
PROTOKÓŁ KONTROLI 
Ministerstwa Finansów  

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12  
Nr regonu 000002217 

zwanego w dalszej treści „Ministerstwem” lub „MF” 
 

Ministrem Finansów od dnia 22 września 2006 r. jest Pani Zyta Gilowska.  

Poprzednio - w okresie objętym kontrolą -  funkcję Ministra Finansów sprawowali:  

- Pani Teresa Lubińska (w okresie od dnia 31 października 2005 r. do dnia  6 stycznia 2006 r.); 

- Pani Zyta Gilowska (w okresie od dnia 7 stycznia do dnia 23 czerwca 2006 r.); 

- Pan Paweł Wojciechowski (w okresie od dnia 24 czerwca do dnia 13 lipca 2006 r.);  

- Pan Stanisław Kluza (w okresie od dnia 14 lipca do dnia 21 września 2006 r.). 

 

Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Finansów od dnia 28 kwietnia 2006 r. jest 

Pan Tadeusz Wydra. W okresie od dnia 29 czerwca 2001 r. do dnia 26 kwietnia 2006 r. 

funkcję tę sprawował Pan Sławomir śałobka. 

[Dowód: akta kontroli str. 1297]  

 

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Administracji Publicznej 

NajwyŜszej Izby Kontroli w Warszawie:  

1) Małgorzata Humel – Maciewiczak - doradca techniczny na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli nr 056728 z dnia 8 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 9 stycznia 2007 r. 

do dnia 23 marca 2007 r., z przerwami w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2007 r. oraz         

19 - 20 lutego 2007 r. 

2) Paweł Gibuła – młodszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli nr 056729 dnia 8 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 9 stycznia 2007 r. do dnia 

23 marca 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-4]  

 

Kontrolą objęto wykonanie budŜetu państwa za 2006 r. w części 97 – „Przychody 

i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej.” 

 

W toku kontroli ustalono: 
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1. Sprawy organizacyjne 

 

 Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 

2006 r. w sprawie klasyfikacji części budŜetowych oraz określenia ich dysponentów 

(Dz. U. Nr 80, poz. 558) oraz § 2 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budŜetowych oraz określenia ich 

dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 ze zm. ) dysponentem części 97 budŜetu państwa - 

„Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej” jest minister właściwy do spraw 

budŜetu, finansów publicznych i instytucji finansowych.  

 Na mocy § 4 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. h)  Zarządzenia Nr 31 Ministra Finansów 

z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa 

Finansów1 Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka - Roguska (…) z upowaŜnienia Ministra 

Finansów podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych 

z planowaniem i wykonywaniem budŜetu państwa (…) oraz nadzoruje i koordynuje (…) 

mechanizm budŜetowego prefinansowania wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności.                                                                      [Dowód: akta kontroli str. 1313 – 1316]  

  

 Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów została określona w statucie nadanym 

w dniu 25 sierpnia 2006 r. zarządzeniem Nr 133  Prezesa Rady Ministrów. (M.P. Nr 58, 

poz. 621). Wspomniana wyŜej regulacja  - w okresie objętym kontrolą – poprzedzona była  

zarządzeniem Nr 62  Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania 

statutu Ministerstwa Finansów (M.P. Nr 32, poz. 351) oraz zarządzeniem Nr 131 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwa Finansów. 

(M.P. Nr 80, poz. 1136). 

 

  Zgodnie z zapisami obowiązujących w Ministerstwie Finansów w 2006 r. 

regulaminów organizacyjnych2 za realizację zadań w zakresie obsługi mechanizmu 

prefinansowania odpowiedzialne były następujące komórki organizacyjne: 

                                                 
1 § 4 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. h Zarządzenia Nr 29 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2005 r., Zarządzenia 
Nr 6 Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2006 r., Zarządzenia Nr 7 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 
r., Zarządzenia Nr 8 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2006 r., Zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 
22 czerwca 2006 r., Zarządzenia Nr 16 Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2006 r., Zarządzenia Nr 20 Ministra 
Finansów z dnia 21 sierpnia 2006 r., Zarządzenia Nr 22 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r.  
2 Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów został wprowadzony zarządzeniem Nr 23 Ministra Finansów 
z dnia 14 września 2006 r. W okresie objętym kontrolą ww. regulacja poprzedzona była Regulaminem 
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- Departament BudŜetu Państwa ( Departament BP); 

- Departament Instytucji Płatniczej (Departament IP); 

- Departament Finansowania Regionów i Rolnictwa (Departament RW).3 

Do zadań Departamentu BP naleŜało: 

- zadania związane z opracowywaniem i wykonywaniem budŜetu państwa; 

- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań naleŜących do głównego księgowego 

budŜetu państwa, a w tym prowadzenie rachunkowości budŜetu państwa, obsługa 

centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa; 

- współdziałanie z Departamentem IP (…) w sprawach związanych ze współfinansowaniem 

programów ze środków EU; 

- dokonywanie czynności wynikających z upowaŜnień do podpisywania (…) przelewów. 

Do zadań Departamentu IP naleŜało: 

- obsługa umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie  prowadzenia przez 

Bank rachunków Ministra oraz ewidencji księgowej i obsługi bankowej poŜyczek (…) 

na prefinansowanie; 

- przygotowywanie i podpisywanie umów poŜyczek z jednostkami budŜetowymi, 

monitoring realizacji umów poŜyczek, zlecanie uruchamiania transferów finansowych 

we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi. 

Do zadań Departamentu RW naleŜało finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.   

                                                                                       [Dowód: akta kontroli str. 1467]  

 

  W okresie objętym kontrolą w Departamencie IP obowiązywał wewnętrzny regulamin 

organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 1/06 Dyrektora Departamentu IP - Pana Piotra 

Tworosa z dnia 10 lipca 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 1/2005 Dyrektora Departamentu 

IP z dnia 5 maja 2005 r. Obowiązujący od dnia 10 lipca 2006 r. wewnętrzny regulamin 

organizacyjny wskazał, jako komórkę odpowiedzialną w ramach Departamentu IP za obsługę 

mechanizmu prefinansowania - Wydział Narodowego Planu Rozwoju. Do zakresu zadań 

ww. komórki organizacyjnej naleŜało m.in.: 

- przygotowanie procedur uruchamiania środków na prefinansowanie;  

- przygotowanie i obsługa umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie 

prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji księgowej i obsługi 

                                                                                                                                                         
organizacyjnym Ministerstwa Finansów nadanym zarządzeniem Nr 9 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2006 r. 
oraz Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów nadanym zarządzeniem Nr 30 Ministra Finansów 
z dnia 22 grudnia 2005 r. 
3 Od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 14 września 2006 r. - Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa 
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bankowej poŜyczek (…) na prefinansowanie; 

- przygotowywanie i obsługa umów poŜyczek z jednostkami budŜetowymi i państwowymi 

osobami prawnymi działającymi w formie agencji, monitoring realizacji umów poŜyczek, 

zlecanie uruchamiania transferów finansowych; 

- prowadzenie rejestrów: wniosków, umów poŜyczek zawartych przez Ministra Finansów 

i umów poŜyczek zawartych przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 

- współpraca z Departamentem BudŜetu Państwa i Departamentem NaleŜności  

i Zobowiązań Finansowych Państwa w zakresie przekazywania informacji dotyczących 

wysokości środków potrzebnych do obsługi poŜyczek na prefinansowanie; 

- współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielonych przez Bank 

poŜyczek na prefinansowanie, a w tym przekazywanie środków na podstawie otrzymanego 

z Banku zapotrzebowania, oraz monitorowanie wykorzystania środków 

na prefinansowanie;  

- współpraca przy przygotowaniu załącznika prefinansowania do ustawy budŜetowej. 

  [Dowód: akta kontroli str. 59-61]  

 

 W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Departamentu IP był Pan Piotr Tworos. 

W dniu 22 lutego 2007 r. na stanowisko Dyrektora Departamentu IP powołany został Pan 

Tomasz Robaczyński, który od dnia 1 września 2005 r. do dnia 9 lipca 2006 r. sprawował 

obowiązki naczelnika Wydziału Systemu Absorpcji Departamentu IP (późniejszego Wydziału 

Narodowego Planu Rozwoju).                                        [Dowód: akta kontroli str. 1677, 2005]  

 

Na mocy postanowień zarządzenia Nr 1/2006 Dyrektora Departamentu RW - Pana 

Jerzego Indry z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego 

regulaminu organizacyjnego Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa4 funkcje 

związane z prefinansowaniem zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wykonywane 

były przez Wydział Akredytacji i Finansowania Agencji Płatniczych. Do zakresu działalności 

ww. Wydziału naleŜało m.in.: 

- zawieranie z agencjami płatniczymi umów poŜyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (…); 

                                                 
4 Poprzedzonego Zarządzeniem Dyrektora Departamentu RW z dnia 12 czerwca 2006 r., Zarządzeniem 
Dyrektora Departamentu RW z dnia 11 kwietnia 2006 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Departamentu RW z dnia 
28 stycznia 2005 r. 
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- uruchamianie środków poŜyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Rybackiej, a w tym przyjmowanie, ewidencja analiza otrzymanych 

zapotrzebowań na środki finansowe, sporządzanie i ewidencja dokumentów niezbędnych 

do uruchomienia tych środków oraz analiza materiałów informacyjnych otrzymywanych 

z agencji płatniczych oraz jednostki koordynującej (…); 

- opracowywanie procedur związanych z uruchamianiem środków (…); 

- obsługa rachunków dla środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (…), a w tym przygotowywanie zleceń przelewów 

odbiór wyciągów bankowych i innych dokumentów, sporządzanie dokumentów 

niezbędnych do przekazania kwot wynikających z dodatnich róŜnic kursowych 

na rachunek dochodów budŜetu państwa (…); 

- rozliczanie poŜyczek udzielanych agencjom płatniczym z kwotami refundacji z Komisji 

Europejskiej (…); 

- realizacja zadań związanych z realizacją Planu oraz Programu Operacyjnego – Rozwój 

Obszarów Wiejskich.                                                     [Dowód: akta kontroli str. 765-767]  

 

W okresie objętym kontrolą merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez  

Departament BP sprawowała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pani ElŜbieta 

Suchocka – Roguska. Nadzór nad realizacją zadań przez Departament IP sprawował 

Podsekretarz Stanu – Pan Zbigniew Dynak. W stosunku do Departamentu RW funkcję 

nadzoru wykonywał w okresie od dnia 21 listopada 2005 r. do dnia 7 maja 2006 r.  – 

Podsekretarz Stanu – Pan Marian Moszoro, a od dnia 8 maja 2006 r. do momentu 

zakończenia okresu objętego kontrolą - Pan Zbigniew Dynak.                                 

                                                                               [Dowód: akta kontroli str.1299-1301] 

 

2. Realizacja wniosków NIK z kontroli wykonania budŜetu państwa w 2005 roku 

 

 W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania budŜetu państwa w 2005 r. w części 

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

środków pochodzących z budŜetu UE” w dniu 10 kwietnia 2006 r. NIK przekazała Pani 

Premier Zycie Gilowskiej wystąpienie5, w którym zawarto następujące wnioski pokontrolne: 

                                                 
5 Pismo Nr KAP- 41008-15/05 
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1. Jak najszybsze wprowadzenie zasad rachunkowości oraz planu kont dla obsługi części 

97 budŜetu państwa - wniosek nie zrealizowany.  

Jak poinformowała Dyrektor Departamentu BP, polityka rachunkowości budŜetu 

państwa obejmująca równieŜ operacje części 97 (…) jest obecnie na etapie opracowywania. 

W polityce rachunkowości zostanie uwzględniony system informatyczny – Trezor, za pomocą 

którego będą prowadzone księgi rachunkowe. System ten jest obecnie na etapie pilotaŜowego 

wdroŜenia (…). Planowanym terminem rozpoczęcia pracy w systemie Trezor w trybie 

produkcyjnym jest 1 stycznia 2008 r. i wtedy równieŜ za jego pomocą będą prowadzone księgi 

rachunkowe budŜetu państwa.                                                    [Dowód: akta kontroli str. 407] 

 

2. Wyjaśnienie, czy wpłata dokonana w 2005 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

w kwocie 238.741 zł stanowi spłatę poŜyczki na prefinansowanie i czy w związku z tym 

powinna być zaewidencjonowana, jako przychody cz. 97 budŜetu państwa – wniosek 

zrealizowany. Ww. suma stanowiła dochód budŜetu państwa i nie powinna była zostać 

ujęta, jako przychody części 97 budŜetu. W związku z powyŜszym Departament BP 

dokonał w dniu 26 kwietnia 2006 r. stosownych przeksięgowań na rachunkach 

przychodów i rozchodów oraz dochodów budŜetu państwa roku 2005. 

                                                                                         [Dowód: akta kontroli str. 1309-1311]

                                                                          

3. Realizacja przychodów i rozchodów w części 97 budŜetu państwa w roku 2006 

 

 Kwota przychodów z tytułu prefinansowania określona w załączniku Nr 15 do ustawy 

budŜetowej na rok 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 35, poz. 244) została zrealizowana w wysokości 

11 343 102 tys. zł, co stanowiło 99,40 % planowanych przychodów (11 411 962 tys. zł). 

W ramach łącznej kwoty przychodów zwroty poŜyczek na prefinansowanie zadań 

realizowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE wynosiły 2 857 823 tys. zł 

(tj. 85,74 % sumy planowanej), a zwroty środków przekazanych na finansowanie WPRiR 

8 485 279 (tj. 105,29 % sumy planowanej). 

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

co stanowiło 104,78 % kwoty określonej w załączniku Nr 15 do ustawy budŜetowej 

na rok 2006 w wysokości 13 369 343 tys. zł.  

 W ramach ww. łącznej kwoty rozchodów na prefinansowanie, na zadania realizowane 

przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE zostało przekazane 3 205 872 tys. zł 

tj. 67.33 % zaplanowanych na ten cel środków. W odniesieniu do poszczególnych Programów 
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Operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych planowane rozchody wykonano 

w graniach od 0% (Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb) 

do 84,13 % (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) 

  Rozchody na finansowanie WPRiR zostały zrealizowane w wysokości 

10 802 532 tys. zł,  tj. w wysokości większej o 26 % od kwoty planowanej (8 578 870 tys. zł). 

Nie zrealizowano planowanych w kwocie 29 000 tys. zł rozchodów na zadania realizowane 

przy udziale środków z Funduszu Spójności UE.                                                                   

                                                            [Dowód: akta kontroli str. 1623-1625, 1659-1666, 2017] 

  

 Zwiększenie kwoty rozchodów na prefinansowanie WPRiR o 2 223 662 tys. zł  

zostało dokonane zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy budŜetowej na rok 2006 przez Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Finansów  - Panią ElŜbietę Suchocką – Roguską w porozumieniu 

z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panem Markiem Zagórskim 

w ramach łącznego limitu rozchodów określonego w załączniku Nr 3 do ustawy budŜetowej 

na rok 2006.                                                           [Dowód: akta kontroli str. 1337-1339, 1511] 

 

 Odnośnie źródła zwiększenia w 2006 r. rozchodów na prefinansowanie ujętych 

w załączniku Nr 15 do ustawy budŜetowej Dyrektor Departamentu NaleŜności i Zobowiązań 

Finansowych Państwa – Pan Piotr Marczak wyjaśnił, iŜ kwota ta uzyskana została ze (…) 

sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek zagranicznych oraz 

innych tytułów w ramach przychodów  wpływających na centralny rachunek budŜetu państwa. 

   [Dowód: akta kontroli str. 1461]  

 

W wyjaśnieniach dot. róŜnic między kwotami przychodów i rozchodów określonymi 

w załączniku nr 15 do ustawy budŜetowej, a ich faktycznym wykonaniem w roku 2006 dla 

poszczególnych Programów Operacyjnych, Inicjatyw Wspólnotowych i Funduszu Spójności 

Dyrektor Departamentu IP – Pan Tomasz Robaczyński wskazał, iŜ: (…) Na wysokość 

wykorzystania środków z mechanizmu prefinansowania wpływ mają takie czynniki jak: czas 

rozpatrywania wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów (…) czas 

podpisania umów dofinansowania, czas trwania procedur przetargowych prowadzonych 

przez beneficjentów, czas realizacji projektów (…) czas rozpatrywania przez odpowiednie 

instytucje wniosków o płatność (refundację) (…). Niewykonanie przychodów i rozchodów 

w planowanej wysokości wynika m.in. z faktu, iŜ nie wszystkie jednostki skorzystały z tego 
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instrumentu, poniewaŜ ich sytuacja finansowa umoŜliwiła sfinansowanie realizacji projektów 

z własnych źródeł.   

Odnośnie sposobu planowania kwot przychodów i rozchodów na prefinansowanie 

programów określonych w załączniku nr 15 do ustawy budŜetowej na rok 2006 Dyrektor 

Departamentu IP poinformował, iŜ łączna kwota środków na prefinansowanie została 

zaplanowana przy uwzględnieniu danych dot. wielkości alokacji przyznanej Polsce przez 

UE na realizację programów Narodowego Planu Rozwoju, wykonania wielkości rozchodów 

i przychodów  w roku 2004, przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów w roku 

2005, statusu jednostek będących beneficjentami poszczególnych programów (…). 

W szczególności, wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia w ramach prefinansowania 

odpowiedniej wielkości środków, tak aby moŜliwe było uniknięcie utraty pozostających 

do wykorzystania środków w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju z lat 2004 -

2006, zgodnie z zasadą n + 2 (…).                        [Dowód: akta kontroli str. 2001-2003, 2047] 

 

3.1 Realizacja przychodów i rozchodów w części 97 budŜetu państwa w zakresie 

prefinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych 

 

W dniu 7 października 2004 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pani 

ElŜbieta Suchocka - Roguska została upowaŜniona przez Ministra Finansów do: 

- podpisania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie prowadzenia przez 

Bank rachunków Ministra Finansów do obsługi poŜyczek udzielanych na prefinansowanie 

programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej; 

- (…) podpisywania umów poŜyczek z państwowymi jednostkami budŜetowymi 

i państwowymi osobami prawnymi działającymi w formie agencji, na prefinansowanie 

realizowanych projektów; 

- dysponowania środkami przekazanymi na rachunki bankowe utworzone na podstawie 

umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.      [Dowód: akta kontroli str. 267] 

 

3.1.1 Umowy poŜyczki na prefinansowanie zawierane przez Ministra Finansów 

z państwowymi jednostkami budŜetowymi i agencjami 

 

Tryb i terminy przekazywania środków z budŜetu państwa na prefinansowanie zadań 

realizowanych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych oraz tryb i terminy 

zwrotu udzielonych poŜyczek zostały określone w rozporządzeniach wydanych przez 
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Ministra Finansów w porozumieniu z ministrem odpowiedzialnym za zarządzanie danym 

programem finansowanym ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.6 

 

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

realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, z czego 

7 umów prefinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich (SPO RZL), 2 umowy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, 

3 umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR) oraz 8 umów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).  

Beneficjentem 11 z ww. 20 umów była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), a pozostałe 9 umów zawarte zostało z państwowymi jednostkami budŜetowymi. 

Łączna kwota poŜyczek udzielonych w 2006 r. na podstawie ww. umów wyniosła 

365 132 tys. zł                                                                      [Dowód: akta kontroli str. 295-302]  

 

Łączna kwota przychodów przekazanych na rachunek budŜetu państwa w 2006 r. 

z tytułu spłat umów poŜyczki na prefinansowanie zawartych przez Ministra Finansów 

z państwowymi jednostkami budŜetowymi i agencjami wyniosła 811 827 tys. zł. Sumy 

przychodów zrealizowanych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych wyniosły: 

ZPORR -  2 148 tys. zł, SPO WKP - 40 940 tys. zł, SPO RZL – 703 633 tys. zł, 

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb - 112 tys. zł, SPO Transport - 2 045 tys. zł, Program 

Operacyjny Pomoc Techniczna – 517 tys. zł, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - 

62 433 tys. zł. 

                                                 
6 Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków 
na prefinansowanie SPO RZL (Dz.U.06.117.795), Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR (Dz.U.06.117.794), Rozporządzenie z dnia 
28 czerwca 2006r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie SPO WKP 
(Dz.U.06.117.798), Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na 
prefinansowanie SPO Transport na lata 2004-2006 (Dz.U.06.117.797), Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 
2004 -2006" (Dz.U.06.117.796), Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu 
środków na prefinansowanie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich (Dz.U.06.117.799), Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i 
zwrotu środków na prefinansowanie PO Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U.06.117.792), Rozporządzenie 
z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach 
Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (Dz.U.06.106.714), Rozporządzenie z dnia 27 września 
2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz 
Spójności (Dz.U.06.181.1330), Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu 
środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 
2004-2006 (Dz.U.06.117.793)  
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Łączna kwota rozchodów w 2006 r. z tytułu środków przekazywanych na podstawie 

umów poŜyczek wyniosła 293 720 tys. zł.7 Rozchody w ramach poszczególnych Programów 

Operacyjnych wyniosły: ZPORR - 1 613 tys. zł, SPO WKP - 50 321 tys. zł, SPO RZL - 

241 934 tys. zł, INTERREG IIIA -185 tys. zł.          [Dowód: akta kontroli str. 269-271, 1623]  

 

Procedury kontroli finansowej w zakresie obsługi umów poŜyczki na prefinansowanie 

 

W Departamencie IP zostały opracowane następujące dokumenty określające 

procedury kontroli finansowej w zakresie udzielania i zwrotu poŜyczek na prefinansowanie 

zawieranych przez Ministra Finansów z państwowymi jednostkami budŜetowymi 

i agencjami: 

 Procedura przyznawania środków na prefinansowanie w 2006 r. określała Programy 

Operacyjne podlegające prefinansowaniu w 2006 r., warunki ogólne umoŜliwiające ubieganie 

się o prefinansowanie, tryb występowania o poŜyczkę oraz zasady zwrotu otrzymanych 

środków.                                                                                 [Dowód: akta kontroli str. 89-234]  

  

 Podręcznik procedur Instytucji Płatniczej  - Podręcznik procedur wewnętrznych  

regulował czynności związane z wpływem i rejestracją wniosku o prefinansowanie, kryteria 

weryfikacji otrzymanych wniosków, przygotowanie, podpisanie oraz rejestrację umów 

poŜyczki na prefinansowanie, sporządzanie zleceń przelewów oraz  przesyłanie przez 

beneficjentów miesięcznych aktualizacji harmonogramów przekazywania transz poŜyczki 

i sprawozdań z wykorzystania środków.                             [Dowód: akta kontroli str. 251-263]  

 

Kontrola prawidłowości czynności podejmowanych w zakresie obsługi umów 

poŜyczki na prefinansowanie zawieranych przez Ministra Finansów z państwowymi 

jednostkami budŜetowymi i agencjami dokonana została poprzez zbadanie dokumentacji dot. 

62 umów (z łącznej liczby 111 umów podpisanych w latach 2004 – 2006). Badaniu zostały 

poddane: 

- wszystkie umowy poŜyczki podpisane w 2006 r. (20 umów); 

- wszystkie umowy, które zostały spłacone w 2006 r. (21 umów); 

                                                 
7 Podana kwota rozchodów ujęta w ewidencji prowadzonej przez pracownika Departamentu IP stanowi róŜnicę 
między rozchodami w ramach ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, Interreg IIIA, a zwróconymi przez beneficjentów 
w 2006 r. niewykorzystanymi kwotami poŜyczek w ramach SPO Transport, PO Pomoc Techniczna i Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL w wysokości 332 tys. zł 
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- 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). 

 [Dowód: akta kontroli str. 593-646]  

 

Kontrolą objęto: 

- poprawność udzielania poŜyczek na prefinansowanie państwowym jednostkom 

budŜetowym i agencjom; 

- terminowość przekazywania i zgodność kwot transz poŜyczki z przesyłanymi przez 

beneficjentów harmonogramami przekazywania transz poŜyczki; 

- czynności podejmowane w zakresie monitoringu umów poŜyczki na prefinansowanie oraz 

sposób ewidencjonowania danych zgromadzonych w wyniku monitoringu; 

- prawidłowość realizacji postanowień umów poŜyczki w zakresie zwrotu środków 

na prefinansowanie oraz tryb rozliczania umów poŜyczek na prefinansowanie. 

W wyniku badania ustalono, iŜ: 

 

Udzielanie poŜyczek na prefinansowanie państwowym jednostkom budŜetowym i agencjom 

 

 PoŜyczki na prefinansowanie w ramach 61 umów (z grupy 62 umów podanych 

badaniu) były udzielane państwowym jednostkom budŜetowym i agencjom zgodnie 

z zapisami Procedury przyznawania środków na prefinansowanie w 2006 r. oraz Podręcznika  

procedur Instytucji Płatniczej.                                             [Dowód: akta kontroli str. 593-646] 

 

 Na podstawie art. 30g. ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych (Dz.U.03.15.148) 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.  

 

Odnośnie 1 umowy stwierdzono, co następuje: 

 

W dniu 12 grudnia 2005 r. podpisana została umowa poŜyczki Nr SPORZL/3.1.c/89 

na prefinansowanie Projektu Wsparcie kadrowe wdraŜania SPO RZL przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Z harmonogramu zawartego we wniosku o prefinansowanie 
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złoŜonym do Ministerstwa Finansów w dniu 25 listopada 2005 r. przez PARP wynikało, 

iŜ zasadnicza część zadań w ramach Projektu (zatrudnienie pracowników zaangaŜowanych 

we wdraŜanie SPO RZL oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego) została juŜ 

zrealizowana. Zgodnie z ww. harmonogramem zadaniem pozostałym do sfinansowania 

do czasu zakończenia Projektu było przeprowadzenie audytu. 

 Beneficjentowi została przyznana poŜyczka na sfinansowanie wszystkich zadań 

wskazanych we wniosku o prefinansowanie. Kwota poŜyczki w wysokości 1 122 659.27 zł. 

została przekazana PARP w dniu 14 grudnia 2005 r.  

  W przekazanej do Ministerstwa Finansów w dniu 15 lutego 2006 r. informacji 

o wydatkach dokonanych ze środków poŜyczki beneficjent poinformował, iŜ do końca 

listopada 2005 r. wydatki w ramach Projektu pokrywane były ze środków własnych PARP. 

W związku z powyŜszym w dniu 11 stycznia 2006 r. PARP dokonał przeniesienia środków 

w wysokości 964 957.82 zł z wyodrębnionego rachunku poŜyczki na prefinansowanie 

na rachunek własny, jako refundacji wydatków dokonanych ze środków własnych przed 

podpisaniem umowy poŜyczki na prefinansowanie. W dniu 20 stycznia 2006 r. część 

ww. kwoty w wysokości 2 235.70zł  została zwrócona na rachunek bankowy poŜyczki 

prefinansowania.                                                                  [Dowód: akta kontroli str. 303-338] 

 

 W kwestii przyznania beneficjentowi poŜyczki w wysokości 1 122 659.27 zł mimo, 

wskazania w treści wniosku o prefinansowanie tylko jednego zadania do sfinansowania 

do zakończenia realizacji Projektu Zastępca Dyrektora Departamentu IP – Pani Beata Rudzka 

wyjaśniła m.in. iŜ: (…) Departament IP dokonał weryfikacji formalnej przedstawionego przez 

beneficjenta wniosku o prefinansowanie, a za weryfikację merytoryczną i monitoring 

realizacji projektu z udziałem środków unijnych odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca 

Programem. We wniosku określone zostały etapy realizacji projektu, jednak nie zawierał 

on informacji o stopniu ich zaawansowania. Ponadto z harmonogramu, stanowiącego 

załącznik do wniosku jasno wynikało, iŜ planowano ponieść wydatki na prefinansowanie 

w grudniu 2005 roku. Jednocześnie w dniu 7 listopada 2005 r. Instytucja Zarządzająca 

SPORZL wydała pozytywną opinię na realizację projektu. Z analizy dokumentów, będących 

w posiadaniu Departamentu IP wynikało, iŜ wszelkich płatności PARP dokona w grudniu 

2005 r.  W oparciu o powyŜsze informacje Departament IP  nie miał podstaw do odrzucenia 

wniosku i nie przekazania środków poŜyczkobiorcy. 
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 Odnośnie czynności podjętych w celu wyegzekwowania kwoty przekazanej poŜyczki 

(w wysokości 962 722.12 zł) po uzyskaniu informacji, iŜ poŜyczkobiorca sfinansował zadania 

w ramach Projektu ze środków własnych Zastępca Dyrektora Departamentu IP wyjaśniła, Ŝe: 

Departament Instytucji Płatniczej nie widział potrzeby podejmowania działania w związku 

z otrzymaniem informacji o dokonaniu refundacji wydatków, poniesionych przez PARP (…) 

z prefinansowania gdyŜ z punktu widzenia skutków dla budŜetu państwa była to operacja 

neutralna. (…) Biorąc pod uwagę priorytetowość dla absorpcji środków pochodzących z Unii 

Europejskiej Ministerstwo Finansów załoŜyło, Ŝe PARP zaangaŜowała środki własne przy 

płatnościach w ramach projektu, gdyŜ były one w danych terminach wymagane.(…)  

                                                                                             [Dowód: akta kontroli str. 551-553] 

 

Terminowość przekazywania i zgodność kwot transz poŜyczki z harmonogramami 

przekazywania transz poŜyczki 

 

 Na podstawie § 2 ust. 1 umów o prefinansowanie zawieranych przez Ministra 

Finansów poŜyczkodawca będzie przekazywał środki (…) zgodnie z comiesięcznie 

aktualizowanym harmonogramem przekazywania transz poŜyczki, stanowiącym podstawę 

dokonywania płatności.   

 

 Transze środków w ramach 60 umów poŜyczki na prefinansowanie (z grupy 62 umów 

poddanych badaniu) udostępniane były przez Ministerstwo Finansów w kwotach i terminach 

zgodnych z określonymi w przekazywanych przez beneficjentów w trybie miesięcznym 

aktualizacjach harmonogramu przekazywania transz poŜyczki. 

[Dowód: akta kontroli str. 593-646] 

 

Odnośnie 2 umów ustalono, iŜ: 

- przekazanie jednej transzy poŜyczki dla beneficjenta umowy SPO RZL /2.3/105 - 

nastąpiło z opóźnieniem 16 dni w stosunku do harmonogramu; 

- przekazanie jednej transzy poŜyczki dla beneficjenta umowy SPO RZL /3.2.b/88 nastąpiło 

z opóźnieniem 8 dni w stosunku do harmonogramu. 

                                                                                   [Dowód: akta kontroli str. 517-532]      

 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu IP – Pan Piotra Tworosa opóźnienie 

płatności w ramach umowy Nr SPORZL/2.3/105 spowodowane zostało przeoczeniem 
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pracownika, a w przypadku umowy Nr SPORZL/3.2.b/88 – opóźnienie nastąpiło z przyczyn 

losowych – choroby pracownika obsługującego tę umowę poŜyczki.  

                                                                                  [Dowód: akta kontroli str. 564-569]  

 

Czynności podejmowane w zakresie monitoringu umów poŜyczki oraz sposób 

ewidencjonowania danych 

 

 Pracownicy Departamentu IP odpowiedzialni za obsługę umów w ramach 

poszczególnych Programów Operacyjnych prowadzą zestawienia danych (z wykorzystaniem 

programu Microsoft Excel), w których ujmowane są kwoty przychodów  i rozchodów  

w ramach poszczególnych umów poŜyczki ustalane na podstawie sporządzanych przez 

Departament IP zleceń przelewu oraz zestawień rozchodów i przychodów z prefinansowania 

przekazywanych w trybie miesięcznym przez Departament BP. 

 

 W wyniku analizy ww. danych ustalono, iŜ: 

- w ewidencji spłat i zwrotów prowadzonej dla umowy poŜyczki Nr ZPORR/4.2.0/02/81/11 

została błędnie ujęta kwota spłaty w wysokości 1121.97 zł. Wspomniana kwota stanowiła 

spłatę umowy innej poŜyczki (Nr ZPORR/4.1.0/01/48/44); 

- w ewidencji spłat i zwrotów prowadzonej dla umowy poŜyczki Nr ZPORR/4.1.0/01/48/44 

przekazana w dniu 26 kwietnia 2006 r. niewykorzystana część poŜyczki w wysokości 

1500 zł została zaewidencjonowana pod  datą  10 maja 2006 r.; 

- w ewidencji kwot przekazanych beneficjentowi umowy poŜyczki 

Nr SPOWKP/1.5.0/270/101 nie ujęto przekazanej w dniu 25 maja 2006 r. transzy 

poŜyczki w wysokości 42 000 zł; 

- w ewidencji kwot przekazanych beneficjentowi umowy poŜyczki SPOWKP/1.5.0/17/85 

(Główny Urząd Geodezji i Kartografii)  - błędnie określono sumę przekazanych w 2006 r. 

transz poŜyczki. Do kwot przekazanych beneficjentowi zaliczono kwotę 117 444 zł 

faktycznie przekazaną w ramach umowy SPOWKP/1.5.0/11/70 (beneficjent – Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej).                          [Dowód: akta kontroli str. 519-521]  

 

 Odnośnie ww. błędów w ewidencji przychodów i rozchodów w ramach poŜyczek 

na prefinansowanie Dyrektor Departamentu IP udzielił odpowiedzi, iŜ przyczyną nie 

umieszczenia lub błędnego umieszczenia w zestawieniach dotyczących poszczególnych umów 
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poŜyczek kwot spłaconych lub przekazanych były błędy popełnione przez pracowników 

odpowiedzialnych za obsługę danej umowy.                               [Dowód: akta kontroli str. 557] 

 

W trakcie kontroli NIK błędne zapisy w zestawieniach danych dot. poszczególnych 

umów poŜyczki zostały skorygowane.                            [Dowód: akta kontroli str. 2049-2052] 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

kierownik jednostki zobowiązany był do ustalenia w formie pisemnej procedur kontroli 

finansowej w zakresie przekazywania i zwrotu środków publicznych. 

 

W Podręczniku procedur Instytucji Płatniczej nie ujęto procedury kontroli finansowej 

w zakresie monitorowania faktycznie wykonanych kwot przychodów i rozchodów w ramach 

umów poŜyczki na prefinansowanie w drodze ustaleń między Departamentem IP, 

a Departamentem BP. 

 

Odnośnie braku ww. procedur kontroli finansowej Dyrektor Departamentu IP – 

Pan Piotr Tworos wyjaśnił w dniu 20 lutego 2007 r., iŜ: kwestie dotyczące sposobu 

dokonywania uzgodnień z Dep. BP dotyczących kwot przychodów i rozchodów 

na prefinansowanie nie są uwzględnione w procedurach pisemnych. Czynności te, związane 

z procesem monitoringu umów poŜyczek na prefinansowanie, tam gdzie dotyczy to współpracy 

z innymi departamentami MF, wykonywane są zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z tymi 

departamentami, w drodze uzgodnień roboczych lub w drodze pisemnej (…). Kwestie 

dotyczące czynności nie wymagających współpracy z innymi departamentami ustalono 

w drodze uzgodnień z kierownictwem departamentu IP.     [Dowód: akta kontroli str. 559-563]  

 

Prawidłowość realizacji postanowień umów poŜyczki w zakresie zwrotu środków 

na prefinansowanie 

 

 Zgodnie za zapisami § 5 ust. 2 umów o prefinansowanie beneficjenci są zobowiązani 

do zwrotu poŜyczki w pełnej wysokości w terminie nie późniejszym, niŜ określony w umowie 

poŜyczki.  

 



 16 

 Na podstawie analizy 7 (tj. wszystkich) umów poŜyczek zawartych przez Ministra 

Finansów z beneficjentami Projektów realizowanych, których termin zwrotu określony został 

na rok 2006 ustalono iŜ: 

- beneficjent umowy poŜyczki Nr SPO RZL /DWF 1.5.2/54 dokonał spłaty pełnej kwoty 

poŜyczki z opóźnieniem wynoszącym 7 miesięcy; 

- beneficjent umowy poŜyczki Nr SPO RZL /3.1.c/89 dokonał spłaty pełnej kwoty poŜyczki 

z opóźnieniem wynoszącym 2 miesiące; 

- beneficjent umowy poŜyczki Nr SPO RZL /3.3/69 dokonał spłaty pełnej kwoty poŜyczki 

z opóźnieniem wynoszącym 47 dni; 

- aneks do umowy poŜyczki Nr SPO RZL /3.1.b/91 zmieniający termin zwrotu środków 

poŜyczki został podpisany 13 dni po upływie terminu zwrotu określonym w pierwotnym 

tekście umowy (a więc po wygaśnięciu umowy).                 [Dowód: akta kontroli str. 523]  

 

 Beneficjenci ww. 3 umów, w ramach których spłata poŜyczki nastąpiła z opóźnieniem 

przekazywali do Ministerstwa Finansów kserokopie wniosków o refundację składanych 

do Instytucji WdraŜającej8 przed upływem terminu obowiązywania umowy. 

                                                                                         [Dowód: akta kontroli str. 2025-2046] 

 

 W wyjaśnieniach udzielonych na temat działań, jakie podjęto dla ustalenia przyczyn 

opóźnień w spłatach poŜyczek oraz w celu terminowego egzekwowania spłat Dyrektor 

Departamentu IP wskazał m.in. iŜ: zgodnie z zapisami ust. 2 § 6 kaŜdej umowy poŜyczki 

„Spłatę poŜyczki stanowią środki przekazane z budŜetu Unii Europejskiej, w wysokości 

udziału finansowego budŜetu Unii Europejskiej w całkowitym koszcie realizacji działania 

objętego Umową, po zakończeniu jego realizacji”. Aby środki, jako spłata poŜyczki, trafiły 

na konto przychodów i rozchodów budŜetu państwa, poŜyczkobiorca zobowiązany jest 

wystąpić z wnioskiem o refundację. (…) Od dnia złoŜenia wniosku o refundację 

ani poŜyczkobiorca ani teŜ poŜyczkodawca (Ministerstwo Finansów) nie mają Ŝadnego 

wpływu na termin spłaty poŜyczki pomimo, iŜ są stronami umowy. (…) 

 

 Odnośnie braku aneksów do 3 ww. umów spłaconych z opóźnieniem oraz podpisania 

po terminie aneksu do umowy Nr SPORZL/3.1.b/91 Dyrektor Departamentu IP wyjaśnił, iŜ:  

                                                 
8 Dokonującej weryfikacji wniosków o refundację złoŜonych przez beneficjentów. 
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 W przypadku trzech umów poŜyczek, w których spłacie wystąpiły opóźnienia, 

Departament IP nie podjął czynności zmierzających do aneksowania tych umów i zmiany 

terminu spłaty poŜyczki, poniewaŜ po raz pierwszy wystąpiły takie przypadki. W wyniku ich 

analizy podjęto działania zmierzające do uniknięcia takich sytuacji w przyszłości.    

 (…) PoŜyczkobiorca powiadomił Ministerstwo Finansów o moŜliwości wystąpienia 

opóźnienia w spłacie dopiero w dniu 20 października 2006 r. pismem nr WP-2.4-4110-JCZ-

81/06(2516). PoniewaŜ podpisanie aneksu wymaga procedury analogicznej jak dla 

podpisania umowy poŜyczki, dokument został podpisany przez strony dopiero 

13 listopada 2006 r.                                                   [Dowód: akta kontroli str. 559-561, 2047] 

 

3.1.2 Przychody i rozchody budŜetu państwa z tytułu prefinansowania realizowane 

w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

 

 W dniu 22 października 2004 została zawarta umowa między Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Finansów, w imieniu którego działała Sekretarz Stanu – 

Pani ElŜbieta Suchocka – Roguska, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w sprawie 

prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji księgowej i obsługi bankowej 

poŜyczek (…) na prefinansowanie programów, działań i projektów finansowanych 

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności. 

 

 Na podstawie ww. umowy Bank zobowiązał się do otwarcia i prowadzenia na rzecz 

Ministra następujących rachunków bankowych do obsługi poŜyczek na prefinansowanie: 

- „Rachunku poŜyczki Ministra Finansów”, z którego przekazywane będą środki 

na zasilenie rachunków bankowych jednostek sektora finansów publicznych 

korzystających ze środków poŜyczki na prefinansowanie; 

- „Rachunku odsetek Ministra Finansów”, na który przekazywane będą przez Bank środki 

wpłacane z tytułu odsetek od umowy poŜyczki; 

- „Rachunku spłat Ministra Finansów”, na który wpłacane będą kwoty z tytułu zwrotu 

poŜyczek zaciągniętych przez jednostki sektora finansów publicznych na prefinansowanie 

zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

[Dowód: akta kontroli str. 487 – 516] 

 W załączniku nr 1 do ww. umowy wymieniono następujące programy, których 

obsługa została zlecona BGK: SPO Transport, SPO WKP, ZPORR, SPO RZL. 

[Dowód: akta kontroli str. 497] 
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 Ministerstwo Finansów przekazywało w 2006 r. do BGK środki na prefinansowanie 

dla beneficjentów programów, których nie ujęto w ww. załączniku: INTERREG, 

PO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, PO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 

śywnościowego.                                                                         Dowód: akta kontroli str. 1623] 

 

 Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu IP - Pana Tomasza Robaczyńskiego 

środki na obsługę ww. programów były przekazywane na podstawie zgłaszanych przez Bank 

zapotrzebowań, to natomiast było wynikiem podpisanych przez BGK stosownych umów 

z właściwymi ministrami zlecających Bankowi podpisywanie umów poŜyczek 

na prefinansowanie na podstawie art. 213 ustawy o finansach publicznych. Nieumieszczenie 

w załączniku nr 1 do umowy z BGK powyŜszych programów było niedopatrzeniem i wkrótce 

zostaną wprowadzone stosowne zmiany.                        [Dowód: akta kontroli str. 1699, 1705] 

 

 W związku z realizacją w 2006 r. przychodów i rozchodów z tytułu obsługi przez 

BGK umów na prefinansowanie szczegółowym badaniom kontrolnym poddano: 

1. Wykonanie rozchodów budŜetu państwa zrealizowane poprzez przekazywanie środków 

z rachunku MF w NBP na „Rachunek poŜyczki Ministra Finansów” obsługiwany przez 

BGK w celu udzielania poŜyczek beneficjentom. 

2. Wykonanie przychodów budŜetu państwa zrealizowane poprzez przekazywanie środków 

(z tytułu spłat poŜyczek dokonanych przez beneficjentów) z „Rachunku spłat Ministra 

Finansów”, obsługiwanego przez BGK na rachunki MF w NBP. 

 

 Ustalono, iŜ nie opracowano procedur kontroli finansowej, dotyczących procesów 

rozdysponowywania i zwrotu środków publicznych w ramach mechanizmu prefinansowania 

realizowanego przy udziale BGK. 

 

Wyjaśniając powody braku powyŜszych procedur były Dyrektor Departamentu IP - 

Pan Piotr Tworos stwierdził, iŜ w natłoku bieŜących spraw i przy niedoborach kadrowych 

w Departamencie nie zdąŜył opracować ww. procedur.           [Dowód: akta kontroli str. 1707] 

 

Przekazywanie środków w ramach zasilenia „Rachunku poŜyczki Ministra Finansów” 

 

 Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) – środki na prefinansowanie programów, działań lub 
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projektów Minister miał przekazywać na rachunek wskazany w § 1 ust.1 pkt 1 (tj. „Rachunek 

poŜyczki Ministra Finansów”) zgodnie z harmonogramem płatności opracowanym przez 

BGK na podstawie umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych.  

            Jednocześnie Minister Finansów na podstawie § 4 ww. umowy zobligowany był 

do zapewnienia na rachunku poŜyczek płynności niezbędnej do wykonania przez Bank 

czynności transferów poŜyczki.                                                  [Dowód: akta kontroli str. 491] 

 

Ustalono, iŜ: 

− harmonogramy przesyłane przez BGK określały wysokość i terminy wypłat 

w poszczególnych dekadach miesiąca; 

− łączne kwoty środków przekazanych przez MF w poszczególnych miesiącach 2006 r. 

(z wyjątkiem miesiąca lipca) były niŜsze od kwot wykazanych w harmonogramach 

przekazanych przez BGK; 

− w 11 miesiącach 2006 r. MF przekazywało środki do BGK niezgodnie 

z harmonogramami, w tym w ośmiu miesiącach raz w miesiącu, w dwóch miesiącach 

dwukrotnie, a w jednym nie przekazano środków wcale;  

− przed przekazaniem środków na wypłatę poŜyczek dokonywana była w MF nie rzadziej, 

niŜ raz w tygodniu analiza stanu środków na „Rachunku poŜyczki Ministra Finansów”, 

w wyniku czego ustalenie zbyt wysokiego stanu środków na rachunkach poŜyczki 

powodowało przekazanie do dyspozycji BGK kwot środków niŜszych niŜ wnioskowane 

przez Bank.                                                              [Dowód: akta kontroli str. 1577 - 1581] 

 

 W 2006 r. Minister Finansów przekazał na „Rachunek poŜyczki Ministra Finansów” 

kwotę 2 912 151 227,55 zł. z kwoty 5 483 585 877 zł, o którą wnioskował Bank. 

Jak poinformował Prezes Zarządu BGK – Pan Wojciech Kuryłek pomimo, iŜ przekazane 

środki stanowiły 53,11 % kwoty wnioskowanej, stan środków na rachunku poŜyczki Ministra 

Finansów w BGK był w ciągu 2006 r. wystarczający do płynnej obsługi poŜyczek. 

                                              [Dowód: akta kontroli str. 1527- 1532; 1577 – 1581; 1667] 
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Przekazywanie przez BGK z „Rachunku spłat Ministra Finansów” środków z tytułu spłat 

poŜyczek dokonanych przez beneficjentów 

  

 BGK na podstawie § 1 ust. 3 umowy został zobowiązany do przekazywania 

na rachunki Ministra Finansów w NBP środków z prowadzonego na rzecz Ministra rachunku 

spłat w ramach poŜyczek na prefinansowanie w dniu następującym po ich wpłynięciu na ten 

rachunek.                                                                                     [Dowód: akta kontroli str. 489]  

 

Zgodnie z § 5 umowy Bank przekazuje Ministrowi do 5 dnia kaŜdego miesiąca 

informacje o prowadzonych na jego rzecz rachunkach oraz o rachunkach Projektów. 

[Dowód: akta kontroli str. 491,507] 

 

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

róŜnice miedzy danymi wykazywanymi w sprawozdaniach przekazywanych przez BGK, 

a danymi z rachunku MF w NBP, odnoszącymi się do wpłat dokonanych przez BGK 

w ramach spłaty poŜyczek.  

 

Na koniec 2006 r. ww. róŜnice przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie Dane ze sprawozdań BGK 
(w złotych) 

Dane z ewidencji DBP 
(w złotych) 

RóŜnica 
(w złotych) 

Kwota spłat poŜyczek  w 
2006 r. w ramach 
ZPORR.  

1 912 812 099,36  1 902 883 367,93 9 928 731,43  

Kwota spłat poŜyczek w 
2006 r. w ramach SPO 
WKP  

 32 590 388,47  31 837 781,00  752 607,47  

Kwota spłat poŜyczek w 
2006 r. w ramach SPO 
Transport  

172 830 413,40  90 650 572,15  82 179 841,25  

 Kwota spłat poŜyczek w 
2006 r. w ramach 
INTERREG  

4 051 604,73  1 863 045,54 2 188 559,19 

 Kwota spłat poŜyczek w 
2006 r. w ramach SPO 
ROL  

18 098 101,68  17 991 068,97  107 032,71 

 Łącznie 2 140 382 607,64  2 045 225 835,59  95 156 772,05  

                                             [Dowód: akta kontroli str. 1591 – 1595; 1745 – 1776, 1523-1525] 
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Wskazane powyŜej róŜnice wynikały z: 

1. Rozliczeń na przełomie okresów sprawozdawczych w związku z faktem, iŜ bank był 

zobligowany do przekazywania MF kwot spłaconych poŜyczek następnego dnia po ich 

wpłynięciu na „rachunek spłat”. 

− w styczniu 2006 r. na rachunek w NBP wpłynęły kwoty przychodów w wysokości 

23 067 577,54 zł ujęte przez BGK w sprawozdaniu do przychodów 2005 r. 

− BGK w swoich sprawozdaniach za XII 2006 ujął kwoty spłat, które zostały przekazane 

na rachunek MF w NBP w dniu 2 stycznia 2007 r., z tego: 

− 48 581 522,95 zł na SPO Transport; 

− 66 592 032,01 zł na ZPORR; 

− 2 188 559,19 zł na INTERREG. 

W dniu 13 marca 2007 r. w wyniku kontroli NIK BGK skorygował ww. wpłaty 

z 2 stycznia 2007 r. w następujący sposób: 70 931 943,30 zł na SPO Transport 

i 44 241 611,66 zł na ZPORR. 

2. Nieprawidłowego zakwalifikowania przekazanych kwot przez MF do poszczególnych 

programów operacyjnych w wyniku ich błędnego oznaczenia przez BGK: 

- 31,65 zł zostało przekazane przez BGK na rachunek MF w NBP w marcu 2006 r. 

w ramach spłaty poŜyczek dla ZPORR, zamiast poŜyczki SPO WKP; 

- 11 247 897,95 zł zostało przekazane przez BGK na rachunek MF w NBP w maju 2006 r. 

w ramach spłaty poŜyczek dla ZPORR, zamiast poŜyczki SPO Transport; 

-  83 888,19 zł i 5 168,92 zł zostało przekazane przez BGK na rachunek MF w NBP 

w czerwcu 2006 r. w ramach spłaty poŜyczek dla ZPORR, zamiast poŜyczki SPO WKP. 

3. Ujęcia przez Departament BP kwot 663 518, 71 zł i 107 032,71 zł do przychodów z tytułu 

spłat poŜyczek zawartych przez Ministra Finansów zamiast do spłat poŜyczek udzielanych 

przez BGK.  

4. Błędnych danych wykazanych przez BGK w sprawozdaniach w odniesieniu do ZPORR 

za miesiące lipiec, sierpień listopad 2006 r. odpowiednio o kwoty – 88 309,01 zł; -

3 375,00 zł; - 0,01 zł;                                                [Dowód: akta kontroli str. 1605-1642f] 

 

W związku z powyŜszymi błędami, w trakcie kontroli NIK Departament IP dokonał 

korekty wykonania przychodów z tytułu spłaty umów o prefinansowanie w ramach 

poszczególnych programów operacyjnych.                    Dowód: akta kontroli str. 1623 – 1641] 
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W 2006 r. w Departamencie IP nie dokonywano bieŜącego porównania kwot spłat 

poŜyczek, które  BGK przekazywał z „Rachunku spłat Ministra Finansów” na rachunek 

budŜetu państwa z kwotami naleŜnymi z tytułu spłat poŜyczek, wykazywanymi 

w comiesięcznych sprawozdaniach przekazywanych do Departamentu IP przez BGK. 

                                                                             [Dowód: akta kontroli str. 1565, 1655] 

 

           Według wyjaśnień byłego Dyrektora Departamentu IP Pana Piotra Tworosa: 

„Nie dokonywano bieŜącego sprawdzenia poprawności wpłat poniewaŜ zakładano rozliczenie 

spłat poŜyczek przekazywanych przez BGK na etapie rozliczenia załącznika nr 15 do ustawy 

budŜetowej, które to planowano przeprowadzić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. 

Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK poprawność rozliczeń pomiędzy MF a BGK, w tym 

z tytuły spłaty poŜyczek w 2006 r. nie była zatem analizowana.” 

                                                          [Dowód: akta kontroli str. 1707] 

 

 Departament IP nie korzystał z moŜliwości kontroli rozliczeń będących przedmiotem 

umowy w tym, w zakresie kwot wypłaconych oraz otrzymanych w ramach spłat poŜyczek, 

do czego uprawniały go zapisy § 7 ww. umowy z dnia 22 października 2004 roku. 

[Dowód: akta kontroli str. ]Dowód: akta kontroli str. 1653] 

 

Odnosząc się do powyŜszej kwestii były Dyrektor Departamentu IP stwierdził, 

iŜ oceniał współpracę z BGK, jako prawidłową i w związku z powyŜszym nie widział 

potrzeby kontrolowania rozliczeń na podstawie ww. zapisu.                  

                                                                                       [Dowód: akta kontroli str. 1707] 

 

Wypłata w 2006 r. wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego 

 

 Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy – za realizację zleceń płatniczych Ministra na rachunkach 

bieŜących BGK, w centrali NBP, w wykonaniu czynności objętych Umową, Bankowi 

przysługuje zwrot kosztów wykonania zleceń zgodnie z obowiązującą w dniu zlecenia 

Uchwałą Zarządu Narodowego Banku Polskiego ”W sprawie prowizji i opłat stosowanych 

przez NBP”. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w okresach miesięcznych, do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.  

 Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy, zmienionym aneksem Nr 2 z dnia 25 kwietnia 2006 r., - 

w roku 2006, za wykonanie czynności objętych umową, Bankowi przysługuje wynagrodzenie 



 23 

miesięczne w wysokości 223 357,07 zł (…). Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się 

w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 

rozliczenie.                                                                                  [Dowód: akta kontroli str. 493] 

 

 Do kontroli przedstawiono 12 faktur wystawionych w 2006 r. przez BGK 

za wykonanie czynności objętych umową z dnia 22 października 2004 r. na kwotę 

223 357,07 zł, co stanowiło łącznie 2 680 284,84 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 1791 - 1814] 

 

 Odnosząc się do wynagrodzenia, które Ministerstwo Finansów powinno wypłacać 

BGK z tytułu określonego w § 6 ust. 1 umowy Dyrektor Departamentu IP - Pan Tomasz 

Robaczyński stwierdził: „Nie wypłacano BGK zwrotu kosztów za wykonanie zleceń 

płatniczych Ministra na rachunkach bieŜących BGK (zapisy § 6 ust. 1 umowy z BGK), 

poniewaŜ zgodnie z zapisami aneksu nr 2 do umowy wynagrodzenie obejmuje ryczałtową 

zapłatę za wszystkie czynności dokonywane przez BGK przy obsłudze mechanizmu 

prefinansowania. W trakcie zmian zapisów umowy, przez niedopatrzenie nie usunięto 

ust. 1 z § 6 umowy. Wkrótce zostanie dokonana odpowiednia zmiana.” 

                                                                                         [Dowód: akta kontroli str. 1699, 1703] 

 

3.2 Realizacja przychodów i rozchodów w części 97 budŜetu państwa 

na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR) 

 

W celu zapewnienia obsługi prefinansowania zadań realizowanych w ramach WPRiR 

Minister Finansów ustanowił w drodze rozporządzeń Agencję Rynku Rolnego (ARR)9 

i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)10 agencjami płatniczymi. 

                                                 
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego 
agencją płatniczą (Dz. U. Nr 76, poz. 713) zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
10 października 2006 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1368) zastąpione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie 
uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. Nr 204, 
poz. 1507)  
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz. U. Nr 257, poz. 2157) zmienione 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1367) zastąpione 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506) 
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Tryb udzielania i rozliczania poŜyczek na prefinansowanie zadań WPRiR oraz sposób 

przekazywania na rachunek agencji płatniczych środków z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (SG EFOiGR) na realizację zadań WPRiR określony 

został w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki 

na realizację zadań WPRiR11 

 
Z agencjami płatniczymi zostały zawarte umowy, na mocy których Minister 

Finansów12 udzielił im w 2006 r. poŜyczki ze środków budŜetu państwa na prefinansowanie 

zadań w ramach WPRiR. Limit poŜyczki dla ARR określono w wysokości 1 358 026 tys. zł. 

(umowa Nr PAMA-1/2005), a dla ARiMR w wysokości – 4 252 000 tys. zł (umowa 

Nr PARMA-1/2005). Łączny limit poŜyczek przyznanych agencjom na prefinansowanie 

WPRiR wyniósł 5 610 026 tys. zł.                               [Dowód: akta kontroli str. 857-880, 855] 

 

W Departamencie RW zostały opracowane w formie pisemnej procedury kontroli 

finansowej w zakresie gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych 

na prefinansowanie zadań WPRiR.  

W dniu 29 grudnia 2004 r. Dyrektor Departamentu RW – Pan Jerzy Indra zatwierdził 

do stosowania Podręcznik procedur finansowania agencji płatniczych w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej. W podręczniku opisane zostały m.in. procedura uruchamiania środków 

finansowych na prefinansowanie zadań WPR (dot. przekazywania środków w ramach umów 

poŜyczki z agencjami płatniczymi oraz uruchamiania środków na unijną część PROW) oraz 

procedura uruchamiania środków finansowych z rachunku bankowego SG EFOiGR. 

W procedurach wskazani zostali pracownicy dokonujący sporządzenia zlecenia przelewu 

środków na finansowanie WPRiR, osoby dokonujące sprawdzenia, weryfikacji 

i zatwierdzenia tych czynności. Określone zostały terminy realizacji poszczególnych 

czynności, wzory stosowanych dokumentów oraz obowiązek ewidencjonowania wszystkich 

operacji.                                                                                [Dowód: akta kontroli str. 659-716] 

 

Kwoty przychodów i rozchodów na prefinansowanie zadań w ramach WPRiR 

w podziale na poszczególne transze poŜyczki i tytuły płatności ujmowane są w bazach danych 

                                                 
11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki 
na realizację zadań WPR (Dz. U. Nr 118, poz. 1231) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 
2006 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań WPR (Dz. U. Nr 112, poz. 767) 
12 Umowy poŜyczki zostały podpisane w imieniu Ministra Finansów przez Pana Jerzego Indrę – Dyrektora 
Departamentu RW na podstawie pełnomocnictwa Nr BM3-0140-116/2004 udzielonego przez Ministra Finansów 
w dniu 17 grudnia 2004 r. 
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(oddzielnych dla ARR i ARiMR) prowadzonych przez pracowników Departamentu RW przy 

wykorzystaniu programu Microsoft Excel. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane 

są kopie zapasowe baz danych, w celu ich zabezpieczenia przed utratą. 

                                                                             [Dowód: akta kontroli str. 2021- 2024] 

 

Łączna kwota rozchodów na prefinansowanie zadań WPRiR w 2006 r. została 

wykonana w wysokości 10 802 532 tys. zł, a łączna kwota przychodów w wysokości 

8 485 279 tys. zł.  

 W ramach ww. kwoty rozchodów Ministerstwo Finansów przekazało w 2006 r. środki 

na prefinansowanie następujących zadań: 

- ARiMR przekazano 4 238 607 tys. zł, (z czego 4 194 441 tys. zł na sfinansowanie 

jednolitych płatności obszarowych, a 44 166 tys. zł na interwencje na rynku owoców 

i warzyw oraz ryb) oraz środki w wysokości 5 206 039 tys. zł na sfinansowanie działań 

wchodzących w zakres PROW13; 

- ARR przekazano środki w wysokości 1 357 885 tys. zł na sfinansowanie interwencji 

na wspólnotowych rynkach rolnych.                   [Dowód: akta kontroli str. 881, 883, 1351] 

 

Do końca roku 2006 ARiMR nie wykorzystała limitu poŜyczki przyznanego 

na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów w wysokości 13 393 tys. zł, a ARR 

w wysokości 141 tys. zł.                                                             [Dowód: akta kontroli str. 883] 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  

(Dz. U. Nr 133, poz. 1610) środki pochodzące z Funduszu gromadzone były 

na wyodrębnionym rachunku bankowym Ministra Finansów prowadzonym przez NBP. 

W dniu 26 maja 2004 r. podpisana została umowa z  NBP dot. otwarcia i prowadzenia 

rachunku bankowego do obsługi środków pochodzących z SG EFOiGR przekazywanych 

przez Komisję Europejską w ramach rozliczeń WPRiR. Pełnomocnictwem 

                                                 
13 PROW na lata 2004-2006 został zatwierdzony w dniu 6 września 2004 r. przez Komisję Europejską. 
W ramach PROW podejmowane są działania na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, takie jak: 
wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspieranie 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesienie gruntów rolnych, dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów UE, renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, grupy 
producentów rolnych, uzupełnienie płatności bezpośrednich. Działania w ramach PROW są współfinansowane 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, a takŜe z budŜetu krajowego.  
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Nr MB3 0140 226/2006  z dnia 15 września 2006 r.14 Minister Finansów upowaŜnił Pana 

Jerzego Indrę – Dyrektora Departamentu RW do dysponowania środkami na ww. rachunku 

oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 845-856, 1941, 1987-1991] 

 

Przychody związane z finansowaniem WPRiR w 2006 r. uzyskano z następujących 

tytułów: 

- zaliczkowe refundacje z Komisji Europejskiej przekazywane na rachunek bankowy 

SG EFOiGR w NBP stanowiące spłatę poŜyczek udzielonych agencjom płatniczym przez 

Ministra Finansów w łącznej wysokości 3 845 348 tys. zł (z czego zwrot poŜyczki 

udzielonej ARiMR stanowił 3 143 690 tys. zł, a zwrot poŜyczki dla ARR 701 658 tys. zł); 

- płatności pośrednie z Komisji Europejskiej z tytułu refundacji PROW przekazywane 

na rachunek bankowy SG EFOiGR w NBP w wysokości 3 646 357 tys. zł; 

- przychody z interwencyjnej sprzedaŜy zapasów rolnych przekazane przez ARR 

w wysokości 993 574 tys. zł.                              [Dowód: akta kontroli str. 881, 883, 1351] 

 

W ramach 2 pierwszych z  3 ww. tytułów Komisja Europejska dokonała przekazania 

10 zaliczkowych refundacji na rachunek bankowy SG EFOiGR w NBP w ramach spłaty 

poŜyczek udzielonych agencjom płatniczym przez Ministra Finansów oraz 3 płatności 

pośrednich z tytułu refundacji PROW.  

 Departament RW dokonywał niezwłocznego przekazania środków z Komisji 

Europejskiej na rachunek przychodów i rozchodów budŜetu państwa (w tym samym dniu, lub 

w dniu następującym po dacie ich wpływu).  

Ponadto na rachunek dochodów budŜetu państwa w roku 2006 Departament 

RW przekazał z rachunku SG EFOiGR 36 986 tys. zł. 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.  

Kwoty środków przekazanych przez Departament RW na rachunek przychodów 

i rozchodów budŜetu państwa oraz kwoty przekazane na rachunek dochodów były zgodne 

z kwotami na finansowanie WPRiR uznanymi przez Komisję Europejską, wskazanymi 

                                                 
14 Pełnomocnictwem zastąpiono wcześniejsze upowaŜnienia Nr SM3-0140-61/2006/1100 z dnia 4 maja 2006 r. 
oraz Nr RR5-9018/NBP-18/1/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. 
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w miesięcznych informacjach przekazywanych do Ministerstwa Finansów z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (MRiRW).                             

                                       [Dowód: akta kontroli str. 1483-1485, 1551-1553, 1825-1936] 

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki 

na realizację zadań WPRiR środki na prefinansowanie w ramach umów poŜyczki zawartych 

z agencjami płatniczymi przekazywane są przez Ministra Finansów w kwotach i terminach 

wynikających z zapotrzebowań składanych przez agencje, a środki na finansowanie działań 

w ramach PROW zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez jednostkę koordynującą - 

MRiRW.  

 W 2006 r. Minister Finansów przekazał na podstawie zapotrzebowań składanych 

przez ARiMR i jednostkę koordynującą 108 transz środków w ramach umowy poŜyczki 

zawartej z agencją oraz na finansowanie działań PROW. Na podstawie zapotrzebowań 

składanych przez ARR przekazane zostało 38 transz środków na prefinansowanie zadań 

WPRiR.                                                                            [Dowód: akta kontroli str. 2023-2024] 

 

Kontrolą objęto prawidłowość przekazywania przez Ministra Finansów środków 

na prefinansowanie zadań w ramach WPRiR na podstawie badania 21 transz środków 

przekazanych do ARiMR oraz 14 transz przekazanych do ARR. Kontroli poddano transze 

o największej wartości stanowiące w przypadku ARiMR 60,69 % wartości wszystkich 

środków przekazanych agencji w 2006 r., a w przypadku ARR 60,45 % łącznej sumy 

udostępnionych agencji środków finansowych.              [Dowód: akta kontroli str. 1473-1482] 

 

W wyniku badania ustalono, iŜ: 

1. Wszystkie transze środków poddane kontroli przekazane zostały w terminie 

i w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w zapotrzebowaniach przesyłanych przez 

agencje płatnicze i jednostkę koordynującą (MRiRW). 

2. Kwoty i terminy udostępnienia środków określone w zleceniach przelewu sporządzanych 

przez Departament RW były zgodne z informacjami dot. faktycznie przekazanych transz 

środków generowanymi z systemu komputerowego Departamentu BP. 

3. Dyspozycje dot. przekazania środków na prefinansowanie WPRiR były sporządzane, 

weryfikowane i zatwierdzane przez pracowników i kierownictwo Departamentu 

RW zgodnie z procedurą określoną w Podręczniku procedur finansowania agencji 

płatniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.       [Dowód: akta kontroli str. 1473-1482] 
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  Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń Kontrolerzy 

informują Panią Minister o przysługującym jej prawie: 

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŜeń, co do ustaleń 

zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o NajwyŜszej Izbie Kontroli – Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937 ze zm.) zwanej dalej 

ustawą o NIK); 

- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem 

złoŜenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy 

podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia 

zastrzeŜeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia 

otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;  

- złoŜenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn 

i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, 

w terminie uzgodnionym z kontrolerami (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 

23 marca 2007 r. przekazano Ministrowi Finansów - Pani Zycie Gilowskiej. 

                    

 

Warszawa, dnia 23 marca 2007 r. 
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