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Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła w okresie 

od 9 stycznia do 23 marca 2007 r. kontrolę wykonania budŜetu państwa w 2006 r. w części 

97 – „Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej”. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 4 kwietnia 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Premier niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie w 2006 r. przez Ministerstwo 

Finansów budŜetu państwa w części 97 w zakresie realizacji przychodów i rozchodów na 

prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej oraz zadań finansowanych w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej i Rybackiej (WPRiR), pomimo stwierdzonych uchybień. 

                                                           

1 Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm. 
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Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia polegały na: 

− nienaleŜytej kontroli prawidłowości przekazywania Ministerstwu Finansów przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) środków z tytułu spłat poŜyczek w ramach 

prefinansowania; 

− nierzetelnym sformułowaniu niektórych postanowień umowy zawartej między Skarbem 

Państwa (reprezentowanym przez Ministra Finansów), a BGK w sprawie prowadzenia 

przez Bank rachunków Ministra Finansów do obsługi poŜyczek na prefinansowanie; 

− nieujęciu przez Ministerstwo Finansów w obowiązujących procedurach kontroli 

finansowej mechanizmów dotyczących rozdysponowywania i zwrotu środków 

publicznych z tytułu umów poŜyczki na prefinansowanie obsługiwanych przez BGK, co 

utrudniało dokonywanie rzetelnej kontroli w powyŜszym zakresie; 

− udzieleniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poŜyczki 

na prefinansowanie Projektu niezgodnie z obowiązującymi przepisami;  

− niewłaściwym ujęciu w ewidencji przychodów i rozchodów trzech operacji 

gospodarczych; 

− niewykonaniu wniosku pokontrolnego NIK z 2004 i 2005 roku w sprawie wprowadzenia 

zasad rachunkowości oraz planu kont dla obsługi części 97 budŜetu państwa. 

1. Przychody z tytułu prefinansowania określone w załączniku Nr 15 do ustawy 

budŜetowej na rok 20062 w wysokości 11 411 962 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 

11 343 102 tys. zł, co stanowiło 99,4 % planowanych przychodów. Źródłem przychodów były 

zwroty poŜyczek na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z funduszy 

strukturalnych UE w wysokości 2 857 823 tys. zł (85,7 % kwoty planowanej) oraz  wpłaty 

w ramach WPRiR w wysokości 8 485 279 tys. zł (105,3 % kwoty określonej w ustawie 

budŜetowej). 

Rozchody na prefinansowanie zrealizowano w wysokości 14 008 404 tys. zł, 

co stanowiło 104,8 % kwoty określonej w ustawie budŜetowej na rok 2006 w wysokości 

13 369 343 tys. zł. W trakcie roku dokonano, zgodnie z art. 45 ust. 2 ww. ustawy, 

zwiększenia kwoty rozchodów na realizację zadań WPRiR o 2 223 662 tys. zł. 

W ramach łącznej kwoty rozchodów budŜetu państwa, na sfinansowanie zadań 

WPRiR przekazano środki w wysokości 10 802 532 tys. zł, (tj. o 26,0 % więcej od kwoty 

planowanej w załączniku nr 15 do ustawy budŜetowej), a na zadania realizowane przy udziale 

                                                           

2 Dz. U. z 2006 r. Nr 35, poz. 244 
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środków z funduszy strukturalnych UE 3 205 872 tys. zł, co stanowiło 67.3 % przeznaczonej 

na ten cel kwoty.3 

Niepełne wykonanie planu przychodów i rozchodów określonego w załączniku Nr 15 

do ustawy budŜetowej w części dot. prefinansowania zadań realizowanych przy udziale 

środków z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności, jak wyjaśnił Dyrektor 

Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów, spowodowane było opóźnieniami 

w realizacji Projektów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, długim okresem 

rozpatrywania wniosków o refundację oraz mniejszymi niŜ zakładano potrzebami jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie prefinansowania. 

2. NIK pozytywnie ocenia realizację zadań Ministerstwa Finansów w zakresie 

prefinansowania WPRiR. W celu zapewnienia obsługi finansowania WPRiR Minister 

Finansów ustanowił w drodze rozporządzeń4 Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) agencjami płatniczymi. Z agencjami 

zawarto umowy, na mocy których udzielano im w 2006 r. w ramach ustalonych limitów, 

poŜyczek na prefinansowanie zadań w ramach WPRiR. 

W 2006 r. Minister Finansów przekazał ARiMR 108 transz środków w łącznej kwocie 

9 444 646 tys. zł (z czego w ramach umowy poŜyczki 4 238 607 tys. zł oraz na sfinansowanie 

działań wchodzących w zakres Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 

5 206 039 tys. zł). ARR przekazano 38 transz środków w wysokości 1 357 885 tys. zł.  

Wszystkie transze poddane kontroli5 przekazane zostały w terminie i w wysokości 

zgodnej z danymi zawartymi w zapotrzebowaniach przesyłanych przez agencje płatnicze oraz 

zgodnie z procedurami kontroli finansowej obowiązującymi w zakresie uruchamiania 

środków na prefinansowanie zadań WPRiR.6 

W 2006 r. Komisja Europejska przekazała na rachunek bankowy Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (SG EFOiGR) w NBP 

dziesięć zaliczkowych refundacji w ramach spłaty poŜyczek udzielonych przez Ministra 

                                                           

3 W odniesieniu do poszczególnych Programów Operacyjnych planowane rozchody wykonano w graniach 
od 0% (Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb) do 84,13 % (Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 29 000 tys. zł 
rozchodów na zadania realizowane przy udziale środków z Funduszu Spójności. 

4 Dz. U. z 2004 r., Nr 76, poz. 713 ze zm.; Dz. U. z 2005 r., Nr 257, poz. 2157. 

5 Badaniem objęto 21 transz środków przekazanych do ARiMR oraz 14 transz przekazanych do ARR, 
stanowiących w przypadku ARiMR 60,7 %, a w przypadku ARR 60,5 % łącznej sumy udostępnionych 
agencjom środków. 

6 Podręcznik procedur finansowania agencji płatniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zatwierdzony przez 
Dyrektora Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów. 
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Finansów agencjom płatniczym oraz trzy płatności pośrednie z tytułu refundacji PROW. 

Ministerstwo Finansów dokonywało niezwłocznego przekazania ww. środków na rachunek 

przychodów i rozchodów budŜetu państwa. Łącznie na przychody części 97 budŜetu państwa 

z tytułu wpłat z Komisji Europejskiej przekazano 7 491 705 tys. zł. Ponadto z rachunku 

SG EFOiGR przekazano kwotę 36 986 tys. zł.7 na dochody budŜetu państwa. Ww. kwoty 

przychodów i dochodów budŜetu państwa były zgodne z kwotami wydatków na finansowanie 

WPRiR uznanymi przez Komisję Europejską. 

3. Na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

Ministra Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)8, Bank zobowiązał się m.in. 

do prowadzenia rachunków Ministra Finansów do obsługi poŜyczek na prefinansowanie oraz 

do zawierania umów poŜyczki na prefinansowanie Projektów finansowanych ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności.  

 W 2006 r. w ramach rozchodów budŜetu państwa Ministerstwo Finansów przekazało 

kwotę 2 912 151 tys. zł na sfinansowanie umów poŜyczki obsługiwanych przez BGK. Suma 

przychodów z tytułu spłat umów poŜyczki na prefinansowanie przekazana w 2006 r. przez 

BGK na rachunek przychodów budŜetu państwa wyniosła 2 045 996 tys. zł. 

NIK ocenia, jako działanie nierzetelne, niedokonywanie bieŜącego porównania kwot 

spłat poŜyczek przekazywanych przez BGK na rachunek budŜetu państwa z kwotami 

wykazywanymi w miesięcznych sprawozdaniach Banku9 przekazywanych do Ministerstwa. 

W wyniku kontroli NIK stwierdzono w poszczególnych miesiącach i na koniec 2006 r. 

róŜnice między danymi wykazywanymi w sprawozdaniach przekazywanych przez Bank, 

a danymi z rachunku Ministra Finansów w NBP odnoszącymi się do spłat poŜyczek. 

Ustalono, iŜ wystąpiły trzy przypadki nieprawidłowego zakwalifikowania przez Ministerstwo 

Finansów przekazanych kwot do poszczególnych Programów Operacyjnych w wyniku ich 

błędnego oznaczenia przez BGK. M.in. kwota 11 247 897,95 zł została przekazana w maju 

2006 r. w ramach spłaty poŜyczek dla ZPORR, zamiast poŜyczki dla SPO Transport oraz 

kwoty 83 888,19 zł i 5 168,92 zł zostały przekazane w czerwcu 2006 r. w ramach spłaty 

                                                           

7 Przedmiotowa kwota stanowiła sumę dodatnich róŜnic kosztów finansowych, dodatnich róŜnic kosztów 
technicznych oraz dodatnich róŜnic kursowych powstałych w wyniku rozliczenia zaliczkowych refundacji 
w ramach spłat poŜyczek udzielonych agencjom płatniczym.  

8 Umowa z dnia 22 października 2004 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra 
Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz 
ewidencji księgowej i obsługi bankowej poŜyczek udzielanych na podstawie art. 30k ust. 2 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” na prefinansowanie 
programów, działań i projektów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 30h Ustawy.  

9 Zgodnie z zapisami § 5 umowy między Skarbem Państwa a BGK, Bank przekazuje Ministrowi Finansów do 
5 dnia kaŜdego miesiąca informacje o prowadzonych na jego rzecz rachunkach oraz o rachunkach Projektów. 
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poŜyczek dla ZPORR, zamiast poŜyczki dla SPO WKP. Ponadto Bank przekazał do 

Ministerstwa sprawozdania za miesiąc lipiec i sierpień zawierające błędne dane dotyczące 

spłat poŜyczek w ramach ZPORR. Dane w ww. sprawozdaniach powinny być niŜsze od 

pierwotnie wykazanych odpowiednio o kwoty 88 309,01 zł i 3 375 zł. W trakcie kontroli NIK 

ww. błędy zostały skorygowane. Z ustaleń kontroli wynika, iŜ zarówno przekazywanie spłat 

poŜyczek przez BGK, jak i udostępnianie środków Bankowi nie było objęte obowiązującymi 

w Ministerstwie Finansów procedurami kontroli finansowej, odnoszącymi się do mechanizmu 

prefinansowania10, co utrudniało moŜliwość rzetelnej kontroli w powyŜszym zakresie. 

Ministerstwo nie korzystało takŜe z moŜliwości przeprowadzenia kontroli rozliczeń będących 

przedmiotem ww. umowy do czego upowaŜniał §7 umowy. 

4. NIK ocenia jako nierzetelne, działania Ministerstwa Finansów w zakresie zmian 

postanowień przywołanej wyŜej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do końca 

2006 r. do umowy podpisane zostały dwa aneksy11 regulujące m.in. kwestię wynagrodzenia 

dla Banku. Pomimo, iŜ aneksem nr 1 wprowadzono §6 ust. 2 umowy, regulujący kwestię 

wynagrodzenia Banku za wszystkie czynności objęte umową, nie został usunięty (przez 

niedopatrzenie – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej MF) 

zapis §6 ust. 1, uprawniający Bank do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów 

realizacji zleceń płatniczych.12 Nie spowodowało to jednak wypłaty środków z powyŜszego 

tytułu. Ponadto w załączniku nr 1 do ww. umowy dotyczącym zestawienia programów 

operacyjnych, dla których zawieranie poŜyczek na prefinansowanie zostało zlecone BGK, nie 

zostały ujęte dwa  Programy13, w ramach obsługi których Ministerstwo Finansów przekazało 

w 2006 r. do BGK 25 902,4 tys. zł. 

5. W 2006 r. Minister Finansów podpisał 20 umów poŜyczki na prefinansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE na łączną 

kwotę 365 132 tys. zł. Przychody przekazane na rachunek budŜetu państwa z tytułu spłat 

umów poŜyczki na prefinansowanie zawartych przez Ministra Finansów w latach 2004 - 2006 

wyniosły 811 827 tys. zł, a rozchody z ww. tytułu 293 720 tys. zł. 

                                                           

10 „Procedurze przyznawania środków na prefinansowanie w 2006 r.” i „Podręczniku procedur Instytucji 
Płatniczej” zatwierdzonych do stosowania w Departamencie Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. 

11 Aneks Nr 1 z dnia 30 listopada 2005 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 25 kwietnia 2006 r. 

12 Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 umowy między Skarbem Państwa reprezentowanym przez MF a BGK ustaloną 
aneksem Nr 2., w 2006 r. za wykonywanie czynności objętych umową Bankowi przysługiwało wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 223 357,07 zł.  

13 Nieujęte w załączniku nr 1 do umowy to Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
śywnościowego i Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Ten ostatni w dniu 4 stycznia 2007 r. 
aneksem nr 3 do ww. umowy został wprowadzony do ww. załącznika nr 1. 
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 W wyniku szczegółowego badania 62 umów poŜyczki14 z łącznej liczby 111 umów 

zawartych w latach 2004 – 2006 (w tym wszystkich podpisanych w 2006 r.) ustalono, iŜ 

poŜyczki na prefinansowanie w ramach 61 umów zostały udzielone zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami wewnętrznymi.15 Ponadto 

stwierdzono, Ŝe środki w ramach zbadanych umów udostępniano w wysokościach i terminach 

określonych w harmonogramach przekazywania transz poŜyczki. 

 NIK ocenia jako niezgodne z obowiązującymi przepisami, udzielenie przez Ministra 

Finansów poŜyczki Nr SPORZL/3.1.c/89 w wysokości 1 122 659.27 zł na prefinansowanie 

Projektu „Wsparcie kadrowe wdraŜania SPO RZL przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości”. Z harmonogramu realizacji ww. Projektu przekazanego do Ministerstwa 

Finansów wynikało, iŜ zasadnicza część zadań w ramach Projektu została zrealizowana 

i sfinansowana ze środków własnych PARP przed złoŜeniem wniosku o przyznanie 

prefinansowania. Beneficjentowi została przyznana w dniu 12 grudnia 2005 r. poŜyczka na 

sfinansowanie wszystkich (takŜe juŜ zrealizowanych) zadań wskazanych we wniosku 

o prefinansowanie, co stanowiło naruszenie art. 30g. ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 

roku o finansach publicznych16, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych 

realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności, mogą otrzymać z budŜetu państwa środki 

na prefinansowanie tych programów i projektów. 

6. W wyniku badania ewidencji przychodów i rozchodów17, realizowanych w 2006 r. 

w ramach umów poŜyczki na prefinansowanie zawieranych przez Ministra Finansów, 

stwierdzono trzy błędne zapisy na 239 skontrolowanych. Spłata poŜyczki przekazana przez 

beneficjenta w wysokości 1 121.97 zł została ujęta, jako spłata w ramach innej umowy 

poŜyczki. Ponadto nie została wykazana transza poŜyczki przekazana beneficjentowi 

                                                           

14 Badana grupa umów objęła wszystkie umowy podpisane w 2006 r. (20 umów), wszystkie umowy, spłacone 
w 2006 r. (21 umów), wszystkie umowy w ramach ZPORR i SPO RZL, dla których w 2006 r. występowały 
przepływy pienięŜne oraz 2 umowy w ramach SPO WKP, na podstawie których w 2006 r. przekazywano 
transze poŜyczki oraz dokonywano spłat i zwrotów środków (21 umów).  

15 Zasady udzielania poŜyczek na prefinansowanie zostały określone w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych,  w rozporządzeniach dot. trybu i terminów przekazywania środków z budŜetu 
państwa na prefinansowanie wydanych przez Ministra Finansów w porozumieniu z ministrem 
odpowiedzialnym za zarządzanie danym Programem Operacyjnym oraz w „Procedurze przyznawania 
środków na prefinansowanie w 2006 r.” i „Podręczniku procedur Instytucji Płatniczej” zatwierdzonych do 
stosowania w Departamencie Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. 

16 Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 

17 Ewidencja przychodów i rozchodów w ramach umów poŜyczki zawieranych przez Ministra Finansów 
prowadzona jest przez pracowników Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów 
odpowiedzialnych za obsługę umów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych przy wykorzystaniu 
programu Microsoft Excel. 
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w wysokości 42 000 zł oraz błędnie zakwalifikowano sumę 117 444 zł do kwot przekazanych 

innemu poŜyczkobiorcy. Ww. błędy wynikały z pomyłek pracowników odpowiedzialnych 

za obsługę umów poŜyczki w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych. W wyniku 

kontroli NIK wykazane błędne zapisy zostały skorygowane. 

7. Po kontroli wykonania budŜetu państwa w części 97 zarówno w 2004, jak i w 2005 r. 

NIK wnioskowała o jak najszybsze wprowadzenie zasad rachunkowości oraz planu kont dla 

obsługi części 97 budŜetu państwa. Do dnia zakończenia kontroli przedstawiony przez NIK 

wniosek nie został zrealizowany. Testowany w 2006 r. w Ministerstwie Finansów system 

informatyczny Trezor, który jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Departamentu BudŜetu miał 

zapewnić realizację wniosku NIK zostanie w pełni uruchomiony w 2008 r. 

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Opracowanie i wdroŜenie procedur kontroli finansowej odnoszących się do bieŜących 

rozliczeń między Ministerstwem Finansów a BGK w ramach mechanizmu 

prefinansowania. 

2. Dokonanie zmiany umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego poprzez 

wykreślenie § 6 ust. 1 umowy oraz uaktualnienie wykazu Programów Operacyjnych, 

których obsługę prowadzi BGK. 

NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Panią Premier w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków, bądź o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Premier prawo zgłoszenia na piśmie 

do Kolegium NIK umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i wniosków zawartych, w tym 

wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały Kolegium NIK. 

 


