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WICEPREZES 

NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI 

Józef Górny 

 

        P/07/027 

            KAP 41009-15/07 
Pan Jan Vincent - Rostowski 

Minister Finansów 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 

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 7 stycznia do 21 marca 2008 r. kontrolę wykonania budŜetu państwa w 2007 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 25 marca 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia:  

- pozytywnie wykonanie w 2007 r. przez Ministra Finansów budŜetu państwa w części 

97 w zakresie realizacji przychodów i rozchodów na prefinansowanie Wspólnej Polityki 

Rolnej i Rybackiej (WPR); 

- pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonanie w 2007 r. przez Ministra 

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 (UE).   

 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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1. Przychody z tytułu prefinansowania określone w załączniku Nr 14 do ustawy 

budŜetowej na rok 20072 zostały zrealizowane w kwocie 9 706 765,4 tys. zł, co stanowiło 

86,64 % planowanych przychodów. Źródłem przychodów były zwroty środków przekazanych 

na finansowanie WPR w kwocie 6 230 828,4 tys. zł oraz  zwroty poŜyczek na prefinansowanie 

zadań finansowanych z funduszy strukturalnych UE w wysokości 3 475 937,1 tys. zł.  

Rozchody na prefinansowanie zrealizowano w wysokości 10 865 749,8 tys. zł,  

co stanowiło 77,69 %  kwoty określonej w ustawie budŜetowej na rok 2007. W ramach 

łącznej kwoty rozchodów:  

- na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej przekazano środki w wysokości 

7 978 605,5 tys. zł; 

- na prefinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z funduszy 

strukturalnych UE przekazano kwotę 2 887 144,3 tys. zł. 

W 2007 roku Minister Finansów dokonał trzech zmian limitów rozchodów 

określonych w załączniku Nr 14 do ustawy budŜetowej dla poszczególnych Programów 

Operacyjnych finansowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE.3 

Wszystkie zamiany zostały dokonane zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy budŜetowej na rok 2007, 

w porozumieniu z właściwymi ministrami pełniącymi rolę Instytucji Zarządzających. 

 NIK ustaliła, iŜ w dniu 18 września 2007 r. na podstawie Zlecenia przelewu środków 

na prefinansowanie nr 90/2007/BGK zatwierdzonego przez Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Instytucji Płatniczej (Departamentu IP) - Panią Barbarę Styczeń, Ministerstwo 

Finansów przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego transzę środków w wysokości 

4 119, 6 tys. zł. W wyniku realizacji ww. przelewu nastąpiło przekroczenie o kwotę 

144,4 tys. zł obowiązującego w dniu przekazania środków limitu rozchodów na 

prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 

(SPO RPR) określonego w załączniku Nr 14 do ustawy budŜetowej na rok 2007 r. 

w wysokości 17 981,0 tys. zł. Stanowiło to naruszenie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych4, zgodnie z którym ujęte w budŜecie państwa 

                                                           
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 15, poz. 90 
3 W dniu 21 sierpnia 2007 r. - zwiększenia kwoty rozchodów w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) o 52 616, 3 tys. zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą 
kwotę limitu rozchodów dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
(SPO WKP); w dniu 31 października 2007 r. – zwiększenia kwoty rozchodów w ramach SPO RPR 
o 25 000,0 tys. zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę limitu rozchodów dla SPO Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL); w dniu 13 grudnia 
2007 r. – zwiększenia kwoty rozchodów w ramach SPO ROL o 5 000,0 tys. zł, zwiększenia kwoty rozchodów 
w ramach SPO RPR o 15 000,0 tys. zł, z jednoczesnym zmniejszeniem limitu rozchodów dla SPO WKP 
o 20 000,0 tys. zł.  
4 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Po wykryciu ww. przekroczenia, w dniu 

25 września 2007 r. Departament IP wystąpił do BGK o wypłacanie środków w ramach 

SPO RPR do wysokości limitu określonego w ustawie budŜetowej. W październiku i grudniu 

2007 r. w związku z wyŜszym zapotrzebowaniem na środki Minister Finansów dokonał 

zwiększenia ww. limitu rozchodów na prefinansowanie SPO RPR. 

2. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu 

przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej 

polityki rolnej5, w 2007 r. Minister Finansów przekazywał środki na prefinansowanie WPR 

na podstawie umów poŜyczki zawartych z agencjami płatniczymi: z Agencją Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (umowa Nr PARMA-1/2006) oraz Agencją Rynku Rolnego 

(umowa Nr PAMA-1/2006). 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) przekazano 96 transz 

środków w łącznej kwocie 7 530 712,1 tys. zł (z czego 4 021 035,3 tys. zł na finansowanie 

jednolitych płatności obszarowych oraz interwencji na rynku owoców, warzyw i ryb, 

a 3 509 676,8 tys. zł na finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 

2004 – 2006). Agencji Rynku Rolnego przekazano 35 transz w łącznej wysokości 

447 893,4 tys. zł na sfinansowanie interwencji na wspólnotowych rynkach rolnych. 

Wszystkie transze poddane kontroli6 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 Ministerstwie Finansów 

w zakresie uruchamiania środków na prefinansowanie zadań WPR.7 

W 2007 r. Komisja Europejska przekazała na rachunek bankowy Ministra Finansów 

w NBP do obsługi środków z funduszy rolniczych UE 10 zaliczkowych refundacji wydatków 

ponoszonych przez agencje płatnicze z tytułu jednolitych płatności obszarowych oraz 

działalności interwencyjnej na rynkach rolnych oraz 2 płatności pośrednie w ramach 

refundacji wydatków PROW 2004 – 2006.  

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw8 Minister Finansów przekazał z powyŜszych 

refundacji bezpośrednio na rachunek przychodów budŜetu państwa kwotę 1 290 629,1 tys. zł 
                                                           
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na 
rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 14, poz. 87) 
6 Badaniem objęto 18 transz środków przekazanych do ARiMR oraz 8 transz przekazanych do ARR, 
stanowiących odpowiednio 32,42, % oraz 36,38 % udostępnionych agencjom środków. 
7 Podręcznik procedur finansowania agencji płatniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zatwierdzony w dniu 
29 grudnia 2004 r. przez Dyrektora Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów. 
8 Dz. U. Nr 249, poz. 1832 
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stanowiącą spłatę poŜyczki zaciągniętej przez ARiMR przed dniem 31 grudnia 2006 r. Środki 

dotyczące rozliczenia poŜyczek udzielonych agencjom płatniczym po dniu 31 grudnia 2006 r. 

były stosownie do ww. przepisów przekazywane na rachunek dochodów budŜetu państwa 

w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budŜetu państwa.  

Przekazanie środków z rachunku bankowego Ministra Finansów w NBP na przychody 

i dochody budŜetu państwa następowało niezwłocznie po wpływie refundacji z Komisji 

Europejskiej. W odniesieniu do środków przekazanych na rachunek dochodów budŜetu 

państwa Minister Finansów przesyłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 

dokonania przelewu informacje o potrzebie przekazania z wydatków budŜetu państwa 

w części 35 – Rynki rolne oraz 33 – Rozwój wsi, środków dla agencji płatniczych na spłatę 

poŜyczek udzielonych tym jednostkom na prefinansowanie zadań WPR po dniu 31 grudnia 

2006 r. W 2007 r. agencje płatnicze przekazały na rachunek przychodów budŜetu państwa 

łączną kwotę 4 940 199,3 tys. zł. 

3. Na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego (BGK)9, Bank prowadził w 2007 r. obsługę poŜyczek udzielanych jednostkom 

sektora finansów publicznych (innym, niŜ państwowe jednostki budŜetowe i agencje) 

na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE. 

 W 2007 r. Minister Finansów przekazał na sfinansowanie poŜyczek obsługiwanych 

przez BGK 2 661 097,2 tys. zł. Kwota przychodów z tytułu spłat poŜyczek przekazana 

w 2007 r. przez BGK na rachunek przychodów budŜetu państwa wyniosła 3 038 856, 2 tys. zł. 

W wyniku kontroli NIK stwierdzono, Ŝe na koniec 2007 r. wystąpiły róŜnice między 

danymi o przychodach i rozchodach na prefinansowanie ww. zadań wykazywanymi 

w sprawozdaniach przekazywanych do Ministerstwa Finansów przez BGK, danymi 

z ewidencji Departamentu BudŜetu Państwa (Departamentu BP) oraz danymi z ewidencji 

prowadzonej przez Departament IP. Ustalono, iŜ w wyniku pomyłek pracowników, 

w prowadzonych w Departamencie IP bazach danych dokonano 3 błędnych ujęć kwot 

przychodów i rozchodów. Kwota 298,4 tys. zł została błędnie zaewidencjonowana, jako 

zmniejszenie rozchodów przekazanych do BGK zamiast zmniejszenia rozchodów w ramach 

poŜyczki udzielonej przez Ministra Finansów. Kwota 24,8 tys. zł przekazana przez BGK 

w ramach SPO WKP została ujęta, jako spłata poŜyczki udzielonej przez Ministra Finansów. 

                                                           
9 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 ze. zm.) na prefinansowanie programów, działań 
i projektów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 30h Ustawy. 



 5 

Natomiast kwota 1 093,4 tys. zł stanowiąca spłatę poŜyczki udzielonej przez Ministra 

Finansów w ramach SPO WKP została ujęta, jako kwota przychodów przekazanych przez 

BGK. W  wyniku kontroli NIK wykazane błędy zostały skorygowane. 

Ponadto, nieprawidłowe zaewidencjonowanie ww. kwoty 1 093,4 tys. zł nie zostało 

wykryte przez pracownika dokonującego kontroli sprawozdania z BGK za miesiąc, w którym 

nastąpiła pomyłka. W ocenie NIK ww. fakt świadczy o nieskuteczności funkcjonującego 

w Departamencie IP systemu kontroli sprawozdań przekazywanych przez Bank, a opisane 

błędy w ewidencji przychodów i rozchodów wskazują na niewystarczającą kontrolę operacji 

dokonywanych na rachunku przychodów i rozchodów budŜetu państwa związanych 

z prefinansowaniem zadań realizowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE. 

4. W 2007 r. obsługa poŜyczek na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale 

środków z funduszy strukturalnych UE  udzielanych państwowym jednostkom budŜetowym 

i agencjom była prowadzona przez Ministerstwo Finansów. Przychody uzyskane w 2007 r. 

z tytułu spłat poŜyczek na prefinansowanie udzielonych przez Ministra Finansów w latach 2004 

- 2007 wyniosły 437 080,9 tys. zł, a rozchody w ramach ww. poŜyczek 226 047,1 tys. zł. 

W wyniku szczegółowego badania wszystkich 4 umów prefinansowania podpisanych 

przez Ministra Finansów w 2007 r. ustalono, iŜ ww. poŜyczki zostały udzielone zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami wewnętrznymi10. Ponadto 

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

określonych w harmonogramach przekazywania transz poŜyczki. 

 NIK ocenia, jako działanie niecelowe przekazanie przez Ministerstwo Finansów 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowa Nr SPO WKP/3.1/402/114 z dnia 

28 maja 2007 r.) dwóch kolejnych, pełnych transz poŜyczki: w dniu 10 lipca 2007 r. 

w wysokości 1 000,0 tys. zł oraz w dniu 9 października 2007 r. w wysokości 985,7 tys. zł. 

W dniu poprzedzającym przekazanie pierwszej z ww. transz PARP dysponował środkami 

z poprzedniej transzy w wysokości 1 215,7 tys. zł wystarczającymi na sfinansowanie 

wydatków w kolejnych kilku miesiącach realizacji projektu. Ministerstwo Finansów nie 

skorzystało z zapisanej w umowie moŜliwości wstrzymania kolejnych transz poŜyczki, lub 

ograniczenia ich wysokości. W ww. umowie nie zawarto zapisów obligujących PARP 
                                                           
10 Zasady udzielania poŜyczek na prefinansowanie zostały określone w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 8 grudnia 
2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), 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 2007 r. i Podręczniku procedur Instytucji Płatniczej 
zatwierdzonych do stosowania w Departamencie IP MF. 
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do zwrotu niewykorzystanej części poŜyczki po zakończeniu realizacji projektu, co NIK 

ocenia, jako nierzetelność. W wyniku tego, do dnia zakończenia kontroli niewykorzystana 

część poŜyczki w wysokości 1 539,5 tys. zł nie została zwrócona na rachunek przychodów 

budŜetu państwa. 

W 2007 r. ewidencja spłat i zwrotów poŜyczek udzielonych przez Ministra Finansów 

prowadzona była w Departamencie IP na podstawie comiesięcznych informacji o operacjach 

na rachunku przychodów i rozchodów budŜetu państwa przekazywanych przez Departament 

BP. Departament IP nie dysponował dokumentami źródłowymi, na podstawie których byłoby 

moŜliwe zweryfikowanie poprawności danych przekazywanych przez Departament BP 

dotyczących spłat i zwrotów poŜyczek. 

Z ogólnej liczby 115 poŜyczek, udzielonych przez Ministra Finansów w latach 2004 – 

2007, NIK zbadała 4911 w zakresie prawidłowości spłat. Ustalono, iŜ odnośnie 19 poŜyczek, 

podmioty zwracające środki dokonały błędnych dyspozycji w przelewach. W przypadku 2 z ww. 

poŜyczek w efekcie błędnych dyspozycji dokonano nieprawidłowych ujęć w ewidencji, które do 

dnia zakończenia kontroli nie zostały skorygowane, i tak:  

- w przypadku umowy Nr SPO WKP/1.5.0/270/101 kwota spłaty w wysokości 281,3 tys. zł 

została przekazana, zamiast na rachunek przychodów, na rachunek dochodów budŜetu 

państwa, co spowodowało zaniŜenie kwoty przychodów roku 2006. Ponadto, w wyniku błędu 

pracownika Departamentu IP prowadzącego ewidencję spłat poŜyczek, ww. umowa została 

uznana za spłaconą pomimo, iŜ na rachunek przychodów nie wpłynęła powyŜsza kwota; 

- w przypadku umowy Nr SPO RZL3.1.A\19 mimo, iŜ Departament BP dysponował 

informacją o przekazaniu przez PoŜyczkobiorcę  kwoty 28,2 tys. zł na przychody budŜetu 

państwa zamiast na dochody, nie poinformował o tym fakcie Departamentu IP, jako komórki 

organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej merytorycznie za rozliczenie poŜyczek.  

PowyŜsze nieprawidłowości świadczą w ocenie NIK, Ŝe przyjęty w Ministerstwie 

Finansów system kontroli prawidłowości rozliczeń poŜyczek nie jest w pełni skuteczny. 

W szczególności fakt niedysponowania przez Departament IP, odpowiedzialny za rozliczanie 

poŜyczek, dokumentami źródłowymi dotyczącymi spłat i zwrotów poŜyczek utrudnia  

wykrywanie błędów w przelewach zwracanych kwot i rzetelne rozliczenia. 

5. Po kontroli wykonania budŜetu państwa w części 97 w 2006 r. NIK wnioskowała 

o wdroŜenie procedur kontroli finansowej odnoszących się do rozliczeń między 

                                                           
11 Badaniem objęto wszystkie umowy poŜyczki podpisane w 2007 r. (4 umowy), wszystkie umowy, które 
zostały spłacone w 2007 r. (26 umów) oraz wszystkie umowy, dla których termin spłaty określono na rok 2007, 
a w stosunku do których termin zwrotu środków został wydłuŜony poprzez zawarcie aneksów (19 umów). 
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Ministerstwem Finansów a BGK oraz o dokonanie zmiany umowy z Bankiem poprzez 

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

obsługę prowadzi BGK. Z ustaleń kontroli wynika, iŜ ww. wnioski zostały wykonane.  

 W Ministerstwie Finansów nie został w pełni zrealizowany wniosek NIK przedstawiony 

po kontroli wykonania budŜetu państwa w roku 2005 dotyczący, jak najszybszego wprowadzenia 

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

w Ministerstwie Finansów system informatyczny Trezor, przy pomocy którego zgodnie 

z wyjaśnieniami  Dyrektor Departamentu BP będą prowadzone księgi rachunkowe części 

97 budŜetu państwa, w roku 2007 znajdował się na etapie pilotaŜowego wdraŜania.  

 Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o zapewnienie 

rzetelnej kontroli operacji dokonywanych na rachunku przychodów i rozchodów budŜetu 

państwa związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych przy udziale środków 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w celu umoŜliwienia prawidłowego rozliczenia 

udzielonych poŜyczek. 

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

przedstawienia przez Pana Ministra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

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

podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach 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 Panu Ministrowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Kolegium NIK umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i wniosku 

zawartego, 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. 

 


