
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KBF-4114-001-01/2014 
Nr ewid. 209/2014/I/14/003/KBF



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

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

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Dyrektor Departamentu Budżetu  

i Finansów:

Stanisław Jarosz

Zatwierdzam:

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

dnia



Spis  t reśc i

1. ZAłOżENIA KONTROlI ....................................................................................................................4

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROlI ..................................................................................5
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności ..................................................................................... 5
2.2. Uwagi końcowe i wnioski ..................................................................................................................... 6

3. WAżNIEJSZE WYNIKI KONTROlI ............................................................................................... 10
3.1. Plan dochodów i wydatków budżetu samorządu województwa ........................................10
3.2. Realizacja planu dochodów i wydatków .......................................................................................11
3.3. Kształtowanie się potrzeb pożyczkowych oraz stanu i kierunków zadłużenia ...............15
3.4. Zarządzanie płynnością .......................................................................................................................24
3.5. Rzetelność sporządzania kwartalnych sprawozdań ..................................................................25
3.6. Sytuacja finansowa Województwa na tle pozostałych województw ..................................26

4. INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................................ 37
4.1. Przygotowanie kontroli .......................................................................................................................37
4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli ..............................37

5.  ZAłĄCZNIKI .............................................................................................................................................. 40

Zdjęcie na okładce: 
?????????????????????  ????????????



4

1 Z A ł O ż E N I A  K O N T R O l I

       Temat kontroli 

Sytuacja finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego (I/14/003).

       Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Kontrola została przeprowadzona na zlecenie Sejmu. W dniu 21 maja 2014 r. Komisja do Spraw 
Kontroli Państwowej wniosła o przeprowadzenie kontroli sytuacji finansowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego oraz dokonanie oceny prawidłowości realizacji jego budżetu 
w latach 2011–2013 i w pierwszym półroczu 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn 
nadmiernego zadłużenia. 

Na trudną sytuację finansową Samorządu Województwa Mazowieckiego wskazywały także raporty 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. W raporcie z 25 lutego 2014 r. Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie podało, że w wyniku decyzji i działań organów województwa 
następował systematyczny wzrost zadłużenia z 1.398,8 mln zł w 2011 r., tj. 56,9% wykonanych 
dochodów, do 1.587,5 mln zł w 2013 r., tj. 73,5% wykonanych dochodów. W raporcie tym wskazano 
również, że „w przypadku braku możliwości wykonania dochodów w założonych w budżecie 
wielkościach należy dokonać korekty planowanych wydatków i zmniejszenia kwoty długu, aby jego 
relacja do wykonanych dochodów na koniec roku nie przekroczyła limitu ustawowego”. 

Mając na względzie to, że nadmierne zadłużenie oraz brak płynności finansowej będą miały wpływ 
na bieżącą realizację zadań oraz możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich w latach 
2014–2020, konieczne było poznanie przyczyn złej sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego 
oraz dokonanie oceny wykonalności przyjętego programu postępowania ostrożnościowego. 

       Cel kontroli

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w latach 2011–2013 i w pierwszym półroczu 2014 r., z uwzględnieniem przyczyn 
nadmiernego zadłużenia. W szczególności ocenie poddano:

 − rzetelność ujęcia w uchwałach budżetowych i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Mazowieckiego planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu województwa;

 − prawidłowość realizacji budżetu;
 − kształtowanie się potrzeb pożyczkowych oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów;
 − efektywność zarządzania płynnością;
 − stan i kierunki zadłużenia;
 − rzetelność sporządzenia kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

       Organizacja i zakres

Czynności kontrolne przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
w okresie od 17 czerwca do 31 lipca 2014 r. 

Badaniami kontrolnymi, z zastosowaniem kryterium legalności, rzetelności i gospodarności, objęto 
gospodarkę finansową Samorządu Województwa Mazowieckiego1 w latach 2011–2013 i w pierwszym 
półroczu 2014 r. oraz działania wcześniejsze w zakresie planowania i zaciągania zobowiązań.

1  W niniejszej informacji pojęcie Samorząd Województwa Mazowieckiego i Województwo Mazowieckie występują zamiennie, 
podobnie jest też z innymi województwami. Pisząc zatem o dochodach i wydatkach Województwa Mazowieckiego, mamy 
na myśli dochody i wydatki budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Postępowanie Województwa Mazowieckiego podejmowane w związku z jego trudną sytuacją 
finansową, skutkującą powstaniem zobowiązań wobec budżetu państwa i przekroczeniem 
dopuszczalnego poziomu zadłużenia, nie może być ocenione jednoznacznie pozytywnie lub 
negatywnie. Istotny wpływ na tę sytuację wywarły bowiem czynniki niezależne od decyzji jego 
organów. Jedną z przyczyn złej sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego był wadliwy 
system dochodów podatkowych, oparty przede wszystkim na bardzo zmiennym, trudnym 
do prognozowania podatku dochodowym od osób prawnych, korygowanym o obowiązkowe 
wpłaty do budżetu państwa. Na niskie możliwości finansowe tego województwa wpływ miała 
także znacząco niższa od średniej subwencja ogólna, która niemal w całości zniwelowała jego 
przewagę nad innymi województwami pod względem wyższych dochodów podatkowych netto. 
Bezspornym jest jednak fakt, że działania zaradcze organów województwa okazały się nieskuteczne, 
przyczyniając się do powstania problemów finansowych w badanej jednostce.

W latach 2010–2012 Województwo Mazowieckie znajdowało się blisko granicy dopuszczalnego 
poziomu zadłużenia. Mimo to Zarząd Województwa Mazowieckiego nie podjął skutecznych 
działań zapobiegających przekroczeniu tego poziomu. W 2013 r., w związku z pogarszającą się 
koniunkturą gospodarczą, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku odpowiedniej 
redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz 
powstaniem zobowiązań wymagalnych wobec budżetu państwa. Sytuacja ta wynikała zarówno 
ze słabości systemu dochodów województw, jak i z niedostosowania przez Zarząd skali wydatków 
do zmniejszonych możliwości finansowych województwa. 

Szczególnie istotny dla sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego okazał się rok 2010, 
w którym płatność na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji 
ogólnej dla województw zaabsorbowała aż 37% dochodów i spowodowała konieczność 
zaciągnięcia dodatkowego kredytu. W roku tym wskaźnik zadłużenia Województwa Mazowieckiego 
osiągnął wartość 57% dochodów, w latach 2011–2012 kształtował się na poziomie zbliżonym 
do granicznego pułapu 60% dochodów2, by w 2013 r. osiągnąć poziom 73% dochodów. 

Po roku 2010 Województwo Mazowieckie nie zaciągnęło już żadnych nowych kredytów 
długoterminowych, przejęło jedynie zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim. 
Przejściowe niedobory w budżecie finansowane były kredytem w rachunku bieżącym. W okresie 
objętym kontrolą wykorzystanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wzrosło blisko 
trzykrotnie.

Zdaniem NIK Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalił dochody na rok 2013 z pominięciem 
zasady ostrożnego planowania. W czwartym kwartale 2012 r. pojawiły się poważne symptomy 
spowolnienia gospodarczego, a prognozy makroekonomiczne na rok 2013 zostały znacząco 
obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami 
gospodarczymi, w tym przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). W takiej sytuacji znacząco wzrosło ryzyko zmniejszenia dochodów własnych województwa, 
w których największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, bardzo 

2  Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosił 60% – na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 
2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241 ze zm.), utrzymującego w mocy art. 170 ustawy o finansach publicznych 
z 2005 r. na okres do 31 grudnia 2013 r.



6

P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O l I

podatne na zmianę koniunktury. Mimo tych sygnałów w uchwale budżetowej na 2013 r.3 Zarząd 
Województwa Mazowieckiego przyjął bardzo optymistyczną prognozę dochodów, konsekwencją 
czego było zaplanowanie wydatków przewyższających możliwości finansowe województwa. 

W 2013 r. Zarząd podjął starania mające na celu zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa 
przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej dla województw i pozyskanie pożyczki 
ze Skarbu Państwa w celu sfinansowania zobowiązań z tytułu tej wpłaty. Ponadto w ostatnich 
miesiącach 2013 r. Zarząd ograniczył wydatki. Podjęte wtedy działania nie były jednak wystarczające, 
by zapobiec powstaniu zobowiązań wymagalnych. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w niewielkim stopniu mógł przeciwdziałać zmniejszaniu się 
dochodów, natomiast miał istotny wpływ na poziom wydatków. Z analizy danych wynika, że po 
roku 2009, ze względu na niskie dochody netto4, Województwa Mazowieckiego nie stać było 
na utrzymanie wydatków na wcześniejszym poziomie. W kontrolowanym okresie Województwo 
Mazowieckie przeznaczało stosunkowo wysokie kwoty na realizację zadań z zakresu administracji 
publicznej, kolejowych przewozów pasażerskich, dróg wojewódzkich, szpitali ogólnych 
oraz muzeów. Duże środki przeznaczono na: 

 � wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, 
wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podległych jednostek i wydatki na pokrycie 
przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach;

 � dotacje na zadania bieżące;

 � wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych, finansowanych wyłącznie za pomocą środków 
krajowych.

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

Trudna sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego jest wypadkową zmniejszenia się 
potencjału dochodowego oraz niewystarczającej redukcji wydatków województwa. Analiza 
porównawcza danych statystycznych5 oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli wskazują, 
że głównym powodem pogorszenia się potencjału dochodowego, niezależnym od podejmowanych 
przez Zarząd Województwa działań, był niekorzystny dla Województwa Mazowieckiego system 
dochodów oraz globalny kryzys, który spowodował zmniejszenie się wpływów podatkowych. 
W konsekwencji województwo to znalazło się na przedostatniej, piętnastej pozycji wśród 
województw pod względem średnich dochodów netto (czyli dochodów po  odliczeniu 
obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej), 
podczas gdy jeszcze w 2008 r. zajmowało znacznie wyższe, czwarte miejsce. 

Zarząd Województwa nie był odpowiedzialny za znaczące pogorszenie się potencjału dochodowego 
budżetu Województwa Mazowieckiego. Jedyne, co mógł uczynić, to dostosować wydatki do trwale 
zmniejszonego potencjału dochodowego, aby zrównoważyć budżet i obniżyć poziom zadłużenia 
w relacji do dochodów, który od 2010 r. był bliski dopuszczalnego progu. W 2013 r., w wyniku niższych 
wpływów do budżetu próg ten został przekroczony. Zdaniem NIK Zarząd nie podjął wystarczająco 

3  Uchwała budżetowa na rok 2013 przyjęta 17 grudnia 2012 r.

4   Dochody ogółem pomniejszone o obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa. 

5  Dane zaczerpnięte zostały ze sprawozdań budżetowych województw (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z) publikowanych na stronie 
internetowej Ministra Finansów oraz z  danych GUS o  liczbie ludności według województw na  dzień 30  czerwca, 
publikowanych na stronie www.stat.gov.pl.
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skutecznych działań, żeby takiej sytuacji zapobiec. W ciągu bardzo krótkiego okresu Województwo 
Mazowieckie spadło ze stosunkowo wysokiej pozycji w rankingu dochodów netto województw 
na pozycję przedostatnią, tymczasem dostosowanie po stronie wydatków przebiegało znacznie 
wolniej, a wydatki na niektóre ważne zadania utrzymano na stosunkowo wysokim poziomie.

W systemie dochodów województw badane województwo jest jednostką o niskich dochodach. 
Stosunkowo wysokie, i to nawet po odliczeniu obowiązkowych wpłat do budżetu państwa, 
nazywanych potocznie „janosikowym”, są jedynie dochody podatkowe. We wszystkich latach 
objętych analizą dochody podatkowe netto, czyli dochody podatkowe minus obowiązkowe wpłaty 
do budżetu państwa, utrzymywały się powyżej średniej dla wszystkich województw i zazwyczaj 
były od niej istotnie wyższe. 

W przypadku dochodów podatkowych netto Województwa Mazowieckiego poważnym problemem 
są ich duże wahania (1.150 mln zł w 2008 r., 550 mln zł w 2010 r.). Wskazują one na błędną 
konstrukcję mechanizmu wyrównania finansowego, który składa się m.in. z wpływów podatkowych 
w roku bieżącym oraz wpłaty do budżetu państwa ustalonej na podstawie wpływów podatkowych 
sprzed dwóch lat. W sytuacji istotnego zmniejszenia się dochodów podatkowych, która następuje 
po okresie dobrej koniunktury, województwo jest obciążone podwójnie – nie tylko otrzymuje niższe 
dochody podatkowe, ale musi dokonywać wysokich wpłat do budżetu państwa, które są obliczane 
w oparciu o wysokie wpływy podatkowe sprzed dwóch lat. Taki mechanizm równoważenia 
dochodów wzmacnia ich zmienność, a ponadto województwo z bieżących dochodów dokonuje 
wpłat, które nie są z tymi dochodami związane. 

Ponadto oparcie dochodów podatkowych na wpływach z bardzo niestabilnego podatku, 
jakim jest CIT, wystawia województwa na ryzyko dużych wahań dochodów oraz na ryzyko 
popełnienia istotnego błędu w ich prognozowaniu, co w przypadku jednostek zarządzających 
rozwojem swojego regionu i realizujących kluczowe, wieloletnie projekty o zasięgu regionalnym 
może prowadzić do niezrealizowania ich celów strategicznych, będących jednocześnie celami 
strategicznymi państwa. 

Problem niskich dochodów do dyspozycji Województwa Mazowieckiego nie może być przysłonięty 
przez kwestię obowiązkowych wpłat do budżetu państwa, które zmniejszają te dochody. Zdaniem 
NIK system dochodów podatkowych korygowanych o obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa 
nie jest główną przyczyną złej sytuacji finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Na niskie możliwości finansowe województwa wpływ ma znacząco niższa od średniej subwencja 
ogólna, która niemal w całości zniwelowała przewagę Województwa Mazowieckiego nad innymi 
województwami, uzyskaną ze względu na jego wysokie dochody podatkowe netto. Gdyby 
w 2013 r. Województwo Mazowieckie przekazało do budżetu państwa pełną kwotę należności 
z tytułu wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, to uzyskane dochody 
podatkowe netto nie zrekompensowałyby niskiej, w stosunku do średniej, subwencji ogólnej. 
Oznacza to, że Województwo Mazowieckie więcej traci w wyniku obecnego podziału subwencji 
niż zyskuje w wyniku wyższych dochodów podatkowych netto. Dane te wskazują na bardzo dużą 
siłę mechanizmu subwencyjnego.

Oprócz niskich wpływów z tytułu subwencji ogólnej Województwo Mazowieckie otrzymuje również 
relatywnie mniejsze od innych województw środki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. 
Mimo że jest to stałe zjawisko, to różna jest jego skala: w 2011 r. Województwo Mazowieckie 
otrzymało o 22% niższą od średniej dla samorządów województw dotację z budżetu państwa 
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w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w 2012 r. – dotację niższą o 7%, a w 2013 r. – niższą o 24%. Oznacza 
to, że oprócz subwencji ogólnej również wpływy z drugiego źródła transferów z budżetu państwa 
– dotacji celowych – dzielone są w sposób niekorzystny dla Województwa Mazowieckiego.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów województw są środki zagraniczne, zwłaszcza dochody 
z tytułu współfinansowania zadań określonych w regionalnych programach operacyjnych. 
Z zestawienia alokacji środków na RPO 2007–2013 pomiędzy województwa wynika, że podział 
ten nie był korzystny dla Województwa Mazowieckiego. Na realizację regionalnego programu 
realizowanego przez to województwo przyznano najmniej środków, tj. 354,1 euro, podczas 
gdy średnia wyniosła 430,0 euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Alokacja dla Województwa 
Mazowieckiego była zatem o 20% niższa od średniej alokacji dla wszystkich 16 województw.

W latach 2010–2011 dochody zagraniczne Województwa Mazowieckiego w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca przekraczały 60% średniej wyliczonej dla 16 województw, w 2012 r. zmniejszyły 
się do 56%, a w 2013 r. spadły do zaledwie 37%. Porównanie z innymi dużymi województwami też 
wskazuje na niskie dochody zagraniczne Województwa Mazowieckiego.

Powyższe dane wskazują, że dotychczasowy system dochodów uniemożliwiał w długim 
okresie realizację polityk sektorowych w sposób konsekwentny i prowadził do sytuacji, w której 
województwo o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego i stosunkowo wysokich dochodach 
spadło w krótkim okresie do grupy województw o najniższym potencjale dochodowym. 
Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi przede wszystkim Minister Finansów, który do roku 
2014 nie opracował propozycji zmiany systemu dochodów samorządów województw, mimo 
że problem nieadekwatności dochodów Województwa Mazowieckiego narastał od wielu lat.

Obecna sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego będzie oddziaływała na możliwość 
absorpcji środków unijnych w kolejnych latach. Istotną część swoich zobowiązań województwo 
będzie spłacać w okresie objętym bieżącą perspektywą finansową UE na lata 2014–2020. 
Utrzymanie obecnego systemu dochodów, który w latach 2009–2013 zapewniał Województwu 
Mazowieckiemu stosunkowo niewielkie środki, a jednocześnie wymuszał zaciąganie wysokich 
zobowiązań wynikających z konieczności uzupełnienia bardzo zmiennych wpływów podatkowych, 
powoduje, że województwo to może mieć problem z absorpcją środków unijnych. Skutkowałoby 
to z jednej strony przekazaniem tych środków innym beneficjentom, a z drugiej – niewykonaniem 
istotnych, z punktu widzenia mieszkańców województwa, zadań o zasięgu regionalnym, w tym 
zadań z dziedziny transportu.

Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiając Marszałkowi Województwa oceny i uwagi wynikające 
z ustaleń kontroli, wnioskowała o:

1) dokonanie przeglądu realizowanych zadań w celu ograniczenia wydatków i stworzenia 
przestrzeni finansowej do obsługi zadłużenia i absorpcji środków unijnych w kolejnych latach,

2) dostosowanie planowanych wydatków do realnie oszacowanych źródeł finansowania.

Na Ministrze Finansów ciąży obowiązek opracowania projektu ustawy wypełniającego standardy 
określone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. Koncepcje przyjęte 
w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego6 są rozwiązaniami tymczasowymi w odniesieniu do mechanizmu wyrównawczego, 
nie rozwiązującymi problemów systemowych.

6  Dz. U. z 2014 r., poz. 1574.
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie prac nad projektem 
systemu dochodów województw, który eliminowałby największe wady obecnego systemu, czyli: 

 � dużą zmienność dochodów własnych, a w konsekwencji także dużą zmienność obowiązkowych 
wpłat do budżetu państwa, spowodowaną oparciem tych dochodów na jednym, w dodatku bardzo 
niestabilnym i trudnym do prognozowania w perspektywie wieloletniej podatku dochodowym 
od osób prawnych;

 � brak koordynacji między różnymi algorytmami podziału środków z budżetu państwa między 
samorządy województw; w wyniku nałożenia na siebie efektów niekorzystnych algorytmów 
podziału środków z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, 
a także sposobu podziału dotacji celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej, Samorząd Województwa Mazowieckiego znajduje się w mniej 
korzystnej sytuacji finansowej w porównaniu z samorządami innych województw (z wyjątkiem  
Województwa Śląskiego). 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że dokonanie oceny celowości podziału środków publicznych 
pomiędzy województwa nie jest możliwe ze względu na brak jasno sformułowanych celów 
takiego podziału. Jednakże sytuacja, w której w długim okresie region cechujący się najwyższym 
poziomem gospodarczym znajduje się na przedostatnim miejscu w kraju pod względem dochodów 
rozporządzalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest w skali europejskiej dosyć nietypowa 
i zniechęca województwa do podejmowania działań aktywizujących gospodarkę. Wady obecnego 
systemu dochodów województw ujawniają się szczególnie silnie w sytuacji niższej koniunktury 
gospodarczej, którą obserwujemy w Polsce od 2009 roku. 
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 3.1  Plan dochodów i wydatków budżetu samorządu województwa 

Zarząd Województwa Mazowieckiego opracowywał projekty uchwał budżetowych na lata 
2011–2013 w sposób i trybie wymaganym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych7 oraz uchwały nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego. 
Zarząd Województwa corocznie określał szczegółowe wytyczne do opracowania projektu uchwały 
budżetowej i przeprowadzał analizy w zakresie wielkości planowanych wydatków, w zależności 
od przyjętych założeń. 

Plan dochodów i wydatków przyjmowany w uchwałach budżetowych na lata 2011–2014 był 
w trakcie roku budżetowego wielokrotnie zmieniany. Znaczące zmiany wprowadzone zostały 
w roku 2012, w którym prognoza dochodów została zmniejszona łącznie o 20,9%, limit wydatków 
o 28,5%, a planowany deficyt o 94,9%. Zmiany planowanych wielkości budżetowych w latach 
2011–2014 przedstawia tabela 1.

Tabela nr 1 
Zmiany planowanych wielkości budżetowych w latach 2011–2014
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tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dochody 2.793.082 2.528.284 90,5 3.204.441 2.533.634 79,1 2.817.401 2.455.234 87,2 2.680.697 2.666.318 99,5

Wydatki 3.159.840 2.726.508 86,3 3.569.441 2.552.393 71,5 2.861.350 2.717.182 95,0 2.920.193 3.050.245 104,5

Deficyt - 366.758 - 198.224 54,1 - 365.000 -18.759 5,1 - 43.949 - 261.948 596,0 - 239.496 - 383.927 160,3

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. w uchwałach budżetowych wskazano 
źródła pokrycia deficytu. Wzrost deficytu w trakcie roku budżetowego planowano sfinansować 
wolnymi środkami na rachunku bieżącym, przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek, które 
Województwo udzielało innym jednostkom oraz długoterminowym kredytem bankowym, a po 
trzecim kwartale 2013 r. także przychodami z pożyczki z budżetu państwa.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie opiniowała pozytywnie przedkładane przez Zarząd 
Województwa projekty uchwał budżetowych na lata 2011–2013, w tym możliwość finansowania 
deficytu8. W przypadku uchwały budżetowej na 2014 r. RIO zwróciła uwagę, że pomimo zgodności 
planu finansowania deficytu pożyczką zaciągniętą z budżetu państwa z przepisami art. 217 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych na ten rok dochodów 
Województwa Mazowieckiego, co może skutkować zwiększeniem się jego deficytu.

7  Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.

8  Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych.
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Kontrola planowania wydatków na rok 2011 i 2013 wykazała, że Zarząd Województwa najpierw 
przyjął założenia dotyczące ograniczeń w zakresie wydatków, w tym brak możliwości planowania 
jednorocznych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a następnie uwzględnił 
tego typu wydatki w projekcie budżetu. Zadania inwestycyjne o takim charakterze były 
również wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego. Szczegółowa kontrola zadań 
o jednorocznym charakterze realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Mazowieckiego wykazała, 
że na zadania te wydano 86.274,0 tys. zł w 2011 r. i 33.274,1 tys. zł w 2013 r. Wydatki te zostały 
w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu województwa.

Najwyższa Izba Kontroli, nie oceniając celowości9 wykonywanych zadań, zwraca uwagę, że realizacja 
przez Zarząd Województwa przyjętych wcześniej założeń na rok 2011 i 2013 spowodowałaby 
zmniejszenie wydatków co najmniej o wskazane wyżej kwoty.

Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 
2010 r., Zarząd Województwa opracowuje projekt uchwały budżetowej województwa w oparciu 
o materiały planistyczne otrzymane z departamentów Urzędu Marszałkowskiego i z wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych (§ 3 ust. 1). 

Przy planowaniu budżetu na rok 2014 Zarząd Województwa samodzielnie opracował plany 
finansowe dla kontrolowanych jednostek organizacyjnych, tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, 
jednocześnie określając wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do zrealizowania w roku 
budżetowym. 

Zdaniem NIK Zarząd Województwa nie zastosował wymaganej ostrożności przy planowaniu 
dochodów. Ich wykonanie było od 12% do 23% niższe od wielkości zaplanowanych w uchwałach 
budżetowych przed zmianami. W  rezultacie planowane wydatki, jak również wskaźnik 
dopuszczalnego zadłużenia, szacowane były w odniesieniu do zawyżonych możliwości 
finansowych. Problem pogłębił się w kwietniu 2013 r., kiedy niższe niż rok wcześniej wykonanie 
dochodów z CIT zwiększyło lukę pomiędzy potrzebami wydatkowymi a rzeczywistymi wpływami. 
W Informacji dla Zarządu z dnia 21 maja 2013 r. podano, że zrealizowane w pierwszych czterech 
miesiącach 2013 r. wpływy z CIT były niższe o 31% niż w analogicznym okresie roku 2012. Zarząd 
Województwa z dużym opóźnieniem zareagował na to zdarzenie i dopiero w ostatnim kwartale 
2013 r. (w październiku i listopadzie) dostosował plan dochodów i wydatków do aktualnej sytuacji. 
W rezultacie poczynione w trakcie roku oszczędności okazały się niewystarczające, by uniknąć 
powstania zobowiązań wymagalnych na koniec 2013 r. 

 3.2  Realizacja planu dochodów i wydatków

W okresie objętym kontrolą dochody ogółem wykonane przez Województwo Mazowieckie 
stanowiły od 77% do 88% dochodów ujętych w uchwałach budżetowych przed zmianami. Dochody 
własne Województwa Mazowieckiego w latach 2011–2012 znajdowały się na zbliżonym poziomie 
i wyniosły około 1,6 mld zł, by zmniejszyć się o 12% w 2013 r. Po odjęciu od dochodów własnych 
wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej (zaplanowanej 

9  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz.82, ze zm.) 
kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, 
z wyłączeniem kryterium celowości.
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w wydatkach), do dyspozycji Województwa Mazowieckiego pozostawało 972,4 mln zł w 2011 r., 
939,7 mln zł w 2012 r. i 914,6 mln zł w 2013 r. W latach tych udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem był względnie stabilny. Dane dotyczące realizacji budżetu w  latach 2011–2014 
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr 2 
Plan i wykonanie budżetu w latach 2011–2014 
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Dochody 2.793.082 2.457.672 3.204.441 2.489.339 2.817.401 2.164.670 2.680.697 1.229.386

  Bieżące 2.036.401 2.084.431 2.586.890 2.165.610 2.333.905 1.911.981 2.042.952 1.031.467

  Majątkowe 756.681 373.241 617.551 323.728 483.496 252.689 637.745 197.919

Wydatki 3.159.840 2.594.103 3.569.441 2.462.865 2.861.350 2.191.572 2.920.193 1.118.030

  Bieżące 2.026.385 1.951.388 2.510.229 1.928.193 2.051.862 1.731.457 2.042.532 885.174

  Majątkowe 1.133.455 642.715 1.059.212 534.671 809.488 460.115 877.661 232.856

Wynik -366.758 -136.430 -365.000 26.474 -43.949 -26.903 -239.496 111.355

Przychody 375.100 360.993 510.000 23.071 411.143 60.069 574.079 15.046

Rozchody 8.342 205.523 145.000 6.500 367.194 18.121 334.583 21.903

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-NDS.  

W 2013 r. Województwo Mazowieckie zrealizowało wpływy z tytułu dochodów z podatku CIT, które 
były o 15% niższe niż w 2012 roku, mimo że w uchwale budżetowej przyjęto wzrost tej kwoty o 11%. 
Wykonanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiono 
w układzie miesięcznym w tabeli 3.
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Tabela nr 3 
Miesięczne wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2012–2013

Miesiąc

2011 2012 2013
2013–2012 4:3

Wykonanie

zł %

1 2 3 4 5 6

Styczeń 44.713.876 19.131.008 118.652.888 99.521.880 620,2

Luty 97.509.661 129.030.632 71.830.263 - 57.200.369 55,7

Marzec 82.927.961 111.906.609 113.362.730 1.456.121 101,3

Kwiecień 285.253.205 438.592.195 181.725.921 - 256.866.274 41,4

Maj 70.235.716 77.641.696 92.202.711 14.561.015 118,8

Czerwiec 26.296.582 16.222.876 11.941.823 - 4.281.054 73,6

Lipiec 89.316.496 69.536.997 61.159.942 - 8.377.055 87,9

Sierpień 92.299.659 71.568.229 76.381.010 4.812.781 106,7

Wrzesień 123.282.636 85.341.471 85.618.371 276.900 100,3

Październik 150.625.460 106.616.281 109.862.335 3.246.054 103,0

Listopad 121.457.707 114.079.616 120.158.172 6.078.557 105,3

Grudzień 186.362.216 107.330.035 103.347.356 - 3.982.679 96,3

Ogółem 1.370.281.176 1.346.997.645 1.146.243.523 -206.096.055 85,1

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

Analiza wykonania budżetu wykazała, że w stosunku do roku poprzedniego wykonanie planu 
wydatków w roku 2013 było niższe o 271,3 mln zł. Jeśli jednak w analizie pominiemy niezależne 
do województwa wpłaty do budżetu państwa, to okaże się, że wydatki w 2013 r. zmniejszyły się 
tylko o 104,3 mln zł. Redukcja wydatków odnosiła się do niektórych zadań, natomiast w przypadku 
innych zadań obserwowaliśmy wzrost wydatków na ich finansowanie. Między innymi o 32,6 mln zł 
wzrosły wydatki na wybrane zadania bieżące i inwestycyjne, które nie były dofinansowane środkami 
unijnymi, nie wymagały więc od województwa zapewnienia wkładu własnego. 

Sekretarz Województwa podał, że na wzrost wydatków majątkowych złożyły się inwestycje 
drogowe (przesunięcie 32 mln zł z roku poprzedniego) i dokapitalizowanie zakładów opieki 
zdrowotnej działających w formie spółek (11,4 mln zł). Wzrost dotacji podmiotowych wynikał 
z wyższej rekompensaty dla dwóch przewoźników kolejowych: Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o. 
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. 

Od 1 stycznia 2004 r. zasady finansowania województw określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego10. Zgodnie z ww. ustawą województwa, 
w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca danej jednostki jest większy 
od określonego ustawowo wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich województw, dokonują 
wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej. Wysokość 
wpłat jest uzależniona od relacji wskaźnika dochodów podatkowych danej jednostki w przeliczeniu 

10  Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.
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na jednego mieszkańca do analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich szesnastu 
województw. Szczegółowe kwestie uregulowano w art. 31 wspomnianej ustawy. Wpłata części 
regionalnej subwencji ogólnej dla województw jest zaliczana do wydatków bieżących i ma wpływ 
na wynik budżetu. 

W 2011 r. Województwo Mazowieckie wpłaciło do budżetu państwa 627,9 mln zł z przeznaczeniem 
na część regionalną subwencji ogólnej, a w 2012 r. – 658,8 mln zł. Na 2013 r. zaplanowano wpłatę 
do budżetu państwa w wysokości 661,3 mln zł. Województwo wpłaciło jednak niepełną kwotę 
równą 491,8 mln zł, nie regulując raty za wrzesień, październik, listopad i grudzień. Wpłaty 
do budżetu państwa dokonywane były w miarę posiadanych środków, jednakże, jak wyjaśniła 
Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych, przyjęto stanowisko, 
że środki własne województwa powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na regulowanie 
zobowiązań wynikających z bieżących zadań własnych. 

W okresie objętym kontrolą Urząd Marszałkowski zaciągał kredyty bankowe, aby sfinansować 
wpłaty do budżetu państwa. W 2012 r. z kredytu na rachunku bieżącym sfinansowano wpłatę 
w kwocie prawie 120 mln zł, a w 2013 r., do czasu wyczerpania możliwości pełnego regulowania 
wpłat, zaciągnięto kredyt na ponad 224 mln zł. Tym samym w 2013 r. ponad połowa zrealizowanych 
wpłat z tytułu tzw. „janosikowego” została sfinansowana za pomocą kredytu bankowego, 
a jednocześnie nie uregulowano ponad 25% naliczonej na ten rok wpłaty. W rezultacie na koniec 
2013 r. powstały zobowiązania wymagalne Województwa Mazowieckiego wobec budżetu państwa 
w kwocie 169,5 mln zł. W kolejnych miesiącach zobowiązania te jeszcze się zwiększyły i na dzień 
30 czerwca 2014 r. wynosiły już 213,9 mln zł. 

W budżecie województwa na rok 2014 ujęto wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa w kwocie 
646,5 mln zł, co oznacza, że nie uwzględniono w nich zobowiązań wymagalnych z roku 2013. 

W badanym okresie Województwo Mazowieckie skorzystało z ulgi w zapłacie zobowiązania 
z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej 
dla województw. W 2011 r. wpłata ta została obniżona o ok. 170 mln zł w stosunku do wielkości 
obliczanej zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Zdaniem Marszałka Województwa11 ulga ta była „rekompensatą” za zawyżenie o 0,75% dochodów 
Mazowsza z tytułu CIT osiągniętych w latach 2008 (ok. 89 mln zł) i 2009 (ok. 76 mln zł), jako 
podstawy wyliczenia wpłaty odpowiednio na lata 2010–2011. 

O podobne rozwiązanie Marszałek Województwa ubiegał się również w odniesieniu do planu 
na rok 2013. Ministerstwo Finansów poinformowało, że ulga w 2011 r. miała charakter incydentalny, 
a z uwagi na zaawansowanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2013, propozycja nie może zostać uwzględniona12. 

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w roku 2013 Województwo Mazowieckie zawarło umowy 
na realizację zadań jednorocznych bądź zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 26,1 mln zł

(zrealizowano 25,7 mln zł). Ponadto od 18 czerwca 2013 r., mimo podjęcia działań w kierunku 
ograniczenia wydatków13, zostały zawarte umowy na realizację wieloletnich zadań bądź zakupów 
inwestycyjnych na łączną kwotę 41,5 mln zł, z której w 2013 r. wydatkowano 6,5 mln zł. 

11  Pismo z 22 czerwca 2012 r. kierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

12  Wniosek Marszałka Województwa został złożony, gdy projekt ustawy był już procedowany w Senacie RP.

13  Pismem z  dnia 18  czerwca 2013  r. Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował wszystkie jednostki 
o zmniejszeniu się planowanych dochodów budżetu z tytułu podatku CIT o 25% w porównaniu do analogicznego okresu 



W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O l I

15

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjno-Prawnych wyjaśniła, że umowy zawarte 
na nowe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne spowodowane były nieprzewidzianymi 
okolicznościami bądź, w przypadku inwestycji i zakupów drogowych, koniecznością wykonywania 
ustawowych obowiązków zarządcy drogi.

Nie oceniając celowości14 wydatków wykonanych na podstawie tych umów, Najwyższa Izba Kontroli 
zwraca uwagę, że realizując program ostrożnościowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego mógł 
poczynić oszczędności związane z niepodejmowaniem nowych zadań, finansowanych ze środków 
własnych. Przyczyniłoby to się do poprawienia sytuacji finansowej województwa i wpłynęło 
na zmniejszenie zobowiązań.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację wydatków w 2013 r. w związku z powstałymi 
zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu nieuiszczonej w terminie wpłaty do budżetu państwa. 
Zrealizowane w tym okresie wydatki ze środków będących w dyspozycji województwa, bez 
uwzględnienia wspomnianej wpłaty, były wyższe w porównaniu do roku poprzedniego 
o 19,9 mln zł. Natomiast po wyeliminowaniu środków zaangażowanych we współfinansowanie 
realizacji zadań z udziałem środków z UE bądź z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
wydatki wzrosły o  32,6  mln  zł. Wzrost ten świadczy o  niewystarczających działaniach 
ostrożnościowych podejmowanych przez Zarząd Województwa w zakresie ograniczenia wydatków.

 3.3  Kształtowanie się potrzeb pożyczkowych oraz stanu i kierunków zadłużenia 

Potrzeby pożyczkowe

Pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 30 czerwca 2014 r. na dług Województwa Mazowieckiego składały się 
kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), pożyczka w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), 
obligacje wyemitowane na rynku zagranicznym i kredyt przejęty po zlikwidowanym Szpitalu 
Bródnowskim. Kwotę zadłużenia województwa w 2013 r. i w 2014 r. powiększyły zobowiązania 
wymagalne, w tym głównie z tytułu niezapłaconych w 2013 r. rat obowiązkowej wpłaty do budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. 

Decyzje o finansowaniu zewnętrznym uzasadniano wypełnianiem zadań statutowych samorządu 
i zamiarem przeznaczenia środków na inwestycje przyczyniające się do dalszego rozwoju regionu, 
w tym w szczególności koniecznością zapewnienia niezbędnych warunków do funkcjonowania 
służby zdrowia, kolei oraz infrastruktury drogowej. Od drugiej połowy 2006 r. do końca 2011 r., 
zgodnie z umowami o kredyty bankowe, środki z otrzymanych kredytów przeznaczone 
były na finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek opieki zdrowotnej, instytucji kultury 
oraz jednostek oświatowych, a także na inwestycje związane z drogami. 

Zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji poprzedzano rozeznaniem rynku. Zaciągnięcie kredytów 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy uznano za najkorzystniejsze dla 
finansowania deficytu Województwa Mazowieckiego, m.in. ze względu na możliwość finansowania 
inwestycji regionalnych, brak prowizji i zabezpieczeń, niekomercyjne warunki kredytowania – okres 
zapadalności do 25 lat z karencją 6–7 lat. 

w roku poprzednim i zwrócił się z prośbą do kierowników tych jednostek o przeprowadzenie w terminie do 28 czerwca 
2013 r. analizy wydatków w celu wdrożenia oszczędności.

14  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o NIK kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem 
legalności, gospodarności i rzetelności, z wyłączeniem kryterium celowości.
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Stan zadłużenia Województwa Mazowieckiego z tytułu długoterminowych zobowiązań na dzień 
30 czerwca 2014 r. wynosił 1.414,9 mln zł. Zadłużenie stanowiły kredyty oraz pożyczki zaciągnięte 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (664,2 mln zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (332,6 mln zł), 
euroobligacje 341,2 mln zł oraz przejęty kredyt Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (76,9 mln zł). 
Na ten dzień zobowiązania w walucie obcej (pożyczka w Banku Rozwoju Rady Europy i obligacje) 
wynosiły 161,9 mln  euro, tj. 673,8 mln zł15 i stanowiły 47,6% zobowiązań ogółem. Zobowiązania 
kredytowe w walucie krajowej i obcej wynikały z umów podpisanych w latach 2007–2010. 

Zaciągnięcie pożyczki w euro może powodować wzrost kosztów jej obsługi o różnice kursowe. 
Ryzyko różnic kursowych może wystąpić w odniesieniu do pożyczki zaciągniętej w CEB oraz obligacji. 
Przykładowo w odniesieniu do pożyczki z CEB dodatnia różnica kursowa z tytułu deprecjacji złotego 
pomiędzy dniem wypłaty środków a dniem 30 czerwca 2014 r. wyniosła 28,6 mln zł16. 

Wzrost kosztów może nastąpić także przy wykupie obligacji, aczkolwiek jest on mniej 
prawdopodobny. W dniu 31 grudnia 2009 r. wartość obligacji wynosiła 354,3 mln zł, a w dniu 
30 czerwca 2014 r. – 341,2 mln zł, co daje ujemną różnicę kursową 13,1 mln zł17. W tym przypadku 
ujemna różnica kursowa powinna się utrzymać także w latach wykupu obligacji 2017–2019. 
W wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z „Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi 
założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego”18, dla tego okresu przyjęto kurs pln/euro 4,20, co daje różnicę ujemną na wykupie 
obligacji 9,9 mln zł. 

Zarząd Województwa, uwzględniając fakt, że zobowiązania walutowe stanowią ponad 50% ogółu 
zobowiązań, w prognozach przyjął scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Finansów oraz wyszedł z założenia, że różnica między stratami i zyskami kursowymi 
będzie niższa niż koszty zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.

Zadłużenie województwa z tytułu zaciągniętych zobowiązań spłacane było zgodnie z przyjętymi 
harmonogramami. Od 2011 r. do połowy 2014 r. Województwo Mazowieckie zapłaciło: 

 �  194,2 mln zł tytułem spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach 
międzynarodowych, 

 � 120,3 mln zł tytułem spłaty odsetek od kredytów,

 � 89,8 mln zł z tytułu odsetek od obligacji, 

 � 7,8 mln zł z tytułu odsetek od przejętego kredytu Szpitala Bródnowskiego. 

W 2011 i 2013 r. Województwo Mazowieckie dokonało przedterminowych płatności rat 
kapitałowych kredytów i odsetek, z czego:

 �  w grudniu 2011 r., osiemnaście lat przed terminem, spłacono kredyt zaciągnięty w EBI (umowa 
z 2006 r.) w kwocie 175,2 mln zł; z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zapłacono odsetki niższe 
o 74,3 mln zł; 

15  Średni kursu NBP EUR/PlN z dnia 30.06.2014 r. to 4,1609.

16  Pierwsza transza pożyczki w kwocie 46 mln  euro była zrealizowana w grudniu 2007 r. Średni kurs NBP pln/euro na 31 grudnia 
2007 r. wynosił 3,5820, a na 30 czerwca 2014 r. – 4,1609. Na 30 czerwca 2014 r. dodatnie różnice kursowe wynoszą 
26.629,4 tys. zł. Ustalając różnice kursowe przyjęto uproszczenie polegające na nieuwzględnieniu spłaconej pierwszej 
raty I transzy we wrześniu 2013 r. Drugą transzę w kwocie 37 mln  euro uzyskano w lipcu 2009 r. Średni kurs NBP pln/euro 
wyniósł 4,1082 w dniu 31 grudnia 2009 r. Na 30 czerwca 2014 r. dodatnia różnica kursowa to 1.949,9 tys. zł.

17  Obligacje wyemitowano w kwocie 82.000,0 euro.

18  Aktualizacja – listopad 2013 r.
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 �  we wrześniu 2013 r., trzy miesiące przed terminem, spłacono w EBI ratę kredytu z 2008 r. 
w kwocie 2,9 mln zł oraz ratę pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w CEB w kwocie 13,2 mln zł; 
w 2013 r. dokonano również z wyprzedzeniem (od 2 tygodni do 3 miesięcy) zapłaty odsetek 
od kredytów w wysokości 8,0 mln zł.

Przedterminowe płatności w roku 2011 i 2013 uzasadniane były zagrożeniem braku środków 
w kolejnych miesiącach na spłatę rat kapitałowych i odsetek, w związku z trudną sytuacją finansową 
Województwa Mazowieckiego. 

Województwo Mazowieckie miało ograniczone możliwości zaciągania kredytów długoterminowych 
ze względu na realne niebezpieczeństwo przekroczenia limitu zadłużenia określonego w ustawie 
o finansach publicznych. W związku z tym nastąpił blisko trzykrotny wzrost wykorzystania kredytu 
w rachunku bieżącym: z 84,8 mln zł w 2011 r. do 230,3 mln zł w roku 2013. W konsekwencji 
wzrosły również koszty jego obsługi: z 252,4 tys. zł w 2011 r. do 3,7 mln zł w 2013 r. W I połowie 
2014 r. Województwo Mazowieckie zaciągnęło kredyt na rachunku bieżącym o łącznej wartości 
145,3 mln zł, a koszty jego obsługi wyniosły 632,3 tys. zł (szczegółowe dane w tabeli 4.).

Tabela nr 4 
Kredyty w rachunku bieżącym Województwa Mazowieckiego w latach 2011–2014

Wyszczególnienie
Kwota kredytu

Koszty kredytu

odsetki prowizja koszty razem

tys. zł

2011 84.843 12,5 240 252,5

2012 180.500 4.731,2 240 4.971,2

2013 230.300 3.506,1 240 3.746,1

I połowa 2014 145.280 632,3 0 632,3

Ogółem 640.924 8.882,1 720 9.602,1

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

Maksymalne kwoty kredytu w rachunku bieżącym Zarząd Województwa może zaciągnąć i spłacić 
w ciągu roku budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej Sejmiku. W uchwałach 
budżetowych na lata 2011–2014 Zarząd Województwa Mazowieckiego został upoważniony 
do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300 mln zł w każdym roku na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. W latach 2011–2013 oraz 
do 30 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa zaciągał kredyty w rachunku bieżącym do wysokości 
upoważnienia określonego w uchwale budżetowej. Wszystkie zaciągnięte kredyty w rachunku 
bieżącym do roku 2013 były spłacane w danym roku budżetowym.

W latach 2011–2014 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 
terytorialnego były zgodne z kwotami przyjętymi w uchwale budżetowej Województwa 
Mazowieckiego, tym samym zrealizowany został obowiązek wynikający z przepisów art. 229 ustawy 
o finansach publicznych. 
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Na koniec trzeciego kwartału 2013 r. kwota długu stanowiła 58,26% planowanych dochodów. 
W związku z tym 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął „Program 
postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”. W programie tym założono 
uzyskanie poprawy sytuacji finansowej w oparciu o dwa podstawowe działania: 

1) ograniczanie wydatków budżetowych,

2) postulowane zmiany w przepisach normujących zasady naliczania wpłaty do budżetu państwa 
przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. 

Opracowanie programu ostrożnościowego było także warunkiem wystąpienia o pożyczkę 
z budżetu państwa w kwocie 220 mln zł na sfinansowanie części planowanego w 2013 r. deficytu 
budżetu Województwa Mazowieckiego. Województwo wystąpiło do Ministra Finansów z wnioskiem 
o pożyczkę dopiero 26 listopada 2013 r. Pożyczka nie została przyznana, gdyż do końca 2013 r. 
Zarząd Województwa nie przedłożył wymaganego przepisami § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych19 raportu 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o stanie gospodarki finansowej20. 

„Raport o stanie gospodarki finansowej Województwa Mazowieckiego” został przekazany 
przez Prezesa RIO Marszałkowi Województwa 27 lutego 2014 r. Kolejny „Program postępowania 
ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego” został przyjęty przez Sejmik Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 28 kwietnia 2014 r. Sejmik Województwa wyraził także zgodę 
na uzyskanie pożyczki z budżetu państwa. 

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 
Zarząd Województwa w budżecie roku 2014 zaplanował dwie pożyczki z budżetu państwa 
w wysokości 246.527,9 tys. zł oraz 153.472,1 tys. zł. Minister Finansów podjął decyzję o udzieleniu 
pożyczki w kwocie 246.527,9 tys. zł, jednak do dnia zakończenia kontroli nie została podpisana 
umowa. Marszałek negocjował treść umowy21 i wysokość oprocentowania (0,01%, zamiast 
proponowanej przez Ministra Finansów ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3% w skali 
kraju). 

Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie drugiej pożyczki Minister Finansów uzależnił od „uzyskania 
informacji na temat wpływu na prognozowaną sytuację finansową samorządu projektu zmian zasad 
wyliczania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej” 
oraz „uzyskania informacji na temat wykonanych wpływów z tytułu podatków dochodowych za trzy 
kwartały 2014 r.”, co jego zdaniem, będzie miało istotne znaczenie dla oszacowania faktycznych 
potrzeb pożyczkowych Województwa Mazowieckiego w 2014 r. 

Na koniec I półrocza 2014 r. dług Województwa osiągnął wartość 1.628,8 mln zł. Najwyższe kwoty 
ok. 1.093,7 mln zł spłat rat kredytów (pożyczki) i obligacji oraz odsetek przypadać będą na lata 
2015–201922, w tym w roku 2017 prognozowana kwota spłaty wyniesie 275,1 mln zł i będzie wyższa 
3,5 krotnie od tej spłaconej w roku 2013. Dochody w tych latach oszacowano ogółem na kwotę 
10.092 mln zł, w tym dla 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 1.892 mln zł, tj. niższe o 12,6% 

19  Dz. U. Nr 257, poz. 1730.

20  Stanowisko Ministerstwo Finansów z 20 stycznia 2014 r.

21  W dniu 4 września 2014 r. została podpisana umowa pożyczki. 

22   Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski, Warszawa kwiecień 
2014 r., s. 73–76.
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od zrealizowanych w 2013 r. Ponadto na lata 2017–2018 przypadnie najwyższa relacja spłaty 
kredytów, obligacji i odsetek do dochodów. Wyniesie ona 13,3% – 14,5%, podczas gdy w roku 2013 
wyniosła 3,3%. 

Zdaniem NIK niepokoić może sytuacja, że w latach 2011–2013 prognozy dochodów znacznie 
odbiegały od wykonania, co może wpłynąć na pogorszenie wskazanej relacji dla lat 2017–2018. 

W wieloletniej prognozie finansowej23 szacowana kwota wydatków w latach 2015–2019 nie 
ulega istotnej zmianie. W poszczególnych latach wydatki te będą się kształtowały na poziomie 
2.291,6 mln zł w 2015 r., 1.700,8 mln zł w 2017 r. do 1.844 mln zł w 2019 r. 

Stan i kierunki zadłużenia

Największy przyrost długu Województwa Mazowieckiego nastąpił w latach 2006–2009. Dług ten 
stopniowo powiększał się z kwoty 61,4 mln zł w 2006 r. do 352,0 mln zł w 2007 r., 924,5 mln zł 
w 2008 r. i 1.263,2 mln zł w 2009 r. W latach 2011–2013 oraz do 30 czerwca 2014 r. tempo zadłużenia 
Województwa Mazowieckiego malało, a dług wzrósł o 188,8 mln zł. 

Zobowiązania Województwa Mazowieckiego wzrosły z 1.398,8 mln zł na koniec 2011  r. 
do 1.628,8 mln zł na koniec czerwca 2014 r., tj. o 230 mln zł (16,4%). Szczegóły według stanu 
na 31 grudnia w latach 2011–2013 oraz 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w tabeli 5.

Tabela nr 5 
Zobowiązania według tytułów dłużnych w latach 2011–2014

Wyszczególnienie

31.XII. 2011 31. XII. 2012 31. XII. 2013 30.VI. 2014

kwota zadłużenia ogółem

tys. zł

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 1.398.775,0 1.428.366,9 1.587.501,6 1.628.767,2

Papiery wartościowe 362.177,6 335.232,4 340.070,4 341.193,8

Kredyty i pożyczki 1.036.594,4 1.093.134,4 1.077.833,4 1.073.716,9

Zobowiązania wymagalne 3,0 0,1 169.597,8 213.856,4

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

W strukturze zobowiązań przeważały kredyty i pożyczki oraz euroobligacje. Ich udział zmalał 
ze 100,0% na koniec 2011 r. do 86,9% na koniec I półrocza 2014 r. z powodu powstania w latach 
2013–2014 zobowiązań wymagalnych, których udział w strukturze wyniósł 10,7% (169,6 mln zł) 
na koniec 2013 r. i 13,1% (213,9 mln zł) na koniec I półrocza 2014 r. Zobowiązania długoterminowe 
wynikały z zaciągniętych kredytów i pożyczki (EBI, CEB), a od 2012 r. także z przejętych kredytów 
po Szpitalu Bródnowskim. Udział zobowiązań długoterminowych w strukturze zobowiązań 
ogółem zmniejszył się z 74,1% (1.036,6 mln zł) na koniec 2011 r. do 65,9% (1.073,7 mln zł) na koniec 
I półrocza 2014 r. Udział w strukturze zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, w związku 
z emisją w 2009 r. euroobligacji, zmniejszył się z 25,9% (362,2 mln zł) na koniec 2011 r. do 20,9% 
(341,2 mln zł) na koniec I półrocza 2014 r. 

23  Zawartej w Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego z kwietnia 2014 r. 
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W latach 2011–2013 wpłaty na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną 
subwencji ogólnej dla województw stanowiły odpowiednio 39,7%, 42,1% i 35,8% dochodów 
podatkowych. W 2014 r., według „Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwa 
Mazowieckiego z  kwietnia 2014  r.”, wpłaty będą stanowiły 57,6% tych dochodów, przy 
uwzględnieniu zaległych płatności roku poprzedniego. Na wzrost zadłużenia miały wpływ 
niedokonane w 2013 r. wpłaty do budżetu państwa w wysokości 169,6 mln zł oraz w I półroczu 
2014 r. w kwocie 169,5 mln zł. 

Do 2013 r. obowiązywał przepis art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych24, 
zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 
budżetowego nie mogła przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym 
roku budżetowym. W 2013 r. Województwo Mazowieckie przekroczyło ww. wskaźnik o 13,34%. 
Przyczyną tego stanu rzeczy był spadek dochodów oraz wzrost długu o 11,1%, tj. o 159,1 mln zł, 
w tym głównie z powodu powstania zobowiązania wymagalnego z tytułu wpłaty na rzecz budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw oraz wyższego 
o 0,059 zł kursu euro w porównaniu z 2012 r.25 Od stycznia 2014 r. wskaźnik ten został zastąpiony 
przez indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Z danych planistycznych wynika, że w roku 2014 wskaźnik ten 
zostanie spełniony przez Województwo. 

Województwo Mazowieckie nie przekroczyło wskaźnika limitu spłat zadłużenia, wynikającego 
z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wskaźnik ten wyniósł 10,44% 
w 2011 r., 3,38% w 2012 r. oraz 3,40% w 2013 r.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2014 r. Województwo Mazowieckie udzieliło 14 poręczeń 
kredytowych (10 jednostkom) w łącznej kwocie 244,3 mln zł. Poręczeń udzielono jednostkom 
służby zdrowia (szpitalom i samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej), w tym 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie (46,5 mln zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Radomiu (35,0 mln zł), Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Warszawie Sp. z o.o. 
(27,9 mln zł) oraz jednokrotnie w 2012 r. „Kolejom Mazowieckim – KM” Sp. z o.o. (105,0 mln zł).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na 30 czerwca 
2014 r. wyniosła 149,9 mln zł. W tym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu 
udzielonych poręczeń. Zgodnie z zawartą umową wartość udzielonych poręczeń, przypadających 
potencjalnie do spłaty w danym roku, wynosiła 40,3 mln zł w 2011 r., a w pierwszym półroczu 2014 r. 
21,0 mln zł. W okresie objętym kontrolą z tytułu poręczeń wydano 47,9 mln zł, w tym 20,7 mln zł 
w 2011 r., a 6,7 mln zł w pierwszym półroczu 2014 r. Nie zostały przekroczone limity rocznych 
odpowiedzialności Zarządu Województwa z tytułu poręczeń, ustalone w uchwałach Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 

Na piętnaście lat do roku 2028 rozciąga się odpowiedzialność Województwa z tytułu poręczeń 
kredytowych udzielonych do 30 czerwca 2014 r. w kwocie ogółem 222,1 mln zł. Najwyższe kwoty 

24  Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. oraz art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241, ze zm.), utrzymującego w mocy art. 170 ustawy o finansach publicznych 
z 2005 r. do 31 grudnia 2013 r.

25  Na dzień 31.12.2012 r. średni kurs PlN/EUR NBP wyniósł 4,0882 natomiast 4,1472 na koniec 2013 r.
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przypadają na rok 2014 – 21,0 mln zł, 2015 – 18,9 mln zł i 2022 – 22,5 mln zł (przy średniorocznej 
kwocie w okresie 15 lat 14,8 mln zł). Z tytułu ugód dotyczących poręczeń pozyskane zostały 
dochody (należność główna wraz z odsetkami) w kwotach 2,5 mln zł w 2011 r., 267,4 tys. zł w 2012 r., 
1,4 mln zł w 2013 r. oraz 12,0 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 r.

NIK skontrolowała cztery poręczenia udzielone przez Województwo Mazowieckie w 2013 r. 
w związku z zaciągniętymi przez jednostki służby zdrowia kredytami na kwotę ponad 59,3 mln zł. 
Kontrola wykazała, że udzielenie tych poręczeń poprzedzone było analizą sytuacji ekonomiczno-
-finansowej jednostek. Województwo prowadziło monitoring z wykorzystaniem sprawozdań 
dotyczących zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przesyłanych kwartalnie 
przez podmioty, którym udzielono poręczenia. Jednostki informowały o potencjal nym zagrożeniu 
ciągłości spłat zobowiązań oraz wnioskowały do województwa o wsparcie. 

W okresie objętym kontrolą Województwo Mazowieckie udzielało pożyczek jednostkom służby 
zdrowia w celu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań publicznoprawnych. liczba jednostek, którym 
udzielono pożyczki, zmalała z ośmiu w 2011 r. do jednej w 2013 r., zaś kwota udzielonych pożyczek 
zmniejszyła się w tych latach z 30,3 mln zł do 2,0 mln zł. W pierwszej połowie 2014 r. udzielono 
pożyczek trzem jednostkom na kwotę 19,0 mln zł. W badanym okresie województwo nie udzielało 
gwarancji. 

W związku ze złożonymi przez wierzycieli wnioskami o udzielenie ulgi w spłacie należności 
z tytułu pożyczek (również wniosków o umorzenie) oraz potencjalnymi zobowiązaniami Zarząd 
zaakceptował rozwiązanie idące w kierunku udzielania ulg w formie odroczenia terminu płatności/ 
/rozłożenia na raty, a nie umorzenia. Natomiast ujemne wyniki finansowe spzoz miały być pokryte 
przez województwo26 z istniejących zobowiązań spzoz wobec województwa, w tym zobowiązań 
z tytułu pożyczek. W przypadku przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółki handlowe 
pozostające do spłaty należności z tytułu pożyczek byłyby przeznaczane na konwersję kapitału 
powstających spółek. 

Na kształtowanie się kwoty długu Województwa Mazowieckiego wpływ miały zobowiązania 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szczegółowe dane w tabeli 6. 

26  Zgodnie z dyspozycją art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) 
podmiot tworzący spzoz może w okresie do 30 września danego roku pokryć ujemny wynik spzoz za ubiegły rok lub 
do 30 czerwca roku następnego podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji spzoz.
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Tabela nr 6 
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2011–2014 

Wyszczególnienie

SPZOZ

Ogólna liczba 
placówek

Kwota zobowiązań 
ogółem 

Kwota zobowiązań 
wymagalnych

tys. zł

31 XII 2011 25 441.989,7 126.775,4

31 XII 2012 23 512.132,2 111.646,1

31 XII 2013 20 471.414,3 122.461,7

31 III 2014 20 470.114,3 128.931,7

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim; sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał w latach 2011–2013 i I kwartał 2014 r.

W latach 2011–2013 zobowiązania ogółem spzoz wzrosły o prawie 30 mln zł z kwoty 442 mln zł 
na koniec 2011 r. do 471,4 mln zł na koniec 2013 r., pomimo zmniejszenia liczby jednostek 
z 25 do 20. W kwocie zobowiązań ogółem zobowiązania wymagalne stanowiły około 29% w 2011 r. 
i 26% w 2013 r. Zobowiązania wystąpiły we wszystkich spzoz, a zobowiązania wymagalne w 75% 
jednostek, np. na koniec 2013 r. z 20 istniejących spzoz 15 wykazało zobowiązania wymagalne.

Ponadto w 2012 r. Województwo Mazowieckie przejęło zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu 
Bródnowskim w wysokości ponad 84,9 mln zł, a w roku 2013 zobowiązania z tytułu przekształcenia 
Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” w spółkę kapitałową w kwocie 
prawie 4,1 mln zł27. 

Zdaniem NIK w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać spadku zobowiązań wymagalnych 
spzoz. Następstwem tego rodzaju sytuacji może być konieczność pokrycia przez województwo 
ujemnego wyniku finansowego spzoz. W związku z tym niezbędne są dalsze działania nadzorcze 
wobec spzoz w kierunku zmniejszenia obciążenia budżetu województwa sytuacją finansową tych 
podmiotów. 

Od 2014 r. Województwo Mazowieckie zaplanowało systematyczną redukcję kwoty wydatków 
z tytułu gwarancji i poręczeń. Jednak biorąc pod uwagę, że są to instytucje ratujące zdrowie i życie 
ludzkie wykorzystywane są wszelkie dostępne formy wsparcia tych placówek, w tym poręczenia 
zaciąganych kredytów.

Z uzyskanych informacji wynika, że Zarząd Województwa Mazowieckiego liczy na zmianę ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych wpłat do budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. Po uchwaleniu 
tej zmiany Zarząd spodziewa się poprawy kondycji finansowej województwa. W konsekwencji część 
środków, którą województwo zobowiązane było przekazywać do budżetu państwa, będzie można 
przeznaczyć na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej. Zdaniem 
NIK Województwo Mazowieckie nie powinno odwoływać się do nieobowiązujących rozwiązań 
prawnych, lecz mieć zabezpieczone środki na ewentualną konieczność sfinansowania ujemnych 
wyników finansowych spzoz w pewnych źródłach finansowania.

27  Zobowiązania Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” zostały spłacone w 2013 r. z dotacji uzyskanej 
na ten cel z budżetu państwa.
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Zobowiązania spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiadał co najmniej 
połowę udziałów (szczegóły w tabeli 7), wzrosły z 883,1 mln zł na koniec roku 2011 do 935,6 mln zł 
na koniec pierwszego kwartału 2014 r., tj. o około 6%.

Tabela nr 7 
Zobowiązania spółek z udziałem Województwa Mazowieckiego w latach 2011–2014

Lata

Spółki kapitałowe udziałem JST

Ogólna liczba podmiotów Kwota zobowiązań ogółem

tys. zł

2011 16 883.113,6

2012 16 898.450,8

2013 19* 917.320,8

31 marca 2014 19 935.624,3

* Kwota zobowiązań uwzględnia zobowiązania (z bilansu otwarcia) trzech spzoz przekształconych w spółki przed zakończeniem 2013 r. 

Źródło: Wyniki kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

W ogólnej kwocie zobowiązań najwyższy udział od 82,3% w 2011 r. do 68,1% w 2013 r. stanowiły 
zobowiązania Spółki z o.o. Koleje Mazowieckie oraz w latach 2012–2013 odpowiednio 20,3% 
i 12,3% zobowiązania Spółki z o.o. Warszawska Kolej Dojazdowa. Zobowiązania te mogą 
pośrednio oddziaływać na budżet Województwa i wynikają m.in. z zakupu taboru przez spółki. 
W 2011 r. Spółka z o.o. Koleje Mazowieckie wyemitowała obligacje na kwotę 100 mln  euro w celu 
sfinansowania inwestycji. Premia za ryzyko kursowe obligacji, odsetki od obligacji oraz rosnące 
koszty usług transportowych zawarte są w rekompensacie28, którą Województwo płaci Kolejom 
Mazowieckim. Obowiązek realizacji rekompensat związany jest z przepisami rozporządzenia (WE) 
Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych 
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/7029.
W „Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”30 najwyższa kwota 
długu 1.852,1 mln zł prognozowana jest na rok 2014. Od roku 2015 kwota długu systematycznie 
ma się obniżać, aby w roku 2019 osiągnąć poziom zerowy. Zdaniem NIK prognoza zadłużenia 
Województwa Mazowieckiego w zakresie czasowym objętym Wieloletnią Prognozą Finansową 
(WPF) do 2039 r. może być obarczona błędem systemowym, gdyż dokument ten podlega stałym 
aktualizacjom. W latach 2011–2013 oraz do 30 czerwca 2014 r. dokonano ogółem 33 zmian WPF, 
przy tendencji wzrostu liczby zmian. W 2011 r. wprowadzono sześć zmian, tyle samo, co w pierwszej 
połowie 2014 r.

28  Ponieważ emisja obligacji km  wynika z finansowania inwestycji związanych z transportem publicznym, koszty obsługi 
obligacji ujęte są w rekompensacie. 

29  Dz.U.UE.l.07.315.1.

30  Z kwietnia 2014 r., s. 71.
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 3.4  Zarządzanie płynnością 

Pod koniec 2013 r. Województwo Mazowieckie utraciło płynność finansową. Na koniec grudnia 
2013 r., stycznia i czerwca 2014 r. wskaźnik płynności natychmiastowej I stopnia, określony 
stosunkiem zrealizowanych dochodów i przychodów do poniesionych wydatków, rozchodów 
i powstających zobowiązań wymagalnych, kształtował się na poziomie niższym niż 1, co świadczy 
o utracie płynności finansowej w tym czasie. Na koniec pozostałych miesięcy wskaźnik ten 
określony był w przedziale od 1,0 do 1,12. Rezultatem utraty płynności był brak możliwości 
bieżącego regulowania zobowiązań, przede wszystkim z tytułu płatności na rzecz budżetu państwa 
z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

W ocenie NIK zarządzanie płynnością finansową budżetu Województwa w 2013 r. okazało 
się niewystarczająco skuteczne. Mimo podjętych działań mających na celu ograniczenie wydatków, 
w tym obowiązkowych wpłat do budżetu państwa, wykorzystania środków w kredycie bieżącym 
czy prób pozyskania nowych źródeł finansowania, problem powstałych z tytułu utraty płynności 
zobowiązań wymagalnych Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2013 r. utrzymywał 
się do końca okresu objętego kontrolą.

Urząd Marszałkowski we własnym zakresie prowadził badanie płynności na podstawie analiz 
harmonogramu dochodów własnych oraz wydatków realizowanych ze środków własnych 
w podziale na jednostki budżetowe. Badanie to miało charakter statyczny (planowane w danym 
okresie dochody do planowanych wydatków) i dynamiczny (faktyczne wpływy i wydatki). Analiza 
planowanych dochodów mogła nie wskazywać prawdziwej sytuacji finansowej Województwa 
w danym momencie z uwagi na fakt, że plan dochodów nie był na bieżąco aktualizowany, 
co utrudniało przeciwdziałanie zagrożeniom. Zmian wprowadzających ograniczenia w planie 
dochodów i wydatków dokonano dopiero z końcem października i listopada 2013 r., podczas 
gdy faktyczna utrata płynności i niemożność realizacji zobowiązań wymagalnych nastąpiła 
już w połowie września 2013 r. Z kolei analiza dynamiczna płynności, dotycząca wartości już 
zrealizowanych dochodów i wydatków, w zasadzie przekazuje informacje o sytuacji utraty płynności 
w momencie jej powstania, ograniczając tym samym możliwości prewencyjne. 

Analiza obrotów na rachunku bieżącym budżetu Województwa (organu) za okres od września 
2013 r. do czerwca 2014 r. wykazała, że na rachunku tym (na dzień poprzedzający obowiązek 
wpłaty) niejednokrotnie znajdowały się środki wystarczające do dokonania wpłaty na rzecz budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w całości lub przynajmniej 
w części większej niż wpłata dokonana przez Urząd. Na rachunku pozostawały niewykorzystane 
środki również na koniec dnia, w którym przypadał termin płatności raty. We wrześniu 2013 r. 
(13 i 18) przedterminowo uregulowano zobowiązania z tytułu spłaty kredytów długoterminowych 
w łącznej kwocie 21,8 mln zł31, a nie wymagane na 15 września zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz 
budżetu państwa w kwocie prawie 55 mln zł. Wpłaty części, tj. 0,2% (127 tys. zł) wymaganej kwoty 
dokonano 16 września. Ponadto od marca 2013 r. nie w pełni wykorzystywana była możliwość 
finansowania zobowiązań wymagalnych ze środków kredytu w rachunku bieżącym. 

31  1) Rata 2.903,2  tys.  zł i  odsetki 2.259,4  tys.  zł kredytu EBI z  16  kwietnia 2008  r. wymagalne 15  grudnia 2013  r., 
2) Odsetki 2.623,4  tys.  zł od  kredytu z  EBI z  dnia 22/23  grudnia 2009  r. wymagalne 15  grudnia 2013  r., 
3)  Rata 13.217,3 tys. zł od kredytu CEB z 13 grudnia 2007 r. i odsetki na kwoty 662,7 tys. zł i 175,4 tys. zł wymagalne 

31 października i 20 grudnia 2013 r.
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Przedterminowa spłata kredytów we wrześniu 2013 r. dokonana była, jak wyjaśniła Z-ca Dyrektora 
Departamentu ds. Organizacyjno-Prawnego, w związku z trudną sytuacją finansową województwa 
i potencjalnym brakiem środków na ten cel w okresie późniejszym. Ponadto w Urzędzie zostało 
przyjęte stanowisko odnośnie regulowania zobowiązań wymagalnych, zgodnie z którym 
środki własne w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone na regulowanie bieżących 
zadań własnych. Natomiast dalsze zadłużanie Województwa w kredycie bieżącym groziłoby 
brakiem możliwości finansowania obligatoryjnych zadań własnych, takich jak utrzymanie dróg 
wojewódzkich, rekompensaty w transporcie szynowym. 

Zdaniem NIK w niewystarczającym stopniu ograniczano wydatki w celu zabezpieczenia własnych 
środków na bieżące finansowanie wpłat na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na część 
regionalną subwencji ogólnej, aby dokonać wpłaty sięgano najpierw do innych źródeł finansowania 
np. kredyt w rachunku bieżącym. Jednocześnie wszystkie pozostałe zobowiązania regulowano 
na bieżąco, w związku z czym 99% zobowiązań wymagalnych Województwa stanowiły niedokonane 
wpłaty na rzecz budżetu państwa. 

 3.5  Rzetelność sporządzania kwartalnych sprawozdań 

Kontrola zgodności sprawozdań Rb-N o  stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał w latach 2011–2013 oraz II kwartał 2014 r. 
polegała na sprawdzeniu zapisów w księgach rachunkowych przypisanych zarówno organowi 
wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, jak i Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Mazowieckiego. Dokonywano porównania danych ze sprawozdań jednostkowych 
z danymi wykazanymi w sprawozdaniach zbiorczych składanych przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim 
z zapisami w księgach rachunkowych. 

W okresie objętym kontrolą Województwo sporządzało kwartalne sprawozdania Rb-N, Rb-Z, 
Rb-NDS w sposób rzetelny, zgodnie z danymi zawartymi w księgach rachunkowych. Wyjątek 
stanowiło sprawozdanie Rb-N za IV kwartał roku 2011, w którym w pozycji B4 „kwota odzyskanych 
wierzytelności oraz wybranych aktywów finansowych” nie wykazano 71.360,60 zł odsetek 
od poręczeń. Obowiązek wykazania tej kwoty w sprawozdaniu wynika z rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych32. Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-N w wierszu 
B4 „kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń 
i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę sektora finansów 
publicznych kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę sektora 
finansów publicznych za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji)  
oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej”.

Niewykazanie tej kwoty w jednostkowym sprawozdaniu Rb-N sporządzonym przez Urząd 
Marszałkowski skutkowało nieujęciem jej również w sprawozdaniu zbiorczym Rb-N za IV kwartał 
2011  r., przekazanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie. 

32  §15 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247, ze zm.).
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Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N kwoty niższej od kwoty wynikającej z zapisów w księgach 
rachunkowych stanowi przesłankę naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego 
w art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych33.

 3.6  Sytuacja finansowa Województwa na tle pozostałych województw

W 2013 r. dochody Województwa Mazowieckiego były o 15% niższe niż w 2008 r., podczas 
gdy dochody pozostałych piętnastu województw zwiększyły się w tym okresie – średnio 
o 38%. Mimo uzyskiwania najwyższych dochodów podatkowych po raz ostatni Województwo 
Mazowieckie znalazło się na pierwszym miejscu, pod względem dochodów ogółem w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, w 2008 r. W latach 2010–2012 zajmowało ono 2–3 miejsce, w 2009 r. – szóste, 
a w 2013 r. – dziesiąte. Szczegółowe dane o dochodach województw w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca przedstawiono w tabeli 8.

Tabela nr 8 
Dochody województw ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008–2013

Województwo
2008 2009 2010 2011 2012 2013

zł/mieszkańca

Ogółem Polska 332,1 512,4 369,3 391,1 395,4 418,7

Dolnośląskie 375,4 522,8 352,2 423,3 574,3 558,7

Kujawsko-pomorskie 302,8 460,2 397,0 351,1 362,2 360,9

Lubelskie 297,9 458,2 349,2 391,4 358,2 462,9

Lubuskie 347,6 749,0 470,3 487,2 429,6 586,3

Łódzkie 253,0 522,5 309,0 319,5 325,0 298,4

Małopolskie 283,4 434,4 326,0 393,7 340,3 330,1

Mazowieckie 492,8 566,0 468,8 466,0 470,3 407,9

Opolskie 384,5 619,5 478,9 450,6 409,7 469,1

Podkarpackie 333,1 499,0 421,8 437,0 409,4 536,6

Podlaskie 328,7 568,9 371,9 404,3 390,3 478,7

Pomorskie 338,6 530,2 324,1 385,4 388,0 368,8

Śląskie 245,9 330,3 288,7 290,6 302,6 345,8

Świętokrzyskie 375,7 616,5 410,6 403,1 465,0 503,5

Warmińsko-mazurskie 356,2 550,0 364,5 384,1 423,4 612,2

Wielkopolskie 269,7 562,2 311,6 361,8 317,9 338,0

Zachodniopomorskie 319,7 634,9 434,5 431,5 456,8 460,8

Źródło: Ministerstwo Finansów, Bazy sprawozdań Rb-27s za lata 2008–2013; GUS, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI.

33  Dz. U. z 2013 r. poz.168.
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Znacznie mniej korzystnie przedstawia się sytuacja dochodowa Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w stosunku do samorządów innych województw, gdy porównamy nie jego dochody 
ogółem, ale dochody netto (szczegółowe dane ujęto w tabeli 9), czyli dochody po odliczeniu 
obowiązkowych wpłat do budżetu państwa. Nawet w roku 2008, który uznany był za korzystny 
dla jednostek sektora finansów publicznych, Samorząd Województwa Mazowieckiego znalazł 
się dopiero na 4 miejscu w rankingu samorządów województw pod względem dochodów netto 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W latach 2009–2010 i w roku 2013 samorząd ten zajmował miejsce 
15 (przedostatnie), w 2011 r. – miejsce 14, a w 2012 r. – 12. Okazuje się, że ani jego stosunkowo 
wysokie dochody podatkowe, ani wysoki PKB i dobra sytuacja społeczno-gospodarcza nie 
przekładały się na wysoki potencjał podatkowy. Analiza porównawcza dochodów województw 
wskazuje na to, że wyżej wymienione czynniki przyczyniły się nawet do obniżenia dochodów ogółem 
Samorządu Województwa Mazowieckiego w wyniku ustanowienia takich algorytmów podziału 
środków publicznych, transferowanych z budżetu państwa do budżetów województw, które tworzą 
bardzo silne preferencje dla województw słabiej rozwiniętych. Obecny system dochodów zniechęca 
samorządy województw do podejmowania skutecznych działań na rzecz rozwoju gospodarczego, gdyż 
uzyskując większe wpływy podatkowe, tracą one jednocześnie znacznie większe środki przekazywane 
z budżetu państwa, o czym świadczy sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego. 

Tabela nr 9 
Dochody ogółem netto (po odliczeniu obowiązkowych wpłat do budżetu państwa) województw w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w latach 2008–2013

Województwo
2008 2009 2010 2011 2012 2013

zł/mieszkańca

Ogółem Polska 313,2 489,0 344,3 374,8 377,6 404,0

Dolnośląskie 371,2 517,4 346,5 423,3 565,1 533,3

Kujawsko-pomorskie 302,8 460,2 397,0 351,1 362,2 360,9

Lubelskie 297,9 458,2 349,2 391,4 358,2 462,9

Lubuskie 347,6 749,0 470,3 487,2 429,6 586,3

Łódzkie 253,0 522,5 309,0 319,5 325,0 298,4

Małopolskie 283,4 434,4 326,0 393,7 340,3 330,1

Mazowieckie 356,4 398,1 289,3 346,9 345,8 315,2

Opolskie 384,5 619,5 478,9 450,6 409,7 469,1

Podkarpackie 333,1 499,0 421,8 437,0 409,4 536,6

Podlaskie 328,7 568,9 371,9 404,3 390,3 478,7

Pomorskie 338,6 530,2 324,1 385,4 388,0 368,8

Śląskie 245,9 330,2 288,7 290,5 302,6 345,8

Świętokrzyskie 375,7 616,5 410,6 403,1 465,0 503.,5

Warmińsko-mazurskie 356,2 550,0 364,5 384,1 423,4 612,2

Wielkopolskie 269,7 562,2 311,6 361,8 317,4 338,0

Zachodniopomorskie 319,7 634,9 434,5 431,5 456,8 460,8

Źródło: Ministerstwo Finansów, Bazy sprawozdań Rb-27s i Rb-28s za lata 2008–2013; GUS, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI.
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W uproszczeniu dochody netto samorządów województw można podzielić na dochody własne 
netto (czyli dochody podatkowe netto, dochody majątkowe oraz mniej istotne pozycje dochodowe) 
i na dochody transferowe (czyli subwencję ogólną z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu 
państwa na zadania zlecone i na zadania własne, środki europejskie oraz dotacje celowe z funduszy 
celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego). Samorząd Województwa Mazowieckiego 
ma odmienną od samorządów innych województw strukturę dochodów netto. W 2013 r. dochody 
podatkowe netto, mimo malejących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wciąż 
stanowiły ponad połowę dochodów ogółem netto tego województwa. Średni udział dochodów 
podatkowych netto w dochodach ogółem netto wszystkich 16 województw wynosił w tym 
czasie 29,3%. Tak wysoki udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem netto Samorządu 
Województwa Mazowieckiego wynikał przede wszystkim z tego, że jego dochody transferowe 
były dużo niższe niż w innych województwach. W efekcie dochody ogółem netto Województwa 
Mazowieckiego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wyniosły w 2013 r. zaledwie 315,2 zł wobec 404,0 zł 
średnich dochodów netto samorządów województw. Szczegółowe dane o dochodach netto 
województw w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawiono w tabeli 10.

Tabela nr 10 
Dochody netto samorządów województw w 2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Wyszczególnienie

Dochody na jednego 
mieszkańca Struktura

Polska Mazowieckie Polska Mazowieckie

zł %

Dochody netto ogółem 404,0 315,2 100,0 100,0

Subwencja ogólna 68,5 26,6 17,0 8,4

Dotacje z budżetu państwa  
(bez środków zagranicznych) 72,3 54,7 17,9 17,4

Inne dotacje  
(bez środków zagranicznych) 8,4 3,3 2,1 1,0

Dochody zagraniczne 107,5 39,4 26,6 12,5

Dochody własne netto 147,3 191,2 36,5 60,7

z tego:

Dochody podatkowe netto 118,2 166,1 29,3 52,7

Dochody z majątku i sprzedaży  
towarów i usług 6,3 7,9 1,6 2,5

Pozostałe dochody własne 22,8 17,2 5,6 5,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Baza sprawozdań Rb-27s i Rb-28s za rok 2013; GUS, Ludność. Stan i struktura 
w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI. 

Powodem złej sytuacji dochodowej Samorządu Województwa Mazowieckiego nie były ani jego 
niskie wpływy podatkowe, ani obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa, jak można byłoby 
przypuszczać, śledząc publiczną dyskusję. Znaczący wpływ na niskie dochody tego województwa 
miał sposób podziału subwencji ogólnej, który był na tyle niekorzystny, że niemal w całości 
zniwelował przewagę Województwa Mazowieckiego nad innymi województwami pod względem 
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dochodów podatkowych netto. Gdyby w 2013 r. województwo to wpłaciło do budżetu państwa 
pełną kwotę tzw. „janosikowego”, to jego przewaga pod względem dochodów podatkowych netto 
nie wystarczyłaby nawet na to, żeby zrekompensować niekorzystny podział subwencji ogólnej. 
Dane te wskazują zarówno na dużą siłę mechanizmu subwencyjnego, jak i na relatywnie niski udział 
dochodów podatkowych netto w całkowitych dochodach netto województw. 

W przypadku samorządów województw subwencję ogólną można podzielić na  cztery 
niezależne części34, przy czym trzy z nich mają bardzo istotny udział w dochodach ogółem. 
W 2013 r. samorządy województw uzyskały największe wpływy z tytułu części wyrównawczej 
(28,4 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), a nieco mniejsze – z tytułu części oświatowej (20,2 zł) 
i regionalnej (19,1 zł). Jako dodatkową część subwencji, bez dużego znaczenia dla ogólnej sytuacji 
finansowej województw, potraktować należy środki na inwestycje na drogach wojewódzkich 
(0,8 zł). Województwo Mazowieckie nie otrzymuje części wyrównawczej, mającej na celu 
wyrównanie dochodów podatkowych, zaś jego wpływy z tytułu części regionalnej – mającej 
przede wszystkim łagodzić różnice w potrzebach wydatkowych – wyniosły w 2013 r. zaledwie 
6,2 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dane te wskazują, że na niekorzystną sytuację województwa 
wpływ mają mechanizmy subwencyjne – z jednej strony ma ono zbyt wysokie dochody podatkowe, 
by otrzymywać część wyrównawczą, a z drugiej strony formuły równoważenia wydatków zostały 
tak dobrane, że Województwo Mazowieckie pobiera stosunkowo niskie dochody także z części 
regionalnej. Ponadto województwo to nie otrzymuje środków subwencyjnych na inwestycje 
na drogach wojewódzkich. Jedynie wielkość jego dochodów z tytułu części oświatowej 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest zbliżona do średniej dla wszystkich samorządów województw. 

Niekorzystny podział subwencji ogólnej nie jest jedyną przyczyną niskich dochodów Województwa 
Mazowieckiego. Oprócz niskich wpływów z tytułu subwencji ogólnej województwo to otrzymuje 
również relatywnie niższe od innych województw środki z tytułu dotacji celowych z budżetu 
państwa, w tym dotacji na zadania własne. Mimo że jest to stałe zjawisko, to różna jest jego 
skala: w 2011 r. Województwo Mazowieckie otrzymało o 22% niższą dotację z budżetu państwa 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w 2012 r. – dotację niższą o 7%, a w 2013 r. – niższą o 24%. Oznacza 
to, że oprócz subwencji ogólnej również drugie źródło transferów z budżetu państwa – dotacje 
celowe – dzielone są w sposób niekorzystny dla Województwa Mazowieckiego.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów samorządów województw są środki zagraniczne, zwłaszcza 
dochody z tytułu współfinansowania zadań określonych w regionalnych programach operacyjnych 
(RPO). Z zestawienia alokacji środków na RPO 2007–2013 pomiędzy województwa wynika, 
że podział ten nie był korzystny dla Województwa Mazowieckiego. Na realizację regionalnego 
programu realizowanego przez to województwo przyznano najmniej środków w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, tj. 354,1 euro, podczas gdy średnia wyniosła 430,0 euro. Alokacja dla 
Województwa Mazowieckiego była zatem o 20% niższa od średniej alokacji dla wszystkich 
16 województw.35.

Nie tylko poziom alokacji środków unijnych na realizację RPO w Województwie Mazowieckim 
był stosunkowo niski w relacji do liczby mieszkańców, ale także zależne od województwa tempo 
realizacji tego programu należało do najniższych. W dniu 31 maja 2014 r. poziom wykorzystania 

34  Art. 7 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

35  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2007, str. 122. 



 

30

W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O l I

alokacji na lata 2007–2013 (wg wniosków o płatność) wynosił 68,1%. Pod względem tempa 
realizacji RPO Województwo Mazowieckie znalazło się dopiero na 14 pozycji, wyprzedzając jedynie 
województwo kujawsko-pomorskie i województwo podlaskie36. 

Formuły podziału środków z budżetu państwa są dla Województwa Mazowieckiego niekorzystne. 
W latach wysokiego wzrostu gospodarczego województwo rekompensowało niskie dochody 
transferowe dochodami własnymi, które pozostawały na wysokim poziomie nawet po dokonaniu 
obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa. Po 2009 roku sytuacja się jednak zmieniła. W 2013 r. 
łączne dochody podatkowe netto 16 województw (najważniejszy składnik dochodów własnych) 
były niższe o 8% w porównaniu z 2008 r. W tym czasie dochody podatkowe netto Województwa 
Mazowieckiego zmniejszyły się aż o 23%, a w dodatku podlegały dużym zmianom. Mimo to należy 
podkreślić, że dochody podatkowe netto Województwa Mazowieckiego w 2013 r. wciąż były, 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, o 66,1% wyższe od średniej dla 16 województw. Co więcej, nawet 
gdyby Województwo Mazowieckie dokonało pełnej wpłaty do budżetu państwa, jego dochody 
podatkowe netto wciąż byłyby istotnie wyższe od tej średniej. Od rozpoczęcia kryzysu finansowego 
w 2009 r. tylko raz – w 2010 r. – dochody podatkowe Województwa Mazowieckiego zbliżyły 
się do średnich dochodów podatkowych dla 16 województw, a w pozostałych latach dochody 
te wyraźnie przeważały średnią. 
Dochody podatkowe województw składają się z udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od  osób prawnych (CIT ) oraz udziału we wpływach z  podatku dochodowego od  osób 
fizycznych (PIT). W 2013 r. wpływy z CIT stanowiły 83% dochodów podatkowych Województwa 
Mazowieckiego oraz 79% dochodów podatkowych wszystkich 16 województw. Wpływy z CIT 
były też najistotniejszym źródłem dochodów Województwa Mazowieckiego, stanowiąc aż 53% 
jego dochodów ogółem. Mimo uzyskania w 2013 r. wpływów z CIT niższych o około 200 mln zł 
w porównaniu z 2012 r., były one wciąż ponad dwukrotnie większe od średniej dla 16 województw. 
Wpływy Województwa Mazowieckiego z CIT, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wyniosły bowiem 
215,8 zł, a średnia z 16 województw – 105,5 zł. Dzięki temu Województwo Mazowieckie pozostało 
liderem pod względem dochodów z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca, drugie było Województwo 
Dolnośląskie (173,5 zł), trzecie – Województwo Pomorskie (113,8 zł), a czwarte – Województwo 
Wielkopolskie – 105,8 zł. Najmniejsze dochody z CIT wpłynęły do budżetów: Województwa 
Świętokrzyskiego (48,8 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(50,7 zł) i Województwa Podlaskiego (55,0 zł). Dane te wskazują na bardzo duże zróżnicowanie 
województw we wpływach z CIT.
Wpływy z PIT mają znacznie mniejszy udział w dochodach podatkowych województw, mimo 
że są znacznie bardziej stabilnym i przewidywalnym podatkiem niż CIT. W 2013 r. dochody z PIT 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 42,9 zł w Województwie Mazowieckim i 27,4 zł średnio 
w 16 województwach. Drugim województwem po Województwie Mazowieckim było Województwo 
Śląskie (31,1 zł), a ostatnim – Województwo Podkarpackie (18,0 zł). Przewaga Województwa 
Mazowieckiego pod względem dochodów z PIT nie była zatem tak wysoka, jak w przypadku CIT.

O ile dochody są w dużym stopniu zdeterminowane przez regulacje władz centralnych (ustawa 
o dochodach jst, podział środków z Unii Europejskiej), to wydatki w znacznie większym stopniu 
zależą od decyzji podjętych przez władze województwa, zwłaszcza w nieco dłuższym okresie niż 

36  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, 
Warszawa 2014, str. 3.
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roczny. Województwo Mazowieckie, mimo że spadło na przedostatnie miejsce w rankingu dochodów 
netto województw, nie podjęło odpowiednich działań dostosowawczych po stronie wydatków. 

W 2013 r. Województwo Mazowieckie przyjęło program postępowania ostrożnościowego. W tym 
właśnie roku relacja zobowiązań, zaliczanych do długu publicznego, do dochodów ogółem 
Województwa Mazowieckiego wyniosła 73,3%. Zdaniem NIK taki program powinien zostać 
wprowadzony znacznie wcześniej, już w 2008 r., a najpóźniej w 2009 r., gdy należało się spodziewać 
zahamowania wpływów z CIT związanego ze światowym kryzysem, co faktycznie nastąpiło w 2010 r. 

Mimo że Województwo Mazowieckie otrzymywało stosunkowo małe wsparcie finansowe z Unii 
Europejskiej, to jednocześnie w całym okresie 2008–2013 wykonywało znacznie wyższe wydatki 
bieżące jednostek budżetowych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, od innych dużych województw 
– Małopolskiego, Śląskiego i Wielkopolskiego. W 2013 r. wydatki na utrzymanie jednostek 
budżetowych w tych trzech województwach były zbliżone – w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wyniosły około 100 zł, natomiast w Województwie Mazowieckim wydatki te kształtowały 
się na poziomie 113 zł (należy pamiętać, że województwo to liczy najwięcej mieszkańców w Polsce, 
więc kwotę wydatków dzieli się przez większą liczbę). W 2013 r. wydatki bieżące jednostek 
budżetowych Województwa Mazowieckiego stanowiły 35% wydatków ogółem, pomniejszonych 
o kwotę obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa. Szczegółowe dane o wydatkach Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawiono w tabeli 11.

Tabela nr 11 
Wydatki Samorządu Województwa Mazowieckiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg grup 
ekonomicznych w latach 2010–2013

Wyszczególnienie
Ogółem Duże województwa = 1001)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
zł %

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 127,5 120,7 125,3 108,1

Dotacje na zadania bieżące 19,9 21,5 22,6 25,7 108,1 108,8 103,3 104,6 

Wpłaty do budżetu państwa 37,4 24,2 26,8 22,4 317,0 316,5 315,1 315,3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2 0,3 0,4 0,4 64,3 64,3 70,4 62,8

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 21,3 26,2 25,1 27,4 111,4 118,6 112,9 108,7

wynagrodzenia z pochodnymi 11,5 12,9 12,9 14,5 114,8 117,1 108,9 108,5

pozostałe wydatki bieżące 9,8 13,2 12,2 12,9 107,7 120,1 117,5 108,9

Wydatki majątkowe 18,8 24,8 21,7 21,0 67,5 78,1 86,7 62,7

na projekty krajowe 10,5 13,2 10,1 12,2 68,4 97,9 84,1 96,7

krajowe współfinansowanie 2,9 5,1 5,8 4,1 70,4 82,5 97,2 40,7

finansowanie zagraniczne 5,4 6,5 5,8 4,7 64,4 53,8 82,5 43,5

Obsługa długu 2,3 3,1 3,4 3,1 261,2 239,5 210,2 205,2

1) Województwa powyżej 3 mln  mieszkańców: Małopolskie, Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Baza sprawozdań Rb-28s za lata 2010–2013; GUS, Ludność. Stan i struktura 
w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI. 

W województwach najistotniejszą część wydatków bieżących jednostek budżetowych (ponad 
połowę) stanowią wydatki osobowe – na wynagrodzenia i pochodne. W Województwie 
Mazowieckim wydatki te, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są wyższe w porównaniu z innymi 
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dużymi – przekraczającymi 3 mln mieszkańców – województwami. W 2013 r. wyniosły one 
60,0 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podczas gdy w Województwie Małopolskim – 54,0 zł, 
w Województwie Śląskim – 53,4 zł, a w Województwie Wielkopolskim – 51,8 zł. W latach 
wcześniejszych przewaga Województwa Mazowieckiego nad innych województwami pod 
względem wydatków na wynagrodzenia i pochodne była znacznie wyższa, jednak na skutek 
restrykcyjnej polityki płacowej spowodowanej trudną sytuacją finansową województwa przewaga 
ta znacznie zmalała, choć nie udało jej się całkowicie zniwelować.

Na tle innych województw Województwo Mazowieckie przeznaczało stosunkowo duże kwoty 
także na zakup materiałów i wyposażenia. Średnia dla 16 województw wyniosła w 2013 r.  
5,1 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki Województwa Mazowieckiego – 6,2 zł, Województwa 
Małopolskiego – 2,9 zł, Województwa Śląskiego – 2,4 zł, a Województwa Wielkopolskiego – 3,8 zł. 
Wyższe też były opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 
Województwo Mazowieckie ponosiło najwyższe wydatki z tego tytułu wśród 16 województw  
(5,0 zł przy średniej 2,8 zł).

W 2013 r. Województwo Mazowieckie dokonało wyższych od średniej dla 16 województw 
wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one 2,6 zł, podczas gdy średnia 
wyniosła 2,0 zł. Województwo Mazowieckie znalazło się pod tym względem na piątym miejscu 
w rankingu województw. Ponadto województwo ponosiło wydatki z tytułu pokrycia przejętych 
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. W 2012 r. województwo to przejęło wysokie zobowiązania po zlikwidowanym 
Szpitalu Bródnowskim. Z tego powodu w 2013 r. Województwo Mazowieckie było jednym z trzech 
województw, w których wydatki z tytułu pokrycia przejętych zobowiązań po likwidowanych 
i przekształcanych jednostkach były wyższe od 1 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w budżecie 
Województwa Mazowieckiego wyniosły 3,0  zł,  podczas gdy w  budżetach jedenastu  
województw – 0,0 zł).

Dużą część wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiły dotacje na zadania 
bieżące. Analiza struktury wydatków – z pominięciem obowiązkowych wpłat do budżetu państwa 
– wskazuje, że spośród 16 województw Województwo Mazowieckie ma najwyższy udział dotacji 
na zadania bieżące w wydatkach ogółem (33,0%), a zatem wydatki te ustępowały jedynie wydatkom 
bieżącym jednostek budżetowych (35,3% wydatków ogółem). Dla porównania udział dotacji 
na zadania bieżące w wydatkach Województwa Małopolskiego wyniósł 28,5%, Śląskiego – 25,9%, 
a Wielkopolskiego – 27,2%.

Pod względem kwot dotacje na zadania bieżące, udzielone przez Województwo Mazowieckie 
w 2013 r., były zbliżone do średniej dla 16 województw. W 2013 r. średnia ta wyniosła 104,0 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, Województwo Mazowieckie przekazało 106,0 zł, Województwo 
Małopolskie – 93,9 zł, Województwo Śląskie – 96,0 zł, a Województwo Wielkopolskie – 108,8 zł. 
W rankingu województw Województwo Mazowieckie znajdowało się na 9 miejscu pod względem 
dotacji udzielonych na realizację zadań bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Znaczącą 
kwotę tych dotacji stanowiły środki na wspieranie kolejowych przewozów pasażerskich (48,7 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przy średniej dla Polski 19,6 zł).

Oprócz wydatków bieżących jednostek budżetowych i dotacji na zadania bieżące trzecią istotną 
grupą wydatków Województwa Mazowieckiego są wydatki majątkowe. Wydatki zaliczane do tych 
trzech grup stanowią 95,5% wydatków ogółem (bez obowiązkowych wpłat do budżetu państwa). 
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Pozostałe wydatki są mało istotne (świadczenia na rzecz osób fizycznych) lub województwo 
nie ma dużego wpływu na ich wielkość (wydatki na obsługę długu). Jeżeli wydatki bieżące jednostek 
budżetowych były stosunkowo wysokie na tle innych dużych województw, a dotacje na zadania 
bieżące były zbliżone do średniej krajowej, to równoważenie niskich dochodów mogło nastąpić 
jedynie poprzez ograniczenie wydatków majątkowych. W 2013 r. średnie wydatki majątkowe 
16 województw, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wyniosły 170,4 zł, wydatki Województwa 
Mazowieckiego 86,7 zł, Małopolskiego – 128,5 zł, Śląskiego – 169,4 zł, a Wielkopolskiego – 185,0 zł. 
W latach 2009–2013 łączne wydatki majątkowe 16 województw wyniosły 913,3 zł w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe Województwa Mazowieckiego – 579,6 zł, Województwa 
Małopolskiego – 908,8 zł, Województwa Śląskiego – 734,8 zł, a Województwa Wielkopolskiego 
– 984,3 zł.

Znaczące ograniczenie wydatków majątkowych było niewystarczające, aby zapewnić Województwu 
Mazowieckiemu stabilność finansową. Głębsze cięcia wydatków powinny nastąpić również 
w odniesieniu do wydatków bieżących. Ponadto ograniczenie wydatków inwestycyjnych było 
selektywne. W badanym okresie nie zdecydowano się na wstrzymanie realizacji nowych zadań 
inwestycyjnych, z których część realizowano wyłącznie przy użyciu środków krajowych, bez 
współfinansowania środkami europejskimi. Nawet w trudnym, pod względem finansowym, 
2013 r. wydatki majątkowe Województwa Mazowieckiego na projekty realizowane bez wsparcia 
dochodami zagranicznymi wyniosły 50,5 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podczas gdy średnia 
dla 16 województw wynosiła 54,3 zł, a np. w Województwie Małopolskim – 44,3 zł.

Różnica pomiędzy niskimi wydatkami majątkowymi Województwa Mazowieckiego a wydatkami 
majątkowymi innych województw wynika z finansowania zadań realizowanych przy wsparciu 
środkami europejskimi. W 2013 r. wydatki majątkowe finansowane za pomocą środków 
zagranicznych w Województwie Mazowieckim wyniosły zaledwie 19,4  zł, podczas gdy 
w Województwie Małopolskim – 47,4 zł, w Województwie Śląskim – 66,5 zł, a w Województwie 
Wielkopolskim – 51,4 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W sumie w latach 2008–2013 wydatki 
majątkowe finansowane za pomocą środków zagranicznych w Województwie Mazowieckim 
wyniosły 164,8 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w Województwie Małopolskim – 428,1 zł, 
w Województwie Śląskim – 235,8 zł, a w Województwie Wielkopolskim – 493,7 zł.

Analiza wydatków według wybranych, największych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykazała, 
że w 2013 r. około 85% wydatków Województwa Mazowieckiego i około 81% wydatków wszystkich 
16 województw zostało poniesionych w 23 rozdziałach klasyfikacji budżetowej (szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli 12).
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Tabela nr 12 
Wydatki Samorządu Województwa Mazowieckiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg wybranych 
działów i rozdziałów w latach 2010–2013

Wyszczególnienie
Ogółem = 100 Duże województwa = 1001)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
%

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 127,5 120,7 125,3 108,1

Rolnictwo i łowiectwo 4,3 5,8 5,4 6,2 81,3 76,1 81,5 91,7

Melioracje wodne 2,1 3,1 2,5 2,8 99,9 105,5 85,4 100,2

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1,1 0,9 1,2 1,4 53,0 31,0 70,6 100,3

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 0,9 1,0 0,9 1,0 121,1 135,6 125,1 119,9

Przetwórstwo przemysłowe 3,3 3,3 4,4 4,7 124,1 134,7 147,1 132,3

Rozwój przedsiębiorczości 2,7 2,0 2,8 4,0 159,4 176,0 204,2 208,3

Transport i łączność 23,1 29,4 26,8 27,9 84,9 90,1 98,6 75,9

Pasażerskie przewozy kolejowe 9,0 9,9 10,8 12,5 114,7 73,2 115,7 88,2

Krajowe przewozy autobusowe 2,7 2,7 3,2 3,4 120,6 121,9 113,3 106,0

Drogi publiczne wojewódzkie 10,8 16,5 11,9 11,2 76,9 108,3 97,9 82,4

Działalność usługowa 0,8 1,4 2,0 1,1 108,0 189,4 206,4 78,3

Administracja publiczna 7,5 7,8 7,6 8,3 122,8 124,4 114,3 106,1

Urzędy marszałkowskie 4,3 4,5 4,3 4,7 98,0 101,2 89,0 80,7

Pozostała działalność 2,8 2,8 2,9 3,1 235,8 234,8 228,0 229,5

Obsługa długu publicznego 2,3 3,1 3,4 3,1 260,7 239,2 210,0 204,8

Różne rozliczenia 37,4 24,3 27,0 22,8 317,0 316,5 315,1 315,2

Część regionalna subwencji ogólnej 37,4 24,2 26,8 22,4 317,0 316,5 315,1 315,3

Oświata i wychowanie 4,7 4,8 5,3 5,7 117,3 112,2 102,9 102,1

Szkoły zawodowe 0,9 0,9 0,9 1,1 111,6 113,6 107,8 135,1

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 0,6 0,8 1,0 1,1 132,4 145,7 162,3 162,4

Ochrona zdrowia 5,6 5,8 4,7 6,3 150,3 141,4 111,0 127,8

Szpitale ogólne 4,0 3,8 3,4 3,6 160,1 136,0 110,6 117,4

Pomoc społeczna 0,4 0,5 0,8 1,1 98,6 110,8 134,8 119,7

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1,8 1,9 1,6 2,0 65,2 58,9 47,7 49,6

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 6,6 8,1 7,2 7,5 100,8 110,9 94,4 92,8

Teatry 1,8 1,9 1,8 1,7 91,3 89,6 85,5 81,9

Centra kultury i sztuki 0,4 0,9 0,5 1,2 158,5 211,6 175,0 228,6

Muzea 2,9 3,4 3,1 2,8 142,8 151,0 123,5 109,6

1) Województwa powyżej 3 mln  mieszkańców: Małopolskie, Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Baza sprawozdań Rb-28s za lata 2010–2013; GUS, Ludność. Stan i struktura 
w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI. 
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Aż 22,4% wydatków Województwa Mazowieckiego stanowiła wpłata do budżetu państwa na część 
regionalną subwencji ogólnej. Wydatki na kolejowe przewozy pasażerskie stanowiły 12,5% 
wydatków ogółem. Na ten cel przeznaczono 51,4 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, czyli nieco 
mniej niż wyniosła średnia dla 16 województw. W innych województwach wydatki na kolejowe 
przewozy pasażerskie były zróżnicowane, od 29,4 zł w Województwie Małopolskim do 124,2 zł 
w Województwie Wielkopolskim. Wydatki Województwa Mazowieckiego na kolejowe przewozy 
pasażerskie należy uznać za średnie na tle innych województw. 

Wydatki na drogi wojewódzkie stanowiły 11,2% wydatków ogółem Województwa Mazowieckiego 
w 2013 r. Wydatki te były znacznie mniejsze (46,1 zł) niż średnio w 16 województwach (93,2 zł), 
co wiąże się z realizacją niższych wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie zadań 
dofinansowanych za pomocą środków europejskich. Pod względem wydatków na drogi 
wojewódzkie w przeliczeniu na 1 mieszkańca Województwo Mazowieckie nie było jednak 
outsiderem – o ile Województwo Małopolskie i Województwo Wielkopolskie wykonały istotnie 
wyższe wydatki (73,8 zł i 65,6 zł), to Województwo Śląskie przeznaczyło na ten cel 47,0 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, Województwo Pomorskie – 23,0 zł, a Województwo Kujawsko- 
-Pomorskie – 31,3 zł. 

Wydatki Województwa Mazowieckiego ponoszone w rozdziale Urzędy marszałkowskie były w 2013 r. 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca najniższe w Polsce. Wydatki te wyniosły 19,2 zł w Województwie 
Mazowieckim, 23,1 zł – w Województwie Małopolskim, 20,7 zł – w Województwie Śląskim i 35,9 zł 
– w Województwie Wielkopolskim. Ze względu na to, że liczba mieszkańców w Województwie 
Mazowieckim jest jednak wyraźnie wyższa niż w Województwie Śląskim oraz w Województwie 
Małopolskim i powinny występować oszczędności związane z korzyściami skali związanymi 
z większą liczbą mieszkańców, to obciążenie wydatkami na utrzymanie urzędów było w dużych 
województwach stosunkowo podobne, z wyłączeniem Województwa Wielkopolskiego, w którym 
było istotnie wyższe.

Województwo Mazowieckie ponosiło wyraźnie wyższe od innych województw wydatki na realizację 
zadań w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości. Wydatki tego województwa w 2013 r. wyniosły 16,4 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, średnia dla 16 województw – 8,9 zł, wydatki Województwa 
Małopolskiego – 5,3 zł, Województwa Śląskiego – 5,8 zł, a Województwa Wielkopolskiego 
– 0,0 zł. Wydatki na rozwój przedsiębiorczości stanowiły 4,0% wydatków ogółem Województwa 
Mazowieckiego. 

Wydatki w  rozdziale Szpitale ogólne stanowiły 3,6% wydatków ogółem Województwa 
Mazowieckiego. Przeznaczyło ono na ten cel 15,0 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, czyli o 1,2 zł 
więcej od średniej dla 16 województw. Analogiczne wydatki Województwa Małopolskiego wyniosły 
12,3 zł, Śląskiego – 15,4 zł, a Wielkopolskiego – 6,5 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe stanowiły 3,4% wydatków ogółem 
Województwa Mazowieckiego i były związane z refundowaniem przewoźnikom kosztów 
wprowadzenia ustawowych ulg. Na realizację tego zadania województwo otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa. Wydatki na to zadanie były zbliżone do średniej oraz do wydatków 
ponoszonych przez inne duże województwa. 

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna stanowiły 3,1% 
wydatków ogółem województwa. Wydatki te znacznie przewyższały odpowiednie wydatki 
poniesione przez pozostałe piętnaście województw. W Województwie Mazowieckim wyniosły one 
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aż 12,8 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, średnio w 16 województwach – 3,5 zł, w Województwie 
Małopolskim – 0,6 zł, w Województwie Śląskim – 4,6 zł, a w Województwie Wielkopolskim – 0,7 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Wydatki poniesione w rozdziale Melioracje wodne stanowiły 2,8% wydatków ogółem Województwa 
Mazowieckiego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one 11,5 zł i były prawie o połowę 
mniejsze od średniej dla 16 województw oraz od wydatków Województwa Wielkopolskiego, 
za to większe od wydatków Województwa Małopolskiego (9,5 zł) i Województwa Śląskiego (4,3 zł). 

Wydatki poniesione w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek stanowiły 
2,8% wydatków ogółem Województwa Mazowieckiego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wyniosły one 11,7 zł wobec 6,3 zł średniej dla 16 województw. Wyższe były tylko wydatki 
Województwa Opolskiego (12,8 zł), podczas gdy wydatki Województwa Małopolskiego wyniosły 
2,0 zł, a Województwa Śląskiego i Województwa Wielkopolskiego – po 3,5 zł w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca. 

Również wydatki poniesione w rozdziale Muzea stanowiły 2,8% wydatków ogółem Województwa 
Mazowieckiego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one 11,4 zł, co stanowiło drugi wynik 
wśród 16 województw. Średnie wydatki 16 województw na muzea wyniosły 9,0 zł, wydatki 
Województwa Małopolskiego – 7,6 zł, Województwa Śląskiego – 14,0 zł, a Województwa 
Wielkopolskiego – 7,0 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Mimo że Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła kontroli pod względem celowości dokonywanych 
wydatków, to zarówno z analizy danych, jak i z informacji zebranych w trakcie kontroli wynika, że od 
czasu pojawienia się pierwszych oznak kryzysu finansowego do końca I półrocza 2014 r. możliwe 
było dokonanie przez Województwo Mazowieckie większej redukcji wydatków. Województwo 
przeznaczało stosunkowo wysokie kwoty na zadania z zakresu administracji publicznej, kolejowe 
przewozy pasażerskie, drogi wojewódzkie, szpitale ogólne oraz muzea. 



37

I N F O R M AC J E  D O DAT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli 

Kontrola poprzedzona została analizą informacji dostępnych na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
oraz Ministerstwa Finansów, w tym danych o wykonaniu budżetu Województwa Mazowieckiego 
i budżetów innych województw w latach 2008–2013. Ponadto w trakcie kontroli, na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f, zebrano z pięciu Urzędów Marszałkowskich dodatkowe dane na temat 
liczby zatrudnionych w jednostkach budżetowych samorządu województwa oraz dane dotyczące 
podziału środków europejskich przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów 
Operacyjnych na lata 2007–2013.

Kontrola zrealizowana została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Wyniki kontroli przedstawione zostały w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym 
do Marszałka Województwa, który w dniu 28 sierpnia 2014 r. złożył 19 zastrzeżeń do ocen i uwag 
w nim zawartych. Zgłoszone zastrzeżenia dotyczyły między innymi:
1) opinii NIK w wystąpieniu pokontrolnym, że „można było zapobiec trudnej sytuacji finansowej 

Województwa, już na etapie planowania budżetu na rok 2013”;
2) zapisów o treści: „Zdaniem NIK już od roku 2008, Zarząd Województwa powinien przygotowywać 

plan wydatków dostosowany do pogarszających się perspektyw gospodarczych, tak aby skutecznie 
przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi zadłużenia” oraz „Zdaniem NIK widząc nieuchronność 
kryzysu, który rozpoczął się w 2007 r., a do Polski dotarł w 2009 r., Zarząd Województwa powinien 
wprowadzić kilka lat wcześniej przygotowany w 2013 r. program naprawczy”;

3) zapisu, że sytuacja finansowa Województwa Mazowieckiego „wynikała ze zbyt optymistycznego 
podejścia Zarządu Województwa do własnych możliwości finansowych. Dotyczyło to zarówno 
roku 2013, jak i lat wcześniejszych, kiedy doprowadzono do wysokiego poziomu zadłużenia, 
a następnie nie podjęto redukcji wydatków na wystarczającą skalę”; 

4) zmiany tezy, że „zastosowanie dyscypliny budżetowej przez Zarząd Województwa  
w roku 2011 i 2013 w omawianym zakresie spowodowałoby zmniejszenie wydatków co najmniej 
o wskazane wyżej kwoty” (tj. odpowiednio o 86.274 tys. zł w 2011 r. i 37.255,8 tys. zł w 2013 r.); 

5) ustalenia o wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
na dzień 30 czerwca 2014 r. na kwotę 156.547,7 tys. zł;

6) zapisu, o wzroście wydatków finansowanych ze źródeł własnych i oceny o niewystarczających 
działaniach ostrożnościowych;

7) stwierdzenia, że „Nie dokonanie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną 
subwencji ogólnej dla województw a tym samym dopuszczenie do powstania zobowiązań 
wymagalnych nosi znamiona czynu określonego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”;

8) negatywnej oceny cząstkowej w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków oraz treści zapisów 
dotyczących nowych zadań bądź zakupów inwestycyjnych w latach 2011–2013;

9) uwagi wskazującej na obowiązek pokrywania przez województwo rocznych strat SPZOZ wyrażonej 
w zdaniu „od 2013 r., jak już wcześniej wspomniano, Województwo zobowiązane jest do pokrycia 
rocznych strat SPZOZ”;
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10) ustalenia, że zobowiązania przejęte przez Województwo od Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy „ATTIS” miały wpływ na kształtowanie się kwoty długu w 2013 r.;

11)  ustalenia, że niekorzystny wpływ na sytuacje finansową Województwa Mazowieckiego miały 
wzrastające zobowiązania wymagalne z tytułu likwidacji SPZOZ; 

12) oceny cząstkowej zarządzania płynnością w której NIK stwierdziła, że „przyczyna utrzymującego 
się stanu utraty płynności w okresie wrzesień 2013 r. – czerwiec 2014 r. było zastosowanie 
niewystarczających mechanizmów analizy płynności”;

13) oceny ogólnej, że „ocena postępowania Województwa Mazowieckiego w związku z jego trudną 
sytuacją finansową, skutkującą niewywiązaniem się ze zobowiązań wobec budżetu państwa 
i przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zadłużenia, nie może być uznana za jednoznacznie 
pozytywną lub negatywną” i wnioskował o sformułowanie oceny pozytywnej.

Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej NIK uchwałą z dnia 5 listopada 2014 r. uwzględnił 
w całości osiem zastrzeżeń, w części dwa zastrzeżenia, a oddalił pozostałe. 
W wyniku uwzględnienia zastrzeżeń, w wystąpieniu pokontrolnym między innymi zostały 
wprowadzone zmiany:

 � w zdaniu „można było zapobiec trudnej sytuacji finansowej Województwa, już na etapie planowania 
budżetu na rok 2013” zastąpiono wyraz „zapobiec” wyrazami „podjąć próbę ograniczenia”;

 � w zdaniu „Zdaniem NIK już od roku 2008, Zarząd Województwa powinien przygotowywać plan 
wydatków dostosowany do pogarszających się perspektyw gospodarczych, tak aby skutecznie 
przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi zadłużenia”, zastąpiono zapis „od roku 2008” wyrazem 
„wcześniej” oraz wyraz „powinien” wyrazem „mógł”;

 � wykreślono zdanie „Nie dokonanie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 
regionalną subwencji ogólnej dla województw a tym samym dopuszczenie do powstania 
zobowiązań wymagalnych nosi znamiona czynu określonego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”;

 � w zdaniu „o wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
na dzień 30 czerwca 2014 r. zastąpiono kwotę „156.547,7 tys. zł” kwotą „149.870,4 tys. zł”;

 � skreślono zdanie „zdaniem NIK zastosowane mechanizmy analizy płynności okazały się 
niewystarczające, co przejawiało się utrzymującym się stanem utraty płynności w okresie wrzesień 
2013 r. – czerwiec 2014 r.”;

 � zastąpiono zapis „zobowiązania wymagalne z tytułu likwidacji SPZOZ” tekstem „od 2011 r. 
do połowy 2014 r. zobowiązania SPZOZ, z czego w 75% jednostek były to zobowiązania wymagalne, 
jak również utrzymujący się od września 2013 r. do połowy 2014 r. wysoki stan zobowiązań 
wymagalnych z tytułu wpłat na rzecz budżetu państwa”;

 � zdanie „od 2013 r., jak już wcześniej wspomniano, Województwo zobowiązane jest do pokrycia 
rocznych strat SPZOZ” zastąpiono zdaniem „Następstwem tego rodzaju sytuacji może być 
konieczność pokrycia przez Województwo ujemnego wyniku finansowego SPZOZ”;

 � dopisano zdanie „Natomiast zobowiązania przejęte od Centrum leczniczo-Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy „ATTIS” po przekształceniu w spółkę kapitałową w 2013 r. zostały w całości 
spłacone w 2013 r. z dotacji uzyskanej na ten cel z budżetu państwa.”

W odpowiedzi na ujednolicone wystąpienie pokontrolne Marszałek Województwa Mazowieckiego 
pismem z 30 grudnia 2014 r. poinformował, że na bieżąco dokonywany jest przegląd realizowanych 
zadań w celu ograniczenia wydatków i stworzenia przestrzeni finansowej dla obsługi zadłużenia 
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oraz absorpcji środków unijnych w kolejnych latach. Oceny wynikające z ustaleń kontroli zostały 
szczegółowo przedyskutowane z pracownikami Urzędu między innymi w zakresie rzetelności 
sporządzania kwartalnych sprawozdań budżetowych, kształtowania się potrzeb pożyczkowych 
Województwa, stanu i kierunków zadłużenia oraz zarządzania płynnością.
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Analiza stanu prawnego

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego37 stanowi, 
że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje 
celowe z budżetu państwa. Źródłami dochodów własnych województwa są: dochody uzyskiwane 
przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych, 
dochody z majątku województwa, spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa, dochody 
z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5,0% dochodów uzyskiwanych 
na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, odsetki 
od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa, odsetki 
od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, dotacje 
z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne województwu 
na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 
1,60%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników 
tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75% (art. 6 ustawy). 
Subwencja ogólna dla województw składa się z części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej 
(art. 7 ustawy) oraz z rezerwy.

Zgodnie z art. 7 ustawy jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych 
w ustawie, wpłat do budżetu państwa. Rozwiązania prawne dotyczące mechanizmu korekcyjno-
-wyrównawczego zawarto w art. 31 ustawy. Województwa, w których wskaźnik dochodów 
podatkowych W jest większy od 110% wskaźnika Ww (średnie dochody podatkowe wszystkich 
województw), dokonywały wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną 
subwencji ogólnej dla województw. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców 
województwa przez kwotę wynoszącą: 

1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww – dla województw, w których wskaźnik 
W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 

2) 48% wskaźnika Ww, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww – dla 
województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww. 

Podstawę do wyliczenia wskaźników W i Ww stanowiły dochody wykazane za rok poprzedzający rok 
bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania 
wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, 
z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie 
do dnia 30 czerwca roku bazowego (art. 32 ustawy).

Wyrokiem K 13/11 Trybunał Konstytucyjny38 orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy (zgodnie z którym 
część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat 
województw określonych w art. 31 ustawy) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych 
dla realizacji zadań własnych są niezgodne z przepisami Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny 

37  Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, ze zm.

38  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.348).
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stwierdził zwłaszcza, że mechanizm korekcyjno-wyrównawczy prowadzić powinien do wyrównania 
dochodów JST w górę, ponad poziom przeciętnych dochodów województw w kraju. Sytuacja, 
w której może prowadzić do spadku tych dochodów poniżej przeciętnych dochodów (w odniesieniu 
do województw będących płatnikami tego systemu) jest sprzeczna z wartościami konstytucyjnymi, 
które stanowią uzasadnienie jego istnienia tj. zasadą solidarności i dobra wspólnego. Trybunał 
Konstytucyjny uznał za konieczne odroczenie utraty mocy obowiązującej zaskarżonych i uznanych 
za niezgodne z konstytucją przepisów ze względu na skomplikowaną materię ustrojową jakiej 
dotyczyły. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, okres 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku 
(do 20 września 2015 r.) pozwolić ma ustawodawcy przygotować nowe rozwiązania, odpowiadające 
standardom konstytucyjnym. Rząd opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jst, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wdrożone ustawą z 23 października 
2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasady ustalania 
części regionalnej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa (a także dotacji celowej 
na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich 
i zarządzania tymi drogami)39 będą obowiązywały tylko w 2015 r. Istotą wprowadzonych zmian 
jest: złagodzenie przesłanek powodujących powstanie obowiązku dokonywania wpłaty przez 
jednostkę-płatnika, wprowadzenie progu ograniczającego wysokość wpłat województw do 35% 
dochodów podatkowych stanowiących podstawę wyliczenia wpłat oraz możliwość zmniejszenia 
wpłat w drugim półroczu w razie wystąpienia ubytku dochodów podatkowych jednostki – płatnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pięć decyzji Ministra Finansów określających 
wysokość zobowiązania Województwa Mazowieckiego z tytułu wpłat do budżetu państwa na część 
regionalną subwencji ogólnej (tzw. janosikowe) na 2013 r. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyjaśnił, 
że jest on związany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., w którym Trybunał 
stwierdził niezgodność art. 31 i art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
z Konstytucją RP.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie 
odzwierciedlają wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącego 
tzw. janosikowego wpłacanego przez województwa, który stwierdził, że zakwestionowane 
przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, 
chyba że wcześniej zostaną uchylone lub zmienione przez ustawodawcę. W tym okresie winny 
więc być stosowane przez wszystkich adresatów. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
wyrażany jest pogląd, że w polskim systemie prawnym samo pozbawienie przepisu domniemania 
konstytucyjności nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy jego zastosowania. W ocenie 
Ministerstwa Finansów dopiero gdy przepis ten zostanie usunięty z systemu prawnego 
w następstwie wejścia w życie orzeczenia Trybunału o jego niekonstytucyjności lub w następstwie 
jego uchylenia bądź zmiany przez prawodawcę, organy państwowe, w tym sądy, będą zwolnione 
z obowiązku jego stosowania. 

Ministerstwo Finansów nie zgadza się z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
i zamierza po otrzymaniu i przeanalizowana pisemnego uzasadnienia wyroku, wnieść skargi 
kasacyjne do NSA40.

39  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1574) 

40  Stanowiska z dnia 15 października 2014 r.
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Prezes Rady Ministrów

 5. Minister Finansów

 6. Prezes Trybunału Konstytucyjne

 7. Rzecznik Praw Obywatelskich

 8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 9. Komisja Finansów Publicznych

10. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11. Marszałek Województwa Mazowieckiego


