
i RIO w Lublinie).
3. Terminowe odprowadzanie na rachunek budżetu państwa uzyskanych dochodów
budżetowych (RIO w Kielcach).
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4. Rozliczanie kosztów ewidencjonowanych na koncie 080 – Inwestycje rozpoczęte
i przenoszenie ich na odpowiednie konta składników majątkowych (RIO
w Kielcach).
5. Odprowadzanie nadwyżki środków specjalnych na rachunek budżetu państwa
zgodnie z obowiązującymi przepisami (RIO w Kielcach).
6. Finansowanie wydatków związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową
ze środków uzyskiwanych z tej działalności w ramach utworzonego rachunku
środków specjalnych (RIO w Kielcach).
7. Klasyfikowanie ponoszonych wydatków ze środków budżetowych oraz ze środków
specjalnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów
z 18 kwietnia 1991 r. (RIO w Katowicach).
8. Finansowanie wydatków związanych z podstawową działalnością izb ze środków
budżetowych (a nie jak to miało miejsce ze środków specjalnych) (RIO
w Katowicach).
9. Kontynuowanie działań w zakresie bardziej precyzyjnego planowania dochodów
regionalnych izb obrachunkowych.
10. Uwzględnianie rzeczywistych możliwości pozyskiwania nowych pracowników
przy planowaniu zatrudnienia w regionalnych izbach obrachunkowych.
11. Rozważenie możliwości uwzględnienia w planach Departamentu Kontroli
przeprowadzenia kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych.

CZĘŚĆ 81 - REZERWA OGÓLNA
Zgodnie z art. 22 ustawy budżetowej na 2000 rok rezerwa ogólna została
określona na kwotę 100.000 tys. zł stanowiącą 0,06% ogólnej kwoty planowanych
wydatków budżetu państwa ( w 1999 r. - 0,05%).
Na podstawie 10 uchwał Rady Ministrów, 65 zarządzeń Prezesa Rady
Ministrów (w tym 27 wydanych w ostatniej dekadzie grudnia 2000 r.) i 15 decyzji
własnych Ministra Finansów z zaplanowanej w ustawie budżetowej rezerwy
w wysokości 100.000 tys. zł, do dnia 31 grudnia 2000 r. rozdysponowano
96.069 tys. zł, tj. 96,1% zaplanowanych wydatków.
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W porównaniu do 1999 r. kwota wydatków przeniesionych z ogólnej rezerwy
do innych części budżetu państwa była wyższa w ujęciu nominalnym o 24.278 tys. zł,
tj. 33,8%, a realnie o 21,5%.
Minister Finansów w 2000 r. dokonał rozdysponowania wydatków rezerwy
ogólnej na podstawie:
- uchwał Rady Ministrów

73.992 tys. zł, tj. 77,0% rezerwy,

- zarządzeń Prezesa Rady Ministrów

17.025 tys. zł, tj. 17,7% rezerwy,

- decyzji Ministra Finansów

5.052 tys. zł, tj. 5,3% rezerwy.

Realizując powyższe dyspozycje oraz korzystając ze swych upoważnień do
dysponowania rezerwą ogólną Minister Finansów w okresie od 04 lutego do
29 grudnia 2000 r. wydał 129 decyzji w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy
ogólnej do trzydziestu jeden części budżetu państwa.
Najwyższe kwoty z rezerwy ogólnej przeniesiono do następujących części
budżetu państwa:
29

Obrona narodowa

27.929 tys. zł, tj. 29,1%,

85/14 województwo mazowieckie

6.847 tys. zł, tj. 7,1%,

42

Sprawy wewnętrzne

5.705 tys. zł, tj. 5,9%,

68

Państwowa Agencja Atomistyki

4.500 tys. zł, tj. 4,7%,

85/24 województwo śląskie

4.435 tys. zł, tj. 4,6%,

85/30 województwo wielkopolskie

3.286 tys. zł, tj. 3,4%,

85/10 województwo łódzkie

3.269 tys. zł, tj. 3,4%,

85/12

województwo małopolskie

3.012 tys. zł, tj. 3,1%,

36

Skarb państwa

3.000 tys. zł, tj. 3,1%.

Z części 81 - Rezerwa ogólna przekazano do budżetów wojewodów kwotę
łącznie 44.721 tys. zł, tj. 46,6% wydatków.
Zrealizowane w 2000 r. wydatki z rezerwy ogólnej stanowiły 0,07% wydatków
ogółem budżetu państwa (w 1999 r. - 0,05%).
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Zwiększone zostały wydatki w trzynastu działach klasyfikacji budżetowej,
w tym głównie:
93 - Bezpieczeństwo publiczne

28.880 tys. zł,

98 - Obrona narodowa

27.929 tys. zł,

86 - Opieka społeczna

15.569 tys. zł.

Z analizy decyzji Ministra Finansów przenoszących wydatki z części 81
do innych części budżetu państwa wynika, że Minister Finansów w dniu 29 grudnia
2000 r. wydał 21 decyzji na łączną kwotę 4.779 tys. zł, z których 17 na kwotę
2.717 tys. zł dotyczyło udzielania dotacji z budżetu państwa. Podobna sytuacja miała
miejsce w trakcie realizacji budżetu roku 1999. Wydane w dniu 29 grudnia 2000 r.
decyzje Ministra Finansów zostały podjęte w celu wykonania zarządzeń Prezesa Rady
Ministrów wydanych w ostatniej dekadzie roku budżetowego w sprawie
rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rozdysponowanie wydatków części 81
przez Prezesa Rady Ministrów w ostatnich dniach roku i w wyniku tego późne
dokonanie przeniesień wydatków do innych części budżetu państwa spowodowało, że
realizacja wydatków ujętych w tych decyzjach nie zawsze była możliwa do końca roku
lub przebiegała w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o finansach
publicznych.
Późne wydanie decyzji w sprawie zwiększenia planu wydatków (w ostatnim
dniu

roboczym

roku

2000)

uniemożliwiło

np.

Mazowieckiemu

Urzędowi

Wojewódzkiemu przekazanie środków budżetowych do jednostek bezpośrednio
realizujących zadania finansowane wydatkami z rezerwy ogólnej. W związku z tym,
Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na realizację w dniu 2 stycznia 2001 r.
przelewów na kwotę 328 tys. zł przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W dniu
2 stycznia 2001 r. sfinansowano wydatki określone w zarządzeniach Prezesa Rady
Ministrów Nr 103 z dnia 21 grudnia 2000 r., Nr 114 i 115 z dnia 27 grudnia 2000 r.,
i odpowiednio decyzjach Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. W ocenie
Najwyższej Izby Kontroli działania takie były niezgodne z zasadą określoną w art. 61
ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że budżet jest rocznym
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planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalanym na okres
roku kalendarzowego, jak również w art. 102 ust. 1 i 2, z którego wynika, że nie
zrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku
budżetowego.
Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do terminowości rozpatrywania
wniosków i wydawania w grudniu 2000 r. przez Ministra Finansów decyzji w sprawie
zmian w budżecie państwa na kwotę 8.406 tys. zł z tytułu przeniesienia środków
z rezerwy ogólnej. Decyzje te, zostały podjęte bez zbędnej zwłoki, a dane zawarte
w rocznych sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową.
Zdaniem

Najwyższej

Izby

Kontroli

Minister

Finansów,

korzystając

z upoważnienia zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów, podejmował decyzje
w sprawie zwiększenia wydatków w innych częściach budżetu państwa w sposób
celowy i gospodarny.
Minister Finansów w trakcie roku budżetowego opracowywał informacje
o stanie rezerwy ogólnej zgodnie z terminem określonym w § 3 rozporządzenia z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa, które
przedstawiał Radzie Ministrów.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów w zakresie wydawania w
2000 r. decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa, dotyczących przeniesienia wydatków
z części 81 - Rezerwa ogólna oraz samodzielnego dysponowania rezerwą na podstawie
upoważnienia określonego w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. i z
dnia 1 sierpnia 2000 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Dokonywanie rozdysponowania wydatków z rezerwy ogólnej w terminie
umożliwiającym przekazanie środków na sfinansowanie realizowanych zadań
w danym roku budżetowym.
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2. Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zmiany do ustawy
o finansach publicznych, dotyczącej określenia terminu, do którego powinny być
rozdysponowane wydatki ujęte w rezerwie ogólnej.

CZĘŚĆ 82 - SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 131.342,5 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej

na 2000 r. były niższe o 1.306,5 tys. zł, tj. o 0,98%.

W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 2.460,5 tys. zł
tj. o 1,8%, a realnie były niższe o 10,8%.
Głównym źródłem dochodów w 2000 r. były wpłaty 71 gmin na zwiększenie
części podstawowej subwencji ogólnej na 2000 r. w kwocie 128.528,1 tys. zł oraz
zaległe wpłaty za lata 1998-1999 w wysokości 335,9 tys. zł i odsetki od zaległości
20,9 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła

nieprawidłowości w zakresie

gromadzenia dochodów.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 82 – Subwencje
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 25.860.157 tys. zł.
W ciągu 2000 r. wydatki nie były zwiększane.
Minister Finansów dokonał przeniesień pomiędzy rozdziałami w dziale 97 –
Różne rozliczenia, zmniejszając wydatki w rozdziałach: 9703 o kwotę 10.032.976 zł,
9704 o kwotę 4.815.102 zł, 9709 o kwotę 75.229.691 zł i zwiększając wydatki
w rozdziale 9701 o kwotę 90.077.769 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie skutków
nowelizacji Karty Nauczyciela.
Zrealizowane wydatki wyniosły 25.860.157 tys. zł, tj. 100% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 3.737.169 tys. zł, tj. o 16,9%, a realnie wzrosły o 6,2%.
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Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:
- rozdział 9701 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – 19.367.363 tys. zł, tj. 100% planu (74,9% wydatków w części 82).
W porównaniu do 1999 r. część oświatowa subwencji była w ujęciu nominalnym
wyższa o 2.816.230 tys. zł, tj. o 17%, a realnie wzrosła o 6,3%,
- rozdział 9703 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów –
432.727 tys. zł, tj. 100% planu (1,7% wydatków w części 82). W porównaniu
do 1999 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów była w ujęciu
nominalnym wyższa o 28.278 tys. zł, tj. o 7%, a realnie była niższa o 2,8%,
- rozdział 9704 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw –
227.876 tys. zł, tj. 100% planu (0,9% wydatków w części 82).W porównaniu
do 1999 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw była w ujęciu
nominalnym niższa o 4.494 tys. zł, tj. o 1,9%, a realnie była niższa o 10,9%,
- rozdział 9709 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1.746.292 tys. zł, tj. 100% planu (6,8% wydatków w części 82). W porównaniu
do 1999 r. część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w ujęciu nominalnym
była wyższa o 323.612 tys. zł, tj. 22,6%, a realnie o 11,4%. Z kwoty 1.746.292 tys. zł
Ministerstwo Finansów w styczniu 2000 r. wypłaciło 13 gminom zaległe za 1999 r.
kwoty części rekompensującej – 16.070,8 tys. zł i odsetki w wysokości 1.775,7 tys. zł,
- rozdział 9710 – część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw –
2.316.000 tys. zł, tj. 100% planu (9,0% wydatków w części 82). W porównaniu
do 1999 r. część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw była
w ujęciu nominalnym wyższa o 238.680 tys. zł, tj. 11,5%, a realnie wyższa o 1,3%,
- rozdział 9711 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 1.769.899 tys. zł,
tj. 100% planu (6,8% wydatków w części 82). W porównaniu do 1999 r. część
podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w ujęciu nominalnym była wyższa
o 334.863 tys. zł, tj. o 23,3%, a realnie wyższa o 12%.
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Z ustaleń kontroli zabezpieczenia w budżecie państwa na 2000 r. środków dla
jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie skutków nowelizacji ustawy –
Karta Nauczyciela przeprowadzonej w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz
kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego wynika, że Minister Finansów kieruje,
na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Finansów, następującymi działami administracji rządowej: budżet, finanse i instytucje
finansowe.
Dział budżet – jak stanowi art. 7 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji

–

obejmuje

m.in.

sprawy

systemu

finansowania

samorządu

terytorialnego. Dział finanse publiczne – jak stanowi art. 8 ww. ustawy obejmuje
sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, a minister właściwy
ds. finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach określonych
odrębnymi przepisami m.in. za finansowanie jednostek realizujących zadania objęte
budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego.
Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając kontrolę zabezpieczenia w budżecie
państwa na 2000 r. środków dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie
skutków nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, stwierdziła, że w budżecie państwa
i budżetach jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniono pełnych skutków
reformy

wynagradzania

nauczycieli,

co

spowodowało

poważne

perturbacje

w finansowaniu oświaty samorządowej. Błędy w wyliczeniach skutków wdrożenia
w 2000 r. znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela obciążają wprawdzie
przede wszystkim Ministra Edukacji Narodowej (o czym NIK informowała
w odrębnym materiale pokontrolnym), jednak prawidłowe ujęcie w budżecie państwa
środków niezbędnych na sfinansowanie skutków reformy było zadaniem Ministra
Finansów.
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Minister Finansów, jak wynika z kontroli NIK:
- na etapie prac nad budżetem określił możliwości budżetu państwa w zakresie
finansowania reformy wynagrodzeń nauczycieli na 400 mln zł, wliczając tę kwotę
do planowanej części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowana kwota
subwencji, po odliczeniu środków na zadania pozaszkolne – wcześniej finansowane
dotacją celową – stanowiła 12,6% planowanych dochodów budżetu państwa, była
zatem niższa od gwarantowanej ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (12,8% planowanych dochodów budżetu
państwa);
- współpraca Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej przy ocenie skutków
reformy i wydawaniu aktów wykonawczych była niewłaściwa. Minister Finansów
konsekwentnie zajmował stanowisko, że wdrożenie nowego statusu zawodowego
nauczycieli nie powinno powodować dodatkowych skutków finansowych
dla budżetu państwa, choć przepisy nowelizowanej Karty Nauczyciela powodowały
otwarcie budżetu na wydatki, których wysokości nie można było precyzyjnie
określić. Zgodnie z art. 30 ust. 8 znowelizowanej Karty Nauczyciela środki
niezbędne

na

średnie

wynagrodzenia nauczycieli

dla

liczby

nauczycieli

poszczególnych stopni awansu zatrudnionych zgodnie ze standardami, wraz
z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisami, o których mowa w ustawie,
zagwarantowane

są

przez

państwo

w

dochodach

jednostek

samorządu

terytorialnego, a w przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów -–
w budżetach tych ministrów. Wykonanie tej gwarancji wymagało domagania się
przez Ministra Finansów określenia, w formie standardów zatrudnienia, dla jakiej
liczby nauczycieli zaliczonych do poszczególnych stopni awansu należy
zagwarantować środki. Brak standardów spowodował objęcie gwarancją wydatków
o nieustalonej wysokości;
- wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2000 r.
zmieniającego

rozporządzenie

w

sprawie

wynagradzania

nauczycieli

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wymagało zgodnie z art. 31
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych porozumienia
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z Ministrem Finansów, ponieważ wywoływały one skutki finansowe dla budżetu
państwa, nie przewidziane we właściwej części budżetowej. Uzgodnienia
faktycznie nie miały miejsca. W przypadku pierwszego z rozporządzeń uwagi
Ministra Finansów, wskazujące m.in. na konieczność wyliczania skutków
finansowych i wskazania źródeł sfinansowania wpłynęły do Ministra Edukacji
Narodowej 21 lutego 2000 r., a rozporządzenie wydane zostało 18 lutego 2000 r.
W przypadku drugiego z wymienionych rozporządzeń Minister Finansów zgłosił
uwagi na miesiąc przed wydaniem rozporządzenia, jednak przyjął odpowiedź na te
uwagi przekazaną w dniu podpisania rozporządzenia (11 maja 2000 r.), mimo iż
w uwagach domagał się wyliczenia skutków finansowych rozporządzenia
i zapowiadał, iż ostateczne stanowisko do projektu wyrazi „po uwzględnieniu
przedstawionych uwag do zapisów oraz uzupełnieniu treści uzasadnienia”. Minister
Finansów zgłosił też istotne uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wskazując na potrzebę
szczegółowego uzasadnienia zmiany wskaźnika zwiększenia kwoty subwencji
o środki na wdrożenie od 1 stycznia 2000 r. nowego wykazu stanowisk
nauczycielskich oraz na 1% realny wzrost wynagrodzeń nauczycieli (z 1,025344 na
1,0401). Uwagi wpłynęły do MEN 26 stycznia 2000 r. a rozporządzenie nosi datę
27 stycznia 2000 r.;
- uznanie przez Radę Ministrów, że skutki reformy wynagrodzeń nauczycieli
w 2000 r. zostały zaniżone i podjęcie decyzji o ich zwiększeniu oznaczało
zwiększenie wydatków z budżetu państwa. Część środków wypłaconych
samorządom w 2000 r. pochodziła z przeniesień wydatków w ramach cz. 82 –
Subwencje ogólne oraz przeniesień z rezerw celowych do budżetów wojewodów
(na dotacje). Nie znalazła się w budżecie państwa na 2000 r. kwota brakująca
(578.203,3 tys. zł) i nie została wykazana przez Ministra Finansów jako
zobowiązanie wobec jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę tę, wraz
z dodatkowymi środkami na wypłatę odsetek od nietermionowo realizowanych
wypłat części oświatowej subwencji ogólnej przekazanych
2000 r. ujęto w wydatkach budżetu państwa na 2001 r.

po 6 października
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W opinii Najwyższej Izby Kontroli jest to działanie nierzetelne ze względu
na niewykazanie pełnej kwoty środków jakie potrzebne były na sfinansowanie
skutków zmian w systemie wynagradzania nauczycieli w 2000 r.
Ponadto ustalono, że:
- sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej podziału części oświatowej
subwencji ogólnej w grudniu 2000 r., był nierzetelny, co utrudniło ocenę
prawidłowości podziału 1% rezerwy tej części subwencji (193.676,0 tys. zł) oraz
ustalenie terminu przekazania kwot części oświatowej z tzw. środków dodatkowych
(90.077,8 tys. zł) na podwyżkę płac dla nauczycieli,
- w ciągu całego roku budżetowego dokonywane były korekty ostatecznych kwot
części oświatowej subwencji ogólnej, co było niezgodne z art. 40 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 i 2000 stanowiącym, że minister właściwy do spraw finansów
publicznych informuje właściwe jednostki samorządu terytorialnego o ostatecznych
wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej,
- Minister Finansów przekazał kwotę 44,9 tys. zł z naruszeniem terminu określonego
w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań wobec jednostek samorządu
terytorialnego zapłacono w 2000 r. odsetki w kwocie 1.775,7 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do wykonania 1999 r. o 167,2%. Powyższy fakt został oceniony
przez Najwyższą Izbę Kontroli, po kontroli wykonania budżetu państwa w roku 1999,
jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w części 82 –
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie wykonania przez Ministra Finansów budżetu państwa w cz. 82 –
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego Najwyższa Izba Kontroli
wzięła pod uwagę nie tylko formalne wykonanie zapisanych w tej części budżetu
wydatków, ale przede wszystkim konsekwencje jakie dla budżetu państwa miało
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nierzetelne oszacowanie skutków wdrożenia I etapu reformy wynagrodzeń nauczycieli
na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela i trudności, jakie wskutek tego
wystąpiły w realizacji budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Wywiązanie się z zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
wdrożenia w 2000 r. nowelizacji Karty Nauczyciela.
2. Ujmowanie w ewidencji zobowiązań budżetu państwa wobec jednostek samorządu
terytorialnego wynikających z innych ustaw.
3. Egzekwowanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej rzetelnego ustalania kwot
części oświatowej subwencji ogólnej, aby ograniczyć liczbę korekt ostatecznych
kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4. Dokonywanie korekt kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, których
granice ulegają zmianie i dla gmin nowo utworzonych.
5. Rozważenie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w kierunku
skorelowania terminów składania korekt wniosków przez gminy z terminami
przekazywania wniosków przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa
Finansów.
Ponadto należałoby, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, rozważyć celowość
ponownego ustalenia wysokości wskaźnika, określającego łączną kwotę części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do
planowanych dochodów budżetu państwa z uwzględnieniem zmiany systemu
wynagradzania nauczycieli i innych zmian w systemie oświaty, które mogą mieć
wpływ na koszty prowadzenia szkół przez jednostki samorządu terytorialnego.
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CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE
W ustawie budżetowej na rok 2000 zaplanowano wydatki w części 83 Rezerwy celowe w wysokości 6.933.974 tys. zł, co stanowiło 4,4% planowanych
wydatków budżetu państwa (w 1999 r. - 4,8%).
Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1 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 z innych części budżetu państwa do części 83 - Rezerwy
celowe kwotę łącznie 250.692 tys. zł. Z kwoty tej 100.000 tys. zł przekazał, zgodnie
z upoważnieniem wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy budżetowej na 2000 rok,
na zwiększenie dotacji dla Funduszu Pracy, zaś pozostałe środki przeznaczył
na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.
Zmiany te zwiększyły planowane wydatki w części 83 - Rezerwy celowe
do 7.184.666 tys. zł, co stanowiło 4,6% planowanych wydatków budżetu państwa.
Minister Finansów na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, dokonał
zmiany przeznaczenia rezerw celowych na łączną kwotę 562.488 tys. zł, w tym
555.217 tys. zł (98,7%) przeznaczył na koszty wdrożenia reformy oświaty w związku
z wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Wydatki te uruchomiono, bez zmiany tytułu rezerwy, bezpośrednio z 14 pozycji
rezerw celowych.
Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do zwiększenia wydatków ujętych
w rezerwach celowych, dokonanych zgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie
budżetowej na rok 2000 oraz z zachowaniem przepisów ustawy o finansach
publicznych, jak również do wprowadzanych w trakcie roku 2000 zmian
przeznaczenia rezerw celowych.
W trakcie realizacji budżetu Minister Finansów wydał 2.079 decyzji, na
podstawie których dokonał przeniesień wydatków z części 83 - Rezerwy celowe.
Zrealizowane wydatki z rezerw celowych stanowiły 4,3% wydatków ogółem
budżetu państwa w 2000 r. (w 1999 r. - 4,9%).
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Minister Finansów dokonał przeniesienia planowanych wydatków z części 83 Rezerwy celowe do 124 części budżetu państwa, w tym do 16 budżetów wojewodów
i 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych W wyniku tych przeniesień
zwiększone zostały budżety wojewodów łącznie o kwotę 3.936.322 tys. zł (co stanowi
60,1% ogółem rozdysponowanych wydatków części 83). W pozostałych częściach
budżetu państwa największe zwiększenia planu wydatków środkami z rezerw
celowych dokonano głównie w części:
- 39 Transport

309.906 tys. zł,

- 20 Gospodarka

234.301 tys. zł,

- 59 Główny Urząd Ceł

198.727 tys. zł,

- 30 Oświata i wychowanie

192.067 tys. zł,

- 22 Gospodarka wodna

191.931 tys. zł,

- 38 Szkolnictwo wyższe

137.868 tys. zł,

- 37 Sprawiedliwość

134.527 tys. zł.

W wyniku przeniesień z części 83 - Rezerwy celowe dokonano zwiększenia
wydatków w 27 działach klasyfikacji budżetowej, w tym głównie w dziale :
- 86 -Opieka społeczna

1.444.536 tys. zł,

- 79 -Oświata i wychowanie

1.253.075 tys. zł,

- 85 -Ochrona zdrowia

700.794 tys. zł,

- 91 -Administracja państwowa i samorządowa

537.176 tys. zł,

- 50 -Transport

501.607 tys. zł,

- 40 -Rolnictwo

294.364 tys. zł,

- 70 -Gospodarka komunalna

212.364 tys. zł.

Planowane na 2000 r. wydatki części 83 - Rezerwy celowe przeznaczone były
na finansowanie 70 zadań. Minister Finansów nie uruchomił w 2000 r. wydatków
rezerwy, ujętej w pozycji 37, przeznaczonej na realizację zadania "wsparcie
restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego oraz wspieranie procesu
modernizacji technicznej sił zbrojnych" w kwocie 95.000 tys. zł.
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Minister Finansów nie dołożył starań
celem zapewnienia niezbędnych wydatków na sfinansowanie zobowiązań Skarbu
Państwa. Ministerstwo Finansów w "Zasadach wyznaczania limitów wydatków do
opracowania projektu budżetu państwa na 2000 r." ustaliło limit na "zobowiązania
Skarbu Państwa i inne cele" w kwocie 430.000 tys. zł. W następnym dokumencie,
tj. w projekcie ustawy budżetowej na rok 2000, przedłożonym przez Ministra
Finansów do rozpatrzenia Radzie Ministrów, rezerwa celowa na "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" została zmniejszona
do kwoty 251.603 tys. zł. Rozdysponowanie wydatków tej rezerwy nastąpiło do końca
maja 2000 r. Pomimo utworzenia dwóch nowych rezerw celowych (poz. 75 i 77)
w kwocie 96.621 tys. zł oraz przeznaczenia innych rezerw w wysokości 6.928 tys. zł
na pokrycie zobowiązań, w Ministerstwie Finansów pozostało bez załatwienia w 2000 r.
ogółem 471 wniosków dysponentów części na kwotę 71.651 tys. zł, w tym 462 wnioski
na kwotę 52.565 tys. zł dotyczyły budżetów wojewodów. Zdaniem Najwyższej Izby
Kontroli brak środków na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa spowodowany
został niewłaściwym oszacowaniem przez Ministerstwo Finansów tych wydatków, na
etapie opracowania projektu ustawy budżetowej.
W ocenie NIK wprowadzone w 2000 r. przez Ministra Finansów zmiany
w budżecie państwa z tytułu rozdysponowania wydatków ujętych w części 83 Rezerwy celowe, odpowiadały przeznaczeniu rezerw celowych, określonemu przez
Sejm w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku
budżetowego w uzgodnieniu z Komisją Finansów Publicznych. Jednocześnie
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 2000 r. podziału rezerw celowych na
podwyżki wynagrodzeń oprócz Rady Ministrów, dokonał także Minister Finansów
w porozumieniu z Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że z ogólnikowo sformułowanego
tytułu rezerw celowych dokonywane są przeniesienia wydatków między innymi na
podwyżki wynagrodzeń. Taka sytuacja miała miejsce w 2000 r., gdy Minister
Finansów dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy (poz. 4) przeznaczonej na
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sfinansowanie kosztów integracji z Unią Europejską. Środki w wysokości 5.152,6 tys. zł
zwiększyły wydatki części 23 - Integracja Europejska i przeznaczone zostały na
podwyżki wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) od dnia 1 stycznia 2000 r. dla
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Zdaniem
NIK, środki te zostały przyznane z pominięciem zasad ustalania podwyżek
wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych, poza kontrolą Sejmu
i w wysokości przekraczającej określony w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu.
W kontroli wykonania budżetu za 2000 r. stwierdzono ponadto, że Minister
Finansów po 31 października 2000 r., dokonał korekt wcześniej wydanych 8 decyzji
na kwotę 499 tys. zł, zmieniających plan wydatków w rozdziałach.
W wystąpieniu po kontroli wykonania budżetu państwa w 1999 r., Najwyższa
Izba Kontroli wnioskowała o rozważenie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy
o finansach publicznych, określających warunki i termin dokonywania korekt
wydanych

wcześniej

decyzji

w

sprawie

zmian

w

budżecie

związanych

z przenoszeniem wydatków z rezerw celowych. Pomimo zapewnienia uzyskanego
w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 21 kwietnia 2000 r. od Wiceprezesa
Rady Ministrów - Ministra Finansów, że przy najbliższej nowelizacji ustawy
o finansach publicznych będą podjęte działania zmierzające do wprowadzenia zmian
w tej ustawie oraz wprowadzaniu w okresie od maja 2000 r. do 15 kwietnia 2001 r.
zmian do ustawy o finansach publicznych, nie uwzględniono wniosku Najwyższej
Izby Kontroli. W okresie tym nie wprowadzono zmiany dotyczącej warunków
i terminów dokonywania korekt wydanych wcześniej decyzji w sprawie zmian
w budżecie związanych z przenoszeniem wydatków z rezerw celowych.
Najwyższa Izba Kontroli nadal widzi potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie
o finansach publicznych, określających warunki i termin dokonywania korekt
wydanych wcześniej decyzji, jak również doprecyzowania istniejącego zapisu
w art. 90 ust. 3 ustawy o finansach publicznych "rezerwy wykorzystane wyłącznie na
cel, na który zostały utworzone". Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy podać,
czy przeznaczenie rezerwy zostało określone tytułem ujętym w ustawie budżetowej,
czy przeznaczenie rezerwy określa szczegółowa klasyfikacja budżetowa podana
w decyzji Ministra Finansów.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów w zakresie rozdysponowania
wydatków z budżetu państwa w ramach części 83 - Rezerwy celowe w porozumieniu z
właściwymi dysponentami części, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Realne planowanie wydatków przeznaczonych na spłatę zobowiązań Skarbu
Państwa, zapewniających sfinansowanie tych zobowiązań w danym roku
budżetowym.
2. Uwzględnienie w nowelizacji ustawy o finansach publicznych zmiany art. 90 ust. 3
poprzez przesądzenie, czy przeznaczenie rezerwy celowej, określone w decyzji
Ministra Finansów w formie pełnego podziału klasyfikacji budżetowej,
ma charakter obligatoryjny.

CZĘŚĆ 86/00 – SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 49,2 tys. zł. Ustawa budżetowa na
2000 r. nie przewidywała dochodów w tych częściach budżetu. W porównaniu do
1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 50,4%, a realnie spadły o 54,9%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: wpływy z usług - 0,1 tys. zł,
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 0,2 tys. zł, różne dochody
- 48,9 tys. zł (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń, likwidacja rachunku finansowania
inwestycji).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 86/00 –
Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) w wysokości 50.025 tys. zł. W ciągu
2000 r. decyzjami Ministra Finansów wydatki zostały zwiększone o 8.240,5 tys. zł
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do łącznej wysokości 58.265,5 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły: nowych
zadań SKO związanych z rozszerzeniem zakresu spraw merytorycznych - 5.268,1 tys. zł,
podwyżek wynagrodzeń, odpraw i nagród - 2.737, 8 tys. zł, zmian organizacyjnych 108,2 tys. zł, zobowiązań skarbu państwa - 20,4 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 57.632,9 tys. zł, tj. 98,9% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 11.576,8 tys. zł, tj. o 25,1%, a realnie były wyższe o 13,7%.
W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki
na wynagrodzenia, które stanowiły 62,8% ogółu wydatków. Wydatki inwestycyjne
stanowiły 0,6% wydatków ogółem.
Przeciętne zatrudnienie w samorządowych kolegiach odwoławczych w 2000 r.
wyniosło 710 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było
wyższe o 59 osób, tj. o 9,1%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 20 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 4.250 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 14, 5% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 4,1%. W porównaniu
do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe
o 2,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 3.275,1 tys. zł,
w tym wymagalne 1,4 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
1999 r. odpowiednio o 17,4% i spadek o 76,7%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nierzetelnego planowania wydatków na kwotę 5,6 tys. zł, przez SKO w Kielcach
i na kwotę 13,9 tys. zł przez SKO w Lesznie,
- dopuszczenie przez SKO w Łodzi do wydatkowania środków publicznych
w kwocie 93,5 tys. zł, w związku z adaptacją części budynku na potrzeby SKO –
bez zastosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
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- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez SKO w Przemyślu części
środków, w kwocie 7,7 tys. zł, przyznanych z rezerwy budżetowej na sfinansowanie
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło zgodnie z art. 138 ust.1
pkt 4 ustawy o finansach publicznych, naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
- wydatkowania przez SKO w Radomiu, w grudniu 2000 r. kwoty 6,5 tys. zł
na zaliczkowe płatności za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, mimo braku
faktur za te usługi. Nadpłata z tego tytułu wyniosła 4 tys. zł,
- opóźnienia w regulowaniu zobowiązań w 1999 r. w wysokości 11,3 tys. zł
(wraz z odsetkami) wobec TP S.A. przez SKO w Krakowie, co stanowiło zgodnie
z art. 138 ust 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
nierzetelnego naliczenia przez SKO w Jeleniej Górze, za lipiec i sierpień 2000 r.
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za pracowników, którzy
przekroczyli roczną podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. Powstała
z tego tytułu nadpłata w wysokości 3,4 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 r. w częściach
86/00 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Bieżące ustalanie dochodów z tytułu wynagrodzenia za naliczanie i przekazywanie
składek na ubezpieczenia społeczne (SKO w Jeleniej Górze, Koszalinie, Przemyślu,
Słupsku).
2. Określenie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych
członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego
kolegium, wysokości wynagradzania nieetatowych członków Kolegium (SKO
w Słupsku), zgodnie z § 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 8 czerwca
1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
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3. Określenie

przez

Prezesa

w

porozumieniu

z

Krajową

Reprezentacją

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych zasad pokrywania kosztów związanych
z wydawaniem kwartalnika „Cassus” (SKO w Krakowie).
4. Uzupełnienie ewidencji środków trwałych o dane umożliwiające jednoznaczną
identyfikację sprzętu komputerowego (SKO w Zamościu).
5. Wydatkowanie środków publicznych zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach
publicznych (SKO w Łodzi).
6. Wydatkowanie środków budżetowych na cele określone w planie rzeczowym
wydatków (SKO w Lesznie).
7. Wydatkowanie wszystkich środków finansowych, otrzymanych z rezerwy celowej,
zgodnie z ich przeznaczeniem (SKO w Przemyślu).
8. Sporządzanie rocznego sprawozdania Rb-27 o dochodach budżetowych (SKO
w Koszalinie).

CZĘŚĆ 98 –PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
Deficyt budżetu państwa
Ustawa budżetowa na rok 2000 określiła deficyt budżetu państwa na dzień
31 grudnia 2000 r. na kwotę nie większą niż 15.400.000 tys. zł. Deficyt ten miał być
wynikiem różnicy pomiędzy kwotą dochodów budżetu państwa, ustalonych
w wysokości 140.909.815 tys. zł a kwotą wydatków nie większą niż 156.309.815 tys. zł.
Wykazane przez Ministerstwo Finansów wykonanie tych wielkości na dzień
31 grudnia 2000 r. ukształtowało się następująco:
Deficyt budżetu państwa był niższy od planowanego o 8.968 tys. zł i wyniósł
15.391.032 tys. zł, co stanowiło 99,94% kwoty określonej w ustawie budżetowej,
Dochody budżetu państwa wyniosły 135.663.897 tys. zł, tj. 96,28% dochodów
ustalonych w ustawie budżetowej.
Wydatki budżetu państwa wyniosły 151.054.929 tys. zł, tj. 96,64% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej.
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Wykazany w 2000 r. deficyt budżetowy był w ujęciu nominalnym wyższy
od deficytu w 1999 r. o 2.912.069 tys. zł, tj. o 23,34%. Wykonany w 2000 r. deficyt
stanowił 2,24% produktu krajowego brutto, podczas gdy w 1999 r. – 2,03%.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, przy ocenie wyniku realizacji budżetu
państwa należy uwzględnić następujące fakty:
1) wyniki kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów wykazały nielegalne
zaliczenie w 2000 r. do dochodów budżetowych kwoty 48 mln zł oraz niezaliczenie
do wydatków budżetowych tego roku kwoty 75,7 mln zł,
2) do dochodów roku 2000 bez podstawy prawnej zaliczono kwotę 410,0 mln zł, która
wpłynęła na subkonto dochodów budżetowych w części 36 budżetu państwa w dniu
5 stycznia 2001 r. Minister Finansów uzgodnił z Ministrem Skarbu Państwa,
że środki na rachunku Funduszu Finansowania Prywatyzacji oraz Funduszu Mienia
Polikwidacyjnego, w związku z niższymi niż prognozowano dochodami
podatkowymi, zostaną przekazane na dochody budżetu państwa roku 2000.
Faktyczny przelew środków z rachunku w banku komercyjnym na rachunek
bieżący – subkonto dochodów – Ministerstwa Skarbu Państwa kwoty 410,0 mln zł
nastąpił 5 stycznia 2001 r. Do dochodów roku 2000 zaliczono zatem kwotę, która
wpłynęła na rachunek dochodów już w roku 2001 (szerzej informacja NIK
o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w części 36 -–Skarb Państwa),
3) w związku z niższymi niż prognozowano dochodami budżetowymi, Minister
Finansów przekazywał dysponentom części budżetowych środki niższe od
ustalonych w harmonogramach wydatków opracowanych stosownie do art. 29
ustawy o finansach publicznych, a środki przewidziane do przekazania w grudniu
2000 r. zmniejszył o 3,5 mld zł. Stanowiło to ok. 2,6% wydatków planowanych na
2000 r. Jednym ze skutków powyższych ograniczeń był przyrost w 2000 r.
zobowiązań wymagalnych o wartości 1,5 mld zł (kwota ta obejmuje zobowiązania
wymagalne, które nie zostały ujęte w sprawozdaniach Rb-23, ujęte natomiast
w ewidencji długu Skarbu Państwa).
Ponadto należy zauważyć, że w 2000 r. wydatki poniesione na wykup dyskonta
od obligacji skarbowych wyniosły 1,4 mld zł, podczas gdy dyskonto należne od
obligacji sprzedanych w tym roku wynosi 5,7 mld zł. Kwota ta obciąży wydatki
budżetowe w następnych latach.
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Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2000 r. zostały zaplanowane na
kwotę 47.373.037 tys. zł. Wynikało to z konieczności sfinansowania:
- deficytu budżetowego

-

15.400.000 tys. zł,

- spłaty zobowiązań długoterminowych

-

13.246.689 tys. zł,

- udzielonych pożyczek krajowych

-

3.128.110 tys. zł,

- wypłat rekompensat

-

3.420.000 tys. zł,

- ujemnego salda finansowania zagranicznego

-

2.088.238 tys. zł,

- ujemnego salda pozostałych przychodów i rozchodów -

5.190.000 tys. zł,

- stanu środków na koniec 2000 r.

4.900.000 tys. zł.

-

Faktyczne potrzeby pożyczkowe wyniosły 54.430.507 tys. zł i wynikały
z finansowania:
- deficytu budżetowego

- 15.391.032 tys. zł,

- spłaty zobowiązań długoterminowych

- 13.341.487 tys. zł,

- ujemnego salda bonów skarbowych

-

- udzielonych pożyczek krajowych

4.328.374 tys. zł,
- 3.000.000 tys. zł,

- wypłaty rekompensat

-

3.392.734 tys. zł,

- ujemnego salda finansowania zagranicznego

-

5.019.766 tys. zł,

- ujemnego salda pozostałych przychodów i rozchodów

-

799.898 tys. zł,

- stanu środków na koniec 2000 r.

-

9.157.216 tys. zł.

Wzrost potrzeb pożyczkowych był głównie skutkiem:
-

wyższego o 2.931.528 tys. zł ujemnego salda finansowania zagranicznego,

- ujemnego salda bonów (minus 4.328.374 tys. zł),
- wyższego o 4.427.216 tys. zł w stosunku do planu, stanu rachunku budżetu państwa
na koniec 2000 r., służącego finansowaniu potrzeb pożyczkowych w następnym
roku (w tym środki na lokacie walutowej w wysokości 3.562.319 tys. zł).
Na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych wpłynął fakt niepełnego wykorzystania
przez Ministra Finansów ustawowych upoważnień do przedterminowego wykupu
części obligacji nierynkowych oraz ewentualnego wykupu zobowiązań obsługiwanych
przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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Zmiany

zaszły

też

w

planowanych

źródłach

finansowania

potrzeb

pożyczkowych. Polegało to głównie na:
- wzroście finansowania ze środków pozyskanych z prywatyzacji o 6.646.237 tys. zł,
tj. o 33,1%,
- zmianie struktury finansowania przychodami uzyskanymi ze sprzedaży skarbowych
papierów wartościowych, tj.: wzroście finansowania ze sprzedaży obligacji
skarbowych, przy jednoczesnym spadku finansowania bonami skarbowymi.

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody ogółem, związane z finansowaniem deficytu
budżetowego, wyniosły 100.899.807 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na rok
2000 były niższe o 17.344.039 tys. zł, tj. o 14,7%.
1. Przychody krajowe
Zrealizowane przychody krajowe wyniosły 96.801.874 tys. zł i w stosunku do
planu były wyższe o 7.097.277 tys. zł, tj. o 7,9%. Największe zmiany jakie zaszły
w stosunku do planu polegały na tym, że:
- planowane na 2000 r. przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w kwocie
20.100.000 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.746.237 tys. zł, co oznacza
ich wzrost w stosunku do planu o 6.646.237 tys. zł, tj. o 33,1%. Pojawiły się przy
tym w końcu 2000 r. różnice kursowe na rachunku środków walutowych
pochodzących z prywatyzacji w kwocie minus (-) 172.333 tys. zł,
- planowane przychody ze sprzedaży bonów skarbowych wzrosły o 11.433.045 tys. zł,
tj. o 37,0%. Wynikło to z nieplanowanej sprzedaży bonów „krótkich” o terminie
zapadalności 2-3 tygodni. Przyczyną tego była konieczność zapewnienia płynności
budżetu państwa, w sytuacji przesunięcia się terminu wpływu środków
z prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA,
planowane w kwocie 11.560.000 tys. zł tzw. pozostałe przychody, z których miały być
sfinansowane potrzeby związane m.in. z przedterminowym wykupem obligacji
nierynkowych, nie zostały w ogóle zrealizowane.
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2. Przychody zagraniczne
Zrealizowane w 2000 r. przychody związane z finansowaniem zagranicznym
budżetu państwa wyniosły 4.097.933,2 tys. zł i w stosunku do ustaleń ustawy
budżetowej na rok 2000 (28.539.249,0 tys. zł) były niższe o 24.441.315,8 tys. zł,
tj. o 85,6%. Podstawowymi źródłami zrealizowanych przychodów były wpływy
środków z tytułu:
- emisji skarbowych papierów wartościowych (2.297.919,8 tys. zł),
- zaciągniętych kredytów zagranicznych (1.561.596,6 tys. zł),
- spłaty przez podmioty gospodarcze udostępnionych im przez budżet kredytów
zagranicznych (199.746,7 tys. zł).
Niższe niż planowano, przychody zagraniczne wystąpiły z powodu rezygnacji
z planowanych wpływów na sfinansowanie ewentualnej przedterminowej spłaty
zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa oraz z powodu niższego niż zakładano
wykorzystania pożyczek zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych.

Rozchody
Zrealizowane w 2000 r. rozchody ogółem związane z finansowaniem deficytu
budżetowego wyniosły 85.508.775 tys. zł, tj. 83,1% rozchodów planowanych
(102.843.846 tys. zł).
1. Rozchody krajowe
Zrealizowane w 2000 r. rozchody związane z finansowaniem krajowym,
wyniosły 76.391.076 tys. zł. W porównaniu do ustaleń ustawy budżetowej
(72.216.359 tys. zł) były one wyższe o 4.174.717 tys. zł, tj. o 5,8%. Główną przyczyną
tego było dokonanie w 2000 r. wykupu omawianych powyżej bonów „krótkich”.
2. Rozchody zagraniczne
Zrealizowane w 2000 r. rozchody związane z finansowaniem zagranicznym
wyniosły 9.117.699,4 tys. zł i w stosunku do ustaleń ustawy budżetowej na rok 2000
(30.627.487,0 tys. zł) były niższe o 21.509.787,6 tys. zł, tj. o 70,2%. Największy
udział w rozchodach zagranicznych miały:
- przedterminowy wykup obligacji Brady’ego (4.418.287,3 tys. zł),
- spłaty zadłużenia wobec Klubu Paryskiego (2.333.516,8 tys. zł),
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- wykup obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą (1.066.100,0 tys. zł).
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Niższe niż planowano rozchody zagraniczne wystąpiły przede wszystkim
z powodu wykorzystania w 18,4% planowanych (w kwocie 24.000.000,0 tys. zł)
rozchodów na przedterminową spłatę zobowiązań zagranicznych oraz wykorzystania
tylko 8,3% planowanych rozchodów z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- nielegalnego zaliczenia do dochodów budżetu państwa w 2000 r. kwoty 48,0 mln zł
oraz niezaliczenia do wydatków budżetowych tego roku 75,7 mln zł;
- zaliczenia do dochodów w 2000 r. kwoty 410 mln zł bez podstawy prawnej,
bowiem zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu
państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa
oraz zakresu i terminów sporządzania przez NBP informacji i sprawozdań
z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa, do
dochodów budżetu państwa roku 2000 mogły być zaliczone tylko dochody
przekazane do 31 grudnia 2000 r.;
- ograniczenia w 2000 r. przez Ministra Finansów środków przekazywanych
dysponentom części budżetowych o ok. 4 mld zł w stosunku do limitu wydatków
wynikającego z ustawy budżetowej, a także do wielkości środków ustalonych
w harmonogramach wydatków. Zdaniem NIK, działanie to nie miało podstaw
prawnych. Zgodnie z art. 101 ustawy o finansach publicznych, w przypadku
zagrożenia realizacji ustawy budżetowej może nastąpić blokowanie planowanych
wydatków budżetu państwa, przy czym decyzję w tej sprawie podejmuje Rada
Ministrów w drodze rozporządzenia;
- dopuszczania do zwłoki w regulowaniu zobowiązań państwowych jednostek
budżetowych, powodującej narastanie zobowiązań wymagalnych i naliczanych
odsetek za zwłokę;
- przewlekłego realizowania decyzji Rady Ministrów w sprawie wzajemnego
zniesienia wierzytelności i zobowiązań pomiędzy urzędami skarbowymi i urzędami
wojewodów z tytułu potrąceń podatkowych;
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- niedokonania założonego w ustawie budżetowej wykupu części obligacji
restrukturyzacyjnych,

mimo

dysponowania

środkami

pozwalającymi

na przeprowadzenie tej operacji;
- nierównoprawnego

traktowania

przez

Ministra

Finansów

podmiotów

korzystających z pożyczek udzielanych ze środków budżetowych, którego
przejawem

było

zastosowanie

rażąco

niższego

oprocentowania

pożyczek

udzielonych w 2000 r. kasom chorych, w stosunku do pożyczek udzielonych
dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS);
- niejednolitego ewidencjonowania środków przekazywanych na obsługę zobowiązań
wymagalnych państwowych jednostek budżetowych, co ograniczało przejrzystość
budżetu państwa;
- braku formalnie ustalonych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu
państwa;
- przekazania dla FUS dotacji na wsparcie reformy ubezpieczeń społecznych prawie
w pełnej planowanej wartości 11 mld zł – z tego ok. 10 mld zł jako refundacji
części składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) – pomimo
iż faktycznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w 2000 r. do OFE tylko
7,5 mld zł. Zdaniem NIK, Minister Finansów miał podstawę do podjęcia – zgodnie
z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – decyzji o wstrzymaniu
przekazywania odpowiedniej części omawianej dotacji.
Natomiast do pozytywnych wyników realizacji budżetu państwa w części 98,
należy zaliczyć w szczególności pełne i terminowe finansowanie deficytu
budżetowego, ujemnego salda finansowania zagranicznego, wykupu skarbowych
papierów wartościowych oraz pełną i terminową obsługę zadłużenia zagranicznego.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000 rok 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.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała między innymi o:
1. Ujmowanie w wydatkach nie wygasających środków z pożyczek i kredytów
zagranicznych, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym na cele
określone w umowach pożyczek lub kredytów.
2. Niedopuszczanie do zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostek budżetowych
powodującej uszczuplenie środków publicznych na skutek obciążenia odsetkami
za opóźnienie zapłaty. Należałoby przy tym zapewniać w ustawie budżetowej – na
rok następujący po roku sprawozdawczym – dodatkowe środki na spłatę
zobowiązań wymagalnych przechodzących z roku poprzedniego. Dotyczy to
zwłaszcza zobowiązań powstałych w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
3. Rozważenie możliwości dokonania w 2001 r. wykupu części obligacji
restrukturyzacyjnych.
4. Zakończenie weryfikacji oraz wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb
Państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek służby zdrowia. Należałoby
przy tym przyspieszyć działania, których celem miało być wzajemne zniesienie
wierzytelności i zobowiązań pomiędzy urzędami skarbowymi i

organami

administracji państwowej z tytułu potrąceń zobowiązań podatkowych.
5. Określanie przez Ministra Finansów, w umowach pożyczek udzielanych ze środków
Skarbu Państwa, stopy ich oprocentowania na poziomie odpowiadającym co
najmniej oprocentowaniu skarbowych papierów wartościowych.
6. Ujednolicenie zasad ewidencjonowania środków związanych z obsługą zobowiązań
wymagalnych.
7. Zawarcie porozumienia pomiędzy NBP i Ministrem Finansów w sprawie
szczegółowych zasad ustalania stanu środków budżetu państwa.
8. Zawarcie porozumienia pomiędzy Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu
Państwa

w sprawie

z prywatyzacji.

zasad

funkcjonowania

rachunku

złotowego

środków
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9. Szersze wykorzystanie upoważnień ustawowych dotyczących przedterminowego
wykupu lub konwersji zadłużenia zagranicznego.
10. Podjęcie rozstrzygnięć zapewniających w długim okresie, profesjonalną obsługę
agencyjną należności i zobowiązań zagranicznych, w tym prowadzenie operacji
rynkowych związanych z zarządzaniem długiem na rynkach zagranicznych.
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań w celu
wprowadzenia odpowiednich zmian ustawowych, umożliwiających dokonywanie
Narodowemu Bankowi Polskiemu zaliczkowej wpłaty części planowanego zysku
do budżetu państwa, w I kwartale roku następującego po roku, za który zysk jest
odprowadzany.

II.

WYKONANIE BUDŻETÓW WOJEWODÓW
CZĘŚĆ 85/02 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 111.952,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 49.771,0 tys. zł, tj. o 80,0%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 31.405,5 tys. zł, tj. o 39,0%, a realnie wzrosły o 26,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były opłaty za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (43.770,4 tys. zł), różne
wpływy, tzn. dochody z rozliczeń lat poprzednich i zwroty środków (28.138,7 tys. zł),
kary i grzywny (20.380,8 tys. zł) oraz opłaty paszportowe (8.596,6 tys. zł).
O

przekroczeniu

poziomu

zaplanowanych

dochodów

budżetowych

zdecydowały dwa czynniki, tzn. nieprzewidziane wpływy i niepełne rozpoznanie
realnych możliwości pozyskania dochodów. Wpływy nieprzewidziane dotyczyły
kwoty

20.351,3 tys. zł

(18,2%

dochodów),

obejmującej

głównie

zwroty

niewykorzystanych dotacji. Wyższe od ustalonych w ustawie budżetowej dochody
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osiągnięto w każdym z 9 działów w których planowano dochody (np. w dziale 74 –
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o 19.148,6 tys. zł).
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły m.in.:
zaniżenia przez podległe Wojewodzie Dolnośląskiemu gospodarstwo pomocnicze
dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy administrowanych gruntów
Skarbu Państwa o 686,9 tys. zł;
niepodejmowania

przez

2

starostwa

powiatowe

działań

zmierzających

do wyegzekwowania kwoty 1.430,1 tys. zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów, trwały zarząd oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa lub
nabycie do nich prawa własności;

355
nieskuteczności w działaniach na rzecz zmniejszenia zaległości w realizacji
dochodów, dotyczących wierzytelności byłego Funduszu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego w kwocie 1.925,5 tys. zł;
udzielenia 11 ulg w spłacie należności budżetowych bez weryfikacji faktów
przedstawianych przez dłużników w składanych wnioskach o udzielenie ulgi, jak
również w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną.
Ujawniono 1 przypadek naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie
dochodowej (art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych), polegający na
przeznaczeniu wpływów jednostki budżetowej na bieżące wydatki w kwocie
11,7 tys. zł.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/02 –
województwo dolnośląskie w wysokości 1.210.470 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 401.803 tys. zł, do łącznej wysokości 1.612.273 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły głównie: zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej
oraz dotacji na finansowanie działalności domów pomocy społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych – 83.877 tys. zł oraz usuwania skutków powodzi –
69.350 tys. zł. Największe wydatki w budżecie po zmianach przewidziano w działach:
86 – Opieka społeczna (457.501 tys. zł) i 93 – Bezpieczeństwo publiczne (416.227 tys. zł), tj.
odpowiednio 28,4% i 25,8% kwoty planowanych wydatków.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.583.499 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 13.381 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 461 tys. zł, tj.
o 0,03%, a realnie były niższe o 9,1%. W 2000 r. dominującymi były wydatki w dziale
86 – Opieka społeczna (455.752 tys. zł) i 93 – Bezpieczeństwo publiczne (416.177 tys.
zł), stanowiące odpowiednio 28,8% i 26,3% wydatków ogółem. W porównaniu do
1999 r. wydatki działu 86 były wyższe nominalnie o 96.363 tys. zł (26,8%), a realnie o
15,2%. W porównaniu do 1999 r. wydatki działu 93 - Bezpieczeństwo publiczne - były
nominalnie wyższe o 55.845,8 tys. zł (15,5%), a realnie wyższe o 4,9%. Przeważająca
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część wydatków działu 93 (80,2%, tj. 333.712,6 tys. zł) dotyczyła finansowania
działalności jednostek Policji.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 5363 osoby, w tym w dziale 91 Administracja państwowa 1288 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 1214 osób, tj. o 29,3%, przy czym w dziale 91
było niższe o 59 osób, tj. o 4,4%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 1639 osób, a w dziale 91 o 496 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.133 zł w tym
w dziale 91 – Administracja państwowa wyniosło 2.302 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ujęciu nominalnym było wyższe o
20,5%, w tym w dziale 91 o 11,5%, a realnie wzrosło o 9,5%, w tym w dziale 91 –
Administracja państwowa o 1,3%. W porównaniu do planowanego na 2000 r.,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 23,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 85.965,1 tys. zł,
w tym wymagalne 79.480,8 tys. zł i były niższe, w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r., odpowiednio o 84,3% i 85,3%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki (wraz
z kosztami sądowymi, egzekucyjnymi itp.) w kwocie 10.690,4 tys. zł, co oznacza
spadek w porównaniu do wykonania 1999 r. o 815,9 tys. zł (7,1%).
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 58.974 tys. zł i były niższe o 14,4% od kwoty
planowanej

(po

zmianach).

Wydatki

zakładów

budżetowych,

gospodarstw

pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły 61.481 tys. zł i były o 9,9%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 26,6% wyższe niż wykonanie
1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 240 tys. zł i były niższe o 69,5% od wpłat
zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły
m.in.:
- nieuzasadnionego

wydatkowania

kwoty

26,2 tys.

zł

na

prace

związane

z przeprowadzeniem nowego podziału geodezyjnego nieruchomości rolnych,
przeznaczonych do przekazania kościelnym osobom prawnym,
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- wprowadzenia do umowy na dostawę i montaż urządzeń, sprzętu i mebli dla
budowanego Szpitala w Miliczu (inwestycja wieloletnia) zmian skutkujących
niekorzystnym dla zamawiającego wzrostem wartości umowy o 124,0 tys. zł,
- poniesienia dodatkowych kosztów o wartości 317,4 tys. zł w związku
z niewłaściwym

zabezpieczeniem

(brakiem

pokrycia

dachowego)

obiektu

budowanego Szpitala w Miliczu (inwestycja wieloletnia).
W toku kontroli ujawniono przypadki naruszenia dyscypliny finansów
publicznych po stronie wydatków, polegające na:
- przekroczeniu zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań na kwotę 11,2 tys. zł,
- naruszeniu zasad postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego,
tj. zmianie warunków umowy na dostawę i montaż urządzeń i sprzętu, skutkującą
wzrostem jej wartości o 124,0 tys. zł,
- niewykazaniu w sprawozdaniu budżetowym Rb-23 zobowiązań wymagalnych
w wysokości 5,4 tys. zł, wynikających z ewidencji księgowej.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za 2000
r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:
1. Uwzględnianie przy prognozowaniu dochodów budżetowych wszystkich realnych
źródeł ich pozyskania, w tym także działań na rzecz windykacji należności
zaległych.
2. Niezwłoczne podjęcie działań w celu rozwiązania problemu zaległych należności
byłego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.
Wyeliminowanie nieprawidłowości występujących przy udzielaniu ulg w spłacie
należności budżetowych.
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4. Objęcie nadzorem postępowań w sprawie przekazywania nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, celem niedopuszczenia do zbywania gruntów
przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
inwestycje infrastrukturalne.
5. Skorygowanie statutu Zarządu Drogowych Przejść Granicznych we Wrocławiu
z siedzibą w Jeleniej Górze w celu wyeliminowania sprzecznego z prawem zapisu
umożliwiającego finansowanie działalności Zarządu z dochodów należnych
budżetowi państwa, pozyskanych z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
6. Zorganizowanie pracy biura Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, w sposób umożliwiający sprawną realizację
orzeczeń, w tym możliwie szybkie i pełne egzekwowanie nałożonych
i uprawomocnionych kar pieniężnych.
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 40.073 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 9.173 tys. zł, tj. o 29,7%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 7.656 tys. zł, tj. o 23,6%, a realnie wzrosły o 12,3%.
Prognozy dochodów przyjęte do planu na 2000 r. nie wynikały z rzetelnych
informacji o możliwościach ich pozyskania. Np. w dziale 74 - Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne dochody z tytułu sprzedaży
i odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa były niższe o 27,7%
od planowanych i niższe o 34,4% od zrealizowanych w 1999 r. W planie nie ujęto
m.in. dochodów z 5 starostw powiatowych.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były opłaty za zarząd i wieczyste
użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa pobierane przez jednostki samorządu
terytorialnego - 18.157 tys. zł (45,3%) oraz wpływy z tytułu grzywien i kar 11.014 tys. zł (27,5%).
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- zaniechania działań na rzecz wyegzekwowania należności z tytułu mandatów
karnych kredytowanych w kwocie 8.906,8 tys. zł (22,2% dochodów), w tym
należności z 1997 r. w kwocie 334,3 tys. zł (0,8% dochodów), których dochodzenie
uległo przedawnieniu,
- niepodjęcia działań w stosunku do zaległych należności w kwocie 2.403,3 tys. zł

(6,0% dochodów) dotyczących 38.843 mandatów karnych kredytowanych
zwróconych przez Urzędy Skarbowe, z uwagi na umorzenie postępowania
egzekucyjnego,
- nieterminowego odprowadzania na rachunek budżetu państwa pobranych
dochodów w wysokości 4.199,7 tys. zł (10,5% dochodów).
Naruszenie

dyscypliny

finansów

publicznych

dotyczyło

zaniechania

dochodzenia i dopuszczenia do przedawnienia należności Skarbu Państwa z tytułu
mandatów karnych kredytowanych w kwocie 334,3 tys. zł (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie w wysokości 833.636 tys. zł. W ciągu roku
zwiększono wydatki o 217.981 tys. zł, do łącznej wysokości 1.051.617 tys. zł.
Zwiększenia

wydatków

dotyczyły

m.in.

dotacji

dla

jednostek

samorządu

terytorialnego na wypłaty dodatków mieszkaniowych (41.200,8 tys. zł) i zasiłków
pomocy społecznej (23.540 tys. zł), sfinansowanie skutków wdrożenia systemu
wynagradzania nauczycieli (33.794,1 tys. zł), programu działań osłonowych
i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (16.171,8 tys. zł), uzupełnienie środków na
składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
(16.235 tys. zł) oraz na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wykonywanych
przez samorządy województw i powiaty (9.878 tys. zł).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 1.032.050 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 8.351 tys. zł, tj. 98,1% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 114.314 tys. zł,
tj. o 12,5%, a realnie wzrosły o 2,1%.
W strukturze zrealizowanego budżetu w 2000 r. dominowały wydatki na opiekę
społeczną (34,7%), bezpieczeństwo publiczne (26,6%), ochronę zdrowia (10,2%) oraz
na administrację państwową i samorządową (8,9%).
Zrealizowane wydatki na zadania działu 86 - Opieka społeczna w wysokości
357.881 tys. zł były wyższe o 1,8% od planu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki nominalnie były wyższe o 65.499 tys. zł, tj. o 22,4%, a realnie
wzrosły o 11,2%.
Ze środków dotacji w wysokości 354.812 tys. zł (99,1% ogółu wydatków)
sfinansowano m.in. świadczenia i wypłaty zasiłków z zakresu pomocy społecznej
(145.618 tys. zł), funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy
rodzinie (26.556 tys. zł), pomocy rodzinom zastępczym (24.738 tys. zł), funkcjonowanie
domów pomocy społecznej (70.245 tys. zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych
(39.855 tys. zł), działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (28.628 tys. zł)
oraz dożywianie uczniów (5.444 tys. zł).
Wysokość dotacji nie zabezpieczała potrzeb fakultatywnych w zakresie wypłat
zasiłków okresowych szacowanych na 57,2 mln zł.
W ramach wydatków majątkowych (2.625 tys. zł) prowadzono m.in.
modernizację 7 domów pomocy społecznej.
Zrealizowane wydatki na zadania działu 93 - Bezpieczeństwo publiczne
w wysokości 271.994 tys. zł były o 0,1% niższe od planu po zmianach. W porównaniu
do 1999 r. wydatki nominalnie były wyższe o 29.958 tys. zł, tj. o 12,4%, a realnie
wzrosły o 2,1%
Środkami dotacji w wysokości 214.822 tys. zł (78,9%) sfinansowano koszty
utrzymania komend miejskich i powiatowych Policji (167.042 tys. zł), komend
Państwowej Straży Pożarnej (47.721,9 tys. zł) oraz zadania bieżące z zakresu obrony
cywilnej w 11 gminach.
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W ramach wydatków majątkowych (5.725 tys. zł) prowadzono m.in. budowę
modernizację 5 strażnic (3.033 tys. zł) i obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji
(1.660 tys. zł) oraz zakupy sprzętu łączności i techniki biurowej.
Zrealizowane wydatki na zadania działu 91 - Administracja państwowa
i samorządowa w wysokości 90.858 tys. zł były o 0,2% niższe od planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki nominalnie były wyższe o 29.030 tys. zł,
tj. o 47,0%, a realnie wzrosły o 33,5%. Wydatki bieżące stanowiły 47,0% (42.681 tys. zł),
dotacje 49,4% (44.896 tys. zł), wydatki majątkowe 3,4% (3.077 tys. zł).
Środkami dotacji m.in. finansowano działalność wojewódzkiego i powiatowych
urzędów pracy (23.459 tys. zł) oraz zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności
gospodarczej, gruntów i budynków, a także gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa (16.376,3 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3365 osób, w tym w dziale 91 - 889
osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 243
osoby, tj. o 7,8%, w tym w dziale 91 o 36 osób, tj. o 4,2%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 832 osoby,
a w dziale 91 o 321 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.165 zł,
w tym w dziale 91 - 2.354 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne wynagrodzenie
brutto w 2000 r. było wyższe o 4,1% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91
o 8,1%, a realnie było niższe o 5,4%, w tym w dziale 91 o 1,8%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 22,6%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 134.897 tys. zł,
w tym wymagalne 128.449 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 328,9% i 348,3%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 10,8 tys. zł, co oznacza ponad 12-krotny wzrost w porównaniu
do wykonania 1999 r.
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Dochody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 37.943 tys. zł i były niższe o 0,1% od kwoty planowanej (po zamianach).
Udział dotacji budżetowej w dochodach w 2000 r. wyniósł 0,9%. W 1999 r.
gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne nie były dotowane.
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
36.950 tys. zł i były o 2,8% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 8,5%
wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 184 tys. zł i były niższe
o 197,8% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- przekroczenia planu wydatków bieżących w dziale 85 - Ochrona zdrowia
o 2.464 tys. zł (o 18,7%);
- zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych w wysokości 106,6 tys. zł (0,01%
wydatków);
- obciążenia wydatków odsetkami w kwocie 10,8 tys. zł za nieterminowe płatności
zobowiązań;
- niezgodnego z prawem wydatkowania kwoty 1,5 tys. zł ze środków
na prywatyzację.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegały na:
- zaniechaniu dochodzenia należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych
kredytowanych w kwocie 334,3 tys. zł (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych),
- przeznaczeniu planowanych wydatków ze środków na prywatyzację w kwocie
1,5 tys. zł na inną działalność (art. 138 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- dopuszczeniu do powstania zobowiązań wymagalnych w wysokości 106,6 tys. zł
(art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych),
- dopuszczeniu się zwłoki w regulowaniu zobowiązań i zapłacie odsetek w kwocie
10,8 tys. zł (art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych),
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- wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym (Rb-23) danych w zakresie zobowiązań
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 138 ust. 1 pkt 14 ustawy
o finansach publicznych).

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zrealizowanie niewykonanych wniosków pokontrolnych z kontroli wykonania
budżetu państwa w 1999 r.,
2. Skuteczną windykację zaległych należności budżetowych,
3. Usprawnienie nadzoru nad podległymi jednostkami, a także jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie prawidłowego i terminowego pobierania dochodów oraz
dokonywania wydatków w wysokości określonej planem.
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 40.944 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 3.530 tys. zł, tj. o 9,4%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.587 tys. zł,
tj. o 15,8%, a realnie wzrosły o 5,2%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: wpływy z grzywien, mandatów
i opłat paszportowych (18.517 tys. zł), opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd
gruntami Skarbu Państwa (14.687 tys. zł), opłat za badanie zwierząt rzeźnych, mięsa,
pasz oraz korzystanie z urządzeń melioracyjnych (3.680 tys. zł).
Stwierdzono nieprawidłowe prognozowanie dochodów w działach: 45 Leśnictwo, 86 – Opieka społeczna i 93 – Bezpieczeństwo publiczne, które
zrealizowane zostały na poziomie odpowiednio o 1300%, 159% i 3044% wyższym od
zaplanowanego.
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nieprawidłowego szacunku dochodów, m.in. w dziale 93 - Bezpieczeństwo
publiczne - na skutek nietrafnego założenia, że uzyskiwane dochody za wydawane
licencje dla pracowników ochrony nie mają stałego charakteru,
- opóźnienia we wszczynaniu egzekucji należności Skarbu Państwa w następstwie
zwłoki w wystawianiu tytułów wykonawczych wobec dłużników zalegających
z uiszczeniem mandatów nakładanych przez policję za wykroczenia w ruchu
drogowym,
- opieszałości w windykacji dochodów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Stwierdzono, że podobnie jak
w 1999 r., WFOŚiGW nie tylko nie posiadał rozeznania o stopniu wywiązywania
się poszczególnych podmiotów z tytułu opłat i kar, ale też nie dysponował listą
płatników,
- nieterminowego odprowadzania przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz przez
Wojewódzki

Ośrodek

Doradztwa

Rolniczego

w

Końskowoli

dochodów

budżetowych na rachunek urzędu skarbowego,
- występujących zaległości budżetowych w Sądzie Rejonowym w Chełmie –
w wysokości 2.959 tys. zł, tj. 77,1% planowanych i 81,1% zrealizowanych, które
powstały w wyniku nieskutecznej egzekucji komorniczej należności sądowych
i niemożności wyegzekwowania kar od obcokrajowców (30,8%).
W toku kontroli nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych
w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/06 województwo lubelskie wysokości 882.062 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 247.910 tys. zł, do łącznej wysokości 1.129.972 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 1.109.426 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 5.465 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 134.932 tys. zł,
tj. o 12,8%, a realnie wzrosły o 3,4%.
Niepełne wykonanie planu wydatków, w tym dotacji spowodowane było przede
wszystkim zmniejszonym o 19.774 tys. zł (1,8% planu po zmianach) w stosunku do
harmonogramu zasileniem budżetu Wojewody w środki budżetowe. Dominowały
wydatki poniesione w 4 działach (stanowiły bowiem 78,0% wydatków ogółem), z
tego: w dziale 86 - Opieka społeczna - 345.286 tys. zł (31,1% wydatków ogółem), w
dziale 93- Bezpieczeństwo publiczne - 277.882 tys. zł, (25,1%), w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa - 122.415 tys. zł (11,0%), oraz w dziale 85 Ochrona zdrowia - 120.980 tys. zł (10,8%).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3.912 osób, w tym w dziale 91 1.136 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było niższe
o 250 osób, tj. o 6,0%, w tym w dziale 91 o 9 osób, tj. o 0,8%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 931 osób,
a w dziale 91 o 320 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.145
zł, w tym w dziale 91 - 2.225 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w ujęciu nominalnym było wyższe o 8,4% w tym w dziale 91 o
13,5%, a realnie było niższe o 1,7%, w tym w dziale 91 wzrosło o 3,4%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 21,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 32.455 tys. zł, w tym
wymagalne 21.680 tys. zł. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r.
zapłacono odsetki w kwocie 3.922 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do
wykonania 1999 r. o 58,1%.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.946 tys. zł i były niższe o 4,8% od kwoty
planowanej (po zmianach). Dotacje budżetowe w przychodach nie wystąpiły.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.452 tys. zł i były o 6,0% niższe od kwoty planowanej
(po zmianach) oraz o 5,4% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły
205 tys. zł i były wyższe o 439% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
W realizacji wydatków budżetowych stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
- dopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych w 4 jednostkach
budżetowych Wojewody na kwotę 85 tys. zł,
- dopuszczenia

do

powstania

zobowiązań

wymagalnych

w

Wojewódzkim

Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie na kwotę 33 tys. zł (z tyt. dostaw
towarów i usług) oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie na kwotę 4 tys. zł (z tyt. niewypłaconych nagród jubileuszowych),
co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt. 7 ustawy jest naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych,
- zawarcie niecelowych umów o dzieło z 19 osobami fizycznymi na wykonanie
dodatkowych opinii do analiz prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych (dla
których Wojewoda jest organem założycielskim) i niegospodarne wydatkowanie z
tego tytułu kwoty 32,8 tys. zł,
- zbędnego korzystania z pośrednictwa Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego
w zamawianiu usług gastronomicznym na potrzeby tego Urzędu,
- niecelowego delegowania Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego
do udziału z grupą rzemieślników lubelskich, m.in. na Międzynarodowych Targach
Rolniczych w ERIE w USA. Koszty pobytu w USA obciążające Urząd wyniosły
5,8 tys. zł,
- nieracjonalnego wydatkowania kwoty 145,5 tys. zł na dojazdy do pracy
wicewojewodów i dyrektora generalnego,
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- nieprzestrzegania przez Zakład Obsługi Urzędu zasad i trybu udzielania zamówień
publicznych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, przy udzielaniu zamówień na kwotę 430 tys. zł,
- braku weryfikacji przez Urząd Wojewódzki rzetelności wniosków organów
samorządowych o dotacje dla instytucji kultury w zakresie zawartych w nich
danych o sytuacji finansowej tych instytucji.
W zakresie nadzoru nad gospodarką finansową podległych bądź nadzorowanych
jednostek lub korzystających z dotacji budżetowych:
- stwierdzono nieprawidłowości w sprawowaniu przez Wojewodę funkcji organu
założycielskiego, który wbrew zasadom rachunku ekonomicznego - zaniedbując
obowiązki nadzoru - dopuścił do nabycia przez przedsiębiorstwo państwowe
FS - HOLDING w Lublinie akcji prywatnej spółki HERBAPOL-BIAŁYSTOK
za kwotę 26.770 tys. zł. Objęto akcje spółki po cenie emisyjnej 500 zł za akcję,
znacznie przekraczającej wartość nominalną (100 zł), wnosząc kapitał pieniężny
państwowego przedsiębiorstwa do spółki prywatnej będącej w trudnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Działanie to NIK uznała za niecelowe, niegospodarne
i zrealizowane z niedostatecznym zabezpieczeniem interesów finansowych Skarbu
Państwa. Na wniosek NIK podjęto działania o odzyskanie tej kwoty, a prokuratura
prowadzi stosowne postępowanie w tej sprawie,
- kontrola

inwestycji

wieloletnich

wykazała,

że

Wojewoda

nie

posiadał

dostatecznego rozeznania o przebiegu ich finansowania. W ciągu 20 lat budowy
Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie zaawansowanie finansowe tej inwestycji nie
przekroczyło 20%. Stwierdzono również aż 13-krotne naruszenie przez inwestora
zastępczego (Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji) zasad, form lub trybu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. W sprawie tej zostanie
zawiadomiony rzecznik dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu art. 138 ust.
1 pkt. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 rok w części 85/06 - województwo lubelskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zwiększenie efektywności w windykacji należności budżetowych, w tym okresowe
analizowanie procesu windykacji należności z poszczególnych tytułów.
2. Wnikliwe rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dotacje
dla instytucji kultury. Wnioski kierowane do Ministra winny zawierać rzetelne dane
wraz z uzasadnieniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych jednostek.
3. Przyspieszenie

procesów

związanych

z

komercjalizacją

i

prywatyzacją

przedsiębiorstw państwowych na zasadach określonych ustawą (z dnia 30 sierpnia
1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych).
4. Zwiększenie staranności w dokonywaniu wyboru wykonawców, analiz związanych
z prywatyzacją przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim jest
Wojewoda Lubelski oraz powoływanie do komisji dokonujących oceny ofert
i odbioru tych opracowań osób o niezbędnych kwalifikacjach.
5. Ograniczenie zlecania wykonania dodatkowych opinii do analiz prywatyzacyjnych
jedynie do niezbędnych, uzasadnionych przypadków i wyeliminowanie (zaprzestanie)
praktyki zlecania tych prac pracownikom wydziału Gospodarki Urzędu
Wojewódzkiego będących jednocześnie członkami komisji ds. oceny ofert oraz
odbioru analiz.
6. Pełniejszy nadzór i kontrolę celowości wydatkowania środków finansowych,
w szczególności na:
- wyjazdy w delegacje służbowe, zwłaszcza zagraniczne,
- wydatki reprezentacyjne między innymi poprzez wyeliminowanie pośrednictwa
Zakładu Obsługi w organizowaniu usług gastronomicznych, oraz koszty
związane z codziennymi dojazdami pracowników funkcyjnych do Urzędu
(z miejsca stałego zamieszkania).
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CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 33.631 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 5.873 tys. zł, tj. o 21,2%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.488 tys. zł,
tj. o 19,5%, a realnie wzrosły o 8,5%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: wpływy w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9142 - Urzędy wojewódzkie
z tytułu m.in. grzywien, kar i różnych opłat, które planowane w wysokości 9.205 tys. zł
wykonane zostały w kwocie 7.640 tys. zł, tj. w 83%; w dziale 74 - Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7552 - Gospodarka
gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży i odpłatnego udostępniania
nieruchomości Skarbu Państwa wykonane w kwocie 10.233 tys. zł, tj. o 2.169 tys. zł
(o 26,9%) wyższej niż planowano; w dziale 89 - rozdziale 8992 w wysokości 3.993 tys. zł,
tj. 14,4% ogólnej kwoty dochodów części 85/08 wpływy z najmu i dzierżaw
składników majątkowych Skarbu Państwa. Dochody te wykonano w 94,5% (3.775 tys.
zł); w dz. 85 - Ochrona zdrowia, rozdziale 8531 - Inspekcja sanitarna, gdzie na
zaplanowane w ustawie dochody w kwocie 1.166 tys. zł, uzyskano 2.776,6 tys. zł, tj. o 138%
więcej, m.in. w następstwie zwiększenia, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2000
r., obsady kadrowej w punktach granicznej kontroli sanitarnej i wydłużenia czasu
pracy.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- niedokonania wpłaty do budżetu dochodów z najmu i dzierżawy mienia Skarbu
Państwa przez Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp.
w kwocie 822,6 tys. zł, tj. 2,4% wykonanych dochodów części 85/08, z powodu
wykorzystania ich na finansowanie własnych potrzeb w I kw. 2001 r.,
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- opóźnienia w wystawianiu tytułów wykonawczych w odniesieniu do mandatów
karnych kredytowanych. Do postępowania windykacyjnego pozostały mandaty na
kwotę 5.582,2 tys. zł, mimo istotnej poprawy w tym zakresie w porównaniu
do 1999 r.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/08 województwo lubuskie w wysokości 497.855 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 179.387 tys. zł (w tym z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie
2.187 tys. zł i z rezerw celowych - 177.200 tys. zł), do łącznej wysokości
677.242 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.:
- działu 86 - Opieka społeczna o kwotę 45.806 tys. zł, w tym na dotacje celowe dla
gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (18.458 tys. zł),
sfinansowanie wypłat zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z opieki
społecznej (12.980 tys. zł),
- działu 40- Rolnictwo o kwotę 29.478 tys. zł, w tym 21.042 tys. zł na usuwanie
skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
- działu 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 26.308 tys. zł, w tym 7.142 tys. zł
na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 10.547 tys. zł na sfinansowanie zobowiązań
z odsetkami powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek
budżetowych ochrony zdrowia wynikających z nakazów płatniczych,
- działu 50 - Transport o kwotę 20.282 tys. zł, w tym 11.970 tys. zł na koszty
integracji z Unią Europejską.
Zrealizowane wydatki wyniosły 663.485 tys. zł, tj. 98,0% planu po zmianach,
przy czym w IV kwartale decyzją Ministra Finansów ograniczono środki o kwotę
13.543 tys. zł. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 47.833 tys. zł, tj. o 7,8%, a realnie były niższe o 2,1%.
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Największy udział w planowanych i wykonanych wydatkach części 85/08
stanowiły kwoty przeznaczone na finansowanie działu 86 - Opieka społeczna.
Wydatki te określono w ustawie budżetowej w wysokości 136.491 tys. zł, zwiększono
w ciągu roku do 183.097 tys. zł i wykonano w kwocie 181.359 tys. zł, tj. w 99,1%.
Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez jednostki
samorządowe stanowiły 99,7% wydatków w tym dziale, przy czym dominowały
wydatki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze - 66.276 tys. zł oraz
funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 37.764 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2000 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie
74.880 tys. zł, w tym na inwestycje wieloletnie 56.050 tys. zł (Terminal Towarowy
w Olszynie i Drogowe Przejście Graniczne w Gubinku). W ciągu roku plan ten
zwiększono z rezerw celowych do wysokości 146.078 tys. zł, tj. o 95%. Wykonanie
tych wydatków wynosiło 127.888 tys. zł, tj. 87,5% planu po zmianach na skutek
ograniczeń wydatków budżetowych m.in. na inwestycje infrastrukturalne.
W 2000 r. zakończono roboty budowlano-montażowe na 2 ww. największych,
wieloletnich zadaniach inwestycyjnych (wydatkowano 52.313 tys. zł, tj. 41% ogólnej
kwoty wydatków majątkowych).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2.468 osoby, w tym w dziale 91 585 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 99 osób, tj. o 4,2%, przy czym w dziale 91 nie zmieniło się (585 osób).
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 403 osoby, w tym w dziale 91 o 73 osoby. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.035 zł, w tym w dziale 91 - 1.988 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było
wyższe o 5,6% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 o 5,0%, a realnie było niższe
o 4,1%, w tym w dziale 91 o 2,3%. W porównaniu do planowanego na 2000 r.,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 14,4%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 35.129 tys. zł, w tym
wymagalne 31.292 tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r.
zobowiązania ogółem obniżyły się o 87,9%, a zobowiązania wymagalne były niższe o
89,1%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w
kwocie 13.972 tys. zł.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 27.002 tys. zł i były równe kwocie planowanej
(po zmianach).
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.365 tys. zł i były o 5,1% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 7,7% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 111 tys. zł i były wyższe o 164,3% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie
wydatków dotyczyły:
- niecelowego przyznania Zakładowi Obsługi Gospodarczej w Gorzowie Wlkp.
funduszu wynagrodzeń w kwocie 215 tys. zł (oraz 14 etatów), tj. o 10,9% większej
niż wynikało z potrzeb. Środki te przeznaczono na wypłatę nagród dla
pracowników. Kwota ta stanowiła 0,03% wykonanych wydatków w części 85/08,
przekroczenia zakresu upoważnienia do dysponowania środkami publicznymi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na kwotę 200 tys. zł,
tj. 0,03% wykonanych wydatków w cz. 85/08, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych,
powstania w 2000 r. zobowiązań wymagalnych w kwocie 9.815 tys. zł, tj.1,5%
wykonanych wydatków ogółem w części 85/08. Ich źródłem w ponad 97% były
nie zapłacone odsetki od zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2000 r.,
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- naruszenia trybu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Roślin w Gorzowie Wlkp. przy zamówieniu na roboty budowlane
w kwocie 155,5 tys. zł, tj. 0,02% wydatków ogółem części 85/08, co stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych,
- przekroczenia planu wydatków po zmianach w Lubuskim Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp. o kwotę 34,1 tys. zł, tj. o 1,3%, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy
o finansach publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/08 - województwo lubuskie, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Pilne wdrożenie zakupionego programu komputerowego, w celu zwiększenia
stopnia windykacji należności budżetowych z grzywien wymierzonych mandatami
karnymi kredytowanymi.
2. Zwiększenie nadzoru nad pobieraniem dochodów budżetu państwa z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na drogowych przejściach
granicznych, a także wyciągnięcie prawem przewidzianych konsekwencji
w stosunku do osób winnych uszczuplenia tych dochodów.
3. Zaniechanie przekazywania przez Urząd środków budżetowych w wysokości
przewyższającej

potrzeby

Zakładu

Obsługi

Gospodarczej

wynikające

z powierzonych zadań, szczególnie w zakresie wynagrodzeń.
4. Zwiększenie nadzoru i działań kontrolnych nad realizacją wydatków budżetu
państwa, w tym badanie czy dyspozycje o wydatkowaniu środków finansowych
podejmowane były zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
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CZĘŚĆ 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 54.916 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 553 tys. zł, tj. o 1%. W porównaniu
do 1999 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.514 tys. zł, tj. o 9%, a realnie niższe
o 1%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy uzyskane w działach: 91
- Administracja państwowa - 24.449 tys. zł (plan 28.985 tys. zł) oraz 74 -Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 23.112 tys. zł (plan 21.374 tys.
zł).
Na koniec 2000 r. wystąpiły zaległości w opłatach na rzecz budżetu w łącznej
kwocie 36.726 tys. zł, co stanowiło 66,9% zrealizowanych dochodów, w tym m.in.
w dziale 91 nie zapłacone grzywny i kary - 19.078 tys. zł (51,9%), opłaty i odsetki
z tytułu uwłaszczeń osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich
zarządzie lub użytkowaniu - 9.386 tys. zł (25,6%).
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- niewystawienia 59.864 tytułów wykonawczych na niezapłacone mandaty karne
kredytowane o wartości 7.240 tys. zł i inne należności budżetowe na kwotę
37,1 tys. zł,
- nieegzekwowania kary umownej w wysokości 121.472 zł z tytułu zwłoki
w opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala w Poddębicach.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/10 województwo łódzkie w wysokości 1.043.105 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 223.231 tys. zł, do łącznej wysokości 1.266.336 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły m.in. sfinansowania skutków wdrożenia systemu wynagradzania
nauczycieli - 37.688 tys. zł i dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych -
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28.494 tys. zł i uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla
bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 20.545 tys. zł (§ 88 i § 92).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 1.243.438 tys. zł (w tym 10.343 tys. zł wydatki
niewygasające), tj. 98,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki
były w ujęciu nominalnym wyższe o 132.572 tys. zł, tj. o 11,9%, a realnie wzrosły
o 1,7%.
W strukturze zrealizowanych wydatków dominowały działy: 86 Opieka
społeczna - 35%, 93 Bezpieczeństwo publiczne - 29,2% i 85 Ochrona zdrowia - 9,7%.
Wydatki

działu

86

zaplanowane

w

ustawie

budżetowej

na

kwotę

363.350 tys. zł, zwiększono w ciągu roku o 43.140 tys. zł (o 20,3%) i wykonano
w kwocie 435.221 tys. zł (99,6%) - głównie jako dotacje celowe dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania zlecone i własne. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w
ujęciu nominalnym wyższe o 83.760 tys. zł, tj. o 23,8%, a realnie wzrosły o 12,5%.
Wydatki niewygasające w tym dziale wyniosły 4.043 tys. zł i mają wspierać w 2001 r.
programy inicjowane przez organy samorządu województwa.
Dominującymi były wydatki na: zasiłki i pomoc w naturze - 140.285 tys. zł
(32,2%) dla 85.377 osób, dla 60 domów pomocy społecznej - 113.622 tys. zł (26,1%),
finansowanie 81 placówek opiekuńczo-wychowawczych - 59.577 tys. zł (13,7%).
Wydatki majątkowe na opiekę społeczną wyniosły 7.547 tys. zł i w większości
(98,3%) wykorzystano je zgodnie z przeznaczeniem, tj. na remonty 11 domów
pomocy społecznej w 9 powiatach.
Wydatki działu 93 zaplanowane w ustawie budżetowej na kwotę 354.098 tys. zł
i zwiększone do 364.591 tys. zł, wyniosły 362.854 tys. zł (99,5%). W porównaniu do
1999 r. były one nominalnie wyższe o 47.034 tys. zł, tj. o (14,9%), a realnie wzrosły o
4,4%.
Dominowały dotacje celowe dla starostw na sfinansowanie działalności komend
powiatowych policji - 214.510 tys. zł (59,1%), państwowej straży pożarnej - 72.338
tys. zł (19,9%) i jednostek terenowych policji - 68.313 tys. zł (18,8%).
Dotację dla Policji w wysokości 6.717 tys. zł przeznaczono m.in. na adaptację
i modernizację komend miejskich i powiatowych.
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Wydatki działu 85 wykonano w wysokości 121.230 tys. zł, co stanowiło
145,4% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 95,6% planu po zmianach.
W stosunku do 1999 r. wydatki były wyższe o 41.449 tys. zł, tj. o (52%), a realnie
wzrosły o 38%.
Niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z nieprzekazania przez
Ministerstwo Finansów pełnych środków w stosunku do planu, tj. m.in. 5.222 tys. zł
dotacji z rezerw celowych na program działań osłonowych i restrukturyzacji
w ochronie zdrowia oraz 465 tys. zł na wydatki medycyny pracy. W konsekwencji nie
zrealizowano w 9 jednostkach ochrony zdrowia planowanych zadań inwestycyjnych
na kwotę 1.852 tys. zł oraz zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4.884 tys. zł.
Przekroczono planowane wydatki na pozostałą działalność o 2.596 tys. zł,
tj. prawie 5-krotnie, ze względu na konieczność wypłaty - m.in. poprzez zajęcia
komornicze - odszkodowań i rent w kwocie 2.069 tys. zł zasądzonych prawomocnymi
wyrokami z tytułu utraty zdrowia podczas leczenia. Ministerstwo Finansów z rezerwy
celowej przekazało na ten cel 560 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4.546 osoby, w tym w dziale 91 1.338 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 216 osób, tj. o 5%, a w dziale 91 niższe o 21 osób, tj. o 1,5%. W porównaniu
do planowanego limitu przeciętne zatrudnienie było niższe o 935 osób, a w dziale 91
o 292 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.043 zł,
w tym w dziale 91 - 2.060 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 9%, w tym w dziale 91 o 12,1%,
a realnie było niższe o 1%, w tym w dziale 91 wyższe o 1,8%. W porównaniu
do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe
o 15,4%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 78.933 tys. zł, w tym
wymagalne 69.861 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 80,8% i 82,8%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 2.707 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1999 r. o 31%.
Przychody zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 27.458 tys. zł i były niższe o 16% od kwoty
planowanej (po zmianach).
Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.713 tys. zł i były o 11% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach). Wpłaty do budżetu wyniosły 421 tys. zł i były niższe
o 69% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- wydatkowania przy budowie Filharmonii Łódzkiej kwoty 3.075,0 tys. zł,
z naruszeniem prawa (m.in. poświadczenie w protokole odbioru nieukończonych
robót),
- niegospodarnego

wydatkowania

podczas

realizacji

inwestycji

wieloletnich

790,8 tys. zł,
- pozyskania dodatkowych środków w kwocie 37,2 tys. zł na zwiększenie ilości
etatów, pomimo możliwości wykonania zadań bez dodatkowego zatrudnienia.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/10 - województwo łódzkie, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie efektywnych działań windykacyjnych należności z tytułu mandatów
karnych kredytowanych i innych należności budżetowych.
2. Wnioskowanie o dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, po dokładnym
przeanalizowaniu faktycznych potrzeb.
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3. Uregulowanie

sposobu

ewidencjonowania

majątku

trwałego

Urzędu

Wojewódzkiego oraz określenia składników majątkowych Zakładu Obsługi
i odpowiednie ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej.
4. Zwrot do budżetu nieprawidłowo wydatkowanych środków inwestycyjnych
w kwocie 1.414,4 tys. zł.
CZĘŚĆ 85/12 – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 70.549 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 10.583 tys. zł, tj. o 17,6%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 11.988 tys. zł, tj. o 20,5%, a realnie wzrosły o 9,4%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były dochody z gospodarki gruntami
i nieruchomościami w kwocie 31.198 tys. zł, z grzywien i kar – 16.349 tys. zł oraz
z opłat paszportowych w wysokości 10.103 tys. zł.
Uzyskanie wyższych niż planowano dochodów, było spowodowane m.in.
aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, większą liczbą załatwionych
wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- uszczuplenia dochodów o 75 tys. zł w wyniku zaliczenia 13,2 tys. zł wpływów
z czynszów i działalności statutowej na dochody środka specjalnego oraz
nieustalenia i niedochodzenia należności w kwocie 61,8 tys. zł z tytułu czynszu
za wynajem lokali w budynku Skarbu Państwa, co stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),
- nieprzekazania na dochody budżetu 12,1 tys. zł, pozostałości środka specjalnego
zlikwidowanego z końcem 2000 r.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki budżetu państwa w części
85/12 w wysokości 1.049.144 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone
o 328.238 tys. zł, do łącznej wysokości 1.377.382 tys. zł, tj. o 31,3%. Z rezerwy
ogólnej budżetu państwa wydatki zwiększono o 3.011,7 tys. zł, a z rezerw celowych o
320.354,9 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.349.766 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 16.205 tys. zł, tj. 98% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 72.284 tys. zł, tj.
o 5,6%, a realnie były niższe o 4,0%.
Dominujący udział w wydatkach miało 5 działów, tj. 86 – Opieka społeczna –
30,4%, 93 – Bezpieczeństwo publiczne – 28,1%, 91 – Administracja państwowa
i samorządowa – 9,4%, 85 – Ochrona zdrowia – 9% i 40 - Rolnictwo – 7,7%.
- w dziale 86 – Opieka społeczna, wydatki wyniosły 410.911 tys. zł, tj. 98,9%
budżetu po zmianach. Najwięcej środków przeznaczono na zasiłki i pomoc
w naturze – 35,1%, na domy pomocy społecznej – 28,3%, dotacje celowe
na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 13,5%.
- w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne, wydatki wyniosły 380.001 tys. zł,
tj. 98,3% budżetu po zmianach. Największy udział miały wydatki na utrzymanie
komend powiatowych Policji – 61,8% i komend powiatowych Państwowej Straży
Pożarnej – 17,1%.
- w dziale 91 – Administracja państwowa, wydatki wyniosły 126.587 tys. zł,
tj. 99,1% budżetu po zmianach. Najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie
urzędu wojewódzkiego – 55,8%, powiatowych urzędów pracy – 15,9%, kuratorium
oświaty – 6,4%, inspekcji ochrony środowiska – 5,6%.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano 154.418 tys. zł, tj. 11,4% ogółu
wydatków, w tym 22.000 tys. zł na budowę szpitali w Chrzanowie i Nowym Targu
oraz ochronę rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego, natomiast 64.125 tys. zł na inne
zadania inwestycyjne własne gmin i powiatów.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4.917 osób, w tym w dziale 91 –
1.365 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 180 osób, tj. o 3,8%, przy czym w dziale 91 było niższe o 12 osób, tj. 0,9%.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 875 osób, a w dziale 91 o 365 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.110 zł,
w tym w dziale 91 – 2.163 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 8,9% w ujęciu nominalnym, w tym
w dziale 91 o 10,5%, a realnie było niższe o 1,1%, przy czym w dziale 91 było wyższe
o 0,4%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 16,7%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 110.657 tys. zł,
w tym wymagalne 102.958 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 83,4% i 84,4%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 871 tys. zł. Były one niższe w porównaniu do wykonania 1999 r. – o 77,6%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 33.071 tys. zł i były niższe o 1,1% od kwoty
planowanej (po zmianach). Nie wystąpiły dotacje dla tej formy działalności.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 33.202 tys. zł i były niższe o 1,4% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 51,1% wyższe niż wykonanie w 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 293 tys. zł i były niższe o 70,2% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- utworzenia

w

budżecie

Wojewody

Małopolskiego

nieformalnej

rezerwy

budżetowej w wysokości 546,1 tys. zł, co było działaniem niezgodnym z art. 89 ust.
3 ustawy o finansach publicznych,
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- dopuszczenia do powstania zobowiązań wymagalnych w:
a) Kolejowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w wysokości
118,8 tys. zł, w wyniku czego przekroczono plan wydatków o 2,8 tys. zł,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138
ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych,
b) Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Krakowie w kwocie
15,1 tys. zł,
c) Zarządzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu w kwocie
4,3 tys. zł, w wyniku czego przekroczono plan wydatków o 4,1 tys. zł,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust.
1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych,
- wydatkowania środków z naruszeniem zasad gospodarności oraz celowości, w:
a) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - kwoty 84,1 tys. zł,
b) w Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Krakowie - 7 tys. zł,
c) w Zarządzie Zespołów Zabytkowych Krakowa - 4 tys. zł,
d) w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej - 99 tys. zł,
- wydatkowania środków finansowych z naruszeniem zasad, form lub trybu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w:
a) Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej – 220,0 tys. zł,
b) Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Krakowie – 51,2 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 2000 r. w części 85/12 – województwo małopolskie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie działań zmierzających do rzetelnego określenia zapotrzebowań na dotacje
celowe przez jednostki samorządu terytorialnego.

385
2. Podjęcie działań racjonalizujących zatrudnienie w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim oraz podległych jednostkach.
Przestrzeganie zasad ustalonych zarządzeniem Wojewody Małopolskiego przy
udzielaniu dotacji celowych gminom i powiatom na dofinansowanie inwestycji
realizowanych jako zadania własne.
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 157.953 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 6.316 tys. zł, tj. o 3,9%.
W porównaniu do 1999 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe
o 38.314,4 tys. zł, tj. o 32%, a realnie wzrosły o 26.231 tys. zł, tj. o 19,9%.
Główne źródła dochodów w 2000 r. stanowiły:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności – 84.530,2 tys. zł, co stanowiło 53,5%
zrealizowanych dochodów ogółem;
- grzywny nałożone w formie mandatów karnych – 31.897,7 tys. zł (20,2%), w tym
mandatów kredytowanych – 24.946,3 tys. zł i mandatów gotówkowych –
6.951,4 tys. zł;
- opłaty paszportowe oraz za karty czasowego pobytu – 13.865 tys. zł (8,8%).
Stwierdzone nieprawidłowości po stronie dochodów dotyczyły kwoty
21.109,9 tys. zł (13,4% dochodów ogółem) i wynikały z braku windykacji nałożonych
w 2000 r. grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych. Działania
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego skupiły się w 2000 r. na egzekwowaniu tych
należności za lata 1998 – 1999, które w całości zostały objęte egzekucją. W ocenie
NIK pozwoliło to uniknąć przedawnienia należności. Dochody z tytułu mandatów
wyniosły 31.897,7 tys. zł – 82,7% planu i stanowiły tylko 30% należności. Zaległości
nie objęte działaniami windykacyjnymi w zrealizowanych dochodach ogółem
stanowiły – 13,4%.
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Ponadto w porównaniu z 1999 r. wzrosły zaległości o 9,8% w dochodach
ujmowanych w sprawozdaniu Rb-27 (z 83.201 tys. zł do 91.391,4 tys. zł).
W sprawozdaniu nie wykazano stanu zaległości w dochodach budżetu państwa,
realizowanych przez jednostki powiatowe samorządu terytorialnego. Tylko według
informacji ze Starostwa Powiatu Warszawskiego stan tych zaległości wynosił
132.250,1 tys. zł.

Wydatki
Zrealizowane wydatki w 2000 r. wyniosły 2.321.205 tys. zł (w tym: wydatki
niewygasające 20.085 tys. zł), tj. 98,2% budżetu po zmianach (2.363.536 tys. zł).
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 176.419 tys. zł, tj. o 8,2%, a realnie niższe o 1,7%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w działach:
- 93 - Bezpieczeństwo publiczne – 33,4% ogółu wydatków (774.664 tys. zł);
- 86 - Opieka społeczna – 28,8% ogółu wydatków (667.945 tys. zł);
- 85 - Ochrona zdrowia – 9,9% ogółu wydatków (230.956 tys. zł);
- 91 - Administracja państwowa – 8,7% ogółu wydatków (202.276 tys. zł);
- 79 - Oświata i wychowanie – 5,7% ogółu wydatków (133.562 tys. zł).
Niewykonanie planu wydatków w części 85/14 wynikało m.in. z otrzymania
z Ministerstwa Finansów środków w kwocie niższej o 41.684 tys. zł niż wynikało
z planu po zmianach.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 wynosiło 14.333 osoby, w tym w dziale 91 –
2.398 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 954 osoby, tj. o 7,1%, a w dziale 91 – mniejsze niż w 1999 r. o 22 osoby, tj. o 0,9%.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 2.822 osoby, a w dziale 91 o 730 osób. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.258 zł., w tym w dziale 91 – 2.225 zł.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 roku
było wyższe o 9,4,% w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 wyższe o 13,6%,
a realnie było niższe o 0,6%, w tym w dziale 91 wyższe o 3,2%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 144.266,6 tys. zł,
w tym wymagalne 116.900,2 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 84,4% i o 87,4%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 17.286,7 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r.
o 55,7%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych wyniosły ogółem 76.176,8 tys. zł, i były niższe o 2,4% od kwoty
planowanej. W 2000 roku nie było dotacji z budżetu państwa dla tej formy
działalności.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 76.176,8 tys. zł i były o 2,4% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 33,4% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 478,1 tys. zł i były niższe o 34,3% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły kwoty 25.175,1
tys. zł (1,1% ogółu wydatków) i dotyczyły:
- nieprzekazania Staroście Powiatu Pułtuskiego zadania inwestycyjnego „Budowa
Szpitala w Pułtusku”, co w konsekwencji spowodowało wzrost zobowiązań budżetu
(wraz z odsetkami) do kwoty 20.554,4 tys. zł;
- zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan finansowy w 2000 r. w rozdziale
9142 – Administracja państwowa (w części realizowanej przez MUW) w kwocie
4.620,7 tys. zł, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w
art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.
Pozostałe nieprawidłowości, to:
- wydatkowanie 17.286,7 tys. zł na spłatę zaległości wraz z odsetkami (§ 39 – kary
i odszkodowania), co było spowodowane nieuregulowaniem zobowiązań jednostek
oświaty i służby zdrowia z lat poprzednich;
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- nieprzestrzeganie ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia ewidencji
księgowej i dokumentowania operacji księgowych w Wojewódzkim Inspektoracie
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz w Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Farmaceutycznej;
- nieprzestrzeganie

ustawy

o

zamówieniach

publicznych

w

jednostkach

otrzymujących środki z MUW: m.in. Urzędzie Miejskim w Siedlcach,
Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Farmaceutycznej, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/14 – województwo mazowieckie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podjęcie działań celem odzyskania należnych budżetowi dochodów z tytułu
grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
2. Wprowadzenie do ewidencji księgowej

i

podawanie

w sprawozdaniach

o dochodach od 2001 r. stanu zaległości w dochodach budżetu państwa,
realizowanych przez powiaty, które od 1 stycznia 2001 r. mają obowiązek
informowania o tym MUW.
3. Przejęcie przez Wydział Administracyjno-Budżetowy MUW pełnej ewidencji
i poboru należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych.
4. Niedopuszczenie do powstawania zobowiązań wymagalnych.
5. Podjęcie skutecznych działań w celu przekazania zadania inwestycyjnego „Budowy
Szpitala w Pułtusku” Staroście powiatu pułtuskiego, co zapobiegnie narastaniu
odsetek.
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CZĘŚĆ 85/16 – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 22.836 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 252 tys. zł tj. o 1,1%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 649 tys. zł, tj. o 2,9%,
a realnie były niższe o 6,5%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były dochody w działach:
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa (9.882 tys. zł), tj. 43,3% ogółem
dochodów,
- 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne (9.667 tys. zł),
tj. 42,3% ogółem dochodów.
Niższe o 1.558 tys. zł, od planowanych w ustawie budżetowej dochody
uzyskano w dziale 91, co było spowodowane słabą skutecznością działań
windykacyjnych urzędów skarbowych w stosunku do należności z tytułu grzywien,
opłat i mandatów karnych kredytowanych (w całości w rozdziale 9142).
Zaległości podatkowe i niepodatkowe wg stanu na koniec grudnia 2000 r.
wyniosły 6.779 tys. zł i wzrosły w stosunku do 1999 r. o 59,2%. Największe zaległości
na koniec 2000 r. wystąpiły w dziale 91 w kwocie 6.319 tys. zł i dotyczyły w 94%
zaległości powstałych w rozdziale 9142 (§ 76 – grzywny i kary).

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/16 –
województwo opolskie w wysokości 390.716 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone o 121.253 tys. zł, do łącznej wysokości 511.969 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły m.in.:
- usuwania skutków powodzi z 1997 r.

- 31.061 tys. zł,

- skutków wdrażania Karty Nauczyciela

- 13.755 tys. zł,
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- dofinansowania dodatków mieszkaniowych

- 13.527 tys. zł,
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- programu działań osłonowych i restrukturyzacji
w jednostkach ochrony zdrowia
- dofinansowania wypłaty zasiłków z pomocy społecznej

-

9.235 tys. zł,

-

9.140 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 504.880 tys. zł, w tym wydatki niewygasające
w wysokości 5.175 tys. zł, co stanowiło 98,6% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 39.901 tys. zł, tj. o 8,6%,
a realnie były niższe o 1,4%.
W strukturze zrealizowanych wydatków dotacje dla jednostek samorządowych
stanowiły 82,2% (414.911 tys. zł), a wydatki na zadania statutowe i funkcjonowanie
państwowych

jednostek

organizacyjnych

podległych

Wojewodzie

–

15,9%

(80.161 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 1.948 osób, w tym w dziale 91 –
506 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 108 osób, tj. 5,9%, w tym w dziale 91 o 40 osób mniej, tj. o 7,3%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 331 osób,
a w dziale 91 o 87 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r.
wyniosło 2.111 zł, w tym w dziale 91 – 2.106 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 13,3% w ujęciu
nominalnym, w tym w dziale 91 o 19,7%, a realnie wzrosło o 2,8%, w tym w dziale 91
o 8,7%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 16,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 39.791 tys. zł, w tym
wymagalne 37.086 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 388,7% i 417,6%. Z tytułu nieterminowej płatności
zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie 1.988 tys. zł, co oznacza wzrost
w porównaniu do wykonania w 1999 r. o 18%.
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Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 9.393 tys. zł i były niższe o 2,5% od kwoty planowanej (po zmianach).
Nie wystąpiły dotacje z budżetu dla tej formy działalności.
Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wynosiły
10.086 tys. zł i były o 2,2% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 11,3%
wyższe niż wykonanie w 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 122 tys. zł i były
wyższe o 229,7% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
- dokonania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej
o ponad 5% tj. o kwotę 20,9 tys. zł wbrew ograniczeniu wynikającemu z art. 96,
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 3 tej ustawy,
- utworzenia nieformalnej rezerwy w dziale 91, rozdział 9153 – Urzędy
marszałkowskie w kwocie 399 tys. zł, rozdysponowanej następnie dla powiatowych
urzędów pracy,
- zapłacenia odsetek w kwocie 26,5 zł przez Wydział Organizacji Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Ośrodka
Wypoczynkowego „Chrobry” w Pokrzywnej, co stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach
publicznych,
- w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu dokonanie zakupów
na kwotę 18,4 tys. zł z naruszeniem trybu przy udzielaniu zamówień publicznych.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/16 – województwo opolskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zaniechanie tworzenia nieformalnych rezerw w budżecie Wojewody Opolskiego.
2. Nieprzekraczanie zakresu upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków
publicznych między rozdziałami, powodującymi ich zwiększenie o więcej niż 5%.
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 35.467 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 1.013 tys. zł, tj. o 2,8%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.810 tys. zł, tj. o 15,7%,
a realnie wzrosły o 5,1%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: dział 91 - Administracja
państwowa i samorządowa - 18.686 tys. zł, dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne - 12.099 tys. zł, dział 40 - Rolnictwo - 2.664 tys. zł.
Decydujący wpływ na nie wykonanie planu dochodów miało uzyskanie
niższych od planowanych wpływów w dziale 91 - Administracja państwowa
i samorządowa o 2.202 tys. zł oraz zajęcie w drodze egzekucji komorniczych części
środków z rachunku subkonta dochodów na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa
zaciągniętych przed 1 stycznia 1999 r. z zakresu ochrony zdrowia (1.820 tys. zł)
i oświaty i wychowania (316 tys. zł).
Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej dochody osiągnięto w większości
działów, w tym największe różnice między planem i wykonaniem dotyczyły działów:
93 - Bezpieczeństwo publiczne - o 1.326 tys. zł, 85 - Ochrona zdrowia - o 574 tys. zł,
74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - o 494 tys. zł
oraz 79 - Oświata i wychowanie - o 450 tys. zł.
Najbardziej istotny wpływ na powyższe przekroczenia planu miały dochody
uzyskane w § 77 - Różne dochody i w § 80 - Dochody związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
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Uchybienia, stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły nie wpłacenia 50% zysku (kwota 6.465 zł), osiągniętego za I półrocze
2000 r. przez gospodarstwo pomocnicze - Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego, co stanowiło - w myśl przepisu art. 138 ust. 1 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych - naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/18 województwo podkarpackie w wysokości 847.116 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 274.465 tys. zł, do łącznej wysokości 1.121.581 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły: § 89 - Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 97.641 tys. zł, § 86 - Dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
o 31.793 tys. zł, § 88 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o 27.398 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.101.039 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające w wysokości 6.496 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 88.529 tys. zł, tj.
o 8,7%, a realnie niższe o 1,2%.
W wydatkach ogółem dominowały wydatki poniesione w działach:
- 86 - Opieka społeczna - 321.736 tys. zł, tj. 29,2%. W porównaniu do wykonania
w 1999 r. były nominalnie wyższe o 46.667 tys. zł, tj. o 17,0%, a realnie wzrosły
o 6,2%,
- 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 255.096 tys. zł, tj. 23,2%. W porównaniu
do wykonania w 1999 r. były nominalnie wyższe o 37.904 tys. zł, tj. o 17,5%,
a realnie wzrosły o 6,7%,
- 85 - Ochrona zdrowia - 141.825 tys. zł, tj. 12,9%. W porównaniu do wykonania
w 1999 r. były nominalnie niższe o 11.890 tys. zł, tj. o 7,7%, a realnie
niższe o 16,2%.
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W strukturze wydatków największy udział miały dotacje, które według ustawy
budżetowej zaplanowano na poziomie 685.652 tys. zł (80,9% wydatków ogółem), a po
zmianach planu zostały zwiększone do 935.678 tys. zł.
Wykorzystane dotacje wynosiły 910.482 tys. zł, co stanowiło 82,7% wydatków
ogółem. Odbiorcami prawie 99% dotacji były jednostki samorządowe, z tego: powiaty
otrzymały 479.433 tys. zł ( tj.53,3% ), gminy - 340.294 tys. zł (37,9% )
a województwo samorządowe - 79.343 tys. zł ( 8,8% ).
Na wydatki majątkowe przeznaczono 156.977 tys. zł, tj. 14,3% wydatków
ogółem poniesionych w 2000 r.
Efektami rzeczowymi poniesionych nakładów inwestycyjnych były m.in.:
195 km zbudowanych wodociągów, 475 km kanalizacji sanitarnych, 9 oczyszczalni
ścieków, 9,7 km zmodernizowanych obwałowań Wisły i Wisłoki, 7,2 ha
zmeliorowanych użytków rolnych, 18,5 km uregulowanych potoków. Dofinansowano
roboty budowlane "Regionalnego Centrum Widowiskowo - Sportowego" w
Rzeszowie oraz w szpitalach w Mielcu, Lubaczowie, Przeworsku i Tarnobrzegu, co
umożliwiło oddanie do użytku części tych obiektów.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 4.047 osób, w tym w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa 998 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 103 osoby, tj. o 2,6%, w tym w dziale
91 - było niższe o 16 osób, tj. o 1,6%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 802 osoby, a w dziale 91 – o 320
osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.071 zł,
w tym w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa 2.278 zł. W porównaniu
do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 7,8%
w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 o 13,4%, a realnie niższe o 2,3%, w tym w
dziale 91 wyższe o 3,3%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 13,4%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 84.140 tys. zł, w tym
wymagalne 60.234 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 80,7% i 85,6%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań, zaciągniętych w latach
poprzednich, w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie 16.644 tys. zł, co oznacza wzrost
w porównaniu do wykonania 1999 r. o 30,3%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 22.731 tys. zł i były niższe o 8,9% od kwoty
planowanej po zmianach.
W 2000 r. nie dotowano z budżetu zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i środków specjalnych.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 23.253 tys. zł i były niższe o 8,3% od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 6,0% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 49 tys. zł i były niższe o 73,2% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w zakresie realizacji
wydatków dotyczyły dokonania przez Wojewodę Podkarpackiego przeniesień
wydatków pomiędzy rozdziałami powodującymi, niezgodnie z postanowieniami
art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zwiększenie planu wydatków
w rozdziale 8553 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
o 142,5%, tj. o 275 tys. zł.
Wydatkowano ponadto kwotę 72.344,38 zł - z naruszeniem zasad, form i trybu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez 2 jednostki podległe
Wojewodzie Podkarpackiemu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (18.367,38 zł) i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale (53.977 zł). Stosownie do treści art. 138 ust.1 pkt 12 ustawy
o finansach publicznych - naruszenie zasad i trybu przy udzielaniu zamówień
publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/18 - województwo podkarpackie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji podmiotowych, zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Niezwłoczne przejęcie dokumentacji związanej z długoterminowymi należnościami
budżetowymi jednostek z terenu byłego województwa przemyskiego.
3. Dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
4. Regulowanie zobowiązań wobec budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 24.749 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 2 tys. zł. W porównaniu do 1999 r.
dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 4.557 tys. zł, tj. o 15,5%, a realnie były
niższe o 23,3%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: użytkowanie nieruchomości
Skarbu Państwa (7.870,1 tys. zł), mandaty i grzywny (5.855 tys. zł), opłaty
paszportowe (4.241 tys. zł).
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły niedostatecznej windykacji, przez starostwa powiatowe,
należności z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, ponieważ zaległości
w realizacji tych dochodów na koniec 2000 roku wynosiły 5.597 tys. zł. Łączna kwota
zaległości wyniosła na koniec 2000 roku 15.054 tys. zł, co stanowiło 60,8%
zrealizowanych dochodów. W odniesieniu do kwoty 2.235 tys. zł nie podjęto żadnych
działań windykacyjnych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych z
tytułu zaniechania pobierania należności budżetowych.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/20 województwo podlaskie - w wysokości 513.657 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 151.334 tys. zł, do łącznej wysokości 664.991 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie działów:
- 86 Opieka społeczna o 58.024 tys. zł,
- 79 Oświata i wychowanie o 46.037 tys. zł,
- 85 Ochrona zdrowia o 18.634 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 652.600 tys. zł, w tym wydatki niewygasające
w wysokości 5.288 tys. zł, tj. 98,1% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 71.543 tys. zł, tj. o 12,0%, a realnie były
wyższe o 2,0%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki w działach:
- 86 - Opieka społeczna, w którym zrealizowano wydatki w kwocie 189.791 tys. zł
(29,1% ogółu wydatków). Finansowano głównie: wypłaty zasiłków i dodatków
mieszkaniowych (101.601 tys. zł), utrzymanie 20 domów pomocy społecznej
prowadzonych od 1 stycznia 1999 roku przez powiaty (36.331 tys. zł) i działalność
8 środowiskowych domów samopomocy (2.194 tys. zł).
- 93 - Bezpieczeństwo publiczne, w którym zrealizowano wydatki w kwocie 177.677
tys. zł, (27,2%). Środki były wykorzystane głównie na działalność statutową
wojewódzkich i powiatowych jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
- 91 - Administracja państwowa, wydatki wyniosły 72.939 tys. zł (11,2%). Środki
wykorzystano głównie na utrzymanie części jednostek budżetowych oraz
na budowę i utrzymanie przejść granicznych.
W 2000 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 55.126 tys. zł,
co stanowiło 85,8% planu po zmianach.
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Efektem

rzeczowym

poniesionych

nakładów

było

między

innymi:

zmeliorowanie 1046 ha użytków rolnych, wybudowanie 2 zbiorników wodnych,
wybudowanie 59,6 km sieci kanalizacyjnej, 412,6 km sieci wodociągowej, 30 szt.
oczyszczalni przyzagrodowych, oddanie do użytku 4 oczyszczali ścieków i wysypiska
odpadów komunalnych, przekazanie do użytku szkoły w Dubinach, modernizacja
i rozbudowa obiektów szkolnych w ramach których przekazano do użytku 68
pomieszczeń dydaktycznych.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3.026 osób, w tym w dziale 91 –
Administracja państwowa 730 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie
w 2000 r. było wyższe o 167 osób, tj. o 5,8%, zaś w dziale 91 niższe o 60 osób, tj. o
7,6%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 629 osób, a w dziale 91 o 152 osoby.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.151 zł,
w tym w dziale 91 - 2.142 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 7,4% w ujęciu nominalnym, w tym
w dziale 91 o 9,6%, a realnie zmniejszyło się o 2,4%, w tym w dziale 91 o 0,4%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 18,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 25.598 tys. zł, w tym
wymagalne 19.208 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 88,3% i 90,9%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 1.727 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1999 r.
o 72,5%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 18.320 tys. zł i były niższe o 3% od kwoty planowanej
(po zmianach). Z budżetu w latach 1999 - 2000 r. nie dotowano wymienionych wyżej
form organizacyjno - prawnych sektora finansów publicznych.
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 18.341 tys. zł i były niższe o 3,4% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 9,2% niższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 125 tys. zł i były wyższe o 9,2% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Ustalone w toku kontroli NIK uchybienia w zakresie realizacji budżetu przez
Wojewodę Podlaskiego dotyczyły:
- utworzenia przez Wojewodę Podlaskiego rezerw - w wydatkach zaplanowanych
w ustawie budżetowej na pomoc społeczną oraz na finansowanie kosztów
oświetlenia dróg publicznych, dla których gminy nie są zarządcami, na łączną
kwotę 6.647 tys. zł. Ustawa o finansach publicznych nie dopuszcza możliwości
tworzenia przez wojewodów rezerw budżetowych,
- przekazania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji w kwocie 785 tys. zł na wydatki
inwestycyjne związane z budową nowych punktów świetlnych gminom, mimo że
samorządy złożyły wnioski o dotacje, w których nie określono kosztu planowanej
inwestycji oraz terminu realizacji. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 9 ustawy
o finansach publicznych stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kontrole NIK wykazały również uchybienia w realizacji wydatków przez
jednostki budżetowe podległe Wojewodzie Podlaskiemu, bądź inne jednostki
korzystające z dotacji budżetowych, w tym:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (inwestor bezpośredni)
i w Przedsiębiorstwie Obsługi Inwestycji w Białymstoku (inwestor zastępczy)
w związku z realizacją inwestycji wieloletniej - rozbudowa i modernizacja Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego w Białymstoku stwierdzono, że zadanie realizowano
bez aktualnej dokumentacji inwestycji, z naruszeniem prawa budowlanego i ustawy
o zamówieniach publicznych. Ustalono również, że inwestor zastępczy akceptował
i przedstawiał do rozliczenia faktury za dostawy i roboty nie zrealizowane.
Delegatura NIK w Białymstoku skieruje do prokuratury zawiadomienia o
popełnieniu

przestępstwa.

Ponadto

Delegatura

NIK
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w Białymstoku skierowała do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wniosek o ukaranie za udzielanie zamówień
z naruszeniem zasad i trybu ustawy o zamówieniach publicznych, tj. o czyn
określony w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota
wydatków wykonanych z naruszeniem prawa podczas realizacji inwestycji
wieloletniej wyniosła w 2000 roku 5.225 tys. zł;
- w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku stwierdzono niezgodne
z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji, udzielenie zamówień z naruszeniem
zasad, formy lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych oraz bezprawne
przyznanie

nagród

dyrekcji.

Łączna

kwota

wydatków

zrealizowanych

z naruszeniem ustawy o finansach publicznych wyniosła 1.350 tys. zł;
- w Urzędzie Gminy w Narwi udzielono zamówienia o wartości 133 tys. zł
z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrole NIK wskazały również na inne fakty, które chociaż nie stanowiły
naruszenia przepisów, miały wpływ na realizację budżetu. I tak:
- Wojewoda Podlaski, prowadząc postępowanie w sprawie wyłonienia inwestora
zastępczego na realizację modernizacji i rozbudowy międzynarodowego drogowego
przejścia granicznego w Kuźnicy przyjął, że kryterium ceny stanowi tylko 45%
ogółu czynników decydujących o wyborze oferty. Doprowadziło to do
wytypowania inwestora powierniczego - Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji
w Białymstoku, który zaoferował cenę o 1.928 tys. zł wyższą (prawie trzykrotnie
wyższą) od ceny zaoferowanej przez konkurenta spełniającego wszystkie kryteria
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz (zdaniem komisji przetargowej)
posiadającego mniejsze doświadczenie;
- brak wyposażenia wag elektronicznych w oprogramowanie komputerowe
o wartości 3,4 tys. zł był przyczyną nie pobierania opłat za przejazd
nienormatywnych pojazdów na przejściu granicznym w Budzisku, co spowodowało
uszczuplenia dochodów budżetu państwa z tytułu niepobierania opłat w wysokości
ok. 10,8 mln zł.
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Do nieprawidłowości w realizacji budżetu w 2000 roku, należy zaliczyć
również:
- opóźnienia w wydawaniu przepisów, które sprawiły, że w budżecie pozostały
niewykorzystane środki z 2000 roku w kwocie 1.810 tys. zł;
- niewykorzystanie

150

tys.

zł

przekazanych

Wojewodzie

Podlaskiemu

na wspomożenie restrukturyzacji placówek służby zdrowia;
niestosowanie opracowanego harmonogramu realizacji wydatków, który (podobnie jak
w 1999 roku) z powodu dużej liczby decyzji Ministra Finansów (95 decyzji
w ciągu 2000 roku) nie był aktualizowany.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 rok w części 85/20 - województwo podlaskie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Planowanie

wydatków

na

oświetlenie

dróg

publicznych

oraz

ich

rozdysponowywanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Finansów.
2. Zwiększenie nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi przez
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.
Sprawowanie ścisłego nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 57.574 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 7.333 tys. zł, tj. o 14,6%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 1.516 tys. zł, tj. o 2,7%,
a realnie były niższe o 6,7%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: opłaty za trwały zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie
31.929 tys. zł (55,4% dochodów ogółem) oraz wpływy z tytułu grzywien, kar i opłat
paszportowych w kwocie 17.189 tys. zł (29,9%).
Wyższe dochody niż planowano w ustawie budżetowej na 2000 r. osiągnięto
w 6 działach, w tym o 6.679 tys. zł, tj. o 26,4% w dziale 74 - Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne. Spowodowane to było
zaniżeniem

przez

Urząd

planu

dochodów

z

tego

tytułu

oraz

większym

zainteresowaniem starostw ich realizacją, w wyniku zmiany przepisów pozwalających
na pozostawienie części dochodów (5%) w powiecie.
Niższe od planowanych dochody zrealizowano w 2 działach, w tym w dziale 91
- Administracja państwowa i samorządowa. Uzyskanie w dziale 91 dochodów
niższych o 3.504 tys. zł, tj. o 16,9% w stosunku do planu spowodowane było głównie
nieuzyskaniem planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły głównie:
- dopuszczenia do przedawnienia należności Skarbu Państwa w wysokości
1.373 tys. zł z tytułu mandatów karnych kredytowanych, m.in. na skutek zaniedbań
w organizacji poboru tych należności w latach ubiegłych, co stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o
finansach publicznych,
- nieskierowania do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych na łączną kwotę
13.699 tys. zł dotyczących nałożonych w latach 1999-2000 mandatów karnych
kredytowanych,
- niepodjęcia działań w celu wyegzekwowania lub zlikwidowania należności
długoterminowych w wysokości 3.703 tys. zł, dotyczących niespłaconych rat
i odsetek od pożyczek zaciągniętych ze zlikwidowanego w 1991 r. Wojewódzkiego
Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego (WFRBM),
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- nieodprowadzenia przez Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku do budżetu państwa kwoty 253 tys. zł z tytułu najmu powierzchni
biurowych i mieszkalnych, a także przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Farmaceutycznej kwoty 24,8 tys. zł, stanowiącej niewyegzekwowanie należności
po zlikwidowanym środku specjalnym, oraz przez Dom Pomocy Społecznej
w Gniewie do budżetu starostwa kwoty 10,8 tys. zł z tytułu świadczenia usług
żywieniowych dla osób spoza DPS - u,
- umorzenia, bez rzetelnego rozeznania sytuacji finansowej dłużnika, wierzytelności
Skarbu Państwa wobec Gdańskiego Klubu Sportowego "Wybrzeże" w wysokości
24,3 tys. zł, powstałej z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
oraz odsetek w kwocie 14,2 tys. zł,
- nierzetelnego prognozowania przez Urząd dochodów budżetowych z tytułu opłat za
trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu
Państwa oraz braku rozeznania przez Urząd sytuacji w zakresie realizacji tych
należności przez powiaty i podejmowanych przez nie w tym zakresie działań
egzekucyjnych (zaległości wynosiły 21.411 tys. zł i stanowiły 56,6% ogółu
zaległości i 37% zrealizowanych dochodów),
- niepodjęcia działań windykacyjnych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz
Starostwo Powiatowe w Człuchowie dotyczących zaległości z tytułu opłat
za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - w kwocie 1.190,9 tys. zł,
- potrącenia przez Urząd Miejski w Gdańsku w styczniu i w pierwszej połowie lutego
2000 r. 5% od dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa, tj. kwoty 19 tys. zł i przyjęcia jej jako dochodu powiatu, mimo, że
przepisy, które stanowiły podstawę do takiego potrącenia, weszły w życie dopiero
od 15 lutego 2000 r.,
- prowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Malborku i Urząd Miejski w Słupsku
opieszale i w ograniczonym zakresie działań windykacyjnych, dotyczących
zaległości z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w wyniku
czego budżet państwa nie uzyskał dochodów w łącznej kwocie 586,8 tys. zł,
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- zaniżenia przez Urząd w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych za 2000 r.
kwoty zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych o 1.548 tys. zł, tj.
o 11%.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/22 województwo pomorskie w wysokości 849.836 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone głównie z rezerw celowych o 214.800 tys. zł, do łącznej
wysokości 1.064.636 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: wypłat
dodatków mieszkaniowych (40.866 tys. zł), zasiłków z pomocy społecznej
(26.120 tys. zł), podwyżek płac dla nauczycieli (26.973 tys. zł) oraz programów
działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia (17.285 tys. zł).
Zrealizowane wydatki, po uwzględnieniu wydatków, które nie wygasły
z upływem 2000 r., (w wysokości 6.753 tys. zł) wyniosły 1.044.742 tys. zł, tj. 98,1%
budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 84.312 tys. zł, tj. o 8,8%, a realnie niższe o 1,2%.
W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej (31,5%), bezpieczeństwa publicznego
(29,1%), ochrony zdrowia (11,2%) oraz administracji państwowej (8,7%).
Zrealizowane w 2000 r. wydatki na opiekę społeczną w kwocie 329.185 tys. zł
(w tym niewygasające 3.085 tys. zł) stanowiły 98,6% planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki te wzrosły nominalnie o 20,6%, a realnie o 9,5%.
Środki te w 99,6% przekazano jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji
na realizację zadań bieżących. Z kwoty tej wydatkowano m.in. na zasiłki i pomoc
w naturze - 115.448 tys. zł (35%), domy pomocy społecznej - 69.874 tys. zł (21,2%)
oraz dodatki mieszkaniowe - 40.866 tys. zł (12,4%).
Zrealizowane w 2000 r. wydatki na bezpieczeństwo publiczne w kwocie
303.768 tys. zł stanowiły 100% planu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki
te wzrosły nominalnie o 16,9%, a realnie o 6,2%. Z kwoty tej m.in. wydatkowano na:
utrzymanie komend powiatowych Policji (180.532 tys. zł), działalność Komendy
Wojewódzkiej Policji (61.534 tys. zł) oraz utrzymanie komend powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej (48.724 tys. zł).
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W ustawie budżetowej na 2000 r. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę
96.327 tys. zł. W ciągu roku zostały one zwiększone o 27.804 tys. zł (o 28,9%)
do kwoty 124.131 tys. zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości
110.483 tys. zł, co stanowiło 89% planu. Urząd na omawiane wydatki nie otrzymał
z Ministerstwa Finansów środków w kwocie 13.517 tys. zł. W 2000 r. 52% wydatków
majątkowych (57.382 tys. zł) przeznaczono na inwestycje wieloletnie, w tym budowy
szpitali w Słupsku i Chojnicach (43.344 tys. zł). Na realizację zadań z zakresu
gospodarki wodno - kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 24.534 tys. zł. Pozostałe
wydatki majątkowe dotyczyły m.in.: dofinansowania modernizacji i rozbudowy
obiektów oświatowych (8.767 tys. zł) oraz obiektów Policji i Państwowej Straży
Pożarnej (7.473 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3.777 osób, w tym w dziale 91 963 osoby. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 395 osób, tj. o 11,7%, w tym w dziale 91 o 33 osoby, tj. o 3,5%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 717 osób,
a w dziale 91 o 249 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.199 zł,
w tym w dziale 91 - 2.208 zł. W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 17,5%. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 6,3% w ujęciu
nominalnym, w tym w dziale 91 o 8,1%, a realnie było niższe o 3,4%, w tym w dziale
91 o 1,9%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 126.942 tys. zł,
w tym wymagalne 121.267 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 85,6% i 86,2%.
Zobowiązania wymagalne prawie w całości dotyczyły zobowiązań powstałych
przed reformami ochrony zdrowia i administracji.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r., wyniosły 37.728 tys. zł i były wyższe o 4,1% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 7,6% wyższe niż wykonanie 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 38.399 tys. zł i były o 3,6% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 9,7% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 271 tys. zł i były niższe o 49,5% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie
wydatków dotyczyły:
- sfinansowania przez Urząd ze środków bieżących wydatków inwestycyjnych
na budowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 3.195 tys. zł, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych,
naruszeń przepisów o udzielaniu zamówień publicznych (przez Urząd, 2 jednostki
budżetowe, gospodarstwo pomocnicze oraz 3 jednostki samorządu terytorialnego)
na kwotę ogółem 1.754,6 tys. zł, w tym nieprzestrzegania zasad, form lub trybu
przy udzielaniu zamówień publicznych na kwotę 1.542,2 tys. zł, co stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w z art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych,
wydatkowania w sposób nieprawidłowy ogółem kwoty 6.816 tys. zł przy realizacji
dwóch inwestycji wieloletnich, w tym zapłaty przez inwestora „Budowy Szpitala w
Chojnicach” kwoty 6.580 tys. zł za urządzenia niedostarczone, bądź dostarczone, a
nieuruchomione, tj. niezgodnie z postanowieniami umowy,
- przekazania przez Urząd dotacji w wysokości 23.089 tys. zł dla powiatów
na realizację zadań bieżących bez zawarcia stosownych porozumień oraz
przekazania w formie zaliczki kwoty 47,6 tys. zł, zamiast zwrotu poniesionych
wydatków na modernizację oświetlenia, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych,
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- niepoinformowania przez Urząd jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu
terytorialnego o ostatecznych kwotach wynikających z układu wykonawczego,
odpowiednio o: 2.113 tys. zł i 9.670 tys. zł,
przekroczeń planowanych wydatków w Urzędzie oraz w 2 jednostkach budżetowych o
kwotę ogółem 753,9 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
niezwrócenia w obowiązującym terminie przez gminy i powiaty niewykorzystanych
kwot dotacji w wysokości 83 tys. zł, przeznaczonych na zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego oraz przez
Sztumskie Towarzystwo Oświatowe części dotacji w kwocie 30 tys. zł przekazanej
na uruchomienie Rodzinnego Domu Dziecka,
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez Urząd Miejski w Słupsku części
dotacji w kwocie 5,1 tys. zł, otrzymanej na opracowania geodezyjne
i kartograficzne, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
z art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
nieuwzględniania przez Wojewodę przy dokonywaniu okresowych ocen realizacji
budżetu zagadnień dotyczących prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z
budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości
wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania
dotacją z budżetu państwa,
wykazania przez Urząd Miejski w Słupsku w sprawozdaniach budżetowych danych
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, co stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 14
ustawy o finansach publicznych,
dopuszczenia przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu do naruszenia
dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 138 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, tj. zaniedbanie obowiązków w zakresie nadzoru przy udzielaniu
zamówień publicznych.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/22 - województwo pomorskie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu, poprzez eliminowanie przypadków
naruszania przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Kontynuowanie działań mających na celu likwidację zaległych należności
budżetowych.
3. Przestrzeganie zasad udzielania dotacji.
4. Wyegzekwowanie niewykorzystanych środków dotacji budżetowych.
5. Przestrzeganie przepisów przy dokonywaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, opłacanych w całości lub części ze środków publicznych.
CZĘŚĆ 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 122.703 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 25.298 tys. zł, tj. o 26,0%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 23. 191 tys. zł,
tj. o 23,3%, a realnie wzrosły o 12,0%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były:
- dochody w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne w kwocie 52.511 tys. zł, co stanowiło 42,8% dochodów ogółem.
W stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r. dochody wykonane były wyższe
o 2.511 tys. zł, tj. o 5,0%. Przyczyną uzyskania wyższych dochodów były
zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ponadplanowe dochody
z tytułu sprzedaży budynków mieszkalnych i użytkowych - stanowiących
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własność Skarbu Państwa, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
dochody w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa w kwocie 43.275 tys.
zł, co stanowiło 35,3% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody budżetowe były
wyższe w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej na 2000 r. o 1.590 tys.
zł, tj. o 3,8%. Dominującą kwotę w tym dziale stanowiły dochody z tytułu
czynszów dzierżawnych i nabycia prawa własności do budynków i innych lokali
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stwierdzono nierzetelność w zakresie prognozy dochodów z tytułu odpłatnego
nabycia budynków i lokali oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Państwa i określania zaległości w ich realizacji. Śląski Urząd Wojewódzki nie
dysponował bowiem pełnymi informacjami o wykonaniu przez starostów dochodów
budżetowych i zaległości z tego tytułu.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nieobjęcia działaniami egzekucyjnymi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych w kwocie 19.187 tys. zł
(tj. 47,1% ogółu tych zaległości),
dopuszczenia do przedawnienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim należności
z tytułu mandatów karnych kredytowanych w kwocie 1,4 tys. zł, co stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.
Ponadto

stwierdzono

nieobciążenie

wykonawcy

karami

umownymi

w wysokości 10,1 tys. zł za przekroczenie terminu wykonania opracowania „Plan
Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/24 –
województwo śląskie w wysokości 1.675.827 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały
zwiększone (per saldo) o 439.059 tys. zł, do łącznej wysokości 2.144.886 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: dotacji celowych na realizację własnych
zadań bieżących gmin w kwocie 125.921 tys. zł, dotacji celowych na realizację
inwestycji własnych powiatu w kwocie 99.243 tys. zł, dotacji celowych na realizację
bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 36.575 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.081.908,2 tys. zł (w tym 20.744 tys. zł –
wydatki niewygasające), tj. 98,4% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 208.742 tys. zł, tj. o 11,1%, a realnie
wzrosły o 1,0%.
W strukturze wydatków zrealizowanych w 2000 r., najwyższe wykonano
w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 591.910 tys. zł, tj. 28,4%. Wydatki
te były wyższe od ustalonych w ustawie budżetowej na 2000 r. (575.452 tys. zł) o 2,9% oraz
niższe od planu po zmianach (592.001 tys. zł) o 91 tys. zł, tj. o 0,02%. W porównaniu do
1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 84.713 tys. zł, tj. o 16,7%, a realnie
wzrosły o 6,0%. Dominujące wydatki w tym dziale stanowiły dotacje celowe na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat - w
kwocie 468.788 tys. zł (§ 92), w tym dla powiatowych komend policji - 369.843 tys. zł
oraz powiatowych komend państwowej straży pożarnej - 98.945 tys. zł.
Na opiekę społeczną (dział 86) wydatkowano 565.154 tys. zł, co stanowiło
27,1% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki były wyższe od ustalonych
w ustawie budżetowej na 2000 r. (450.892 tys. zł) o 25,3% oraz niższe od planu
po zmianach (570.679 tys. zł) o 1,0%. W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu
nominalnym były wyższe o 132.381 tys. zł, tj. o 30,6%, a realnie wzrosły o 18,6%.
Dominujące wydatki w tym dziale stanowiły dotacje celowe na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zlecanych gminom (§ 88) w kwocie
226.731 tys. zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze - 156.153 tys. zł oraz dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 94) w kwocie
187.675 tys. zł.
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Wydatki majątkowe w 2000 r. wyniosły 397.018 tys. zł. Efekty rzeczowe
wydatków majątkowych dotyczyły m.in. modernizacji sieci wodociągowej oraz 4
pawilonów szybkich odpraw paszportowo – celnych na drogowym przejściu
granicznym

w

Cieszynie,

zakupu

kserokopiarek,

sprzętu

komputerowego

i oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 6.112 osób, w tym w dziale 91 –
1.765 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 812 osób, tj. o 15,3%, w tym w dziale 91 o 42 osoby, tj. o 2,4%. W porównaniu
do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 1.332
osoby, a w dziale 91 o 760 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000
r. wyniosło 2.248 zł, w tym w dziale 91 – 2.456 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 10,0%, w tym w
dziale 91 o 11,5%.
W

porównaniu

do

planowanego

na 2000

r.

przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 21,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 71.561 tys. zł, w tym
wymagalne 63.867 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 92,7% i 93,3%. W kwocie 63.867 tys. zł zobowiązań
wymagalnych 99,9%, tj. kwotę 63.866 tys. zł stanowiły zobowiązania wymagalne
przejęte w związku z reformą służby zdrowia i administracji (62.272 tys. zł) oraz
zobowiązania z tytułu refundacji leków dla uprawnionych (1.594 tys. zł).
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 11.863 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r.
o 33,7%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 41.783 tys. zł i były niższe o 18,7% od kwoty
planowanej (po zmianach).
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 40.491 tys. zł i były o 16,2% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 13,2% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 976 tys. zł i były niższe o 73,2% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- braku należytego nadzoru ze strony Wojewody nad realizacją inwestycji
wieloletnich:
- „Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej”, gdzie stwierdzono m.in. zawyżenie
kosztów o 44,6 tys. zł oraz wydatkowano kwotę 24,7 tys. zł z naruszeniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy
o finansach publicznych,
- „Kompleksowa

przebudowa

tramwajowej

infrastruktury

technicznej

w aglomeracji katowickiej”, gdzie m.in. stwierdzono dokonanie wypłaty kwoty
13.429,2 tys. zł, zamiast potrącenia jej z wcześniej udzielonej zaliczki oraz
zawyżenie kosztów o 31,1 tys. zł, a także zlecenie przez inwestora Przedsiębiorstwo

Komunikacji

Tramwajowej

w

Katowicach

-

robót

inwestycyjnych w kwocie 115,0 tys. zł z naruszeniem zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych;
- nienaliczenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i Śląskim Kuratorium Oświaty
odsetek za 2000 r od zobowiązań w kwocie 413 tys. zł, co było niezgodne
z dyspozycją art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości;
- nierzetelnego dokumentowania kosztów eksploatacji samochodów będących
w dyspozycji Kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota ok. 27 tys. zł);
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- przekroczenia w 3 jednostkach budżetowych, tj. w Śląskim Wojewódzkim
Inspektoracie Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Śląskim Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Nasiennej oraz w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach
klasyfikacji budżetowej o kwotę 0,9 tys. zł, co stanowiło naruszenie art. 92 pkt 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i zgodnie z art. 138
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- przekazania przez Śląski Urząd Wojewódzki środków z rezerwy ogólnej w kwocie
253 tys. zł niezgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach Ministra Finansów
i Wojewody;
- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy
celowej w Śląskim Kuratorium Oświaty w kwocie 241,3 tys. zł, co stanowiło
naruszenie art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- uszczuplenia środków publicznych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wskutek
zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań w jednej jednostce na kwotę
34,6 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w
art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;
- nierzetelnego rozliczania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim kosztów eksploatacji
pomieszczeń w budynkach Skarbu Państwa (kwota 134,1 tys. zł);
- niewyegzekwowania przez Śląski Urząd Wojewódzki zwrotu kwoty 2,1 tys. zł
z tytułu dotacji na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto w pozostałych jednostkach, które otrzymały środki z części 85/24 –
Województwo Śląskie stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na:
- niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu dotacji w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie w kwocie 29,4 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
- pobraniu dotacji celowej w nadmiernej wysokości w Urzędzie Miasta
w Częstochowie w kwocie 9,8 tys. zł oraz wykazaniu przez Dom Pomocy
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Społecznej w Zbrosławicach w rozliczeniu środków z rezerwy celowej kwoty
7,24 tys. zł, wynikającej z dwukrotnego naliczenia przez wykonawcę podatku
VAT;
- niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków otrzymanych z rezerwy
ogólnej w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach na kwotę 95,1 tys. zł,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust.
1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kwoty 15.984,9 tys. zł, tj. 0,8%
wydatków ogółem.
We wszystkich ww. przypadkach o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych powiadomiono kierowników jednostek kontrolowanych, w tym w 4
przypadkach opracowywane są wnioski o ukaranie.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za
2000 r. w części 85/24 – województwo śląskie, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Zwiększenie

nadzoru

Wojewody

nad

dyscypliną

wydatkowania

środków

publicznych w jednostkach podległych.
2. Wykorzystanie przez służby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkich
dostępnych

środków

organizacyjno-prawnych

koniecznych

do

bieżącego

egzekwowania zaległości budżetowych (w szczególności z tytułu mandatów
karnych kredytowanych).
3. Wzmożenie nadzoru Wojewody nad realizacją inwestycji wieloletnich oraz
ponowne rozważenie możliwości zmian organizacyjnych i prawnych form
działalności

Przedsiębiorstwa

Komunikacji

Tramwajowej

uwzględniających zadania samorządu województwa.

w

Katowicach,
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CZĘŚĆ 85/26 -WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wynosiły 20.351,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 1.243,5 tys. zł, tj. o 5,8%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były wyższe w ujęciu nominalnym
o 3.071 tys. zł, tj. o 17,8%, a realnym o 7,0%. Do projektu ustawy budżetowej na
2000 r. zgłoszono propozycję dochodów w kwocie 18.854 tys. zł, tj. niższych o 25%
od planowanych na 1999 r. i o 13% od przyjętych w ustawie budżetowej na 2000 r.
Głównymi źródłami dochodów były wpływy

z tytułu: użytkowania

nieruchomości Skarbu Państwa - 7.342 tys. zł, mandatów karnych kredytowanych 5.938 tys. zł i opłat paszportowych - 3.544 tys. zł.
Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły niepodjęcia do
końca 2000 r. czynności egzekucyjnych wobec zaległości w kwocie 1.960 tys. zł
z tytułu mandatów karnych kredytowanych, stanowiących 9,0% planowanych
dochodów, braku aktualnej informacji o zasobach nieruchomości Skarbu Państwa,
od których naliczano opłaty oraz nie prowadzenia kontroli realizacji dochodów
z tytułu gospodarowania tymi nieruchomościami.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/26 województwo świętokrzyskie w wysokości 640.550 tys. zł. W ciągu roku wydatki
zostały zwiększone o 139.954 tys. zł do łącznej wysokości 780.504 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły między innymi:
- działu 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 50.118 tys. zł (o 1.042%), w tym
rozdziałów: 7911 - Szkoły podstawowe o 24.671 tys. zł (o 4.146%), 7912 Gimnazja o 11.848 tys. zł (o 6.235%), 8295 - Pozostała działalność o 4.694 tys. zł
(o 879%);
- działu 85 - Ochrona zdrowia o kwotę 24.274 tys. zł, tj. o 15% w tym rozdziałów:
8511 - Szpitale ogólne o 7.123 tys. zł (o 9,3%), 8524 - Składki na ubezpieczenie
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zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
o 10.686 tys. zł (o 94,8%).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 766.123 tys. zł, w tym wydatki niewygasające
w wysokości 7.662 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 128.205 tys. zł, tj. o 20,1%, a realnym o
9,1%.

Minister

Finansów

w

2000

r.

przekazał

do

budżetu

Wojewody

Świętokrzyskiego środki w kwocie 759.085 tys. zł, tj. o 21.419 tys. zł mniej
od wydatków planowanych po zmianach.
Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego określone w ustawie budżetowej na 2000 r. w kwocie 536.808 tys. zł. W
trakcie wykonywania budżetu dotacje te zostały zwiększone do wysokości 669.263
tys. zł, tj. o 24,7%, i zrealizowane w kwocie 646.847 tys. zł, tj. w 96,6% planu po
zmianach.
Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono dla jednostek samorządu terytorialnego
na:
- finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej,
które określono w ustawie budżetowej w kwocie 298.629 tys. zł, w 2000 r. dotacje
te zwiększono do wysokości 326.017 tys. zł, a wykonano w kwocie 322.276 tys. zł,
tj. w 98,8% planu po zmianach;
- dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, które zostały
określone w ustawie budżetowej w wysokości 226.428 tys. zł, w 2000 r. dotacje
zwiększono do kwoty 320.465 tys. zł a wykonano w kwocie 301.794 tys. zł,
tj. w 94,2% planu po zmianach;
- w ramach dotacji do inwestycji własnych (zrealizowanych w wysokości
151.229 tys. zł) dofinansowano między innymi: budowę sieci wodociągów
wiejskich w 51 gminach, kanalizacji sanitarnej w 10 gminach, usuwanie skutków
powodzi na drogach w 10 gminach, rozbudowę 10 szpitali i 2 domów pomocy
społecznej oraz modernizację 4 placówek ochrony zdrowia, budowę hali sportowej
i kontynuowanie 2 inwestycji wieloletnich - Świętokrzyskie Centrum Onkologii i
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii.
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Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2.312 osób, w tym w dziale 91Administracja państwowa i samorządowa 570 osób. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 166 osób, tj. o 7,7%, w tym w dziale
91 o 28 osób, tj. o 5,0%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia,
przeciętne zatrudnienie było niższe o 341osób, a w dziale 91 o 147 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.055 zł,
w tym w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa 2.195 zł. W porównaniu
do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 2,3%
w ujęciu nominalnym, w tym w dziale 91 o 4,8%, a realnie było niższe o 7,1%, w tym
w dziale 91 o 4,8%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe w porównaniu
do planowanego o 12,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 57.533 tys. zł, w tym
wymagalne 52.878 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 89,7% i o 90%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 2 tys.
zł. W 1999 r. kwota zapłaconych odsetek wyniosła 1.551 tys. zł.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 17.613 tys. zł i były o 105 tys. zł, tj. o 0,6% wyższe od
kwoty planowanej (po zmianach). W roku 2000 jednostki te nie były dotowane.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 17.440 tys. zł i były niższe o 0,4% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 21,6% wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 101 tys. zł, i były o 37,3% niższe od wykonanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- utworzenia nieformalnej rezerwy budżetowej poprzez nierozdysponowanie
wydatków w kwocie 71 tys. zł;
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- nierozdzielenia w układzie wykonawczym na poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego dotacji w kwocie 17.309 tys. zł, tj. 3,2% kwoty przewidzianej
w ustawie budżetowej na 2000 r.;
- przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w kwocie 3.516 tys. zł na
dofinansowanie inwestycji własnych z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej
bez ustalonych i zaopiniowanych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
zasad i kryteriów podziału tych dotacji;
- braku właściwego nadzoru nad wykonaniem wydatków budżetowych; między
innymi poprzez niedokonywanie kwartalnych ocen wykonania budżetu;
- wydatkowania z naruszeniem prawa kwoty 19,5 tys. zł;
- niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania dotacji na dofinansowanie inwestycji
własnych powiatu w kwocie 209,7 tys. zł;
- braku przejrzystych zasad podziału dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz nie określenia zakresów zadań planowanych do zlecenia
tym jednostkom w działach 79 - Oświata i wychowanie i 86 - Opieka społeczna;
- braku

skutecznego

nadzoru

nad

realizacją

zatrudnienia

i

wynagrodzeń

w Świętokrzyskim Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia, w którym
planowane zatrudnienie wykonano w 51,6%, a wynagrodzenia w 99,2% oraz
wypłacono

kadrze

kierowniczej

premie

wynoszące

od

50,3

do

83,6%

wynagrodzenia rocznego tej kadry.
Naruszenia

dyscypliny

finansów

publicznych

dotyczyły:

niezgodnego

z przeznaczeniem wydatkowania przez Zarząd Powiatu Starachowickiego dotacji
celowej w kwocie 209,7 tys. zł oraz przekroczenia zakresu upoważnień do zaciągania
zobowiązań obciążających budżet w 2 państwowych jednostkach budżetowych:
Wojewódzkim

Inspektoracie

Skupu

i

Przetwórstwa

Artykułów

Rolnych

na kwotę 17 tys. zł oraz w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków
na kwotę 14 tys. zł.
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Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/26 - województwo świętokrzyskie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Bieżące rozdysponowanie otrzymanych środków budżetowych i zaprzestanie
tworzenia nieformalnych rezerw.
2. Zgłaszanie do projektu ustawy budżetowej propozycji wydatków opartych
o rozpoznanie faktycznych potrzeb jednostek samorządowych i państwowych
jednostek budżetowych.
3. Terminowe informowanie jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków.
4. Niezwłoczne informowanie Ministra Finansów o dokonanych zmianach w podziale
dotacji.
5. Podjęcie

działań

w

zakresie

skuteczniejszego

egzekwowania

dochodów

budżetowych.
6. Egzekwowanie merytorycznego uzasadniania wniosków i decyzji w sprawach
proponowanych zmian i przesunięć w planach wydatków budżetowych.
7. Skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu zobowiązań.
8. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad bieżącym wykonaniem dochodów i wydatków
oraz dokonywanie kwartalnych ocen wykonania budżetu.
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 31.002 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 11.306 tys. zł, tj. o 57,4%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 6.834 tys. zł, tj. o 28,3%, a realnie wzrosły o 16,5%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były wpływy z: mandatów karnych
i opłat paszportowych - 13.536 tys. zł oraz odpłatności za wykorzystywanie majątku
Skarbu Państwa - 12.680 tys. zł.
Największe różnice między dochodami planowanymi a zrealizowanymi
wystąpiły z tytułu odpłatności za wykorzystywanie majątku Skarbu Państwa, które
były wyższe o 8.680 tys. zł (217,0%) i wynikały głównie z nietrafnego prognozowania
dochodów.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
- nierealnego prognozowania dochodów na kwotę 11.306 tys. zł (36,5% dochodów).
W szczególności dotyczyło to wpływów z wykorzystywania nieruchomości Skarbu
Państwa, które zaplanowano w kwocie 4.000 tys. zł, a wykonano w wysokości
12.680 tys. zł;
- niewystarczających działań windykacyjnych dotyczących kwoty 1.906 tys. zł (6,1%
dochodów),

pochodzącej

głównie

z

mandatów

karnych

kredytowanych.

Spowodowało to utrzymanie się na wysokim poziomie zaległości budżetowych
(7.501 tys. zł), które na koniec 2000 r. stanowiły 24,2% dochodów ogółem.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/28 województwo warmińsko-mazurskie w wysokości 613.478 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki zostały zwiększone o 197.665 tys. zł , do łącznej wysokości 811.143 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie:
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych - 52.340 tys. zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wypłatę zasiłków pomocy
społecznej - 16.120 tys. zł,
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- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa
do zasiłku - 14.600 tys. zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji
własnych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym 10.032 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 796.680 tys. zł, w tym wydatki niewygasające
w wysokości 5.924 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach. W porównaniu do 1999 r.
wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 107.058 tys. zł, tj. o 15,5%, a realnie
wzrosły o 4,9%.
Najwyższe wydatki poniesiono na:
- zapewnienie świadczeń pomocy społecznej w różnych formach w kwocie
297.503 tys. zł (37,2% wydatków ogółem), które stanowiły: 142,8% kwot
wg ustawy budżetowej, 98,4% planu po zmianach i 129,4% wykonania 1999 r.
Wykorzystane środki na zasiłki i pomoc w naturze (104.141 tys. zł), dodatki
mieszkaniowe (52.340 tys. zł) i domy pomocy społecznej (50.383 tys. zł)
przeznaczono głównie na realizację świadczeń obligatoryjnych, tj. rent socjalnych,
zasiłków stałych i wyrównawczych, zasiłków z tytułu ciąży i macierzyństwa,
dodatków mieszkaniowych oraz na utrzymanie domów pomocy społecznej.
Na pomoc fakultatywną w formie zasiłków okresowych z powodu ograniczonych
środków finansowych wydatkowano zaledwie 17.311 tys. zł, tj. o 2,2% mniej niż
w 1999 r. i objęto nimi tylko 53% osób korzystających z pomocy obligatoryjnej,
tj. o 7% mniej niż w 1999 r.;
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego przez jednostki policji, straży pożarnej
i obrony cywilnej. Wydatki na ten cel wyniosły o 206.676 tys. zł (26,1% wydatków
ogółem) i stanowiły 102,9% kwot według ustawy budżetowej, 100,0% planu po
zmianach i 116,7% wykonania 1999 r. Najwyższe kwoty przeznaczono na
utrzymanie komend powiatowych Policji (117.482 tys. zł - 56,8% wydatków działu
93) i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ( 44.822 tys. zł - 21,7%
wydatków działu 93);
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- dofinansowanie zadań w ochronie zdrowia, na które wydatkowano 78.944 tys. zł,
tj. 9,7% wydatków ogółem. Kwota ta stanowiła: 158,8% wielkości ujętych
w ustawie budżetowej, 100,4% budżetu po zmianach i 161,2% wykonania 1999 r.
Najwyższe kwoty przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (28.777 tys. zł), utrzymanie
powiatowych i wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej (22.705 tys. zł)
oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i osłonowych
w ochronie zdrowia (19.089 tys. zł), w tym m.in. na: budowę szpitala w Ełku 4.887 tys. zł, odbudowę Szpitala Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim 1.500 tys. zł, rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Ostródzie 1.500 tys. zł oraz modernizację Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego
w Iławie - 1.008 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2.804 osoby, w tym w dziale 91 688 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe
o 318 osób, tj. o 12,8%, w tym w dziale 91 było niższe o 28 osób, tj. o 3,9%.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było
niższe o 578 osób, a w dziale 91 o 186 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.123 zł,
w tym w dziale 91 - 2.216 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 10,6% w ujęciu nominalnym, w tym
w dziale 91 o 12,5%, a realnie wzrosło o 0,5%, w tym w dziale 91 o 2,4%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 19,3%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 71.562 tys. zł, w tym
wymagalne 60.117 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1999 r. odpowiednio o 68,7% i 73,2%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 1.005 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r.
o 56,9%.

425
Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r.
wyniosły 22.211 tys. zł i były wyższe o 1,9% od kwoty planowanej (po zmianach). W
2000 r. formy te, nie były dotowane z budżetu.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2000 r. wyniosły
21.572 tys. zł i były o 3,9% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 6,5%
wyższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.111 tys. zł i były wyższe
o 21,3% od wpłat zrealizowanych w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- udzielenia dwóch zamówień publicznych na łączną kwotę 182,8 tys. zł,
z naruszeniem zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1
pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
- niecelowego i niegospodarnego użytkowania samochodów służbowych;
- kierowania z opóźnieniem wniosków o ukaranie do rzecznika dyscypliny finansów
publicznych;
- pełnego

wydatkowania

kwot

na

wynagrodzenia

w

sytuacji

niepełnego

wykorzystania w 2000 r. limitu etatów (82,9%), przy równoczesnym zaplanowaniu na
2001 r. zwiększonej o 30 liczby etatów.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 2000 r. w części 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Urealnienie prognozowania dochodów budżetowych.
2. Obniżenie stanu zaległości budżetowych z tytułu opóźnień w wystawianiu tytułów
wykonawczych na mandaty kredytowane niezapłacone.
3. Egzekwowanie przestrzegania obowiązujących zasad przy udzielaniu zamówień
publicznych.
4. Celowe i gospodarne użytkowanie samochodów służbowych.
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5. Kontrolę

prawidłowości

dokonywanych

przez

przewoźników

rozliczeń

dopłat

budżetowych do przewozów pasażerskich.

Niezwłoczne kierowanie wniosków o ukaranie do rzecznika dyscypliny finansów
publicznych.
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 77.945,1 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej były wyższe o 9.268,1 tys. zł, tj. o 13,5%.
W porównaniu do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 11.973,4 tys. zł, tj. o 18,5%, a realnie wzrosły o 7,3%.
Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: dochody związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 36.037,6 tys. zł
(w tym opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 29.332,9 tys. zł),
dochody z tytułu nałożonych grzywien i kar w wysokości 27.219,7 tys. zł (w tym
z tytułu mandatów kredytowanych i gotówkowych - 27.217,3 tys. zł), oraz różne
opłaty w wysokości 10.272,0 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/30 województwo wielkopolskie w wysokości 1.186.573,0 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki zostały zwiększone (per saldo) o 317.705,6 tys. zł, (o 26,8%), do łącznej
wysokości 1.504.278,6 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły: dotacji celowych
przekazanych z budżetu państwa (o kwotę 199.915,0 tys. zł), w tym m.in. na
realizację: własnych zadań bieżących gmin (w § 89 o kwotę 105.204,3 tys. zł), zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (w § 88 o kwotę
30.223,5 tys. zł) i bieżących zadań własnych powiatu (w § 94 o kwotę
26.545,8 tys. zł);

wydatków

bieżących

jednostek

budżetowych

(o

kwotę

38.926,9 tys. zł), w tym m.in. na: wydatki o charakterze odszkodowawczo-sankcyjnym
(w § 39 o kwotę 11.950,2 tys. zł), składki na ubezpieczenia społeczne (w § 41 o kwotę
18.469,7 tys. zł), usługi niematerialne (w § 37 o kwotę 3.023,3 tys. zł)
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oraz wydatków majątkowych (o kwotę 79.231,1 tys. zł), w tym m.in. na: realizację
inwestycji własnych gmin (w § 86 o kwotę 24.850,6 tys. zł), finansowanie inwestycji
innych jednostek organizacyjnych (w § 73 o kwotę 21.685,5 tys. zł), inwestycje
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa (w § 02
o kwotę 11.392,0 tys. zł). Zmniejszenia wydatków dotyczyły świadczeń na rzecz osób
fizycznych (o kwotę 367,4 tys. zł).
Na realizację zadań otrzymano w trakcie 2000 r. z Ministerstwa Finansów
środki budżetowe w wysokości 1.465.803,0 tys. zł, tj. o 38.475,6 tys. zł mniej niż
wynikało z planu wydatków po zmianach.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.476.212,1 tys. zł (w tym wydatki
niewygasające z upływem 2000 r. - 11.988,0 tys. zł) i stanowiły 98,1% planu
po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 206.972,3 tys. zł, tj. o 16,3%, a realnie wzrosły o 5,6%.
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki w 3 działach: 86 Opieka społeczna (29,5%), 93 - Bezpieczeństwo publiczne (28,1%), i 85 - Ochrona
zdrowia (11,5%),
Wydatki działu 86 - Opieka społeczna, wyniosły 435.734,9 tys. zł, co stanowiło
122,0% planu według ustawy budżetowej i 98,3% budżetu po zmianach. Dominujący
udział w wydatkach tego działu miały wydatki w rozdziałach: 8613 - Zasiłki i pomoc
w naturze - 144.483,8 tys. zł (33,2%), 8611 - Domy pomocy społecznej 105.368,6 tys. zł (24,2%) oraz 8616 - Dodatki mieszkaniowe - 39.515,6 tys. zł (9,1%).
Wydatki działu 93 - Bezpieczeństwo publiczne wykonane zostały w wysokości
414.629,9 tys. zł, co stanowiło 102,8% planu według ustawy budżetowej i 99,9%
budżetu po zmianach. Największy udział w wydatkach tego działu miały wydatki
w rozdziałach: 9313 - Komendy powiatowe Policji - 252.519,9 tys. zł (60,9%), 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 76.493,7 tys. zł (18,4%) oraz
9312 - Jednostki terenowe Policji - 78.964,3 tys. zł (19,0%).
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Wydatki w dziale 85 - Ochrona zdrowia, wykonane zostały w wysokości
170.279,6 tys. zł (171,7% planu według ustawy budżetowej i 99,2% planu
po zmianach). Największy udział w wydatkach tego działu miały wydatki
w rozdziałach: 8511 - Szpitale ogólne - 48.626,5 tys. zł (28,5%), 8531 - Inspekcja
sanitarna - 47.267,8 tys. zł (27,7%), 8524 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31.663,0 tys. zł (18,6%).
Uzyskane efekty rzeczowe w wyniku realizacji wydatków majątkowych to
m.in.: w zakresie melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, zmeliorowanie 180,8 ha
użytków rolnych, uregulowanie rzek i kanałów na długości 9,10 km, wykonanie
5 budowli piętrzących i 22,2 km obwałowań oraz odbudowanie 2 zbiorników małej
retencji (4,16 mln m3). Na terenie województwa wielkopolskiego były realizowane 62
inwestycje, w tym 38 inwestycji wodociągowych oraz 24 z zakresu sanitacji wsi. Na
terenie 11 gmin wybudowano 273 nowe punkty świetlne oraz wyremontowano
7 Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowaniem objęto 11 zadań inwestycyjnych
w 9 gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem.

Z wydatków inwestycyjnych wynoszących 44.000 tys. zł, przeznaczono na
inwestycje wieloletnie: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 17.000 tys. zł,
budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji poznańskiej - 16.000 tys. zł,
rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu - 8.000 tys. zł i Szpital
Zespołu Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto w Poznaniu - 3.000 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 5.812 osób, w tym w dziale 91 1.514 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o
333 osoby (o 6,1%), w tym w dziale 91 było niższe o 60 osób (o 3,8%).
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia (po zmianach) przeciętne
zatrudnienie było niższe o 1.190 osób (o 17,0%), a w dziale 91 o 445 osób (o 22,7%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.076 zł,
w tym w dziale 91 - 2.231 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 6,4% w ujęciu nominalnym,
w tym w dziale 91 o 15,8%, a realnie było niższe o 3,4%, w tym w dziale 91
wzrosło o 5,1%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. (po korekcie sporządzonej
z datą 30 marca 2001 r.) wyniosły 58.362,5 tys. zł, w tym wymagalne 47.898,8 tys. zł
(38.264,7 tys. zł powstałe w latach ubiegłych), co oznacza spadek w porównaniu
do stanu na koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 90,2% i o 91,8%.
Wydatki

o

charakterze

odszkodowawczo-sankcyjnym

(§

39

-

kary

i odszkodowania) w 2000 r. wyniosły 11.913,2 tys. zł, co oznacza spadek
w porównaniu do wykonania 1999 r. o 11,5%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 64.217,7 tys. zł i były wyższe o 7,1% od planu
po zmianach i o 8,7% od wykonania 1999 r.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 66.192,0 tys. zł i były o 8,4% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 12,7% wyższe od wykonanych w 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 483,3 tys. zł i były wyższe o 31,3% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia polegały w szczególności na:
udzieleniu zamówień publicznych na łączną kwotę 5.757 tys. zł z naruszeniem zasad i
trybu wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych na łączną kwotę 131,3 tys. zł,
nieodprowadzeniu przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu kwoty 164,3 tys. zł,
z tytułu dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu
Państwa,
niepobraniu od wykonawcy kwoty 380,2 tys. zł z tytułu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy o realizację inwestycji wieloletniej.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych (13 przypadków) dotyczyły
w szczególności naruszenia zasad, formy lub trybu postępowania przy udzielaniu
zamówienia publicznego (8 przypadków) oraz przekroczenia zakresu upoważnienia do
dokonywania wydatków ze środków publicznych (2 przypadki) - na podstawie art. 138
ust. 1 pkt odpowiednio 12 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.

430

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/30 - województwo wielkopolskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r. w części 85/30 województwo

wielkopolskie,

przeprowadzonej

w

Wielkopolskim

Urzędzie

Wojewódzkim w Poznaniu, do Wojewody Wielkopolskiego skierowano 9 wniosków
dotyczących między innymi.:
zawierania umów na realizację zadań z zakresu opieki społecznej zgodnie ze
wskazanym w decyzjach Ministra Finansów przeznaczeniem oraz wzmocnienia
nadzoru nad realizacją umów z organizacjami pozarządowymi,
kontynuowania działań mających na celu ustalanie stanu prawnego należności
długoterminowych, w szczególności z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa, zaewidencjonowanych w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim,
przesyłania kompletnych wniosków do Ministra Skarbu w sprawie wyrażenia zgody
na

prywatyzację

oraz

planowania

wydatków

na

koszty

prywatyzacji,

uwzględniających faktyczne potrzeby w danym roku.
Ponadto NIK skierowała do 5 jednostek podległych lub nadzorowanych przez
Wojewodę i 3 jednostek samorządowych m.in. wnioski dotyczące stosowania
i przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody wyniosły 54.656,8 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 632,8 tys. zł, tj. o 1,2%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe 7.801,4 tys. zł, tj. o 16,6%,
a realnie wzrosły o 5,9%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2000 r. były: opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomościami (22.715,4 tys. zł), grzywny i kary
(13.682 tys. zł), opłaty paszportowe (5.281 tys. zł).
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły nieobjęcia przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

postępowaniem

egzekucyjnym

41.776

mandatów

nałożonych

na obywateli polskich w 2000 r. na kwotę 5.778 tys. zł.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 85/32 –
województwo zachodniopomorskie w wysokości 732.964 tys. zł. W ciągu 2000 r.
wydatki zostały zwiększone o 203.753,8 tys. zł, tj. do kwoty 936.717,8 tys. zł.
Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie działów: 86 - Opieka społeczna o 92,258,1
tys. zł, 79 - Oświata i wychowanie o 38.086,1 tys. zł oraz 85 - Ochrona zdrowia o
29.988,5 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 919.669,5 tys. zł, w tym wydatki
niewygasające - 5.708 tys. zł, tj. 98,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 53.292,2 tys. zł, tj. o 6,2%, a realnie były niższe o 3,6%.
W

budżecie

Wojewody

Zachodniopomorskiego

dominowały

wydatki,

w działach:
- 93 – Bezpieczeństwo publiczne:
w rozdziale 9313 - Komendy powiatowe Policji w wysokości 145.226,6 tys. zł,
tj. 99,9% planu po zmianach Wydatki te stanowiły (15,8% wydatków ogółem)
86 – Opieka społeczna:
- w rozdziale 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 94.609,7 tys. zł
tj. 99,9% planu po zmianach (10,3% ogólnych wydatków ogółem)
- w rozdziale 8611 - Domy pomocy społecznej w wysokości 64.630,9 tys. zł,
tj. 99,9% planu po zmianach (7,0% ogólnych wydatków ogółem).
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Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 79.664,8 tys. zł (łącznie z wydatkami
niewygasającymi w wysokości 3.934,0 tys. zł), tj. 135,4% planu i 90,3% planu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki majątkowe były niższe
o 35.047,2 tys. zł, tj. o 31,8%.
W związku z realizacją wydatków osiągnięto m.in. następujące efekty
rzeczowe:
- w dziale 40 - Rolnictwo: wykonano meliorację na powierzchni 285 ha, odbudowano
2,2 km wałów przeciwpowodziowych; przeprowadzono regulację rzek i kanałów na
długości 17,1 km; zmodernizowano i wybudowano 8 stacji wodociągowych;
wybudowano 61,6 km sieci wodociągowych; odbudowano 2 jazy;
- w dziale 70 - Gospodarka komunalna: w ramach prowadzonych inwestycji
infrastrukturalnych
wybudowano

86,9

w

gminach

zagrożonych

strukturalnym

sieci

kanalizacyjnych

(sanitarnej

km

bezrobociem,
i

deszczowej),

26 przepompowni ścieków, wybudowano i zmodernizowano 5 oczyszczalnie
ścieków; wybudowano 37,9 km sieci gazowych;
- w dziale 85 - Ochrona zdrowia: kontynuowano trzy inwestycję wieloletnie,
tj. budowę Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, budowę pawilonu położniczoginekologicznego wraz z modernizacją szpitala w Stargardzie Szczecińskim oraz
przebudowę i modernizację szpitala w Białogardzie. Ponadto prowadzono
modernizację

na

terenie

15

szpitali,

wybudowano

Stację

Sanitarno-

Epidemiologiczną w Szczecinku.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 3.556 osób, w tym w dziale 91- 827
osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 385
osób, tj. o 12,1%, w tym w dziale 91 niższe o 38 osób, tj. o 4,4%. W porównaniu do
planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 672. osoby, w
tym w dziale 91 o 212 osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.099 zł,
w tym w dziale 91 - 2.198 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 6,9%, w tym w dziale 91 o 17,1%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 15,2%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 27.014,2 tys. zł,
w tym wymagalne 22.430,4 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1999 r. odpowiednio o 90,4% i 91,9%. Udział zobowiązań
wymagalnych w wydatkach stanowił 2,4%.
Zobowiązania wystąpiły głównie w dziale 79 - Oświata i wychowanie
i wyniosły 11.171,1 tys. zł oraz w dziale 85 - Ochrona zdrowia - 9.108,9 tys. zł.
Zobowiązania powstałe w ciągu 2000 r. wyniosły 7.130,6 tys. zł, w tym zobowiązania
wymagalne 2.546,8 tys. zł. W wyniku uregulowania płatności (głównie kar
i odszkodowań) w wysokości 10.240,0 tys. zł zapłacono odsetki za zwłokę
w wysokości 4.245,8 tys. zł (w 1999 r. - 1.762,2 tys. zł), co oznacza wzrost
w porównaniu do wykonania 1999 r. o 140,9%.
Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.475,8 tys. zł i były niższe od kwoty planowanej (po
zmianach) o 10,2%. Jednostki te nie były dotowane z budżetu.
Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 29.779,7 tys. zł i były o 9,7% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 3,4% niższe niż wykonanie 1999 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 42,3 tys. zł i były wyższe o 2,2% od wpłat zrealizowanych
w 1999 r.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w cz. 85/32 dotyczyły:
- nieterminowego wydatkowania środków niewygasających w kwocie 971,6 tys. zł,
- nieterminowej płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz
Pracy, w wyniku czego dopuszczono do odsetek wynoszących 10,7 tys. zł,
co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1
pkt 11,
- wykorzystania przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, niezgodnie z dyspozycją
Ministra Finansów rezerwy celowej (poz. 5) w wysokości 21,8 tys. zł, co stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 4,
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- zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan finansowy Wojewódzkiej Inspekcji
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Szczecinie o kwotę 51,5 tys. zł, co
stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt
7,
- nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków związanych z integracją z Unią
Europejską w wys. 67 tys. zł.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 85/32 - województwo zachodniopomorskie, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Objęcie postępowaniem windykacyjnym 41.776 mandatów karnych kredytowanych
w łącznej wysokości 5.778 tys. zł.
2. Zakończenie procesu likwidacji zaległości w obejmowaniu postępowaniem
egzekucyjnym nieuregulowanych mandatów karnych kredytowanych.
Realizowanie wydatków niewygasających przed upływem ostatecznych terminów ich
wykorzystania.
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III. FUNDUSZE CELOWE
CZĘŚĆ 73 – ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dochody
W ustawie budżetowej na rok 2000 nie ustalono dochodów dla części 73
budżetu państwa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład uzyskał w 2000 r.
dochody budżetowe w kwocie 202.202 tys. zł, z tego: 202.062 tys. zł z tytułu
nadwyżki środków pieniężnych przeznaczonych na wypłaty zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz 140 tys. zł z tytułu odsetek od nienależnie
pobranych zasiłków z budżetu państwa. Kwoty te zostały terminowo odprowadzone na
rachunek urzędu skarbowego.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 73 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 22.439.907 tys. zł. W ciągu 2000 r. wydatki
zostały zwiększone o 72.883 tys. zł do łącznej wysokości 22.512.790 tys. zł.
Zwiększenie wydatków dotyczyło działu 86 – Opieka społeczna, rozdziału 8617 –
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Ponadto dokonano przeniesień wydatków,
w rozdziale 9595 – Pozostała działalność w kwocie 41.017 tys. zł i zwiększenia o tę
kwotę wydatków w rozdziale 9599 – Fundusz Alimentacyjny. Zmiany te dotyczyły
działu 95 – Ubezpieczenia społeczne.
Zrealizowane wydatki wyniosły 22.020.640 tys. zł, tj. 97,8% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 6.977.223 tys. zł, tj. o 46,4%, a realnie były wyższe o 33,0%.
Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono na:
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 150.570 tys. zł, tj. 89,4%
planu. Wydatki te były wyższe od wykonania 1999 r. o 56.622 tys. zł, tj. o 60,3 %,
a realnie o 45,6%,
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- sfinansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 4.799.584 tys. zł, tj. 101,5% planu według ustawy budżetowej i 99,9% planu
po zmianach. Wydatki te były wyższe od wykonania 1999 r. o 538.938 tys. zł
(w ujęciu nominalnym były wyższe o 12,6%, a realnie o 2,3%),
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających
na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński oraz wypłat
rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej i kosztów ich obsługi - 445.531 tys. zł, tj. 60,1% planu
po zmianach. Realizacja wydatków w tej grupie jest nieporównywalna z warunkami
roku 1999 bowiem w ustawie budżetowej na 1999 r. nie było pozycji „składka na
ubezpieczenie

emerytalne

i

rentowe

osób

przebywających

na

urlopach

wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński” (świadczenia te były
finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W roku 2000 planowano
wydatkować na ten cel kwotę 782.200 tys. zł, a na renty odszkodowawcze 600 tys. zł,
- dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 15.743.938 tys. zł, tj. 98,9% planu.
W porównaniu do 1999 r. wydatki te były wyższe o 5.792.206 tys. zł, tj. o 58,2%,
- dotację dla Funduszu Alimentacyjnego 881.017 tys. zł, tj. 100,0% planu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były wyższe o 144.468 tys. zł, tj.
o 19,6%.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dochody
Zrealizowane w 2000 r. dochody 3.250.333 tys. zł, w stosunku do planu
finansowego na 2000 r. były wyższe o 110.868 tys. zł, tj. o 3,5%. W porównaniu
do 1999 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 636.315 tys. zł, tj. o 24,3%,
a realnie o 13,0%.
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Głównymi źródłami dochodów były: odpis z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w kwocie 2.734.200 tys. zł (84,1% dochodów ogółem), refundacja kosztu
obsługi zadań zleconych w kwocie 356.290 tys. zł (11,0% dochodów ogółem).
Koszty
Koszty związane z działalnością Zakładu w 2000 r. wyniosły 3.192.028 tys. zł i
w stosunku do planu finansowego na 2000 r. były niższe o 229.564 tys. zł, tj. o 6,7%.
W porównaniu do 1999 r. koszty były w ujęciu nominalnym wyższe o 882.747 tys. zł,
tj. o 38,2%, a realnie o 25,5%.
W strukturze kosztów w 2000 r. największy udział miały wynagrodzenia
osobowe 1.050.160 tys. zł (32,9% wydatków ogółem), oraz zakup towarów i usług
(25,4% kosztów ogółem).
W planie rzeczowo-finansowym działalności inwestycyjnej ZUS na 2000 r.
przewidziano środki w wysokości 893.710 tys. zł (w tym 276.176 tys. zł stanowiła
kwota nie wykorzystana w 1999 r.). Plan po zmianach wynosił 846.726 tys. zł.
Wykonanie planu działalności inwestycyjnej Zakładu w 2000 r. wyniosło ogółem
314.753,8 tys. zł, co stanowiło 37,2% zaplanowanych środków finansowych.
Z ogólnej kwoty wydatkowano na budownictwo inwestycyjne 75.716,6 tys. zł,
tj. 61,7% planu, zakupy nieruchomości wraz z modernizacją 27.805,5 tys. zł, tj. 32,9%
planu, zakupy maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych 211.231,7 tys. zł, tj. 33,0%
planu. Zakupy realizowane w systemie scentralizowanym wykonano w 31,4%, w tym
związane z KSI w 29,7%. Zakupy realizowane przez oddziały ZUS wykonane zostały
w 57,4%.
Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r.
wyniosło 42.426 osób. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r.
było wyższe o 2.652 osoby, tj. o 6,7%. W ustawie budżetowej na 2000 r. nie ustalono
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych limitu zatrudnienia. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.063 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 26,7% w ujęciu
nominalnym, a realnie wzrosło o 15,1%.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie sporządza planu zatrudnienia.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 191.957 tys. zł,
co oznaczało spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 17,8%.
W 2000 r. przekazano do otwartych funduszy emerytalnych o 5.262.616,1 tys. zł (tj.
o 230,3%) więcej należnych składek niż w 1999 r. Ponadto na rachunek bankowy
Zakładu „ubezpieczenia zdrowotne” wpłynęło o 4.501.264,8 tys. zł (tj. o 26,6%)
więcej środków należnych kasom chorych.
Zobowiązania wymagalne nie występowały.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
- niepełnego wywiązywania się ZUS z nałożonych na niego zadań ustawowych,
w tym m.in. występowania opóźnień w przekazywaniu składek do otwartych
funduszy emerytalnych. Przyczyną występowania tego negatywnego zjawiska było
opóźnienie we wdrożeniu Kompleksowego Systemu Informatycznego. Odsetki za
zwłokę w przekazywaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych wyniosły w
2000 r. 17.124 tys. zł. Razem odsetki zapłacone przez Zakład wyniosły kwotę
20.742 tys. zł (z tytułu m.in. zwrotu nadpłaconych składek dla ubezpieczonych –
927 tys. zł i płatników – 2.135 tys. zł, co także wynikało z niepełnego wdrożenia
KSI);
- nadpłat przez Zakład zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
w wysokości 574 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.

440
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

Kontynuowanie działań zmierzających do
zapewnienia

właściwej

realizacji

ustawowych zadań Zakładu w zakresie
rzetelnego

i

kompletnego

gromadzenia

informacji na kontach ubezpieczonych i
kontach płatników składek.
Podjęcie działań organizacyjnych w celu eliminowania opóźnień w ustalaniu prawa do
świadczeń i ich wypłatach oraz występowania niedopłat i nadpłat świadczeń
emerytalnych i rentowych, w szczególności z winy pracowników ZUS.
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przychody
W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2000 r. założono
uzyskanie przychodów ogółem według przypisu w wysokości 87.655.539,0 tys. zł, a według
wpływów w wysokości 85.427.869,0 tys. zł.
W 2000 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych uzyskał łączne przychody,
według przypisu, w kwocie 84.497.572,0 tys. zł, co stanowiło 96,4% przychodów
przyjętych w ustawie budżetowej. Z kolei uzyskane wpływy w kwocie 81.284.833,0 tys. zł
stanowiły 95,2% wpływów przewidzianych w ustawie budżetowej. W ramach
przychodów własnych przypis wyniósł 69.131.613,0 tys. zł, natomiast wpływy
wyniosły 65.918.874,0 tys. zł, co stanowiło 95,4% kwoty przypisu, z tego przypis
składek wyniósł 66.148.192,0 tys. zł, natomiast uzyskane wpływy ze składek wyniosły
65.368.644,0 tys. zł, co stanowiło 98,8% przypisu składek. Przypis innych
przychodów własnych wyniósł 2.983.421,0 tys. zł, natomiast wpływy z tych
przychodów wyniosły 550.230,0 tys. zł, co stanowiło 18,4% przypisu.
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Na koniec roku 2000 wykazany stan zadłużenia płatników składek na
ubezpieczenia społeczne, powstałego do dnia 31 grudnia 1998 r., wyniósł 7.441.700,0
tys. zł. W stosunku do stanu wykazanego na koniec 1999 r. nastąpiło zmniejszenie
tego zadłużenia o 385.500,0 tys. zł, tj. o 4,9%. Z ustaleń kontroli wynika, że
opóźnienia we wdrażaniu KSI ZUS spowodowały, iż Zakład począwszy od 1999 r. nie
posiada pełnego rozeznania o ogólnym stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich
płatników za okres od stycznia do grudnia 1999 r. Ustalenie zadłużeń
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za powyższy okres, w celu skierowania ich do przymusowego dochodzenia, odbywało
się na przestrzeni całego 2000 r. w tzw. trybie awaryjnym, przyjętym od sierpnia 1999
r., tj. w drodze przeprowadzenia kontroli u płatnika składek, a także m.in. na
podstawie informacji z deklaracji rocznej DRRB za 1999 r. i za pomocą aplikacji
interakcyjnych PI (Punkt Informacyjny). Rozliczenia na kontach płatników
dokonywane były w oddziałach ZUS, przy wykorzystaniu przejściowej aplikacji
egzekucyjnej ARS-1999. Równolegle w IV kwartale 2000 r. uruchomione zostały
prace nad przejściową aplikacją rozliczeniowo–egzekucyjną (FW), która ma
umożliwiać prowadzenie rozliczeń z płatnikami za okres od stycznia 1999 r. i bieżące
kierowanie należności do egzekucji. Należności z tytułu składek, powstałe w 2000 r.
(stan salda za okres styczeń – listopad), wyniosły ogółem 10.777.200,0 tys. zł, a na koniec
grudnia 2000 r. stan należności zmniejszył się do 3.119.338 tys. zł.
W 2000 r., w porównaniu do 1999 r., wskaźnik efektywności egzekucji
prowadzonej przez urzędy skarbowe zmniejszył się z 14,0% do 8,3%, tj. o 5,7 punktu
procentowego. Natomiast wskaźnik egzekucji prowadzonej przez oddziały ZUS
zmniejszył się z 18,2% do 15,0%, tj. o 3,2 punktu procentowego. Główną przyczyną
obniżenia wskaźnika efektywności był istotny wzrost w 2000 r. kwoty kierowanej do
egzekucji, a także zmiana stanu prawnego w odniesieniu do trybu rozliczeń
z powiatowymi urzędami pracy, w tym także problemy z otrzymywaniem przez te
podmioty dotacji budżetowych na opłacanie składek. Z kolei wskaźnik egzekucji
prowadzonej przez oddziały ZUS wyniósł 15,0% (w 1999 r. odpowiednio 18,2%)6. W
wyniku egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe, oddziały
Zakładu oraz egzekucji w pozostałym trybie, w 2000 r. uzyskano wpłaty w łącznej
kwocie 3.309.200,0 tys. zł, tj. o 1.653.600,0 tys. zł (o 99,9%) więcej niż w 1999 r.
(1.655.600,0 tys. zł).

6

Do wyliczenia wskaźnika efektywności egzekucji przez oddziały ZUS za 1999 r. przyjęto wyłącznie
egzekucję własną (tj. prowadzoną z rachunków bankowych, wierzytelności, wynagrodzeń za pracę
i świadczeń) z wyłączeniem egzekucji sądowej, natomiast do wyliczeń za 2000 r. przyjęto egzekucję własną i
sądową, co powoduje nieporównywalność tych wskaźników.
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Pomimo odnotowania w 2000 r. zjawiska zmniejszenia zadłużenia płatników
składek za okres do końca 1998 r., wzrostu spraw objętych działaniami egzekucyjnymi
i ulgami, a także uzyskania wyższych niż w 1999 r. wpłat z egzekucji, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nadal nie posiada pełnego rozeznania o ogólnym stanie
rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników za okres od stycznia do grudnia 1999 r. Z
powyższego wynika, że 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 z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - między innymi w zakresie
wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenia społeczne.
Osiągnięte przez FUS przychody nie wystarczyły na pełne pokrycie wydatków
na świadczenia. Brak środków spowodował konieczność zaciągania kredytów na
wypłaty świadczeń. W 2000 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych podpisał lub
aneksował 8 umów o kredyty na łączną kwotę 2.974.900,0 tys. zł (w 1999 r.
zaciągnięto 21 kredytów na kwotę ogółem 4.384.900,0 tys. zł). W analizowanym
okresie łącznie spłacono 606.000,0 tys. zł, co stanowiło 20,4% zaciągniętych kredytów
i aneksowanych umów w 2000 r.
Na podstawie art. 8 ustawy budżetowej na rok 2000, a następnie umów
z Ministrem Finansów, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r. otrzymał
z budżetu państwa 3 pożyczki w kwocie ogółem 2.000.000,0 tys. zł. Umowy określały
wysokość udzielonej ze środków budżetu państwa pożyczki oraz jej przeznaczenie –
na wypłatę świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pomimo podejmowania przez Zakład działań w celu poprawy płynności
finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, polegających na zmianie formy
kredytowania, tj. zastąpienia kredytów obrotowych kredytami rewolwingowymi
oraz usprawnieniu procesów zarządzania płynnością finansową oddziałów ZUS
(co przyniosło oszczędności w kwocie ogółem ok. 226.700,0 tys. zł), w 2000 r.
wystąpił niedobór środków na wypłacenie przez oddziały ZUS płatności
świadczeń czerwca w terminie „20”. Powodem było przekazanie przez
Ministerstwo Finansów dla FUS niższej dotacji od określonej w ustawie
budżetowej. Z uwagi na opóźnione przesłanie środków do oddziałów ZUS, tj. w
dniu 15 czerwca 2000 r., nie miały one możliwości przekazania płatności w tym
samym

dniu.

W związku

z

tym

część

opłat
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z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przekazana w dniu
następnym wraz z należnymi odsetkami. Z ustaleń kontroli wynika, że na dzień
15 czerwca 2000 r. ZUS maksymalnie wykorzystał wszystkie linie kredytowe. Z
tytułu nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i
Fundusz Pracy oddziały ZUS w 2000 r. wypłaciły ogółem 165,1 tys. zł odsetek za
zwłokę.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym w 2000 r.7, Zakład
zobowiązany został do bieżącego sprawdzania wysokości rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z ustaleń kontroli wynika, że ZUS nie
wywiązywał się z obowiązku bieżącego sprawdzania wysokości rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w wyniku czego dochodziło
do opóźnień w zwrocie nadpłaconych składek. Na skutek opóźnień w dokonywaniu
zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ZUS, w 2000 r. wypłacił
płatnikom i ubezpieczonym odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 2.317,3 tys. zł.
Weryfikacja wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ww. ubezpieczenia
prowadzona była po wpływie wniosku płatnika lub ubezpieczonego informującego o
powstaniu nadpłaty. Przyczyną tego stanu był nie w pełni funkcjonujący system
informatyczny (KSI ZUS) – brak wdrożenia modułów podsystemu SEKIF, w ramach
których

docelowo

będzie

prowadzona

weryfikacja

danych

z

dokumentów

rozliczeniowych, stanowiąca podstawę dokonywania przez Zakład weryfikacji górnej
rocznej podstawy wymiaru składek. NIK przyjmuje wyjaśnienia w tej kwestii,
udzielone

przez

dyrektora

Departamentu

Ubezpieczeń

i Składek,

iż

liczba

zaewidencjonowanych ubezpieczonych (ponad 24 mln) oraz płatników składek (ponad
2 mln) nie pozwalała na bieżącą weryfikację przez Zakład rocznej podstawy wymiaru
składek.

7

Ust. 6 został na mocy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 64) zmieniony z dniem 17 lutego 2001 r. przez dodanie
m.in.ust. 6b, zgodnie z którym sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład dokonuje
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania imiennych raportów lub deklaracji
rozliczeniowej.
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Niepełne wdrożenie KSI ZUS było również powodem niewywiązywania się
przez ZUS z obowiązku zawiadamiania płatnika składek o kwocie nienależnie
opłaconych przez niego składek na ubezpieczenia społeczne, co w konsekwencji
stanowiło naruszenie art. 24 ust. 6a-6c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z
ustaleń kontroli wynika, że nadpłacone przez płatników składki na ubezpieczenia
społeczne – które nie zostały zwrócone przez Zakład w okresie 5 lat – zasiliły w 2000
r. przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki
W 2000 r. wydatki FUS wyniosły ogółem 89.615.782,0 tys. zł i były niższe
o 2.187.913,0 tys. zł (tj. o 2,5%) od planu według ustawy budżetowej na 2000 r.
i niższe o 6.023.623,0 tys. zł (tj. o 6,3%) od wydatków w 1999 r.
Ze środków poszczególnych funduszy (emerytalnego, rentowego, chorobowego
i wypadkowego) wypłacane były odsetki za opóźnienia w ustalaniu prawa do
świadczeń oraz za opóźnienia wypłat świadczeń. W 2000 r. dokonano 105.272 wypłat
odsetek za zwłokę na kwotę ogółem 30.840,1 tys. zł, natomiast w 1999 r. – 121.412
wypłat na kwotę ogółem 24.574,0 tys. zł. Przyczynami wypłacania odsetek, obok
zmiany wykładni przepisów, a także wykonania wyroków sądowych, było wydanie
decyzji i wypłaty świadczenia po terminie ustawowym oraz błędy leżące po stronie
ZUS, od których w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie ogółem 5.779,5 tys. zł (59.419
wypłat), tj. 18,7% ogółu wypłaconych odsetek. W porównaniu do 1999 r. oznacza to
spadek o 944,7 tys. zł, tj. o 14,1%.
W badanym okresie miały miejsce niedopłaty świadczeń emerytalnych
i rentowych z FUS. W 2000 r. odnotowano wzrost wypłaconych z tego tytułu
świadczeń w stosunku do roku poprzedniego. W 2000 r. niedopłacone świadczenia
(6.336 przypadków), stanowiły kwotę ogółem 12.647,2 tys. zł (tj. 0,017% wydatków z
tytułu emerytur i rent), natomiast w 1999 r. odnotowano 6.363 przypadki niedopłat na
kwotę ogółem 11.674,0 tys. zł (tj. 0,017% wydatków z tytułu emerytur i rent),
co oznacza wzrost o 1.000,2 tys. zł, tj. o 8,6%. Z analizy przyczyn niedopłat wynika,
że w 2000 r. 37,6% z nich było zawinionych przez pracowników ZUS (4.749,2 tys. zł),
a w 1999 r. 37,4% (4.365,2 tys. zł). Pozostałymi przyczynami niedopłat świadczeń
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emerytalnych i rentowych z FUS były zmiany interpretacji przepisów, wina
pracodawcy oraz inne przyczyny. NIK krytycznie ocenia fakt występowania niedopłat
świadczeń w 2000 r., a w szczególności utrzymujący się od 1999 r. znaczny udział
niedopłat zawinionych przez pracowników ZUS.
Ustalono, że oddziały ZUS dokonały nadpłaty świadczeń emerytalnych
i rentowych z FUS. Według stanu na dzień 1 stycznia 2000 r. kwota nadpłat i odsetek
do potrącenia wynosiła ogółem 44.371,7 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2000 r. –
43.962,5 tys. zł (spadek o 409,2 tys. zł, tj. o 0,9%). Przyrost nadpłat nowo
ujawnionych nie zawinionych przez pracowników ZUS w 2000 r. wyniósł ogółem
71.267,8 tys. zł. Występowanie nadpłat świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS
spowodowane było również błędami zawinionymi przez pracowników oddziałów
ZUS, polegającymi m.in. na wydawaniu błędnych decyzji, nieterminowym
wstrzymywaniu wypłaty, nieterminowym przeprowadzaniu zmiany wysokości
świadczenia oraz wprowadzaniu błędnego zapisu do komputerowej bazy danych. NIK
pozytywnie ocenia działania Zakładu w celu zminimalizowania zjawiska nadpłaty
świadczeń emerytalnych i rentowych z winy pracowników ZUS, polegające m.in. na
prowadzeniu inspekcji oddziałów, instruktażu, szkoleniu i doskonaleniu organizacji
pracy, nie mniej jednak są one mało efektywne, gdyż utrzymuje się tendencja wzrostu
nadpłat nowo ujawnionych, zawinionych przez pracowników ZUS. Przyrost tego
rodzaju nadpłat w 2000 r. wyniósł ogółem 7.711,4 tys. zł i w porównaniu do 1999 r.
(5.451,6 tys. zł) był wyższy o 2.259,8 tys. zł, tj. o 41,5%.
Niepokojącym w ocenie NIK jest dokonywanie odpisu nadpłat świadczeń
emerytalnych i rentowych z powodu braku pouczenia lub wprowadzenia w błąd przez
Zakład świadczeniobiorcy oraz nasilenie się w 2000 r. tego niekorzystnego zjawiska.
W 1999 r. z powyższych powodów dokonano odpisu na kwotę 1.403,4 tys. zł (779
decyzji), tj. 20,7% ogółu odpisanych nadpłat i odsetek. Natomiast w 2000 r. dokonano
odpisów na kwotę 2.718,8 tys. zł (1.192 decyzje), tj. 18,2% ogółu. Oznacza to wzrost
o 1.315,4 tys. zł, tj. o 93,7% w stosunku do roku 1999.
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Na podstawie art. 55 pkt. 1-4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 stycznia 1999 r.
wyodrębnione zostały 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 przewyższały przypis o 2.300.000,0 tys. zł, tj. o 7,2%.

Fundusze rezerwowe
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 lit. a i b i art. 56 ust. 1 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. Z ustaleń kontroli wynika, że zarówno na
dzień 31 grudnia 1999 r., jak i dzień 31 grudnia 2000 r. Zakład nie dysponował
środkami finansowymi na utworzenie funduszy rezerwowych.
W 2000 r., według wyjaśnień członka Zarządu ZUS, nie wystąpiły
okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, pozwalające wywiązać się Zakładowi z obowiązku powołania Funduszu
Rezerwy Demograficznej.
W ocenie NIK nieutworzenie funduszy rezerwowych oraz Funduszu Rezerwy
Demograficznej, może w przyszłości skutkować brakiem środków na uzupełnienie
niedoborów funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego, a tym samym
niemożnością wywiązania się z dyspozycji, o której mowa w art. 56 ust. 2
wspomnianej ustawy.
Ustawa budżetowa na 2000 r. określiła kwotę wydatków na prewencję rentową
w wysokości 87.310 tys. zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 81.907 tys. zł, tj. 93,8%
kwoty zaplanowanej. Z ogólnej kwoty wydatkowanej na prewencję rentową, na
rehabilitację leczniczą wydatkowano 80.930,1 tys. zł, co stanowiło 94,4% planu, a na
działalność profilaktyczną 976,9 tys. zł, co stanowiło 61,1% planu. W 2000 r.
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nastąpiła dalsza poprawa wykorzystania planowanych środków na prewencję rentową,
w porównaniu do lat poprzednich. Wzrosło ono z 41,0% w 1997 r., 80,5% w 1998 r.,
86,5% w 1999 r. do 93,8% w 2000 r.
Nieprawidłowości w zakresie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyły:
- braku informacji ZUS o ogólnym stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników
za okres od stycznia do grudnia 1999 r.;
-

nieterminowej wypłaty świadczeń i wystąpienie innych nieprawidłowości przy
ich wypłacie spowodowanych błędami ZUS. Z tego tytułu wypłacono odsetki
za zwłokę na łączną kwotę 5.779,5 tys. zł;

- niedopłaty świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS z winy pracowników ZUS
w łącznej wysokości 4.749,2 tys. zł;
- nadpłacenia świadczeń emerytalnych i rentowych z winy pracowników ZUS
w łącznej wysokości 7.711,4 tys. zł;
- braku pouczenia lub wprowadzenia w błąd przez Zakład świadczeniobiorcy,
na skutek czego konieczny był odpis nadpłat świadczeń emerytalnych i rentowych
na łączną kwotę 2.718,8 tys. zł.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że opracowanie i realizacja Planu
Naprawczego i Strategicznego ZUS oraz wdrożenie od stycznia 2000 r.
zmodyfikowanego programu komputerowego ARS, pozwoliło na prowadzenie stałego
monitorowania bieżących rozliczeń z płatnikami składek. Ponadto w ramach programu
naprawczego

m.in.

uproszczono

prowadzenie

postępowań

egzekucyjnych,

zunifikowano i ujednolicono proces ściągania składek, wprowadzono przejściowy
model pionowego zarządzania służbami windykacyjnymi oraz poprzez uruchomienie
w ramach KSI ZUS dodatkowych aplikacji wprowadzono skuteczny system
identyfikacji i wyjaśniania błędów w dokumentach przekazywanych przez płatników
składek. W wyniku tych i innych działań w realizacji planu finansowego Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r. odnotowano zmniejszenie liczby i skali
występowania nieprawidłowości w porównaniu do roku 1999. Ich finansowym
wyrazem było m.in.:
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- zmniejszenie się przyrostu ujemnego stanu FUS na koniec roku o 57,5%,
tj. z 12.038.294,0 tys. zł w 1999 r. do 5.118.210,0 tys. zł w 2000 r.;
- zmniejszenie o 1.400.384,0 tys. zł, tj. o 31,0% należności na koniec 2000 r.,
w stosunku do należności na koniec 1999 r. (głównie na skutek zintensyfikowania
działań egzekucyjnych);
- zwolnienie tempa wzrostu zobowiązań (minus) na koniec roku, z 7.035.174,0 tys. zł
w 1999 r. do 3.453.472,0 tys. zł w 2000 r., tj. o 3.581.702,0 tys. zł (o 51,0%);
- zwiększenie ściągalności składek (mierzonej w relacji wpływów do przypisu),
z 96,8% w 1999 r. do 98,8% w 2000 r.;
- zmniejszenie o 1.810.000,0 tys. zł, tj. o 76,1%, stanu zadłużenia FUS na koniec
2000 r., z tytułu zaciągniętych kredytów (570.000,0 tys. zł) w porównaniu do stanu
na początek roku (2.380.000,0 tys. zł);
- zmniejszenie wydatków bieżących o 73,7%, tj. z 15.347.744,0 tys. zł w 1999 r.
do 4.043.305,0 tys. zł w 2000 r.;
- uzyskanie w 2000 r. o 1.653.600,0 tys. zł (tj. o 99,9%) więcej wpłat niż w 1999 r.
w wyniku egzekucji administracyjnej oraz zastosowanie większej ilości sankcji
wobec płatników uchylających się od płacenia składek;
- uzyskanie w 2000 r. o 1.653.600,0 tys. zł (tj. o 99,9%) więcej wpłat niż w 1999 r.
w wyniku egzekucji administracyjnej oraz zastosowanie większej ilości sankcji
wobec płatników uchylających się od płacenia składek;
- dokonanie

zmiany

obrotowych

formy

na kredyty

kredytowania

rewolwingowe

poprzez
oraz

zamianę

kredytów

usprawnienie

procesów

zarządzania płynnością finansową oddziałów ZUS. Uzyskano w ten sposób
oszczędności w kwocie ogółem ok. 226.700,0 tys. zł.
Ocena i wnioski
Pomimo tych pozytywnych tendencji, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie
ocenia wykonanie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2000
r.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Dalsze prowadzenie działań w kierunku pełnego rozeznania stanu rozliczeń
i zadłużeń wszystkich płatników za okres od stycznia do grudnia 1999 r.
2. Kontynuowanie działań na rzecz objęcia egzekucją należności ZUS od płatników
składek, zwłaszcza powstałych po dniu 1 stycznia 2000 r.
3. Zasilanie funduszy wyodrębnionych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według
rzeczywistych wpływów składek na poszczególne fundusze.
4. Wyodrębnienie funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 1.938.812 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 45.284 tys. zł, tj. o 2,4%. W porównaniu
do 1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 337.858 tys. zł, tj. o 21,1%,
a realnie wzrosły o 12,3%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były: przychody własne (1.051.726 tys. zł), w
tym wpływy ściągnięte od zobowiązanych (161.076 tys. zł), dotacja z budżetu państwa
(881.017 tys. zł).
Wpływy ściągnięte od zobowiązanych były niższe od planu według ustawy
budżetowej o 66.924 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w wysokości 70,6%.
Istotą Funduszu Alimentacyjnego jest przyznawanie świadczeń osobom, które
spełniają warunki określone w ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym gdy egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna całkowicie
lub częściowo. Oznacza to, że z samego już założenia prowadzone postępowanie
egzekucyjne jest nieefektywne i należności do których wypłaty przystępuje Zakład
Ubezpieczeń Społecznych są trudno ściągalne. Z tego też powodu nie jest możliwe
zahamowanie wzrostu należności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie
z przepisami powołanej ustawy jest dysponentem Funduszu Alimentacyjnego,
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jednakże egzekucję należności Funduszu, ze wszystkich składników majątkowych
dłużników Funduszu, prowadzą komornicy sądowi, którzy zobowiązani są
do przekazywania kwot wyegzekwowanych od osób zobowiązanych aż do pełnego
pokrycia należności Funduszu. ZUS może prowadzić egzekucję tylko z własnych
świadczeń.
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego pozwalają komornikom sądowym
na podejmowanie czynności egzekucyjnych wobec dłużników Funduszu nie częściej
niż raz w roku. Wielu komorników stosuje się do tego przepisu. Jedyną formą
dyscyplinującą komorników, dopuszczalną do zastosowania przez Zakład jest skarga
na jego czynności, wnoszona do Sądu Rejonowego. Obowiązujące przepisy prawa
uniemożliwiają ZUS podejmowanie bardziej radykalnych działań wobec komorników
sądowych. ZUS nie ma wpływu ani na działania podejmowane przez komorników
sądowych, którzy zajmują się egzekucją należności od osób zobowiązanych do
alimentacji, ani na działania Prokuratur Rejonowych, które postępowania karne
prowadzone przeciwko osobom uchylającym się od obowiązku alimentacji
niejednokrotnie umarzają bądź zawieszają z uwagi na brak cech przestępstwa, co nie
wpływa korzystnie na poprawę odzyskania należności Funduszu.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienie dotyczyło niewystarczających działań
Zakładu w zakresie realizacji art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym nakładającym na ZUS z dniem 1 stycznia 2000 r. obowiązek
egzekucji należności funduszu alimentacyjnego w stosunku do osób otrzymujących
świadczenia

emerytalne

lub

rentowe

–

według

przepisów

o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości 1.073.924 tys.
zł. W ciągu 2000 r. wydatki zostały zwiększone o 41.017 tys. zł, do łącznej wysokości
1.114.941 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły części 73, działu 95, rozdziału
9599 (Fundusz Alimentacyjny).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 1.096.614 tys. zł, tj. 98,3% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 196.775 tys. zł, tj. o 22,0%, a realnie wzrosły o 10,8%.
W strukturze zrealizowanych wydatków w 2000 r. świadczenia alimentacyjne
wypłacone w kwocie 1.010.345 tys. zł stanowiły 92,7% wydatków, pozostała kwota –
79.545 tys. zł (7,3% wydatków) to udział w kosztach działalności ZUS.
Wydatki na świadczenia alimentacyjne były o 14.871 tys. zł wyższe od kwoty
planowanej w ustawie budżetowej, co stanowiło przekroczenie planu o 1,5%.
Wydatki bieżące były wyższe o 1.095 tys. zł od kwoty planowanej w ustawie
budżetowej, co stanowiło przekroczenie planu o 1,4%.
Przekroczenie planu wydatków bieżących – kosztów obsługi wynika ze zmiany
zasady zaliczania kosztów obsługi do danego okresu sprawozdawczego. Koszty
obsługi świadczeń alimentacyjnych rozliczane są co kwartał. Do końca 1999 r. koszty
obsługi za dany kwartał zarówno w kosztach jak i wydatkach zaliczane były do
kwartału następnego, po kwartale za który były należne. Zgodnie z zaleceniem
biegłego rewidenta od 2000 r. zmieniono zasadę naliczania kosztów obsługi
dostosowując ją do ogólnie obowiązującej zasady rachunkowości zaliczania kosztów
do kosztów okresu, za który są należne (zasada memoriałowa). W wyniku tej zmiany
w kosztach roku 2000 ujęto memoriałowo koszty za IV kwartał 1999 r., trzy kwartały
2000 r., czyli tak jak dotychczas oraz za IV kwartał 2000 r. Zapłata za IV kwartał 2000
r. nastąpiła w I kwartale 2001 r. Ponadto zbyt niska dotacja budżetowa dla Funduszu
(według opinii Zakładu) spowodowała, że Fundusz nie przekazał także części kosztów
za wcześniejsze okresy. ZUS posiada kalkulację kosztów obsługi Funduszu.
W porównaniu do wydatków w 1999 r. w ujęciu nominalnym wydatki na
świadczenia alimentacyjne były wyższe o 22,3%, realnie zaś o 11,1%, a wydatki
bieżące odpowiednio o 18,3% i 7,4%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 51.478 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 50.510 tys. zł
(o 5.218%%).
Nieprawidłowości po stronie wydatków nie stwierdzono.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Alimentacyjnego za 2000 r. stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienie, nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu finansowego.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o prowadzenie egzekucji należności
Funduszu

Alimentacyjnego

wobec

osób

zobowiązanych

do

alimentacji,

a pobierających świadczenia emerytalne i rentowe – stosownie do postanowień art. 13
ust. 2 ustawy o funduszu alimentacyjnym.

CZĘŚĆ 72 - KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ORAZ PLANY FINANSOWE FUNDUSZY: EMERYTALNO-RENTOWEGO,
PREWENCJI I REHABILITACJI ORAZ ADMINISTRACYJNEGO

Dochody
W ustawie budżetowej na rok 2000 nie ustalono dochodów dla części 72
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 6
do ustawy budżetowej.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w części 72 – Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 14.159.542 tys. zł. W ciągu
2000 r. wydatki zostały zwiększone o 35.000 tys. zł, do łącznej wysokości
14.194.542 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły działu 86 – Opieka społeczna,
rozdziału 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 13.699.145 tys. zł, tj. 96,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 377.645 tys. zł, tj. o 2,8%, a realnie były niższe o 6,6%.
Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono na:
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 13.212.713 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 321.370 tys. zł, tj. o 2,5%, a realnie były niższe o 6,9%;
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 21.140 tys. zł, tj. 100% planu według ustawy
budżetowej (zmian nie było).W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 1.140 tys. zł, tj. o 5,7%, a realnie były niższe o 4,0%;
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 446.003 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 52.363 tys. zł, tj. o 13,3%, a realnie wzrosły o 2,9%;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.289 tys. zł, tj. 95,5% planu według ustawy
budżetowej (zmian nie było). W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 2.772 tys. zł, tj. o 16,8%, a realnie wzrosły o 6,1%.
Przeciętne zatrudnienie w KRUS w 2000 r. wyniosło 6.446 osób.
Wynagrodzenia dla 6.043 pracowników Kasy były wypłacane z Funduszu
Administracyjnego, a dla 403 pracowników z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 152 osoby,
tj. o 2,4%. W ustawie budżetowej na 2000 r. dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego nie ustalono limitu zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w 2000 r. wyniosło 1.608 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 19,1% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 8,2%.
W

porównaniu

do

planowanego

wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,2%.

na 2000

r.

przeciętne

miesięczne
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Przychody funduszy
1. Zrealizowane w 2000 r. przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego bez
świadczeń zbiegowych wyniosły 14.013.651 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2000 r. były niższe o 446.259 tys. zł, tj. o 3,1%.
W porównaniu do 1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 375.785 tys. zł, tj. o 2,8%, a realnie były niższe o 6,7%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były: dotacja z budżetu
w wysokości 13.212.713 tys. zł i składki od ubezpieczonych rolników
736.317 tys. zł.
Wyższe niż planowano w ustawie budżetowej przychody osiągnięto z tytułu:
- przychodów

własnych

793.510 tys. zł

(103,6%

planu

według

ustawy

budżetowej), w tym przychody ze składek wyniosły 736.317 tys. zł;
- nieujętych w ustawie budżetowej przychodów na ubezpieczenia zdrowotne
z działów specjalnych, w kwocie 7.428 tys. zł.
2. Zrealizowane w 2000 r. przychody Funduszu Administracyjnego wyniosły
437.238 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe
o 4.184 tys. zł, tj. o 1,0%. W porównaniu do 1999 r. przychody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 3.160 tys. zł, tj. o 0,7%, a realnie były niższe o 8,5%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były: odpis z Funduszu EmerytalnoRentowego w kwocie 331.200 tys. zł, wypłaty z ZUS za obsługę świadczeń
zbiegowych w kwocie 52.436 tys. zł, zwrot kosztów obsługi świadczeń
kombatanckich w kwocie 19.200 tys. zł, odpis z Funduszu Składkowego w kwocie
14.063 tys. zł.
3. Zrealizowane w 2000 r. przychody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wyniosły
28.186 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 121 tys.
zł, tj. o 0,4%. W porównaniu do 1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym
wyższe o 679 tys. zł, tj. o 2,5%, a realnie były niższe o 6,9%.
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Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były: dotacja z budżetu państwa
w kwocie 21.140 tys. zł, odpis z Funduszu Składkowego w kwocie 3.125 tys. zł
oraz dofinansowanie z Funduszu Rezerwowego w kwocie 3.800 tys. zł.

Wydatki
1. W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu EmerytalnoRentowego w wysokości 14.439.130 tys. zł. W ciągu 2000 r. kwota wydatków
ogółem nie została zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 14.315.377 tys. zł, tj. 99,1% planu według
ustawy budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym
wyższe o 577.824 tys. zł, tj. o 4,2%, a realnie były niższe o 5,3%.
Główną pozycję wydatków (82,3%) stanowiły wypłaty rent i emerytur rolnych.
Wydatki na ten cel wyniosły 11.786.554 tys. zł, tj. 99,4% planu według ustawy
budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym
wyższe o 578.699 tys. zł, tj. o 5,2%, a realnie były niższe o 4,5%.
Następną,

co

do

wielkości

pozycję

wydatków

stanowiła

składka

na ubezpieczenie zdrowotne, finansowana z budżetu państwa. Wydatki na ten cel
wyniosły 1.193.693 tys. zł, tj. 97,1% planu wg ustawy budżetowej. W porównaniu
do 1999 r. były one w ujęciu nominalnym niższe o 99.034 tys. zł, tj. o 7,7%,
a realnie były niższe o 16,1%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 365.016 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 60,3%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 180 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r. o 56,3%.
2. W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu Administracyjnego w
wysokości 439.053 tys. zł. W ciągu 2000 r. kwota wydatków ogółem nie została
zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 429.266 tys. zł, tj. 97,8% planu według ustawy
budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 8.827 tys. zł, tj. o 2,1%, a realnie były niższe o 7,3%.
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W strukturze zrealizowanych w 2000 r. wydatków największy udział miały
wydatki bieżące, które wyniosły 396.869 tys. zł i były niższe od planu według
ustawy budżetowej o 9.468 tys. zł, tj. o 2,3% W porównaniu do 1999 r. wydatki te
były w ujęciu nominalnym wyższe o 24.155 tys. zł, tj. o 6,5%, a realnie były niższe
o 3,3%.
Dominującą pozycją w wydatkach bieżących był zakup towarów i usług
w wysokości 232.869 tys. zł, co stanowiło 54,2% wydatków ogółem. Największy
wydatek w tej pozycji stanowiły, podobnie jak w roku 1999 r., opłaty pocztowe
w kwocie 92.295 tys. zł.
Ponadto na wydatki bieżące złożyły się m.in.:
- koszty osobowe w kwocie 158.069 tys. zł, co stanowiło 36,8% wydatków
ogółem. W tej grupie wydatków dominowały wynagrodzenia w kwocie
108.631 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach. W porównaniu do 1999
r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 19.364 tys. zł, tj. o 21,7%, a
realnie wzrosły o 10,5%,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 20.745 tys. zł, co stanowiło 97,9%
planu po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 3.479 tys. zł, tj. o 20,1%, a realnie wzrosły o 9,1%,
- odpis na Fundusz Motywacyjny w kwocie 14.060 tys. zł stanowił 100,0% planu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym
niższe o 315 tys. zł, tj. o 2,2%, a realnie były niższe o 11,2%.
Zrealizowane wydatki majątkowe w 2000 r. wyniosły 32.397 tys. zł i były
niższe od planu według ustawy budżetowej o 319 tys. zł, tj. o 1,0%. W porównaniu
do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym niższe o 15.328 tys. zł, tj. o
32,1%, a realnie były niższe o 38,3%.
Kasa zrealizowała między innymi zakupy: 64 samochodów na kwotę
1.210 tys. zł, 202 szt. niszczarek dokumentów na kwotę 748 tys. zł, budynków,
lokali i działek na kwotę 3.951 tys. zł. Natomiast łączne wydatki na inwestycje
budowlane wyniosły 25.800 tys. zł. W ramach tej kwoty zakończono inwestycje
w 17 jednostkach terenowych, a w 14 roboty budowlane kontynuowano.
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Przeciętne

zatrudnienie

pracowników

wynagradzanych

z

Funduszu

Administracyjnego wyniosło w 2000 r. - 6.043 osoby.
W

porównaniu

do

1999

r.

przeciętne

zatrudnienie

pracowników

wynagradzanych z Funduszu Administracyjnego w 2000 r. było wyższe o 146 osób,
tj. o 2,5%.
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie

pracowników

wynagradzanych

z Funduszu Administracyjnego wyniosło 1.613 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. było wyższe o 19,1%
w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 8,2%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie

brutto

pracowników

wynagradzanych

z

Funduszu

Administracyjnego było wyższe o 0,2%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 29.479 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 0,6%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki w kwocie
5 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1999 r. o 50%.
3. W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji w wysokości 28.062 tys. zł. W ciągu 2000 r. kwota wydatków
ogółem nie została zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 27.594 tys. zł, tj. 98,3% planu według ustawy
budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 778 tys. zł, tj. o 2,9%, a realnie były niższe o 6,5%.
W strukturze wydatków największą pozycję stanowił zakup towarów i usług.
Wydatki na ten cel w 2000 r. wyniosły 17.668 tys. zł (64,0% wydatków ogółem).
W porównaniu do 1999 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym niższe
o 228 tys. zł, tj. o 1,3%, a realnie były niższe o 10,3%. W pozycji tej ujęte są
wydatki na zakup świadczeń rehabilitacyjnych (62,3% wydatków ogółem
Funduszu). W 2000 r. Kasa skierowała na rehabilitację leczniczą 14.075 osób,
tj. o 217 osób więcej niż w 1999 r. Łączny koszt zakupu świadczeń
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rehabilitacyjnych dla rolników wyniósł 17.737,7 tys. zł, z tego z Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji Kasa sfinansowała 17.191,6 tys. zł (96,9%), a z Funduszu
Rezerwowego 546,1 tys. zł (3,1%).
Na koszty osobowe wydatkowano w 2000 r. kwotę 9.124 tys. zł (33,1%
wydatków ogółem). Wydatki na ten cel były wyższe od poniesionych w 1999 r.
o 1.528 tys. zł, tj. o 20,1%.
Przeciętne zatrudnienie pracowników wynagradzanych z Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji w 2000 r. wyniosło 403 osoby. W porównaniu do 1999 r. przeciętne
zatrudnienie było wyższe o 6 osób, tj. o 1,5%. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2000 r. wynosiło 1.535 zł. W porównaniu do 1999 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe nominalnie o 18,4%,
a realnie o 7,6%.
W porównaniu do planowanego na 2000 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 4,0%.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 2.950 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 100,8%.
Zobowiązania wymagalne oraz odsetki nie występowały.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- dokonania przez oddziały regionalne Kasy nadpłat świadczeń emerytalnorentowych z winy pracowników KRUS na kwotę 2.560,8 tys. zł, tj. 0,02% ogółu
wypłat rent i emerytur rolnych. Nadpłaty z tytułu błędnego wydania decyzji
stanowiły 64,2% łącznej kwoty nadpłat z winy pracowników, nieterminowe
wstrzymanie wypłaty - 13,3% nadpłat, podwójne pobieranie renty lub emerytury
– 7,5% nadpłat;
- wypłacenia przez oddziały regionalne Kasy odsetek z tytułu nieterminowej
wypłaty świadczeń i zapłaty zobowiązań w łącznej kwocie 185 tys. zł. Zgodnie
z treścią 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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- nieujęcia w projekcie planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego
wg stanu Funduszu na koniec 2000 r. w pozycji „należności” kwoty 130.917 tys. zł
z tytułu wypłat na termin 5 stycznia 2001 r. i w pozycji „zobowiązania” salda
rozliczeń z ZUS w kwocie 20.123 tys. zł;
- funkcjonowania niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym Porozumienia
z dnia 5 września 1992 r., zawartego pomiędzy Prezesem Kasy a Prezesem ZUS,
w sprawie rozliczeń należności finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego
z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych;
- sfinansowania z Funduszu Rezerwowego Kasy wydatków w kwocie 468 tys. zł
na zadania określone w art. 63 i 64 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, pomimo niepełnego wykorzystania środków Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji, co stanowiło naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2000 r. w części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz planów
finansowych funduszy: Emerytalno–Rentowego, Administracyjnego, Prewencji
i Rehabilitacji, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego
wpływu na wykonanie budżetu państwa i planów finansowych.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie wskaźnika ściągalności
składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
2. Kontynuowanie

działań

mających

na

celu

wyeliminowanie

przypadków

dokonywania nadpłat świadczeń emerytalno–rentowych z winy pracowników
KRUS.
3. Kontynuowanie działań mających na celu niedopuszczenie do wypłacania odsetek
z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń i zapłaty zobowiązań.
4. Rzetelne sporządzanie planów finansowych w zakresie stanów Funduszu
Emerytalno-Rentowego na początek i koniec roku.
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5. Wydatkowanie Funduszu Rezerwowego, dopiero po wykorzystaniu środków
Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, zgodnie z treścią art. 81 ust.1 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dostosowanie porozumienia z dnia 5 września 1992 r. zawartego pomiędzy Prezesem
Kasy, a z Prezesem ZUS w sprawie rozliczania należności finansowych między
Funduszem Emerytalno-Rentowym, a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych do
obowiązujących przepisów.
FUNDUSZ PRACY

Przychody
Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w ustawie budżetowej na 2000 r.
w kwocie 5.960.816 tys. zł, a w wyniku zwiększenia dotacji budżetowej do Funduszu
Pracy o 100.000 tys. zł, zwiększono je do kwoty 6.060.816 tys. zł. W rezultacie, plan
przychodów FP był wyższy od wykonania w 1999 r. nominalnie o 10,5%, a realnie
o 0,4%.
Przychody Funduszu Pracy w 2000 r. zostały zrealizowane w kwocie
6.091.675 tys. zł, co stanowiło 102,2% w stosunku do ustawy budżetowej i 100,5%
w stosunku do planu po zmianach. Na przychody uzyskane w 2000 r. składały się
wpływy ze składek na Fundusz Pracy w wysokości 5.105.211 tys. zł, dotacja z budżetu
państwa w wysokości 838.516 tys. zł, pozostałe dochody w wysokości 147.948 tys. zł.
W 2000 r. nastąpiła zmiana w strukturze przychodów w stosunku do 1999 r.
wyrażająca się zwiększeniem udziału dotacji (z 12,3% w 1999 r. do 13,8% w 2000 r.)
i zmniejszeniem się udziału składki na Fundusz Pracy (z 87,7% w 1999 r. do 83,8%
w 2000 r.).

Wydatki
Wydatki Funduszu Pracy zostały ustalone w ustawie budżetowej na 2000 r.
w wysokości 5.917.856 tys. zł, a w planie po zmianach - w wysokości 6.017.856 tys. zł.
W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki w pozycji zasiłki i świadczenia
przedemerytalne o kwotę 100.000 tys. zł.
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Zrealizowane w 2000 r. wydatki Funduszu Pracy wynosiły 7.159.819 tys. zł
i były wyższe o 21% w stosunku do ustawy budżetowej oraz o 19% do planu
po zmianach. W porównaniu z wykonaniem 1999 r. były one wyższe nominalnie
o 28,3%, a realnie o16,6%.
Przekroczenie wydatków wystąpiło w pozycjach: zasiłki i świadczenia,
przedemerytalne - o 79,7% (kwota wypłaconych świadczeń - 2.236.255 tys. zł), zasiłki
dla bezrobotnych - o 13,2% ( 2.667.887 tys. zł).
Jak ustalono, przyczyną przekroczenia wydatków było niedoszacowanie liczby
osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłków, jak też wynikających stąd skutków
finansowych. Przyjęte bowiem do projektu planu finansowego Funduszu Pracy na
2000 r. wskaźniki w zakresie średniorocznej liczby uprawnionych do zasiłków dla
bezrobotnych oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych były znacznie niższe od
rzeczywistego wykonania. Zakładano, że średnioroczna liczba uprawnionych do
zasiłku dla bezrobotnych stanowić będzie ok. 470.000 osób, a wyniosła 535.300 osób,
tj. o 65.300 osób (o 13,9%) więcej niż planowano. Podobnie, zaniżono średnioroczną
liczbę uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych (plan 180.000 osób,
wykonanie - 276.800 osób, tj. o 96.800 osób - 53,8% więcej).
Zwiększone wydatki na obligatoryjne świadczenia (zasiłki dla bezrobotnych
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne) spowodowały utratę płynności finansowej
Funduszu Pracy, w związku z czym w dniu 8 września 2000 r. Krajowy Urząd Pracy
zaciągnął kredyt w wysokości 745.102 tys. zł (12,5% planowanych dochodów
Funduszu w 2000 r.) z terminem spłaty do 7 marca 2001 r. Zarówno wysokość
kredytu, jak i termin spłaty, były zgodne z przepisami art. 2 ustawy z dnia 26 lipca
2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Bank
udzielający kredytu został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych.
Wydatki na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły
1.258.435 tys. zł i były w porównaniu z 1999 r. nominalnie niższe o 12%, a realnie
o 20%. W programach uczestniczyło 427.091 osób, tj. o 106.313 osób (19,9%) mniej
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niż w 1999 r. Zmniejszone wydatki objęły przede wszystkim aktywizację zawodową
absolwentów (o 33%), prace interwencyjne (o 23%), szkolenie bezrobotnych (o 20%).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 1.151.015 tys. zł,
w tym wymagalne w kwocie 276.453 tys. zł, co oznacza 11 krotny wzrost zobowiązań.
Zaciągnięcie zobowiązań było konsekwencją niedoboru środków Funduszu na
sfinansowanie kontraktów dotyczących realizacji aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.621 tys. zł. Kwota ta w stosunku do ustawy
budżetowej była niższa o 17,2%. W porównaniu z 1999 r. wydatki te były niższe
nominalnie o 21,8%, a realnie o 28,4%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- zrealizowania wydatków Funduszu Pracy powyżej planu o 19%, tj. o kwotę
1.141.961 tys. zł. Kwota przekroczenia planowanych wydatków dotyczyła
wypłaconych przez powiatowe urzędy pracy świadczeń obligatoryjnych (zasiłków
dla bezrobotnych większych od planowanych o 13,2% oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych o 79,7% );
- powstania w 2000 r. w Krajowym Urzędzie Pracy oraz w powiatowych urzędach
pracy zobowiązań Funduszu w łącznej wysokości 1.151.015 tys. zł, tj. 16,1%
wszystkich wydatków Funduszu Pracy, z czego 745.121 tys. zł przypada na
Krajowy Urząd Pracy (w tym pożyczka dla FP - 745.102 tys. zł), a 405.894 tys. zł
na powiatowe urzędy pracy. Zobowiązania wymagalne w kwocie 276.453, w tym:
refundacja wynagrodzeń - 193.944 tys. zł, wobec ZUS - 59.214 tys. zł oraz
podatkowe - 23.295 tys. zł powstały w powiatowych urzędach;
- przekazania, w wyniku dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Agencji
Rozwoju Przemysłu w dniu 11 stycznia 2000 r kwoty 43.000 tys. zł
z przeznaczeniem na restrukturyzację gospodarki narodowej. Dotacja ta nie była
zaplanowana do realizacji w 2000 r. Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu, podstawą do wydatkowania środków Funduszu na
cele inne, niż przewidziane w ust. 1, jest rozporządzenie ministra właściwego

464
do spraw pracy wydane po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Przedmiotowe rozporządzenie zaczęło obowiązywać z dniem 18 kwietnia 2000 r.
tj., po upływie ponad 3 miesięcy od daty przekazania środków. Zdaniem NIK,
za naganne należy uznać, nie tylko wydatkowanie środków finansowych Funduszu
Pracy bez podstawy prawnej, ale także, gdy jest taka podstawa, ale cel ich
wydatkowania nie mieści w zadaniach państwa w zakresie łagodzenia skutków
bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób
poszukujących pracy (art.1 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu).

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy za 2000 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie planu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Podejmowanie,

na

etapie

opracowania

budżetu

aktywniejszych

działań

zmierzających do większej rzetelności planowania dochodów i wydatków
budżetowych i funduszy celowych.
2. Zintensyfikowanie

działań

zmierzających

do

zminimalizowania

skutków

bezrobocia, poprzez aktywne pośrednictwo pracy, rozwijanie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu, zwłaszcza zapewniających wysoką efektywność
w zakresie kosztów i stopy ponownego zatrudnienia.
Zwiększenie przez starostów nadzoru nad wykorzystaniem środków Funduszu
Pracy przez powiatowe urzędy pracy, w celu ustalania programów rynku pracy
w rozmiarach wynikających z realnych możliwości finansowych i zapewniających
racjonalizację

wydatków

m.in.

poprzez:

rzetelne

analizowanie

wniosków

pracodawców o roboty publiczne i prace interwencyjne, kierując się przede wszystkim
ich efektywnością, a w zawieranych umowach - precyzyjne określanie obowiązków
stron w celu zabezpieczania interesu Funduszu, a także objęcie kontrolą większej
ilości umów.
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 102.795 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 3.205 tys. zł, tj. o 3%. W porównaniu do
1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.087 tys. zł, tj. o 5,2%,
a realnie były niższe o 4,4%.
Głównym źródłem przychodów w 2000 r. była dotacja z budżetu państwa 102.654 tys. zł, była ona niższa od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej z powodu
przekazania przez Ministerstwo Finansów dotacji w wysokości niższej o 3.046 tys. zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia przychodów
Funduszu w 2000 r.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu
Kombatantów w wysokości 113.000 tys. zł. W ciągu roku wydatków nie zwiększono.
Zrealizowane wydatki wyniosły 157.821 tys. zł, tj. 139,7% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 29.743 tys. zł, tj. o 23,2%, a realnie wzrosły o 11,9%.
W grupie wydatków fakultatywnych nie przekroczono kwot planowanych
na 2000 r. Na pomoc pieniężną dla kombatantów znajdujących się w trudnych
warunkach materialnych wydano 30 785 tys. zł, tj. 99,1% kwoty planowanej.
Na finansowanie kosztów inwestycji i remontów w domach pomocy społecznej
wydano 3.188 tys. zł, tj. 45,5% kwoty planowanej.
Nie zrealizowano (z powodu niedoboru środków finansowych) zadań
i wydatków w kwocie 100 tys. zł na upamiętnienie i popularyzowanie historii
dotyczącej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego,
w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą.
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W grupie wydatków obligatoryjnych obejmujących finansowanie ulg
przysługujących kombatantom znacznie przekroczono kwoty ujęte w budżecie.
Wydatki na refundację ulg rtv wyniosły 35.749 tys. zł, tj. 122,2% kwoty
planowanej, na refundację ulg telekomunikacyjnych wydano 83.881 tys. zł, tj. 217,3%
budżetu, a na refundację ulg na ubezpieczenia OC wydano 3.992 tys. zł, tj. 57%
budżetu. Zrealizowane wydatki w tej grupie wyniosły 123.622 tys. zł, tj. 165,2%
budżetu. W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 34.131 tys. zł, tj. o 38,1%, a realnie były wyższe o 25,5%.
Zobowiązania ogółem (w całości wymagalne) na koniec grudnia 2000 r.
wyniosły 56.074 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1999 r. o 1.667% (na koniec grudnia 1999 r. nie było zobowiązań wymagalnych).
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2000 r. zapłacono odsetki
w kwocie 226 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 1999 r. o 528%.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nieuwzględnienia wzrostu kosztów refundacji obligatoryjnych ulg dla kombatantów
w 1999 r. i nierzetelnego przedstawienia planowanego stanu Funduszu na koniec
1999 r. i początek 2000 r., tj. w kwocie 7.200 tys. zł, stan faktyczny był deficytowy
w wysokości 757 tys. zł;
- nierzetelnego planowania wydatków na refundację ulg rtv (niedoszacowanie liczby
osób korzystających z ulg) oraz wydatków na refundację ulg telekomunikacyjnych
(zaniżenie wydatków do poziomu niższego niż w 1999 r.). W planie finansowym
Państwowego Funduszu Kombatantów nie uwzględniono także podwyżek stawek
abonamentu

rtv

przeprowadzonych

i
w

telefonicznego
2000

r.,

z

oraz

cen

przyczyn

impulsów
niezależnych

telefonicznych
od

Urzędu.

Nieprawidłowości w planowaniu wydatków przez Urząd oraz podwyżki cen usług
objętych pakietem ulg dla kombatantów (niezależne od Urzędu) skutkowały łącznie
przekroczeniem planu wydatków;
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- powstania wysokich zobowiązań wymagalnych na koniec grudnia 2000 r. wskutek
zasadniczych rozbieżności pomiędzy przyjętym na etapie planowania wskaźnikiem
wzrostu dotacji z budżetu państwa do Państwowego Funduszu Kombatantów a
realnym wzrostem cen usług rynkowych wchodzących do pakietu ulg dla
kombatantów. Urząd nie zaniedbał starań o uzyskanie dodatkowych środków na
dotacje do PFK w 2000 r., a także podejmował działania ograniczające wysokość
wydatków fakultatywnych (i planowanych przedsięwzięć Urzędu), w dziedzinie
finansowania kosztów inwestycji i remontów w domach opieki społecznej oraz w
upamiętnianiu i popularyzowaniu historii dotyczącej walk o Odrodzenie Polski i
działalności wydawniczej i dokumentacyjnej. W marcu 2001 r. Kierownik Urzędu
przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach, który zmierza do
zmiany stanu prawnego w zakresie finansowania ulg dla kombatantów;
- powstania odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań dla dyrekcji okręgowych
Poczty i zakładów telekomunikacji - spowodowanych niedoborem środków
finansowych Państwowego Funduszu Kombatantów z przyczyn niezależnych
od Urzędu.

Ocena
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego
Państwowego Funduszu Kombatantów za 2000 r., mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
planu.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 972.954 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 38.090 tys. zł, tj. o 4,1%.
W porównaniu do 1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 176.840 tys. zł, tj. o 17,8%, a realnie wzrosły o 7,0%.
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Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były:
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie
wymagań ochrony środowiska w kwocie 435.150 tys. zł, która stanowiła 86,1%
planu,
- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych za wydobycie kopalin
w kwocie 108.419 tys. zł, tj. 154,9% planu,
- przychody pozostałe, uzyskane z działalności finansowej NFOŚiGW w kwocie
429.385 tys. zł, tj. 119,5% planu.
NFOŚiGW nie ma uprawnień egzekucyjnych. Wpływy z tytułu opłat
eksploatacyjnych i koncesyjnych za wydobycie kopalin oraz za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony, pochodzą
z realizacji decyzji organów państwowych i samorządowych lub w przypadku opłat za
wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza wpłat ustalanych we własnym zakresie
przez jednostki organizacyjne.
Znaczące różnice między przychodami planowanymi a zrealizowanymi
wynikały:
- z niewykonania za 2000 r. wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych wymierzanych na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze - w kwocie
79.723 tys. zł, a narastająco za okres od 1991 do końca 2000 r. w kwocie
434.321 tys. zł,
z niewystarczających działań Ministra Środowiska i wojewodów oraz marszałków
województw w egzekwowaniu zaległych opłat.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki w wysokości 433.040 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 432.041 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planowanej
w ustawie budżetowej. W porównaniu do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były
wyższe o 22.912 tys. zł, tj. o 5,6%, a realnie niższe o 18.410 tys. zł, tj. o 4,1%.
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Dotacje stanowiły 78,7% wydatków zrealizowanych w 2000 r. ogółem
i wykonane w kwocie 340.006 tys. zł były wyższe o 1,3% od kwoty planowanej.
Dotacje na cele inwestycyjne wykonane w kwocie 224.979 tys. zł stanowiły 66,2%
kwoty dotacji ogółem i były wyższe o 2.090 tys. zł, tj. o 0,9% od kwoty planowanej.
Dotacje na cele nieinwestycyjne wykonane w kwocie 115.027 tys. zł stanowiły 33,8%
kwoty dotacji ogółem i były wyższe o 2.336 tys. zł, tj. o 2,1% kwoty planowanej.
W 2000 r. zmniejszyła się pomoc finansowa w formie pożyczek i kredytów
w stosunku do wykonania w 1999 r. Wypłaty z tytułu pożyczek i kredytów z umów
zawartych w 2000 r. i w latach poprzednich wynosiły 882.152 tys. zł i były mniejsze
o 158.735 tys. zł, tj. o 15,5% od kwoty planowanej, a o 379.060 tys. zł, tj. o 30,0%
mniejsze od wykonania w 1999 r. Udział pożyczek i kredytów w dofinansowaniu
przedsięwzięć ekologicznych zmalał z 79,8% w 1999 r. do 72,2% w 2000 r. Na koniec
2000 r. zmniejszył się natomiast stan zaległości NFOŚiGW z tytułu wypłat
na podstawie umów zawartych o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska do kwoty 51.776 tys. zł. Niezrealizowane wypłaty przez NFOŚiGW
na koniec 1999 r. wynosiły 128.973 tys. zł.
W ciągu 2000 roku stan środków pieniężnych i papierów wartościowych wzrósł
z 59.612 tys. zł środków pieniężnych i 10.696 tys. zł w papierach wartościowych
Skarbu Państwa na początek roku, do 180.554 tys. zł środków pieniężnych,
tj. o 202,9% i do 125.225 tys. zł w papierach wartościowych Skarbu Państwa,
tj. o 1.070,8%, w tym środki zagraniczne wynosiły odpowiednio 20.171 tys. zł.
Na niewykonanie planu wydatków złożyło się m.in.:
- przyjęcie

dwusesyjnego

systemu

rozpatrywania

wniosków

o

przyznanie

dofinansowania, co nie zapewniło wykorzystania zaplanowanych środków
NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć oraz płynności zawierania umów
i dokonywania wypłat. Największa kumulacja zawierania umów i wypłat miała
miejsce, podobnie jak w 1999 r., w ostatnim kwartale 2000 r., w którym podpisano
53,9% umów na kwotę stanowiącą 58,8% kwoty umów zawartych ogółem
i zrealizowano 50% wypłat z tytułu zawartych umów.
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- niedostateczne

przygotowanie

wniosków

oraz

rozpatrywanie

wniosków

o dofinansowanie przedsięwzięć wynikające z przyjętej w NFOŚiGW procedury,
miały wpływ na przedłużający się okres przyznawania dofinansowania, negocjacji
i zawierania umów. Spośród wniosków zakończonych podpisaniem umów 212,
tj. 30,0%, rozpatrywano ponad 360 dni.
NFOŚiGW w 2000 r. nie podjął działań w kierunku rozwinięcia współpracy
z bankami i ograniczał współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) S.A.
co m.in. skutkowało nie wykorzystaniem do końca roku posiadanych środków
na finansowanie przedsięwzięć przez NFOŚiGW. Dopiero w styczniu 2001 r.,
po wygaśnięciu terminów umów z BOŚ S.A. NFOŚiGW wystąpił do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o zatwierdzenie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki
na wybór banku świadczącego usługi przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
W 2000 r. w dalszym ciągu utrzymywał się wysoki poziom zaangażowania
kapitałowego. Na koniec roku NFOŚiGW w lokatach posiadał ok. 151,1 mln zł,
w papierach wartościowych Skarbu Państwa 125,2 mln zł, a wartość udziałów i akcji
w cenach nabycia wynosiła 202.939 tys. zł, przy czym wartość rynkowa na dzień
23.05.2001 r. akcji BOŚ S.A. będących w dyspozycji NFOŚiGW wynosiła
409,9 mln zł. Wpłacona przez NFOŚiGW w dniu 15 czerwca 1999 r. kwota 95.384 tys. zł
na zakup części akcji BOŚ S.A. znajdowała się w 2000 r. bez oprocentowania
na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim BOŚ S.A.
Wydatki inwestycyjne własne wykonane w 2000 r. w kwocie 2.554 tys. zł były
niższe o 6.646 tys. zł, tj. o 72,2% od kwoty planowanej (9.200 tys. zł). W porównaniu
do wykonania w 1999 r. (6.892 tys. zł) były niższe o 4.338 tys. zł, tj. o 62,9%,
a realnie o 5.034 tys. zł, tj. o 66,3%.
Wydatki bieżące własne wykonane w 2000 r. kwocie 89.481 tys. zł były wyższe
o 1.221 tys. zł, tj. o 1,4% od planowanej kwoty, z tego wydatki na wynagrodzenia
wraz ze składkami od wynagrodzeń wynosiły 25.285 tys. zł i były niższe
o 3.215 tys. zł, tj. o 11,3% od kwoty planowanej.
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W stosunku do wykonania w 1999 r. wydatki bieżące własne nominalnie
wzrosły o 5.863 tys. zł, tj. o 7,0%, a realnie zmalały o 2,8%.
Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w przeliczeniu na etaty wyniosło 277 osób.
W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie w 2000 r. było wyższe o 27 etatów,
tj. o 10,8%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 19 etatów.
W planie działalności przyjęto łączną liczbę 315 etatów na dzień 31 grudnia
2000 r. Faktyczne zatrudnienie na ten dzień wyniosło 297,45 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na etat w 2000 r.
wyniosło 6.544 zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w 2000 r. było wyższe o 1.040 zł, tj. o 18,9%.
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń był wyższy o 13,2% od wskaźnika wzrostu
cen przyjętego w budżecie Państwa na 2000 r. (5,7%), a o 8,8% od wykonania
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (10,1%).
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 63.154 tys. zł,
nastąpił wzrost o 23.196 tys. zł, tj. o 58,1% w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1999 r. Zobowiązań wymagalnych nie było. Nie wystąpiły nieterminowe płatności
zobowiązań w 2000 r. i nie płacono odsetek z tego tytułu.
Zarząd NFOŚiGW nie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych przy dokonywaniu
zakupów i wykonywaniu inwestycji w 2000 r. W zakresie postępowania o zamówienia
publiczne kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:
- dokonano zapłaty w kwocie 489.664,10 zł bez zawarcia umowy poprzedzonej
postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, co stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych. W ocenie NIK dokonanie tej zapłaty nie znajdowało uzasadnienia;
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- poprzez zawarcie aneksu na kwotę 34.730 zł plus 22% VAT do umowy na kwotę
173.654 zł plus 22% VAT naruszono art. 76 ust. 1 ustawy o zamówieniach
publicznych, bowiem nie wystąpiła żadna z przesłanek określona w tym przepisie,
która dopuszczałaby zmianę umowy. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ww. ustawy zawarty
aneks do umowy jest nieważny. Powyższe naruszenie ustawy stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych;
- w NFOŚiGW brak było oferty firmy (oferta z telefaxu nadana w dniu otwarcia
ofert), która wygrała przetarg na wybór eksperta do wykonania weryfikacji
dokumentów przetargowych. Stanowiło to naruszenie art. 37 ust. 1 w związku z art.
21 ustawy o zamówieniach publicznych, skutkujące nieważnością umowy zawartej
na podstawie art. 72 ust. 2 pkt 3 tej ustawy i było naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.
Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości w zakresie zawierania,
a także realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań
o zamówienia publiczne:
- dokonano wcześniejszej i nieuzasadnionej zapłaty faktury w wysokości 119.560 zł
brutto z tytułu dostawy elementów dwóch dźwigów osobowych, których fizycznie
nie przekazano do NFOŚiGW. Umowa przewidywała zapłatę całej kwoty
304.268 zł brutto, po protokólarnym odbiorze wykonania prac. Działanie takie jest
niegospodarne i wskazuje na kredytowanie Przedsiębiorstwa przez NFOŚiGW;
- zawarcie umowy na wykonanie parkingu wewnętrznego na kwotę brutto 139.080 zł,
z terminem płatności w ciągu 14 dni od daty przedłożenia przez wykonawcę
faktury, nie zabezpieczało w sposób dostateczny interesu NFOŚiGW, bowiem
zobowiązywało do zapłaty faktury przed wykonaniem pracy określonej w umowie;
- nieprawidłowo rozliczono fakturę, co spowodowało: dokonanie nadpłaty w kwocie
49.618 zł, która wynikała ze wzrostu kursu złotego w stosunku do dolara z dnia
zawarcia umowy oraz nienaliczenie kar umownych w kwocie 5.567 zł wynikających
z opóźnień dostaw. Dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowości, w trakcie kontroli
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NIK, NFOŚiGW wystąpił o zwrot nadpłaty i wypłatę należności z tytułu kar. Zwrot
nadpłaty NFOŚiGW otrzymał w dniu 01 marca 2001 r., natomiast należność z tytułu
kar umownych w kwocie 5.567 zł dostawca uregulował w dniu 19 kwietnia 2001 r.;
- Zarząd NFOŚiGW zawarł niekorzystną umowę, zobowiązując się do całkowitej
zapłaty wartości przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
Jednocześnie przyjęto, że przedmiot umowy będzie dostarczany w partiach,
w każdym, pierwszym tygodniu miesiąca, od stycznia do grudnia 2001 r. Zapłaty
dokonano w dniu 19 grudnia 2000 r., tym samym NFOŚiGW skredytował firmę
na poczet przyjętych dostaw;
- w umowie z dnia 16 listopada 2000 r., na wynagrodzenie w kwocie równowartości
22.000 USD, tj. 100.964 zł, zawarto niekorzystny zapis dla NFOŚiGW o wypłacie
80% wynagrodzenia, „niezwłocznie po podpisaniu umowy tytułem zaliczki
na poczet wynagrodzenia”. Realizację umowy przewidywano w marcu 2001 r.
Przelewu w kwocie 98.540,62 zł dokonano w dniu 04 grudnia 2000 r. W ocenie
NIK przeliczenia równowartości umowy dokonano według niekorzystnych notowań
kursu złotego, a wysokie (w 80%) zaliczkowe uregulowanie wynagrodzenia było
działaniem niegospodarnym.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 r.
Stwierdzono, że Zarząd NFOŚiGW w swej działalności nie uwzględnił
istotnych wniosków wnoszonych przez NIK po kontroli wykonania planu finansowego
za 1999 r., w tym także ponowionych z kontroli wykonania planu finansowego za
1998 r. Zarząd NFOŚiGW m.in.:
- nie uwzględnił przy opracowywaniu planu działalności NFOŚiGW efektów
ekologicznych i rzeczowych, nie utworzył systemu informatycznego rejestracji
efektów ekologicznych,
- utrzymywał wysoki poziom zaangażowania kapitałowego,
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- nie zmodyfikował dwusesyjnego systemu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć; nie doprowadził do sukcesywnego zawierania umów,
- nie rozwinął współpracy z bankami,
- nie zaniechał dokonywania zmian w planie finansowym w celu dostosowania planu
do wykonania,
- nie zakończył weryfikacji „Strategii działania NFOŚiGW”.
Zdaniem NIK miało to istotny wpływ na przebieg realizacji planu finansowego
NFOŚiGW za 2000 r.
Pozostawione środki finansowe w wysokości ok. 270 mln zł na dzień
31.12.2000 r., tj. dziesięciokrotnie więcej niż planowano, nie zostały zaangażowane w
przedsięwzięcia ekologiczne.
Nie wykonano założonego planu pożyczek i kredytów realizując go w ca 85%,
tj. mniej niż o ok. 159 mln zł od planu na 2000 r. i nominalnie o 379 mln zł mniej
od wykonania w 1999 r.
Łączna kwota wszystkich form kredytów udzielonych przez BOŚ S.A. ze środków
NFOŚiGW lub wspomaganych tymi środkami zmalała ze 152 mln zł w 1999 r. do 99 mln
zł w 2000 r., tj. o 35% (w 1997 r. kredyty te wyniosły ok. 445 mln zł).
Łączna

kwota,

której

dotyczą

stwierdzone

nieprawidłowości

wynosi

1.232,3 tys. zł, tj. 1,3% wydatków własnych ogółem, tj. 1,3% wydatków własnych
ogółem, z tego:
- niecelowo i niegospodarnie wydatkowano ok. 1.093,2 tys. zł, tj. 1,2% łącznych
wydatków własnych;
- naruszono dyscyplinę finansów publicznych określoną w art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych na kwotę ok. 743,9 tys. zł, tj. 0,8% łącznych
wydatków własnych NFOŚiGW;
- zawarto niekorzystną umowę na kwotę 139,1 tys. zł, zobowiązując się do zapłaty
w terminie wystawienia faktury, a nie zakończenia robót;
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dokonano nadpłaty w kwocie 49.618 zł z powodu nieprawidłowego rozliczenia faktury i
nie naliczono kar umownych w kwocie 5.567 zł.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do:
I. Ministra Środowiska o:
Wzmocnienie nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu w sytuacji
pogarszających się relacji w realizacji zadań NFOŚiGW w 2000 r.
II. Organów statutowych Narodowego Funduszu o:
1. Uchwalanie planu działalności NFOŚiGW zgodnie z założeniami do ustawy
budżetowej z uwzględnieniem efektów ekologicznych.
2. Podjęcie skuteczniejszej współpracy dla zapewnienia wpływów należnych od
marszałków województw w terminach i z tytułami zgodnymi z ustawą o ochronie
i kształtowaniu środowiska, co pozwoli lepiej realizować zadania planu
finansowego.
3. Usprawnienie systemu rozpatrywania wniosków i przyspieszenie zawierania
umów dla równomiernego wykorzystywania w ciągu roku posiadanych środków
na cele ekologiczne.
Nawiązanie szerszej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie kwalifikowania priorytetowych przedsięwzięć do
współfinansowania z udziałem środków NFOŚiGW.
5. Podjęcie działań dyscyplinujących:
- do przestrzegania, przy udzielaniu pomocy finansowej, przepisów ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz „Zasad udzielania i umarzania
pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW”, uchwalonych przez
Radę Nadzorczą.
- udzielania dotacji do wysokości przyjętej w planie finansowym.
6. Właściwe zabezpieczanie interesów NFOŚiGW w zawieranych umowach
o dostawy materiałów i wyposażenie oraz wykonanie usług w tym dokonywanie
zapłaty po wykonaniu zamówienia.
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7. Podjęcie działań zmierzających do odzyskania od firmy NOWBUD ING. s.c.
zapłaconej kwoty z tytułu dodatkowej zapłaty za remont.
8. Ponowne rozważenie współpracy z bankami dysponującymi rozwiniętą siecią
placówek i zasadności dalszego zwiększania zatrudnienia w Biurze NFOŚiGW.
9. Zwiększenie skuteczności nadzoru Zarządu nad realizacją planu inwestycyjnego,
w tym nad przestrzeganiem przepisów ustaw o zamówieniach publicznych i
finansach publicznych oraz realizowanie umów zakupów inwestycyjnych
zgodnie z ich postanowieniami.
10. Doprowadzenie do wdrożenia systemu informatycznego efektów ekologicznych
umożliwiającego przetwarzanie danych.
11. Doprowadzenie do zakończenia weryfikacji „Strategii NFOŚiGW na lata 2001 2006” oraz prac nad strategiami cząstkowymi dla poszczególnych dziedzin
ochrony środowiska.
12. Ponowne przeanalizowanie zasadności wysokiego zaangażowania kapitałowego
NFOŚiGW.
III. Ministra Środowiska, wojewodów i marszałków województw o realizowanie
uprawnienia do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej zaległych
opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych oraz za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody Funduszu wyniosły 13.221 tys. zł
i w stosunku do określonych w ustawie budżetowej na 2000 r. były wyższe o 973
tys. zł, tj. o 8%. W porównaniu do 1999 r. przychody w ujęciu nominalnym były
niższe o 1.287 tys. zł, tj. o 8,8%, a realnie były niższe o 17,2%.
Głównym źródłem przychodów Funduszu Centralnego w 2000 r. były:
- przychody wraz z należnymi wpłatami z funduszy terenowych - 13.086 tys. zł; (99%),
- odsetki od środków Funduszu - 135 tys. zł, (1%).
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Według stanu na koniec grudnia 2000 r. należne środki Funduszu Centralnego
wyniosły 3.840 tys. zł i w porównaniu do 1999 r. były niższe o 1.072 tys. zł (o 21,8%).
Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu Centralnego
w wysokości 12.190 tys. zł. W ciągu 2000 r. planowane wydatki nie były zwiększone.
Zrealizowane wydatki tego Funduszu wyniosły 14.150 tys. zł. W porównaniu
do 1999 r. wydatki w ujęciu nominalnym były niższe o 2.400 tys. zł, tj. o 14,5%,
a realnie zmalały o 22,3%.
W strukturze wydatkowanych w 2000 r. środków, 99,8% (14.110 tys. zł)
stanowiły wydatki bieżące, tj. wydatki na zasilenie terenowych funduszy, a 0,2%
(40 tys. zł) przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
do prowadzenia spraw związanych z ochroną i ewidencją gruntów rolnych przez
Departament Gospodarki Ziemią.
Zobowiązania Funduszu centralnego na koniec grudnia 2000 r. zostały
wykazane w kwocie 4,8 tys. zł. Wynikały one z mylnie zaksięgowanej na rachunek
funduszu kwoty.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2000 r., nie stwierdzając
nieprawidłowości.

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 31.822,6 tys. zł i były wyższe od
kwoty planowanej o 21.646,6 tys. zł, tj. o 212,7%. W porównaniu do roku 1999
przychody w ujęciu nominalnym były wyższe o 13.948,2 tys. zł, tj. o 78,0%, a realnie
wzrosły o 61,7%.
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W 2000 roku nie było zmian w planie finansowym przychodów.
Największy udział w strukturze zrealizowanych w 2000 r. przychodów
odnotowano: w § 96 – przelewy z wojewódzkich i powiatowych Funduszy Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 28.486,7 tys. zł, tj. 89,5% ogółu
przychodów i w §§ 42 i 43 – wpływy z usług i sprzedaży map w wysokości 2.267,9
tys. zł, tj. 7,1% ogółu przychodów.
Centralny Fundusz nie korzystał z dotacji budżetowych.
Znacząca różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami, a planem wpłat
z funduszy wojewódzkich i powiatowych wystąpiła głównie w związku z nowelizacją
przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, która weszła w życie dnia 23 lutego 2000 r., tj. po uchwaleniu ustawy
budżetowej na 2000 r. W wyniku ww. nowelizacji wpłaty realizowano w okresach
kwartalnych w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału, a nie jak poprzednio jednorazowo po zakończeniu roku budżetowego (do dnia 31 marca).
Ustalono, że w ogólnej kwocie wpłat dokonanych w 2000 roku z funduszy
wojewódzkich i powiatowych (28.486,7 tys. zł), wpłaty dotyczące roku 1999 wyniosły
12.482 tys. zł i zostały przekroczone o 3.306 tys. zł, tj. o 36% w stosunku do planu
(9.176 tys. zł). Nieplanowane przychody z tytułu wpłat w roku 2000 wyniosły
16.004,7 tys. zł i w strukturze stanowiły 56,2% zrealizowanych przychodów ogółem
z tego tytułu (28.486,7 tys. zł).
Należności Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym (CFGZGiK) według stanu na koniec grudnia 2000 r. wyniosły
5.213,2 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec grudnia 1999 r. były wyższe
o 4.499,8 tys. zł, tj. o 630,8%. Dotyczyły one naliczonych za grudzień 2000 r. wpłat z
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)
związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (410,3 tys. zł)
oraz zarachowania przychodów z tytułu wpłat za IV kwartał z funduszy wojewódzkich
i powiatowych (4.802,9 tys. zł).
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Stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, polegające na ustaleniu
należności CFGZGiK w wysokości niższej od wynikającej z prawidłowego obliczenia
oraz wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej.
Wydatki
W ustawie budżetowej wydatki CFGZGiK na 2000 r. ustalono w wysokości
13.700 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 13.664,2 tys. zł, tj. 99,7% planu.
W roku 2000 ogólna kwota zaplanowanych wydatków nie została zwiększona,
dokonano natomiast dwukrotnych przeniesień (zmian) w poszczególnych pozycjach
wydatków.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.431,0 tys. zł, tj. o 11,7%, a realnie wzrosły o 1,4%. W wyniku dokonanych zmian
wewnętrznych wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o 1.100 tys. zł, tj. o 275%,
a własne wydatki bieżące o 605 tys. zł, tj. o 15,5%.
Najwyższe wydatki dotyczyły dotacji dla wojewódzkich i powiatowych
FGZGiK (7.695 tys. zł) oraz finansowania kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Wydatki na usługi materialne i niematerialne wyniosły 4.488,7 tys. zł, z
czego na utrzymanie zasobu prowadzonego przez CODGiK – 2.450 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne z § 72 zrealizowano w kwocie 1.480,5 tys. zł, tj. 10,8%
ogółu wydatków i 98,7% planu po zmianach. W stosunku do ustawy budżetowej były
one większe o 1.080,5 tys. zł, tj. o 270,1%. Zakupiono sprzęt komputerowy
i oprogramowanie dla potrzeb państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Sprzęt przekazano do CODGiK i po zainstalowaniu jest eksploatowany. Nie zrealizowano
planowanego zakupu oprogramowania do drukarki na kwotę 19 tys. zł.
Zwiększenia wydatków własnych zarówno inwestycyjnych jak i bieżących,
dokonano kosztem zmniejszenia planowanej dotacji dla wojewódzkich i powiatowych
funduszy o 18,1% w stosunku do planu, tj. o 1.705 tys. zł.
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W ocenie NIK było to działanie nierzetelne. Przychody CFGZGiK zostały
w roku 2000 znacznie przekroczone, a na rachunku bankowym pozostawały wolne
środki finansowe, które umożliwiały zrealizowanie nieplanowanych wydatków bez
potrzeby ograniczania planowanej kwoty dotacji dla funduszy wojewódzkich
i powiatowych.
Stan środków obrotowych na koniec roku 2000 wyniósł 26.895 tys. i był
wyższy o 207,8% od stanu środków na początku roku (8.736,6 tys. zł) oraz wyższy
o 1217,7% od stanu środków planowanych w ustawie budżetowej (2.041 tys. zł).
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:
- nierzetelnego planowania przychodów i wydatków CFGZGiK w 2000 roku. Wyniki
kontroli wykazały znaczne rozbieżności pomiędzy prognozowanymi na 2000 r.
przychodami, a ich rzeczywistą realizacją. Wykonane przychody ogółem były
większe od planowanych o 212,7% (o 21.646,6 tys. zł);
- planowany poziom wydatków bieżących oraz własnych inwestycyjnych był
również zaniżony w stosunku do potrzeb. W ciągu roku budżetowego dwukrotnie
dokonano zmiany planu wydatków bieżących, dostosowując plan wydatków
do realnego wykonania;
- zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o 275%, przy jednoczesnym
zmniejszeniu planowanej dotacji dla wojewódzkich i powiatowych funduszy
gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym o 18,1%;
- niewłaściwej realizacji zamówienia publicznego na zakup sprzętu informatycznego
o wartości 216 tys. zł, polegającej, m.in. na przyjmowaniu od oferentów wpłat z
tytułu wadium na rachunek CODGiK zamiast na pomocniczy rachunek bankowy
GUGiK.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za
2000 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu
na wykonanie planu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Poprawienie współpracy z marszałkami województw i starostami, a także
z CODGiK na etapie opracowywania planu przychodów CFGZGiK w taki sposób,
aby prognoza przychodów była zbliżona do rzeczywistego wykonania.
2. Spowodowanie, aby dotacje dla funduszy wojewódzkich i powiatowych
realizowane były zgodnie z ustalonym planem wydatków.
3. Stworzenie systemu kontroli weryfikacji prac prowadzonych przez służby
administracyjne

w

celu

wyeliminowania

uchybień

przy

opracowywaniu

i sporządzaniu dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne.
4. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z nierzetelnym sporządzaniem
sprawozdawczości budżetowej.
5. Opracowanie nowego projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw
architektury i budownictwa w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w oparciu
o upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 1.805.332 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 r. były wyższe o 532.273 tys. zł, tj. o 41,8%.
W porównaniu do 1999 r. przychody PFRON wzrosły nominalnie o 138.922 tys. zł
(tj. o 8,3%), a realnie były niższe o 1,6%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były:
- wpłaty zakładów pracy (wg deklaracji) – 1.508.864 tys. zł (83,6% ogółu),
- przychody finansowe – 170.310 tys. zł (9,4% ogółu), pochodzące między innymi
z dyskonta bonów skarbowych (79.182 tys. zł), odsetek od nieterminowych wpłat
pracodawców (33.400 tys. zł),
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- wpłaty nadwyżek podatku VAT przez zakłady pracy chronionej – 74.630 tys. zł
(4,1% ogółu),
- przychody operacyjne – 51.522 tys. zł (2,9% ogółu), pochodzące głównie
z rozwiązania rezerw na należności z tytułu wpłat na PFRON (24.117 tys. zł), spłat
pożyczek udzielonych osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej (16.242 tys. zł), z tytułu zwrotu niewykorzystanych
środków

z

zakładowego

funduszu

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych

(3.575 tys. zł), z tytułu wynajmu lokali (3.451 tys. zł).
Na znaczne przekroczenie planu przychodów w 2000 r. wpływ miały między
innymi:
- nieplanowane na 2000 r. przychody z tytułu wpłat nadwyżek podatku VAT
od zakładów pracy chronionej (w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2000 r.);
- wzrost o ponad 24 tys. liczby płatników zarejestrowanych w bazie komputerowej
Funduszu;
- doksięgowanie do przychodów kwoty ponad 100.000 tys. zł z tytułu utraty przez
pracodawców prawa do ulg we wpłatach na PFRON w związku z dokonanymi
zakupami w zakładach pracy chronionej;
- przyjęcie do planu zmniejszonych wpłat na Fundusz w związku z restrukturyzacją
górnictwa, przemysłu zbrojeniowego i PKP.
Stwierdzone nieprawidłowości po stronie przychodów w kwocie 3.560,6 tys. zł
polegały na:
dopuszczeniu do powstania w 2000 r. przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz w łącznej
kwocie 3.244,3 tys. zł. 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;

- niepodjęciu działań egzekucyjnych w odniesieniu do 7 podmiotów (12,5% objętych
kontrolą), których łączne zadłużenie wynosiło 316,3 tys. zł.
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Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.615.985 tys. zł. W trakcie
2000 r. plan wydatków był zmieniany 9 razy w ramach kwoty ustalonej w ustawie
budżetowej (zmniejszono dotacje na zadania realizowane przez samorządy powiatowe
oraz Biuro i oddziały PFRON, zwiększono koszty bieżące oraz dotacje inwestycyjne).
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.515.920 tys. zł, tj. 93,8% przyjętych w planie
budżetu po zmianach. W porównaniu do wykonania roku 1999 r. wydatki w 2000 r.
uległy zmniejszeniu nominalnie o 269.470 tys. zł, tj. o 15,1%, a realnie o 22,9%.
Z ogólnej kwoty wydatków:
- na dotacje związane z realizacją zadań przez samorządy powiatowe oraz przez
Biuro i oddziały Funduszu, wykorzystano 1.064.636 tys. zł (70,2%);
- na koszty bieżące wydatkowano 272.612 tys. zł (18,0%), w tym na koszty Biura
i oddziałów PFRON – 58.605 tys. zł (3,9%), na koszty finansowe i operacyjne
(łącznie z umorzeniami i rezerwami na należności wątpliwe) – 203.690 tys. zł
(13,4%), na koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe –
10.317 tys. zł (0,7%);
na wydatki inwestycyjne przeznaczono 178.672 tys. zł (11,8%), w tym na dotacje
inwestycyjne

(tworzenie

nowych

stanowisk

pracy,

likwidację

barier

funkcjonalnych, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, modernizację i budowę
obiektów służących rehabilitacji) wydatkowano 173.404 tys. zł (11,4%),
a na wydatki inwestycyjne własne 5.268 tys. zł (0,3%).
W 2000 r. środki Funduszu przeznaczone zostały na realizację następujących
zadań:
- zwrot pracodawcom kosztów zorganizowania 6.817 nowych stanowisk pracy
dla osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie 120.858 osobom turnusów rehabilitacyjnych,
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- dofinansowanie kosztów działania 312 warsztatów terapii zajęciowej, w których
uczestniczyło 9.210 osób,
- przeszkolenie 4.359 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych
zaciągniętych przez 2.706 zakładów pracy chronionej (4.118 decyzji),
- udzielenie 15 zakładom pracy chronionej pożyczek oraz umorzenie części
wcześniej udzielonych pożyczek 25 zakładom pracy chronionej,
dofinansowanie

wynagrodzeń

18.142

osób

psychicznie

chorych,

umysłowo

upośledzonych, oraz chorych na epilepsję zatrudnionych w zakładach pracy
chronionej.
Stwierdzone nieprawidłowości po stronie wydatków w kwocie 2.637,4 tys. zł
polegały na:
- udzieleniu pożyczek dwóm zakładom pracy chronionej na łączną kwotę
1.550 tys. zł z pominięciem kryteriów określonych w wewnętrznym regulaminie
Funduszu;
- umorzeniu części pożyczek dwóm zakładom pracy chronionej na łączną kwotę
1.000 tys. zł, pomimo że nie wystąpiły szczególne względy gospodarcze i społeczne
przemawiające za umorzeniem;
- niewłaściwym rozliczeniu kwoty 68,2 tys. zł z udzielonego dofinansowania
Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej;
- niecelowym zawarciu 3 umów o dzieło na łączną kwotę 19,2 tys. zł.
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2000 r. wyniosło 740
osób, a więc było niższe od planowanego o 10 osób, tj. o 1,4%. W porównaniu
do wykonania 1999 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 25 osób, tj. o 3,3%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 pracownika wyniosło
w 2000 r. 3.574 zł, z tego przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Biura
Funduszu wyniosło 3.943 zł (Zarządu PFRON 12.417 zł), a pracowników Oddziałów
3.181 zł. W porównaniu do wykonania 1999 r. przeciętne wynagrodzenie
przypadające na 1 pracownika wzrosło w PFRON o 7,1%, z tego w Biurze Funduszu
o 7,8% (Zarządu PFRON o 21,8%), a w oddziałach o 8,5%.
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Zobowiązania ogółem (łącznie z rezerwami) na koniec grudnia 2000 r.
wyniosły 495.593 tys. zł. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 1999 r.
zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 108.873 tys. zł, tj. o 18,0%. Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły. W ramach ogólnej kwoty zobowiązań (łącznie z rezerwami)
zobowiązania z tytułu działalności bieżącej wynosiły 5.119 tys. zł i zwiększyły się
w porównaniu do stanu na koniec 1999 r. o 14,5%. Na zwiększenie zobowiązań
z tytułu działalności bieżącej wpływ miały rozrachunki z dostawcami, które wzrosły z
2.477 tys. zł do 2.907 tys. zł, tj. o 17,4%. Na wzrost w pozycji „inne zobowiązania
i rezerwy” wpływ miały głównie rezerwy, które w 2000 r. zwiększono z 186.103 tys. zł
do 280.814 tys. zł, tj. o 50,9%.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2000 r., mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie planu.
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do:
I. Prezesa Zarządu PFRON o:
1. Podjęcie przez Zarząd PFRON stosownych działań zmierzających do:
- niedopuszczania do przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz,
- objęcia ewidencją i ustalenie statusu pozostałych 7 tys. zakładów pracy.
2. Stosowania

jednolitych

kryteriów

przez

Zarząd

PFRON

w

stosunku

do wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, w tym celu
uwzględnianie opinii dyrektorów wydziałów Biura Funduszu, specjalistów oraz
specjalnych komisji powołanych przez Prezesa Zarządu.
3. Umarzania części pożyczek wyłącznie w sytuacjach określonych przez Radę
Nadzorczą PFRON, tj. wówczas, gdy występują szczególne względy
gospodarcze i społeczne.
4. Dokonywania rozliczenia z udzielonego dofinansowania Krajowej Izbie
Gospodarczo–Rehabilitacyjnej

wyłącznie

z

imprez

wystawienniczych

zorganizowanych po dacie zawarcia umowy oraz z określonych w umowie
rodzajów wydatków.
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5. Zweryfikowania długotrwałego zatrudnienia w ramach umów cywilno–prawnych
pod kątem ponoszonych kosztów w porównaniu z efektami tych umów.
Określania w umowach cywilnych zadań w sposób konkretny i wymierny, których
wykonanie nie mieści się w ramach obowiązków służbowych pracowników
PFRON.
II. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:
1. Wydanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad gospodarowania środkami Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Zatwierdzenie

statutu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, w którym będą uwzględnione zmiany wynikające
z wdrożenia od dnia 1 stycznia 1999 r. reformy ustrojowej państwa.
3. Podjęcie działań w kierunku zapewnienia PFRON danych liczbowych
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r.
w sprawie algorytmu podziału środków PFRON na realizację określonych zadań
jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań
o wykorzystaniu tych środków.
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Przychody
Zrealizowane w 2000 roku przychody wyniosły 164.086 tys. zł, i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2000 rok były wyższe o 16.698 tys. zł, tj. o 11,3%.
W porównaniu do 1999 roku przychody były wyższe w ujęciu nominalnym
o 41.567 tys. zł, tj. o 33,9%, a realnie o 21,6%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 roku były:
- składki od pracodawców zrealizowane w kwocie 120.425 tys. zł, tj. 106,7% planu.
W porównaniu do 1999 roku dochody ze składki były większe nominalnie o 54,5%,
a realnie o 40,3%;
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- odsetki od lokat i odsetki bankowe od rachunków bieżących zrealizowane w kwocie
34.164 tys. zł, tj. 103,5% planu.
W porównaniu do 1999 roku przychody z tytułu odsetek były mniejsze
nominalnie o 52,3%, a realnie o 56,6%. Rentowność lokat w 1999 roku wyniosła
średnio 15,6%. Zmniejszenie się przychodów z odsetek od lokat nadwyżek Funduszu
w papierach wartościowych Skarbu Państwa oraz odsetek bankowych spowodowane
było zmniejszeniem się o 71,2% lokat tych nadwyżek, pomimo wzrostu ich
rentowności w porównaniu z 1999 r. o 2,4 punktu procentowego.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu w wysokości
47.153 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 29.591 tys. zł, tj. 62,8% planu
wg ustawy budżetowej. W porównaniu do 1999 roku wydatki były mniejsze w ujęciu
nominalnym o 6,4%, a realnie 15%.
Z ogólnej kwoty (29.591 tys. zł.) Fundusz wydatkował:
- na wydatki bieżące - 26.454 tys. zł, tj. 66% kwot zaplanowanych w ustawie
budżetowej, w tym:
- koszty poboru składki - 719 tys. zł, tj.127,5% planu,
- koszty obsługi Funduszu - 18.486 tys. zł, tj. 94,6% planu,
- umorzenia - 7.294 tys. zł, tj. 36,8% planu.
W porównaniu do 1999 roku wydatki bieżące były niższe nominalnie o 13,9%,
a realnie o 21,8%.
Największą pozycję w kosztach bieżących (44,5%) stanowiły wynagrodzenia
dla 441 pracowników 11.826 tys. zł. W porównaniu do 1999 r. przeciętne zatrudnienie
w 2000 r. było wyższe o 80 osób, tj. o 22,3%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było wyższe 44,9 osób (w przeliczeniu na
pełny etat). Wzrost zatrudnienia spowodowany był koniecznością zapewnienia obsługi
dla zwiększonych o 17,5% (w porównaniu do 1999 r.) wypłat świadczeń
pracowniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2000 r. wyniosło 2.100
zł.
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Wydatki inwestycyjne - 3.130 tys. zł, tj.47,6% planu (6.570 tys. zł).
W porównaniu do 1999 roku były one większe nominalnie o 339,6%, a realnie
o 299,2%. Z kwoty wydatków inwestycyjnych wszystko przypada na inwestycje
własne. Realizowane one były przez biura terenowe FGŚP z przeznaczeniem
na remonty i wyposażenie nieruchomości przejętych od Gdańskich Zakładów
Elektronicznych "UNIMOR" S.A. w Gdańsku oraz niezbędne remonty siedzib biur
terenowych FGŚP, a także doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Wydatków

inwestycyjnych

dokonano

z

zachowaniem

przepisów

ustawy

o zamówieniach publicznych.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 158.581 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 223%.
Zobowiązania wymagalne wyniosły 50.743 tys. zł, z czego kwota 50.668 tys. zł
wynika z rozliczenia przez ZUS składki na FGŚP za 2000 r.
Wypłata świadczeń pracowniczych (transfery dla ludności mieszczące się
w należnościach Funduszu), zaplanowane w ustawie budżetowej na 2000 rok
w kwocie 419.757 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 601.293 tys. zł, co stanowiło
143,3% wykonania planu. i 117,5% wykonania w 1999 r.
Wypłacone świadczenia w 2000 roku w porównaniu do 1999 roku były wyższe
nominalnie o 17,5%, a realnie o 6,7%.
W 2000 r. zmniejszyła się liczba wypłaconych świadczeń o 133.758, tj. 23,9%
(w 1999 r. - 560.681, w 2000 r. 426.963) wzrosła natomiast kwota przeciętnego
świadczenia z 912 zł do 1.408 zł, tj. o 54%. O wzroście wartości przeciętnego
świadczenia zadecydowały, przede wszystkim ponad dwukrotnie większe kwoty
odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w tym odprawy dla
górników o przeciętnej wysokości 56.281 zł każda i pracowników przemysłu
obronnego średnio po 4.115 zł na osobę.
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Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- niewykonania planu windykacji należności FGŚP od zakładów pracy z tytułu
wypłaconych

świadczeń

pracowniczych

o

34%

poniżej

planu

(plan

-

240.484 tys. zł, wykonanie 152.692 tys. zł), przy jednoczesnym przekroczeniu
planu wypłaty świadczeń o 43,3% (plan 419.757 tys. zł, wykonanie 601.293 tys. zł).
W rezultacie, zwiększył się stan należności FGŚP w stosunku do 1999 r. o 57,6%.
- zarządzenia przez marszałków województw, w uzgodnieniu z Radą Funduszu
wypłacenia pracownikom jednorazowych świadczeń pracowniczych z 41 zakładów
pracy bez zachowania należytej staranności w dokonywaniu oceny ich sytuacji
ekonomiczno-finansowej w celu ustalenia, czy występujące trudności mają
charakter przejściowy (przesłanka wynikająca z art. 4 ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych). Według opinii Krajowego Urzędu Pracy (wydanej w trybie
§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r.)
w zakładach tych trudności ekonomiczno finansowe miały charakter trwały (w tym
1 zakład w upadłości) i nie kwalifikowały się one do tego rodzaju świadczeń.
Kwota wypłaconych w tym trybie świadczeń (mających charakter pożyczki
zwiększającej należności) wyniosła 19.121 tys. zł, tj. 3,2% wszystkich świadczeń
zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2000 r. stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.
Skierowany do Prezesa KUP wniosek dotyczył skuteczniejszej windykacji
należności z tytuły wypłaconych świadczeń pracowniczych, m.in. poprzez
prowadzenie aktywnych postępowań egzekucyjnych, w stosunku do zakładów,
na których, zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych,
ciąży obowiązek zwrotu wypłaconych świadczeń.
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We wnioskach skierowanych do właściwych marszałków województw
zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania procedur w naliczaniu i wypłacaniu
świadczeń pracowniczych, w tym zawłaszcza zachowania należytej staranności
w dokonywaniu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów wnioskujących
o wypłatę świadczenia.

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Przychody
Zrealizowane w 2000 r. przychody wyniosły 759,1 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2000 r. były niższe o 140,9 tys. zł, tj. o 15,7%.
W porównaniu do 1999 r. przychody były w ujęciu nominalnym niższe o 14,5 tys. zł,
tj. o 1,9%, a realnie były niższe o 10,9%.
Głównymi źródłami przychodów w 2000 r. były: wpłaty od wydawców
i producentów z tytułu sprzedaży egzemplarzy utworów literackich, muzycznych,
plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których czas ochrony autorskich
praw majątkowych upłynął - w kwocie 726 tys. zł i odsetki bankowe w kwocie
33,1 tys. zł. Przychody z tytułu odsetek bankowych nie były planowane w ustawie
budżetowej.
Przyczyną niezrealizowania planowanych przychodów było niewywiązywanie
się wydawców z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat z tytułu sprzedaży
egzemplarzy utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.
W 2000 r. wpłat dokonało tylko 30 wydawców spośród około 200 aktywnie
działających na rynku wydawniczym, z czego wpłaty od siedmiu stanowiły 92,9%
przychodów z tego tytułu. Na niewykonanie planowanych przychodów mogła mieć
wpływ także nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
9 czerwca 2000 r. polegająca na wydłużeniu z 50 do 70 lat okresu trwania autorskich
praw majątkowych.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
przychodów dotyczyły:
- nierealizowania przychodów w kwotach określonych w ustawie budżetowej,
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- nieskutecznych działań w zakresie egzekucji należności Funduszu, których stan
wzrósł z 24,1 tys. zł na koniec 1999 r. do 57,5 tys. zł na koniec 2000 r.,
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- braku skutecznego systemu pozyskiwania wiedzy o sprzedaży egzemplarzy
utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych,
których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

Wydatki
W ustawie budżetowej na 2000 r. ustalono wydatki Funduszu Promocji
Twórczości w wysokości 1.217 tys. zł. W ciągu 2000 r. łączna kwota planowanych
wydatków nie została zmieniona.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.134 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach.
W porównaniu do 1999 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 42,7 tys. zł,
tj. o 3,9%, a realnie były niższe o 5,6%.
W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki
na stypendia twórcze dla 95 twórców, na które przeznaczono 840 tys. zł, tj. 74,1%
wydatków ogółem. Wydatki na stypendia twórcze w stosunku do wydatków
poniesionych na ten cel w 1999 r. nominalnie były niższe o 21 tys. zł, tj. o 2,4%,
a realnie były niższe o 11,4%.
Na zapomogi socjalne dla 78 twórców znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej wydatkowano 202 tys. zł, tj. 17,8% ogółu wydatków Funduszu. Wydatki
poniesione na zapomogi socjalne w stosunku do wydatków poniesionych na ten cel
w 1999 r. nominalnie były niższe o 4 tys. zł, tj. o 1,9%, a realnie były niższe o 10,9%.
Na dofinansowanie wydań książek wydatkowano 89,3 tys. zł, tj. 7,9% ogółu
wydatków Funduszu.
Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 54,1 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1999 r. o 23%.
Zobowiązania dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
stypendiów

twórczych

ale niewypłaconych

w

wypłaconych
2000

r.

w

grudniu

zapomóg

2000

socjalnych

r.,

przyznanych,

oraz

przyznanych,

ale niewykorzystanych w 2000 r. dotacji na wydanie książek.
W 2000 r. w Funduszu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
- nieokreślenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu, pomimo obowiązku wynikającego z treści
art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
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- nieustalenia źródeł finansowania kosztów obsługi Funduszu,
- niezrealizowania planowanych wydatków, mimo dysponowania przez Fundusz na
koniec 2000 r. środkami pieniężnymi w kwocie 169,4 tys. zł i mimo istniejących
potrzeb w zakresie promocji kultury i pomocy socjalnej dla twórców.
Ocena i wnioski
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Promocji Twórczości za 2000 r., stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
Wyniki kontroli wskazują na możliwość lepszego i bardziej efektywnego
wykorzystywania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Funduszu
Promocji Twórczości jako dodatkowego źródła finansowania wybranych zadań
w dziedzinie kultury.
W szczególności niezbędne jest:
1. Zapewnienie przychodów i wydatków na poziomie określonym w ustawie
budżetowej.
2. Pełniejsze wykorzystywanie środków pozostających w dyspozycji Funduszu na
zaspokajanie potrzeb w zakresie promocji kultury i pomocy socjalnej dla twórców.
3. Usprawienie egzekucji należności.
4. Określenie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu poprzez wydanie
- w porozumieniu z Ministrem Finansów rozporządzenia w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu oraz ustalenie źródeł finansowanie kosztów
obsługi Funduszu.
Usprawnienie systemu pozyskiwania wiedzy o sprzedaży egzemplarzy utworów
literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których
czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

