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

Gilowska (MP z 2006 r., Nr 67, poz. 685).  

Poprzednio stanowisko Ministra Finansów zajmowali: od dnia 31 października 2005 r. 

Pani Teresa Lubińska (MP z 2005 r. Nr 67, poz. 929, MP z 2006 r. Nr 4, poz. 53), od dnia 

7 stycznia 2006 r. Pani Zyta Gilowska (MP z 2006 r., Nr 4, poz. 53), od dnia 24 czerwca 

2006 r. Pan Paweł Wojciechowski (MP z 2006 r., Nr 47, poz. 507), od dnia 14 lipca 2006 r. 

Pan Stanisław Kluza (MP z 2006 r., Nr 49, poz. 525). 

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu BudŜetu i Finansów NajwyŜszej 

Izby Kontroli: 

– Halina Siembor – główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli Nr 055075 z dnia 28 grudnia 2006 r. w okresie od 2 stycznia 2007 r. do dnia 

26 marca  2007 r., z przerwą w dniach 26-28 luty oraz 1-2 marca 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1] 

– Joanna Haus – starszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie upowaŜnienia 

do kontroli Nr 055076 z dnia 28 grudnia 2006 r., w okresie od 18 stycznia 2007 r. do dnia 

26 marca 2007 r., z przerwą w dniach: 7 – 16 luty, 6-7 marca 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 3]  

Przedmiotem kontroli było wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. przez Ministerstwo 

Finansów w cz. 81 - Rezerwa ogólna i cz. 83 - Rezerwy celowe. 

W toku kontroli ustalono co następuje: 

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Ministerstwa Finansów nadany 

zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów: 

od dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 131 z dnia 12 grudnia 2005 r. (MP Nr 80, poz. 1136) 

oraz od 20 maja 2006 r. Nr 62 z dnia 28 kwietnia 2006 r. (MP Nr 32, poz. 351). 

W badanym okresie podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów 

określały kolejno zarządzenia Ministra Finansów: Nr 29 z dnia 22 grudnia 2005 r. ze zm., 

Nr 3 z dnia 30 stycznia 2006 r., Nr 6 z dnia 5 kwietnia 2006 r., Nr 7 z dnia 12 kwietnia 
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2006 r., Nr 8 z dnia 8 maja 2006 r., Nr 14 z dnia 22 czerwca 2006 r., Nr 16 z dnia 17 lipca 

2006 r., Nr 20 z dnia 21 sierpnia 2006 r., Nr 22 oraz Nr 24 z dnia 14 września 2006 r., Nr 28 

z dnia 5 października 2006 r., Nr 31 z dnia 20 listopada 2006 r.). 

Na podstawie zarządzeń Ministra Finansów w sprawie podziału kompetencji 

w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka – Roguska 

sprawowała - w okresie objętym kontrolą - nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 

Departament BudŜetu Państwa, Departament Finansowania Sfery BudŜetowej 

oraz Departament Finansowania Bezpieczeństwa Państwa. 

Cele, zakres działania i strukturę organizacyjną Ministerstwa Finansów oraz zadania 

poszczególnych komórek organizacyjnych - w okresie objętym kontrolą - określały kolejno 

regulaminy organizacyjne nadane przez Ministra Finansów zarządzeniem: Nr 30 z dnia 

22 grudnia 2005 r., Nr 9 z dnia 20 maja 2006 r., Nr 23 z dnia 14 września 2006 r. zmieniony 

zarządzeniem Nr 26 z dnia 21 września 2006 r.                            [Dowód: akta kontroli, str. 5] 

I. REZERWA OGÓLNA 

W art. 26 ustawy budŜetowej na rok 2006 r. z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 35, 

poz. 244), zwanej dalej „ustawą budŜetową na rok 2006”, ustalona została ogólna rezerwa 

budŜetowa w wysokości 89.150 tys. zł, co stanowiło 0,04 % planowanej kwoty wydatków 

budŜetu państwa ogółem. Utworzenie rezerwy było zgodne z art.102 ust. 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą o finansach publicznych”. Wydatki te zaplanowano w części 81 – Rezerwa ogólna, 

dział 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75817 Ogólna rezerwa budŜetowa Rady Ministrów. 

Na postawie uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz decyzji 

własnych Ministra Finansów, wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzeń Rady 

Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa z dnia 1 sierpnia 2000 r. 

(Dz.U. Nr 66, poz. 790 ze zm.) oraz z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 782 

ze zm.), zwanych w dalszej części protokołu „rozporządzeniami Rady Ministrów”, przyznano 

z rezerwy ogólnej środki w wysokości 86.578,7 tys. zł.              [Dowód: akta kontroli, str. 61] 

Minister Finansów rozdysponował w 2006 r. środki z rezerwy ogólnej w wysokości 

84.124,5 tys. zł.                                                                  [Dowód: akta kontroli, str.: 105-110]  

Pomiędzy kwotą środków przyznaną dysponentom, a rozdysponowaną w ramach 

rezerwy ogólnej przez Ministra Finansów wystąpiła róŜnica w wysokości 2.454,2 tys. zł. 
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W jednym przypadku Minister Finansów rozdysponował środki na podstawie 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, które następnie zostało uchylone.  

Decyzją z dnia 31.10.2006 r. (nr FB3-4135-MGR/06/6481PELS) Minister Finansów 

rozdysponował 320,0 tys. zł na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 149 z dnia 

28.09.2006 r., przyznającego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (cz. 42) środki 

z rezerwy ogólnej na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem, w roku szkolnym 

2006/2007 edukacji dzieciom pracowników Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 

na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej o innym niŜ polskie 

obywatelstwie. Pomimo, Ŝe w dniu 29.12.2006 r. przedmiotowe zarządzenie zostało 

przez Radę Ministrów uchylone (zarządzeniem Nr 195), Minister Finansów nie anulował 

swojej decyzji z dnia 31.10.2006 r.                          [Dowód: akta kontroli, str. 875-883, 1181] 

Zastępca Dyrektora Departamentu BudŜetu Państwa Kamila Markiewicz wyjaśniła, 

Ŝe wydanie zarządzenia  Prezesa Rady Ministrów Nr 195 w ostatnim dniu roboczym 2006 r. 

uniemoŜliwiło dalsze postępowanie w tej sprawie.         [Dowód: akta kontroli, str. 945, 1085] 

W 7 przypadkach Minister Finansów rozdysponował mniej środków, niŜ zostało 

przyznane, tj. łącznie o 2.774,2 tys. zł.                            [Dowód: akta kontroli, str.1179-1183] 

 Na kwotę tą złoŜyły się:  

− 400,0 tys. zł, tj. 100% kwoty przyznanej Wojewodzie Śląskiemu (cz. 85/24) zarządzeniem 

Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.08.2006 r., z przeznaczeniem na odtwarzanie 

zasobów ratowniczych zuŜytych przez jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej w związku 

z działaniami ratowniczymi w miejscu katastrofy budowlanej na terenie 

Międzynarodowych Targów Katowickich;    [Dowód: akta kontroli, str. 1169-1171, 1181] 

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej Dariusz Atłas wyjaśnił, 

Ŝe Wojewoda Śląski nie wystąpił w 2006 r. do Ministra Finansów o uruchomienie 

tych środków.                                                                     [Dowód: akta kontroli, str. 1079] 

− 690,0 tys. zł, tj. 100%  kwoty przyznanej Wojewodzie Pomorskiemu (cz. 85/22) 

zarządzeniem Nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dn. 17.11.2006 r., na dofinansowanie 

odbudowy budynku mieszkalnego w Słupsku po poŜarze; 

Dyrektor Departamentu BudŜetu Państwa Anna Kęczkowska wyjaśniła, Ŝe Wojewoda 

Pomorski nie wystąpił w 2006 r. do Ministra Finansów o uruchomienie tych środków. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1167, 1191] 

− 1.268,1 tys. zł, tj. 10,4% kwoty przyznanej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (cz. 42) uchwałą Rady Ministrów Nr 45 z dnia 04.04.2006 r. (zmienioną 
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uchwałą Rady Ministrów Nr 68 z dnia 08.05.2006 r.) na zabezpieczenie wizyty Ojca 

Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 r. (przyznano 12.200 tys. zł). Minister 

Finansów rozdysponował środki w kwocie 12.200 tys. zł, a następnie – na wniosek 

dysponenta – skorygował swoją decyzję do kwoty 10.931,8 tys. zł, tj. do wysokości 

faktycznie poniesionych wydatków;    [Dowód: akta kontroli, str. 1157-1161, 1165, 1181] 

− 162,0 tys. zł, tj. 77,4% kwoty przyznanej Ministerstwu Finansów (cz. 19) ww. uchwałą 

Nr 45 z dnia 04.04.2006 r. na zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI 

w Polsce w 2006 r. (przyznano 210,0 tys. zł). Minister Finansów decyzją z dnia 

29.06.2006 r., nr FR1-4135-33/MM/2006/259 rozdysponował środki w kwocie 

48,0 tys. zł, tj. w wysokości faktycznie poniesionych wydatków; 

[Dowód: akta kontroli, str. 1163-1168, 1181] 

− 213,0 tys. zł, tj. 20,4% kwoty przyznanej Wojewodzie Śląskiemu (cz. 85/24) ww. uchwałą 

Nr 45 z dnia 04.04.2006 r., na zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI 

w Polsce w 2006 r. (ogółem przyznano 1.044,0 tys. zł). Minister Finansów czterema 

decyzjami rozdysponował środki w kwocie 1.044,0 tys. zł, a następnie – na wniosek 

dysponenta – skorygował jedną z  decyzji (z dn. 19.05.2006 r.) z kwoty 800,0 tys. zł 

do kwoty 587,0 tys. zł, tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków; 

      [Dowód: akta kontroli, str. 1165-1168, 1173, 1183]  

− 38,1 tys. zł, tj. 15,4% kwoty przyznanej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (cz. 42) zarządzeniem Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.05.2006 r., 

na sfinansowanie kosztów organizacji kursu szkoleniowego Policji w ramach misji 

EUJUST LEX (przyznano 247,8 tys. zł). Dysponent wystąpił do Ministra Finansów tylko 

o środki w kwocie 209,7 tys. zł;                     [Dowód: akta kontroli, str. 1181, 1129-1135] 

− 3,0 tys. zł, tj. 14,3% kwoty przyznanej Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (cz. 85/28) 

zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 35 z dnia 16.03.2006 r., na dofinansowanie 

zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku 

(przyznano 21,0 tys. zł, rozdysponowano (po korekcie) 18,0 tys. zł, tj. w wysokości 

faktycznego zapotrzebowania).      [Dowód: akta kontroli, str. 1183, 1175-1177] 

Limit wydatków w części 81 – Rezerwa ogólna rozdysponowany został przez Ministra 

Finansów 137 decyzjami, z tego na podstawie: 

− 9 uchwał Rady Ministrów (34 decyzje) rozdysponowano środki w wysokości 

57.177,5 tys. zł, tj. 68,0 % kwoty ogółem, 

− 48 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów (76 decyzji) - 21.420,0 tys. zł, tj. 25,4 %,  
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− decyzji własnych, wydanych na podstawie § 1 ust. 2 powołanych wyŜej rozporządzeń 

Rady Ministrów (27 decyzji) – 5.527,0 tys. zł. tj. 6,6 %.  [Dowód: akta kontroli, str.35-60] 

Kwota rozdysponowana stanowiła 94,4 % kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej 

i była o 0,5 punktu procentowego niŜsza niŜ w 2005 r. (94,9%). 

Rozdysponowanie limitu wydatków dokonane zostało przez właściwe organy 

w kwotach dopuszczalnych, tj. zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

oraz § 1 powołanych wyŜej rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą 

ogólną budŜetu państwa.                                                         [Dowód: akta kontroli, str. 35-59] 

Minister Finansów, na podstawie wniosków dysponentów części budŜetowych, 

rozdysponował kwotę rezerwy ogólnej, przenosząc środki finansowe do 44 części budŜetowych 

(w tym do 16 województw oraz 1 SKO w Zielonej Górze), w tym m.in. do następujących części: 

42 – Sprawy wewnętrzne  o kwotę 20.151,5 tys. zł, 

44 – Zabezpieczenie społeczne               o kwotę 10.973,5 tys. zł, 

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                o kwotę  5.775,0 tys. zł, 

85/14 – Województwo mazowieckie              o kwotę  4. 735,0 tys. zł, 

85/24 – Województwo śląskie                o kwotę  4.733,0 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. 111, 113] 

W wyniku przeniesień z rezerwy ogólnej budŜetu państwa dokonano zwiększenia 

wydatków w 17 działach, w tym najwyŜsze zmiany planu wydatków wystąpiły w działach: 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa             19.899,7 tys. zł, 

852 – Pomoc społeczna                  19.892,5 tys. zł, 

750 – Administracja publiczna                 14.872,5 tys. zł, 

851 – Ochrona zdrowia                    5.949,8 tys. zł, 

600 – Transport i łączność                   4.927,1 tys. zł. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 117] 

W 2006 r. Minister Finansów przedstawiał Radzie Ministrów do dnia 10 kaŜdego 

miesiąca informację o stanie rezerwy ogólnej (na ostatni dzień poprzedniego miesiąca) 

za miesiące: styczeń-maj, tj. zgodnie z § 3  powołanego wyŜej Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu 

państwa. Rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem 30 czerwca 2006 r. Przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą 



 6 

ogólną budŜetu państwa, które weszło w Ŝycie z dniem 1 lipca 2006 r., nie nakładają 

na Ministra Finansów obowiązku składania przedmiotowych informacji.  

[Dowód: akta kontroli, str. 95-103] 

W grudniu 2006 r. Minister Finansów wydał 18 decyzji na łączną kwotę 28.760,3 tys. zł, 

tj. 13% ogólnej liczby wydanych decyzji (bez decyzji anulowanej) oraz 34% ogólnej kwoty 

rezerwy, rozdysponowanej w ramach cz. 81, z czego: w okresie od dnia 15 do dnia 29 grudnia 

– 13 decyzji na kwotę 21.656,1 tys. zł, (tj. 9,4% wydanych decyzji oraz 25,7% ogólnej kwoty, 

rozdysponowanej w ramach cz. 81).                                      [Dowód: akta kontroli, str. 35-59] 

W grudniu  2006 r. Minister Finansów nie dokonywał korekt wcześniej wydanych 

decyzji.                                                                                    [Dowód: akta kontroli, str. 35-60] 

Zbadano zgodność z przepisami prawa oraz terminowość wydawania 30 decyzji 

Ministra Finansów, tj. 21,9% liczby ogółem wydanych decyzji, na łączną kwotę 

39.722,9 tys. zł, tj. 47,2% kwoty ogółem, rozdysponowanej przez Ministra Finansów. 

Decyzje objęte badaniem zostały wydane przez Ministra Finansów m.in. na podstawie: 

uchwał Rady Ministrów – 7 decyzji, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów – 16 decyzji.  

[Dowód: akta kontroli, str. 869-873, 1137-1156, 1197-1201] 

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, Ŝe:  

− decyzje (7), podjęte przez Ministra Finansów na podstawie uprawnienia wynikającego 

z § 1 ust. 2 powołanych wyŜej rozporządzeń Rady Ministrów, zostały wydane zgodnie 

z wnioskami dysponentów (w zakresie kwoty wydatków i ich przeznaczenia); 

[Dowód: akta kontroli, str. 1197-1201] 

− 23 zbadane decyzje, które zostały wydane „z upowaŜnienia Ministra Finansów”, 

podpisane zostały przez osoby do tego uprawnione;    [Dowód: akta kontroli, str. 869-873] 

− wszystkie decyzje zostały przekazane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, zgodnie 

z dyspozycją zawartą w § 1 ust. 2 rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie dysponowania 

rezerwą ogólną budŜetu państwa;              [Dowód: akta kontroli, str. 869-873, 1137-1153] 

− w przypadku 7 decyzji, wydanych na podstawie 6 uchwał Rady Ministrów i jednego 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów (przyznających dysponentom części budŜetowych 

środki z rezerwy ogólnej), Minister Finansów przedstawił swoją opinię lub stanowisko 

w sprawie projektów tych aktów prawnych. Projekty jednej uchwały i 15 zarządzeń 

nie były opiniowane przez Ministra Finansów.  



 7 

Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka-Roguska wyjaśniła, Ŝe przepisy ustawy o finansach 

publicznych, jak i rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą 

ogólną budŜetu państwa, nie przewidują obowiązku opiniowania przez Ministra Finansów 

uchwał Rady Ministrów ani zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, dotyczących 

rozdysponowania kwot rezerwy ogólnej.                           [Dowód: akta kontroli, str. 1443] 

− terminowość wydania przez Ministra Finansów zbadanych decyzji, tj. okres liczony 

od daty wpływu wniosku do daty wydania decyzji, w przypadku 29 decyzji wahała się 

w przedziale od 1 do 30 dni. W jednym przypadku Minister Finansów wydał decyzję 

po upływie ponad 2,5 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku. W przedmiotowej sprawie 

ustalono, co następuje. 

W dniu 31.03.2006 r. wpłynął do Ministerstwa Finansów wniosek Prezesa Głównego 

Urzędu Miar (znak: BA-21-377-571/06) o przyznanie z rezerwy ogólnej środków 

w wysokości 750 tys. zł na remont balkonów, podziemnego garaŜu oraz dachu siedziby 

GUM. W uzasadnieniu wniosku powołano ekspertyzę stanu technicznego 

przeprowadzoną w 2005 r., która wykazała m.in., Ŝe 14 balkonów naleŜy natychmiast 

wyłączyć z eksploatacji i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

[Dowód: akta kontroli, str. 887] 

      W dniu 19.06.2006 r., tj. po upływie ponad 2,5 miesiąca Minister Finansów wydał 

decyzję (nr FS5-4330-57/2006) w sprawie zwiększenia planu wydatków w części 64 – 

Główny Urząd Miar o kwotę 750,0 tys. zł.                          [Dowód: akta kontroli, str. 885] 

Prezes GUM, pismem z dnia 05.10.2006 r. (znak: BB-032-936 MF/2006) zwrócił się 

do Ministra o uchylenie ww. decyzji z dnia 19.06.2006 r. informując m.in., Ŝe nie był 

w stanie wykorzystać przyznanych środków w 2006 r. Rozpoczęcie przez GUM 

procedury przetargowej, po otrzymaniu decyzji w drugiej połowie 2006 r., trudna sytuacja 

na rynku prac budowlanych, szczególnie w zakresie robót na obiektach zabytkowych 

oraz uwarunkowania techniczne spowodowały, Ŝe zakończenie prac byłoby moŜliwe 

najwcześniej pod koniec sierpnia 2007 r.                     [Dowód: akta kontroli, str. 907-909] 

W dniu 19.10.2006 r. Minister Finansów decyzją nr FS5-4330-57/kor/2006 anulował 

swoją decyzję  z dnia 19.06.2006 r.                                     [Dowód: akta kontroli, str. 905] 

Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej (FS) D. Atłasa 

wynika, Ŝe wniosek Prezesa Głównego Urzędu Miar przekazany został do Departamentu 

w dniu 5 kwietnia. Decyzja o ewentualnej realizacji wniosku naleŜała do kompetencji 

Ministra Finansów, wynikającej wprost z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
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w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa. Po dokonaniu analizy wniosku 

pod względem formalnym i merytorycznym, w dniu 11 kwietnia Departament FS 

sporządził notatkę słuŜbową dotyczącą zasadności przyznania dysponentowi 

wnioskowanej kwoty środków. Notatka wraz z projektem decyzji zwiększającej wydatki 

części 64 – Główny Urząd Miar (we wnioskowanej wysokości), została przekazana 

właściwemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa Finansów.  

Z uwagi na to, iŜ przyznanie środków z rezerwy ogólnej budŜetu państwa winno być 

dokonywane w sposób szczególnie racjonalny i gospodarny, Departament FS dokonał 

kolejnej analizy zasadności przedmiotowego wniosku, uwzględniając wykonanie 

wydatków części 64 za 2005 rok oraz wielkości wynikające z układu wykonawczego 

na rok 2006. Wnioski z analizy, która potwierdzała zasadność przyznania wnioskowanej 

kwoty środków z rezerwy ogólnej, zostały zawarte w kolejnej notatce słuŜbowej, 

sporządzonej w dniu 18.05.2006 r.                           [Dowód: akta kontroli, str. 903, 1095]  

− 12 decyzji, tj. 40,0% objętych badaniem, Minister Finansów wydał w grudniu 2006 r. 

(w tym 8 decyzji po dniu 15 grudnia), z czego 5 decyzji zostało wydanych na podstawie 

uchwał Rady Ministrów (podjętych w listopadzie i grudniu 2006 r. oraz 7 decyzji 

na podstawie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów (w tym 6 zarządzeń z grudnia 2006 r.), 

w tym m.in.:  

o decyzja z dnia 28.12.2006 r. (nr FS1-85/28/313EK/ 2006), wydana na podstawie 

uchwały Nr 227/2006 Rady Ministrów z dnia 22.12.2006 r. w sprawie przyznania 

Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, z rezerwy ogólnej, środków finansowych 

w kwocie 1.134,6 tys. zł, na dofinansowanie drogowych przejść granicznych 

w Bezledach i Grzechotkach.                               [Dowód: akta kontroli, str.1013-1025]  

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej D. Atłas – na podstawie 

informacji uzyskanych w województwie Warmińsko-Mazurskim w trybie roboczym – 

wyjaśnił, Ŝe z przekazanych ww. decyzją środków, wykorzystana została kwota 

924,7 tys. zł.                                                                  [Dowód: akta kontroli, str.1093] 

o decyzja z dnia 06.12.2006 r. (nr BP9-4135(225)/MG/873,894/2006), wydana 

na podstawie uchwały Nr 199/2006 Rady Ministrów z dnia 22.11.2006 r. w sprawie 

przyznania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu środków w kwocie 3.000,0 tys. zł 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa terminalu 

pasaŜerskiego w Porcie Lotniczym…”;                         [Dowód: akta kontroli, str. 995] 
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W sprawie moŜliwości wykorzystania środków do końca 2006 r., Zastępca Dyrektora 

Departamentu BudŜetu Państwa K. Markiewicz wyjaśniła, Ŝe Rada Ministrów mająca 

konstytucyjne uprawnienia do kierowania administracją rządową i dysponując zgodnie 

z art. 134 ustawy o finansach publicznych rezerwą ogólną – zobowiązała Ministra 

Finansów do dokonywania zmian w budŜecie państwa na rok 2006. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1083-1085]   

o decyzja z dnia 21.12.2006 r. (nr FS9-453D/ 47(1024)/2006, wydana na podstawie  

zarządzenia Nr 182 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.12.2006 r. w sprawie 

przyznania Ministrowi Sportu środków w kwocie 339,0 tys. zł na zagospodarowanie 

nowej siedziby Ministerstwa Sportu przy ul. Senatorskiej 14.  

[Dowód: akta kontroli, str.1027-1033] 

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej D. Atłas wyjaśnił, Ŝe ocena 

moŜliwości wykorzystania przyznanych środków do końca 2006 r., z zachowaniem 

wymogów określonych w art. 138 ustawy o finansach publicznych, spoczywała 

na organie występującym z wnioskiem, tj. Ministrze Sportu.  

[Dowód: akta kontroli, str.1093] 

Minister Finansów, realizując dyspozycje zawarte w uchwałach Rady Ministrów, 

rozdysponował limity wydatków, m.in. do: 

− części 32 – Rolnictwo, w wysokości 3.000,0 tys. zł na dofinansowanie kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych oraz społeczno zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec Unii Europejskiej. Podstawę prawną dla tej uchwały stanowił art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy 

o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 200, poz. 1472); 

Decyzja Ministra Finansów (z dnia 11.12.2006 r., nr RW-1/4135/55/06/694) została 

wydana na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 189/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.                                             

    [Dowód: akta kontroli, str. 911-925]  

− części 20 – Gospodarka, w wysokości 2.775,3 tys. zł na uregulowanie przez Ministerstwo 

Gospodarki kolejnej naleŜności wobec firmy Sołtysiński & Szlęzak za obsługę prawną 

sporu inwestycyjny pomiędzy Rządem RP a Cargil Inc. Decyzja Ministra Finansów 

(z dnia 23.08.2006 r., nr RR-6/4135/160/06/Cargill/ER/2149) wydana została 
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na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 69/2006 z dnia 15.05.2006 r., przyznającej 

środki w wysokości 3.000,0 tys. zł.  

Ministerstwo Finansów na przedmiotowy cel rozdysponowało w okresie 2004-2006 

środki w kwocie ogółem 5.796,3 tys. zł, z tego: 

− w 2004 roku – 412,8 tys. zł z rezerwy ogólnej (decyzja Ministra Finansów z dnia 

23.07.2004 r., wydana na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 90/2004 z dnia 

14.04.2004 r.), 

− w 2005 r. – 228,6 tys. zł, z tego: 34,1 tys. zł z rezerwy ogólnej oraz 194,5 tys. zł 

z rezerw celowych) 

− w 2006 r. - 5.154,9 tys. zł, z tego: 3.000,0 tys. zł z rezerwy ogólnej oraz 2.154,9 tys. zł 

z rezerw celowych.                                              [Dowód: akta kontroli, str.1045-1079] 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa, 

Jerzego Indry, Ministerstwo Gospodarki nie zaplanowało ww. wydatków w budŜecie 

części 20, gdyŜ w listopadzie w 2005 r. dysponowało ono jeszcze niewykorzystaną na ten 

cel kwotą 1.200,0 tys. zł. WzmoŜenie prac kancelarii nad postępowaniem arbitraŜowym 

wyczerpało przewidziane na ten cel środki. W 2006 r. spór nie został zakończony. 

Departament - na etapie sporządzania wyjaśnień dla kontrolerów NIK - nie posiadał 

informacji, czy środki na prawną obsługę omawianego sporu zostały zaplanowane 

w ramach budŜetu Ministra Gospodarki na 2007 r. 

 [Dowód: akta kontroli, str.1185-1187] 

Środki z rezerwy ogólnej ujęte w wydatkach budŜetu państwa, które w 2006 r. 

nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

W uzasadnieniu 5 decyzji Ministra Finansów  (spośród 30 objętych szczegółowym 

badaniem) w sprawie zmian w budŜecie państwa w 2006 r. w części 81 – Rezerwa ogólna, 

zawarto stwierdzenia następującej treści: ”środki niewykorzystane do końca 2006 r. podlegają 

zwrotowi do budŜetu państwa” lub ”środki budŜetowe muszą być wydatkowane do końca 

2006 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 

budŜetowego”                                                                 [Dowód: akta kontroli, str. 1151-1153] 

Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu BudŜetu Państwa A. Kęczkowskiej, dotyczące 

przyczyn zamieszczenia podanej wyŜej klauzuli, podane zostały w dalszej części niniejszego 

protokołu kontroli.  
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Na podstawie porównania załącznika Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego (Dz.U. Nr 232, poz. 1689) z danymi zawartymi w wydrukach 

z ewidencji rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2006 r. oraz z decyzjami Ministra Finansów 

w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. (w cz. 81 – Rezerwa ogólna) ustalono, 

co następuje. 

Ze środków uruchomionych w 2006 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono co najmniej 

945,9 tys. zł do wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego. Prezentują to dane zawarte w poniŜszej tabeli: 

(tys. zł) 

 
 
L.p. 

 
 
Część budŜetowa/  
nazwa zadania/ 
decyzja MF w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. 

Numer 
pozycji w 
zał. Nr 1 
do rozporz. 
RM*/ 

Kwota  
uruchomionych 
środków  

Kwota 
przeniesiona 
do wydatków 

niewygasających 
      

 
 

% 
(6:5) 

1 2 3 5 6 7 

 Ogółem, 
 -    z tego: 

        - 1.294,0     945,9 73,1 

Cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów     1. 
• adaptacja pomieszczeń KSAP oddanych do dyspozycji 
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej 
Dec z dn. 19.09.2006 r., nr FS3-433-16-12/2006  

24   794,0    745,9 93,9 

2. BudŜety wojewodów, 
 -  z tego: 
Cz. 85/06 – Województwo lubelskie 
• dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego 
w miejscowości Terespol, który uległ zniszczeniu w 
wyniku poŜaru 
Dec. z dn. 29.05.2006 r., nr BP9-4135(31)/AB/232,238-

2006 

 
 

258 

 
 

500,0 

 
 

200,0 

 
 

40,0 

*/   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, 
      które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego (Dz.U. Nr 232, poz. 1689). 

[Dowód: akta kontroli, str. 1699-1703] 

II. REZERWY CELOWE 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 zaplanowano wydatki w części 83 – Rezerwy 

celowe (w 98 pozycjach), w dziale – 758 - RóŜne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe w wysokości 14.783.022 tys. zł, co stanowiło 6,5% planowanych wydatków 

budŜetu państwa (w 2005 r. – 5,9%).  

Autopoprawka do projektu ustawy budŜetowej na rok 2006 r. (wersja uwzględniająca 

zmiany i przesunięcia przyjęte na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30 listopada 2005 r. 
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i przekazana do Sejmu) przewidywała  wydatki w części 83 – Rezerwy celowe w 62 tytułach 

rezerw w łącznej wysokości 12.585.081 tys. zł.                       [Dowód: akta kontroli, str. 9-23]  

W trakcie prac parlamentarnych nad ustawą budŜetową na 2006 r. dodanych zostało 

36 nowych pozycji rezerw celowych (od poz. 66 do poz. 101) i w miejsce zadania 

oznaczonego poz. 55 „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju” 

wpisane zostało nowe zadanie (rezerwa zaplanowana w projekcie ustawy w poz. 55 została 

połączona z rezerwą z poz. 62).                                              [Dowód: akta kontroli, str. 15-23] 

W przypadku kaŜdej z 33 przedmiotowych rezerw celowych (spośród 36), Minister 

Finansów rozdysponował kwoty tych rezerw, przenosząc środki finansowe do jednej części 

budŜetowej (za wyjątkiem poz.: 72, 85 oraz 98), w tym: 17 rezerw dotyczyło wydatków 

części 39 – Transport.                                                    [Dowód: akta kontroli, str. 1433-1437]  

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu ElŜbiety Suchockiej-Roguskiej (z dnia 2 marca 2007 r.) 

wynika, Ŝe dysponenci poszczególnych części budŜetowych - realizujący przedmiotowe 

zadania (36 tytułów rezerw) – na etapie opracowywania projektu ustawy budŜetowej na rok 

2006 nie zgłaszali zapotrzebowania na środki ujęte w tych pozycjach rezerw.  

W ramach omawianych 36 rezerw celowych: 

− największą grupę stanowiło 17 rezerw, z których środki zwiększyły – w trybie 

wykonywania – budŜet części 39 – Transport. Minister Transportu, na etapie 

opracowywania projektu ustawy budŜetowej, nie występował do Ministra Finansów 

w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki na zadania, o których mowa 

w rezerwach celowych wymienionych w poz. 67,70, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 86, 88, 91, 

92, 97, 99 oraz 100. Odnośnie rezerwy ujętej w poz. 68 „Dofinansowane modernizacji 

linii kolejowej Poznań - Kluczbork” (w wysokości 20.000 tys. zł), Pani Minister 

wyjaśniła, Ŝe w materiałach przedłoŜonych przez Ministra Transportu, zawierających plan 

rzeczowy na 2006 r., uwzględniona została pozycja o charakterze ogólnym, tj. „Poprawa 

stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” z kwotą dofinansowania – 58.114 tys. zł; 

− z 5 tytułów rezerw (poz. 66, 79, 83, 94 oraz 101), które kwalifikowane były 

jako inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego, 4 z nich dotyczyły 

budowy i rozbudowy lotnisk regionalnych (Łódź - Lublinek, Lublin Świdnik, Kielce, 

Olsztyn Szymany). Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), 

inwestycje takie mogą być realizowane tylko poprzez kontrakty wojewódzkie. Środki 

na dofinansowanie zadań ujętych w kontraktach wojewódzkich planowane są corocznie 
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w odrębnej rezerwie celowej  (w 2006 r. była to poz. 11), a ich uruchomienie wiąŜe się 

z określoną procedurą. Właściwy w tym zakresie ze strony rządowej Minister Rozwoju 

Regionalnego na etapie opracowywania projektu ustawy budŜetowej nie występował 

o dodatkowe środki, o których mowa w omawianych rezerwach; 

− 3 tytuły rezerw (poz. 69, 80 oraz 96) obejmowały zadania inwestycyjne szkolnictwa 

wyŜszego. Zadania, o których mowa w rezerwach ujętych w poz. 80 „Program wieloletni 

„Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” Uniwersytetu Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie” oraz poz. 96 „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku 

przy ul. Weyssenhoffa w Bydgoszczy na Centrum Informatyczne Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego”- nie były przewidziane do realizacji przez resort szkolnictwa 

wyŜszego (brak ich w drukach planowania rzeczowego RZ-12). Odnośnie poz. 69 

„Wydatki na inwestycje szkolnictwa wyŜszego, w tym 5.000 tys. zł na kontynuację 

budowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie” (w wysokości 20.000 tys. zł) – resort 

szkolnictwa wymienił w druku RZ-12 zadanie pod nazwą „Budowa Kolegium 

Europejskiego w Gnieźnie – II etap/Zadanie nr 5 – sala gimnastyczna” z kwotą 

dofinansowania w 2006 r. – 1.200 tys. zł; 

− 2 tytuły rezerw (poz. 87 i 89) dotyczyły inwestycji lotniczych przejść granicznych 

Kraków - Balice i Katowice - Pyrzowice. W obu przypadkach wojewodowie (małopolski 

i śląski), przedkładając budŜet na 2006 r., nie zgłaszali dodatkowych potrzeb w tym 

zakresie. Odnośnie rezerwy ujętej w poz. 87 „Finansowanie inwestycji -modernizacja 

Międzynarodowego Przejścia Granicznego - dostosowanie Terminalu PasaŜerskiego MPL 

- im. Jana Pawła II Kraków - Balice do przepisów Układu z Schengen” (w wysokości 

20.000 tys. zł), Pani Minister wyjaśniła, Ŝe w planie rzeczowym złoŜonym 

przez Wojewodę Małopolskiego na druku RZ-12 ujęta została – sformułowana ogólnie – 

pozycja pod nazwą „Przystosowanie przejść granicznych (drogowych, lotniczych 

i kolejowych) do wymogów UE” z kwotą dofinansowania – 1.080 tys. zł. 

Odnośnie pozostałych rezerw celowych, ujętych w ustawie budŜetowej ustalono m.in., Ŝe: 

− poz. 67 „Środki na kontynuację rozbudowy i modernizacji  Portu Lotniczego Rzeszów – 

Jasionka” (16.000 tys. zł) – Minister Transportu nie zgłosił potrzeby utworzenia takiej 

rezerwy celowej; 

− poz. 95 „Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym wydatki w ramach projektu budowy 

Świątyni Opatrzności BoŜej” (20.000 tys. zł) - Minister Kultury, przedkładając plany 
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rzeczowe do projektu ustawy budŜetowej na 2006 r., nie wymienił projektu Świątynia 

Opatrzności BoŜej, nie zgłaszał takŜe zapotrzebowania na dodatkowe środki z tego tytułu; 

− poz. 98 „Budowa systemu ratownictwa medycznego” (70.000 tys. zł) – Minister Zdrowia 

nie zgłaszał  zapotrzebowania na dodatkowe środki z tego tytułu oraz konieczności 

utworzenia rezerwy; 

− poz. 71 „Środki na sfinansowanie rent sportowych dla uczestników Paraolimpiad - 

olimpijczyków niepełnosprawnych (1.300 tys. zł): 

Środki na realizację zadania zostały ujęte w rezerwie celowej, gdyŜ na etapie 

konstruowania projektu ustawy budŜetowej na 2006 r. nie istniała ustawowa podstawa 

prawna do przekazywania rent sportowych dla uczestników Paraolimpiad. Podstawę 

prawną do przekazywania środków uzyskano dopiero po nowelizacji ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, uchwalonej 8 września 2006 r. (ogłoszonej 

w Dz.U. Nr 208, poz. 1531 z  dnia 21 listopada 2006 r.) i obowiązującej od dnia 6 grudnia 

2006 r.; 

− poz. 72 „Wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru 

budowlanego, tj. Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu 

Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych” 

(10 000 tys. zł). Rezerwa wprowadzona została do ustawy budŜetowej na etapie prac 

parlamentarnych, w reakcji na katastrofę budowlaną (zawalenie się hali wystawienniczej), 

jaka miała miejsce 28 stycznia 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów 

Katowickich; 

− poz. 85 „Likwidacja wysypiska odpadów Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” 

4.000 tys. zł). Dysponentem środków przeznaczanych na dotacje dla Zakładów 

Chemicznych "Tarnowskie Góry" był Wojewoda Śląski. W ustawie budŜetowej na rok 

2006 wydatki te zostały zaplanowane w cz. 83 - Rezerwy celowe z uwagi na brak 

podstawy prawnej do udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładów Chemicznych 

"Tarnowskie Góry". Ustawa stanowiąca podstawę prawną dla tych dotacji, została 

uchwalona w IV kwartale 2006 r.; 

− poz. 90 „Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa” (200.000 tys. zł). Rezerwa powstała jako wynik prac 

parlamentarnych nad projektem ustawy budŜetowej i zgodnie z załoŜeniem miała 

charakter warunkowy, bowiem przepis art. 51 ustawy budŜetowej na rok 2006 upowaŜniał 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do uruchomienia środków rezerwy 
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w przypadku uzyskania dodatkowej kwoty dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości 

Rolnych do wysokości 240.000 tys. zł ponad kwotę 355.000 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli, str. 1453-1463]  

W wyjaśnieniach, Sekretarz Stanu E. Suchocka-Roguska podkreśliła, Ŝe wszystkie 

wydatki na zadania wymienione w części 83, w poz. od 66 do 101, zostały wprowadzone do 

projektu ustawy budŜetowej na rok 2006 jako odrębne pozycje rezerw celowych i Minister 

Finansów nie miał moŜliwości wpłynąć na sposób ich ujęcia w ustawie budŜetowej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1463] 

Suma utworzonych w projekcie ustawy budŜetowej na rok 2006 r. (wersja 

po posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30.11.2005 r.) rezerw celowych na wydatki, których 

szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być dokonany w okresie 

opracowywania budŜetu oraz na wydatki ujęte w rezerwach na podstawie postanowień innych 

ustaw wynosiła 5.854.734 tys. zł, co stanowiło 2,6% wydatków budŜetu państwa 

(224.695.391 tys. zł). 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 przedmiotowa suma rezerw celowych (8.034.551 tys. zł) 

stanowiła odpowiednio 3,6% wydatków budŜetu państwa (225.828.675 tys. zł). Było to 

zgodne z art. 102 ust. 3 ustawy o finansach publicznych . 

Szczegółowe dane w powyŜszym zakresie prezentuje poniŜsze zestawienie.  

 (w tys. zł) 

 
Wyszczególnienie 

Projekt ustawy na 
2006 rok 

Ustawa budŜetowa 
na 2006 r.  

Ogółem kwota wydatków  224.695.391 225 828 675 
Ogółem kwota rezerw celowych, w tym:  12.585.081 14.783.022 
- kwota rezerw, o których  mowa  art. 102 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych 

5.854.734 8.034.551 

                                 udział w kwocie wydatków budŜetu państwa  2,6% 3,6% 
- kwota rezerw na pozostałe cele, 
 z tego: 

6.730.347 6.748.471 

poz. 4 Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych 

306.892 
 

306.892 
*/  

poz. 5 Kredyty na infrastrukturę drogową i portową 1.540.747 1.540.747 
poz. 6 Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów 

wiejskich 8.500 8.500 
poz. 7 

Kredyty na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego 141.765 141.765 
poz. 8 

Kredyt na program łagodzenia w regionie śląskim 
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego oraz na zintegrowany program łagodzenia 
skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa i wielkiej 
syntezy chemicznej na terenie woj. małopolskiego 75.067 75.067 
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poz. 10 
Wydatki na integrację europejską, w tym 
współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy 
pochodzących z budŜetu UE, w tym … 4.649.376 4.667.500 

poz. 38 
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych 
środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji 
Finansowych 8.000 8.000 

*/  w wysokości przyjętej w projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. uwzględniając, Ŝe ogółem kwota rezerwy 
     (456.892 tys. zł) zarówno w projekcie, jak i w ustawie budŜetowej na 2006 r. nie uległa zmianie. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1479-1483, 1683]  

W trakcie 2006 r., po uzyskaniu opinii Komisji Finansów Publicznych, Minister 

Finansów utworzył 7 nowych rezerw celowych (od poz. 102 do poz. 108) przez przeniesienie 

zablokowanych wydatków z 17 części budŜetowych (w tym kwoty 578.575,9 tys. zł  z części 

83 - z poz.: 4, 12, 49, 61, 63 rezerw) na łączną kwotę 1.480.007,4 tys. zł. W wyniku tych 

zmian planowane wydatki w części 83 – Rezerwy celowe zostały zwiększone 

o 901.431,5 tys. zł, tj. o 6,1% do wysokości 15.684.453,5 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli, str. 183, 1389] 

Nowe rezerwy celowe utworzone przez Ministra Finansów 

Utworzenie w 2006 r. przez Ministra Finansów nowych rezerw celowych nastąpiło 

zgodnie z przepisami art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Rezerwy zostały 

przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa i na cele osobno wskazane 

w ustawie budŜetowej na 2006 r.                                   [Dowód: akta kontroli, str. 1389-1391] 

Były to następujące tytuły rezerw:  

–  poz. 102 „Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego – 

związanych z katastrofą budowlaną w dniu 28 stycznia 2006 r. na Śląsku” w wysokości 

1.000 tys. zł, została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 09.03.2006 r., po uzyskaniu 

pozytywnej opinii nr 9 Komisji Finansów Publicznych z dnia 09.03.2006 r., z zablokowanych 

przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP wydatków na rok 2006 w części 01 – Kancelaria 

Prezydenta RP. 

Środki z tej pozycji zostały rozdysponowane decyzją z dnia 10.03.2006 r.,  w kwocie 457,9 tys. zł 

( tj. w 45,8% kwoty przydzielonej).                                         [Dowód: akta kontroli str. 629, 697]  

–   poz. 103 „Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa” w wysokości  

38.402 tys. zł, została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 31.05.2006 

r., po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 21 Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.05.2006 r., 
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z zablokowanych przez Ministra Gospodarki wydatków w części 20 – Gospodarka. Środki 

z tej pozycji zostały rozdysponowane w 100%.                 [Dowód: akta kontroli, str. 629, 697]  

–   poz. 104 „Rezerwa celowa na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej” 

w wysokości – 100.000 tys. zł, została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 

12.10.2006 r., na podstawie upowaŜnienia zawartego w art. 49 ustawy budŜetowej na rok 

2006, po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 48 Komisji Finansów Publicznych z dnia 

10.10.2006 r., z zablokowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego wydatków w części 85/02 – 

Województwo dolnośląskie. Środki z tej pozycji zostały rozdysponowane w 100%. 

                                                                      [Dowód: akta kontroli, str. 629, 697-699]  

–   poz. 105 „Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa” 

w wysokości 17.000 tys. zł, utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 13.10.2006 r., 

po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 57 Komisji Finansów Publicznych z dnia 12.10.2006 r., 

z wydatków zablokowanych przez Wojewodę Lubuskiego w części 85/08 - Województwo 

lubuskie. Środki z tej pozycji zostały rozdysponowane w 100%. 

    [Dowód: akta kontroli, str. 629, 699-701]  

–    poz. 106 „Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa” 

w wysokości 48.136 tys. zł została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 

13.11.2006 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 61 Komisji Finansów Publicznych z dnia 

08.11.2006 r., z wydatków zablokowanych przez Szefa Kancelarii Sejmu (w cz. 02 – 

Kancelaria Sejmu) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w cz. 32 – Rolnictwo). Środki 

z tej pozycji zostały rozdysponowane w 100%.                   [Dowód: akta kontroli, str. 629, 701]  

–   poz. 107 „Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa” 

w wysokości – 578.575,9 tys. zł, została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 

11.12.2006 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 70 Komisji Finansów Publicznych z dnia 

29.11.2006 r., z wydatków zablokowanych przez Ministra Finansów (w cz. 83 – Rezerwy 

celowe), z tego w: 

- poz. 4 - Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych – 115.462,8 tys. zł, 

- poz. 12 - Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, 

w tym na podwyŜszenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 411.947,2 tys. zł, 

- poz. 49 - Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu na lata 2004-2006 – 29.755,3 tys. zł, 
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- poz. 61 - Koszty utworzenia i funkcjonowania nowych urzędów i jednostek 

organizacyjnych, w tym „Urząd Antykorupcyjny” – 14.585,6 tys. zł, 

- poz. 63 - Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku 

od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody … – 6.825,0 tys. zł. 

W piśmie z dnia 21.11.2006 r., skierowanym do Komisji Finansów Publicznych, Minister 

Finansów podał m.in., Ŝe wydatki zaplanowane w ustawie budŜetowej w ww. pozycjach 

rezerw celowych nie zostały w całości podzielone i rozdysponowane w ustawowym terminie, 

co wskazuje na nadmiar środków zaplanowanych na wymienione w poszczególnych 

pozycjach cele, wobec powyŜszego Minister Finansów podjął decyzję o zablokowaniu 

wymienionych wydatków.                                                    

Środki z tej pozycji zostały rozdysponowane w kwocie 578.569,8 tys. zł, tj. prawie w 100%. 

[Dowód: akta kontroli, str. 629, 703] 

–  poz. 108 „Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa” 

w wysokości – 696.893,5 tys. zł, została utworzona decyzją Ministra Finansów z dnia 

15.12.2006 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych z dnia 

15.12.2006 r., z wydatków zablokowanych przez dysponentów 12 części budŜetowych. 

Środki z tej pozycji zostały rozdysponowane w kwocie 696.888,7 tys. zł, tj. prawie w 100%. 

[Dowód: akta kontroli, str. 631-633, 705]   

Środki z nowoutworzonych rezerw zostały rozdysponowane przez Ministra Finansów 

590 decyzjami na łączną kwotę 1.479.454,3 tys. zł (w 2005 r. – 694 decyzje na kwotę 

3.009.486,8 tys. zł) i zwiększyły limity wydatków 51części budŜetowych, w tym 16 budŜetów 

wojewodów (123.140,0 tys. zł) i 22 budŜetów SKO (317,4 tys. zł). Niewykorzystana kwota 

553,1 tys. zł (0,04%) wystąpiła w 3 tytułach rezerw celowych, tj. w poz. 102,  poz. 107 

i poz. 108.                                                                        [Dowód: akta kontroli, str. 177, 1391]  

Zmiany przeznaczenia rezerw celowych 

W trakcie 2006 r. Minister Finansów uzyskał 16 pozytywnych opinii Komisji 

Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych na łączną kwotę 

934.875,5 tys. zł, tj. 6,3% kwoty rezerw, zaplanowanych w ustawie budŜetowej 

(14.783.022 tys. zł). Zmiany przeznaczenia dotyczyły 14 pozycji, tj.: 11, 12, 14, 15, 17, 22, 

24, 26, 31,39, 46, 64, 73, 85 (w 2005 r. - 21 pozycji). Największe zmiany wystąpiły w:   

- poz. 11 „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju 

regionalnego … –  208.567,0 tys. zł, tj. 17,3% zaplanowanej kwoty rezerwy, 
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- poz. 12  „Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, 

w tym na podwyŜszenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

oraz na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka” – 482.074,0 tys. zł, 

tj. 33,7% zaplanowanej kwoty rezerwy, 

- poz. 24  „Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa …” – 38.531,0 tys. zł, tj. 35,8% 

zaplanowanej kwoty rezerwy, 

- poz. 39 „Wydatki związane z wdroŜeniem Informatycznego Systemu Obsługi BudŜetu 

Państwa”  – 11.900,0 tys. zł, tj. 74,4% zaplanowanej kwoty rezerwy,  

- poz. 64 „Zakup szczepionki pandemicznej przeciwko wirusowi ptasiej grypy”                  

–  35.000,0 tys. zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty rezerwy, 

- poz. 73 „Sfinansowanie prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej S-8 

na odcinku Łódź - Sieradz przez Pabianice - Łask - Zduńską Wolę” – 10.000,0 tys. zł, 

tj. 100,0% zaplanowanej kwoty rezerwy, 

- poz. 85 „Likwidacja wysypiska odpadów Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry”    

– 4.000,0 tys. zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty rezerwy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 859, 1433-1439] 

          Na cele określone w opiniach Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów 

przeniósł z rezerw celowych 934.417,6 tys. zł, w tym m.in. na: 

− współfinansowanie  krajowych płatności obszarowych za rok 2006 w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej, rozpoczynających się w grudniu 2006 r., na łączną kwotę 208.567 tys. zł 

(z poz. 11 rezerw), 

− pomoc społeczną - 260.000 tys. zł (z poz. 12 rezerw), w tym na wypłaty jednorazowych 

zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte 

suszą (230.000 tys. zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania 

standardów w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

(30.000 tys. zł), 

− uzupełnienie dotacji celowych na realizację przez samorządy województw zadań 

z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej – 

350 tys. zł (z poz. 12 rezerw), 

− dotacje celowe dla gmin na wypłaty jednorazowych zasiłków  celowych rodzinom 

rolniczym, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r., w ramach  realizacji 

programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy – 

213.778,6 tys. zł (z poz. 12 i  poz. 46  rezerw), 
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− zadania z zakresu polityki rodzinnej, mieszczące się w ramach działalności statutowej 

Departamentu do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  – 21.724 tys. zł (z poz. 12 rezerw), 

− dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników – 21.858,4 tys. zł (z poz. 14, poz. 15 oraz poz. 17 rezerw), 

− sfinansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących 

wyborów i referendów – 48.043,3 tys. zł (z poz. 22 rezerw), 

−  subwencje dla partii politycznych – 23.708,5 tys. zł (z poz. 22 rezerw), 

− sfinansowanie wydatków wydziałów ekonomicznych w przedstawicielstwach 

dyplomatycznych i urzędach konsularnych, które zostały utworzone od 1 maja 2006 r. – 

38.531,0 tys. zł (z poz. 24 rezerw), 

− sfinansowanie przez izby skarbowe i urzędy skarbowe niezbędnych wydatków 

związanych z bieŜącym funkcjonowaniem organów podatkowych i ich działalnością 

statutową, m.in. kosztów zakupu papieru, tonerów, opłat pocztowych, 

telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i cieplnej, czynszów z tytułu najmu 

pomieszczeń, ochrony mienia – 11.900 tys. zł (z poz. 39 rezerw). 

[Dowód: akta kontroli, str. 707-713, 859, 1433-1439]  

W 2006 r. nastąpił spadek liczby tytułów rezerw celowych, objętych zmianą 

przeznaczenia  z  21 w 2005 r. do 14 w 2006 r. W porównaniu do roku 2005 powtórzyły się 

tytuły rezerw [tj. poz. 11, 17, 26, 39 (poz. 43 w 2005 r.)], w których dokonano zmian 

ich przeznaczenia.                                                                    [Dowód: akta kontroli, str. 1371]  

Rozdysponowanie rezerw celowych 

Minister Finansów  w ciągu 2006 r. rozdysponował środki z rezerw celowych (łącznie 

z nowoutworzonymi) w wysokości 15.206.129,3 tys. zł, co stanowiło 97,0% planowanych 

wydatków po zmianach (15.684.453,5 tys. zł). Nierozdysponowana kwota rezerw wyniosła 

478.324,2 tys. zł, tj. 3,0% planowanych wydatków po zmianach i dotyczyła łącznie 31 zadań 

(w 2005 r. – 41 tytułów), w tym m.in.: 

- poz. 10 „Wydatki na integrację europejską …” – 214.974,1 tys. zł, tj. 4,6% planu, 

- poz. 5 „Kredyty na infrastrukturę drogową i portową” – 189.968,8 tys. zł, tj. 12,3% planu, 

- poz. 11 „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju 

regionalnego…”–  20.580,8 tys. zł, tj. 1,7% planu, 
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- poz. 31 –  Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania …– 11.011,8 tys. zł, 

tj. 37,6% planu, 

- poz. 6 „Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich” – 8.500,0 tys. zł, 

tj. 100% planu. 

 [Dowód: akta kontroli, str.175-176, 1433-1439]  

Podział rezerw celowych przez Ministra Finansów  w 2006 r. nastąpił w terminach 

określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do dnia 15 października 

2006 r. z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy oraz rezerw 

przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1363-1367]  

Planowanie i rozdysponowanie rezerw celowych w 2006 r. według poszczególnych 

grup ekonomicznych prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Rozdysponowanie 
2005 

2006 r 

wg ustawy 
budŜetowej 

 budŜet po zmianach rozdysponowanie Lp 
Grupa 

ekonomiczna 
tys. zł % 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

9:3 
% 

9:5 
% 

9:7 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Ogółem 14.793.110,6 100,0 14.783.022,0 100,0 15.684.453,5 100,0 15.206.129,3 100,0 102,8 102,9 97,0 

1 Dotacje 
i subwencje 2.430.019,1 16,4 4.305.607,0 29,1 3.986.834,8 25,4 3.976.972,3 26,2 163,.7 92,4 99,8 

2 Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 1.138.353,0 7,7 101.550,0 0,7 101.550,0 0,6 100.353,0 0,7 8,8 98,8 98,8 

3 Wydatki 
bieŜące 
jednostek 
budŜetowych 8.308.800,8 56,2 6.365.082,0 43,1 7.706.449,4 49,1 7.456.342,2 49,0 89,7 117,1 96,8 

4 Wydatki 
majątkowe 2.915.937,7 19,7 4.010.783,0 27,1 3.889.619,3 24,8 3.672.461,8 24,2 125,9 91,6 94,4 

   [Dowód: akta kontroli str. 1685 ]  

Zwiększenie wydatków bieŜących jednostek budŜetowych w odniesieniu do kwoty 

zaplanowanej w ustawie budŜetowej wynikało przede wszystkim z utworzenia przez Ministra 

Finansów nowych rezerw celowych  (na podstawie opinii Komisji Finansów Publicznych), 

w łącznej wysokości - 1.480.007,4 tys. zł, z tego:  na dotacje i subwencje – 100.000 tys. zł 

(6,8%), na wydatki bieŜące jednostek budŜetowych – 1.380.007,4 tys. zł (93,2%). 

                 [Dowód: akta kontroli str. 1687]   

Minister Finansów dokonał przeniesień wydatków z części 83 – Rezerwy celowe 

do 128 części budŜetu państwa na łączną kwotę 15.206.129,3 tys. zł, w tym m.in. do: 

– 16 budŜetów wojewodów                                                                –    5.033.295,3 tys. zł, 
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– 46 budŜetów SKO                                                                            –          3.017,7 tys. zł, 

–  11 budŜetów sądów              –              372,5 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 235-243, 1689]  

W wyniku tych przeniesień zwiększone zostały plany finansowe w poszczególnych częściach 

klasyfikacji budŜetowej, w tym w kwotach: 

33 – Rozwój wsi                 -  3.698.264,3 tys. zł, 

39 – Transport                  -  1.462.731,7 tys. zł, 

73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych              -  1.182.302,0 tys. zł. 

29 – Obrona narodowa                -     653.589,2 tys. zł, 

20 – Gospodarka                 -     609.041,9 tys. zł, 

[Dowód: akta kontroli str. 235-237, 1689]  

W wyniku przeniesień z części 83 – Rezerwy celowe dokonano zwiększenia 

wydatków w 32 działach klasyfikacji budŜetowej, w tym w kwotach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo               -    4.585.052,2 tys. zł,  

600 –Transport i łączność               -    2.158.349,1 tys. zł, 

852 – Pomoc społeczna               -    1.692.113,1 tys. zł, 

753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne            -    1.108.100,0 tys. zł, 

150 – Przetwórstwo przemysłowe              -       721.285,8 tys. zł, 

[Dowód: akta kontroli str. 301, 1689]  

Minister Finansów dokonał podziału rezerw celowych w 2006 r. w terminach 

określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj.: 

− rezerwy na wydatki, których realizacja uwarunkowana jest zaciągnięciem kredytu 

w międzynarodowej instytucji finansowej oraz na wydatki związane z realizacją Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz programów i projektów realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej) oraz rezerwy przeznaczone na finansowanie 

zobowiązań Skarbu Państwa - zostały podzielone w okresie do końca roku budŜetowego, 

− pozostałe rezerwy - do dnia 15 października 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1363-1367]  

Minister Finansów – w przypadku niektórych rezerw celowych – dokonał przeniesień 

wydatków w całości lub w przewaŜającej kwocie do jednej części budŜetowej.  
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W sprawie przyczyn niezaplanowania wydatków na niŜej wymienione zadania 

(z wyłączeniem poz. 36 i poz. 58) w odpowiednich częściach budŜetu państwa, wyjaśnienia 

złoŜyła Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka – Roguska. 

− poz. 21 „Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają 

wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski oraz dla cudzoziemców 

ubiegających się o status uchodźcy” zaplanowana w wysokości – 22.500 tys. zł 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki w łącznej 

wysokości 22.492,3 tys. zł, z tego do: 

-    części 42 – Sprawy wewnętrzne            22.100,0 tys. zł, 

-    części 85/10 – Województwo łódzkie       29,5 tys. zł, 

-    części 85/14  – Województwo mazowieckie    189,5 tys. zł, 

-    części 85/20 – Województwo podlaskie     173,3 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1689-1691]  

Zgodnie ze złoŜonymi wyjaśnieniami, rezerwa nie mogła być zaplanowana w budŜecie 

konkretnego dysponenta części budŜetowej, gdyŜ została zaplanowana w dwóch 

obszarach: 

- w wysokości 22.100 tys. zł na utrzymanie w Polsce osób ubiegających się o status 

uchodźcy tj. na wyŜywienie, zakwaterowanie, zakup ubrań, a więc dla populacji 

obcokrajowców, której wielkości nie moŜna z góry zdeterminować (nie wiadomo, 

ile osób przybędzie do Polski i złoŜy wnioski o nadanie statusu uchodźcy właśnie 

u nas i czy wśród nich uda się ostatecznie zidentyfikować i wyróŜnić osoby, które 

były w swoim kraju prześladowane m.in. ze względu na wyznawane poglądy 

polityczne, religię czy rasę). Prezes Urzędu Repatriacji i Cudzoziemców rozpatrując 

wnioski obywateli innych państw o nadanie statusu uchodźcy, przeprowadza dokładne 

postępowanie administracyjne w oparciu o Konwencję Genewską o Ochronie 

Uchodźców, jak i polską ustawę o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium 

RP i w jego wyniku stwierdza bądź nie, Ŝe konkretni cudzoziemcy spełniają bądź 

nie spełniają kryteriów do otrzymania statusu uchodźcy w RP. Przez cały czas 

postępowania administracyjnego osoby te (wraz z rodzinami i małoletnimi) korzystają 

z zakwaterowania w ośrodkach dla uchodźców, otrzymując wyŜywienie i odzieŜ, 

a takŜe korzystają ze świadczeń medycznych. 

- w wysokości 400 tys. zł w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 

dla powiatów, na terenie których osiedlać się będą cudzoziemcy posiadający status 

uchodźcy z przeznaczeniem na pomoc mającą na celu wspieranie procesu 



 24 

ich integracji (pomoc w okresie nie dłuŜszym niŜ 12 miesięcy, obejmująca 

świadczenia pienięŜne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne 

poradnictwo wspierające proces integracji). Na etapie planowania nie wiadomo 

z góry, do którego powiatu trafią takie osoby, ile będzie takich osób, gdyŜ często 

osoby te zatrzymują się w Polsce jako w „kraju tranzytowym”, jak długo (ile 

miesięcy) będą wymagali wsparcia, jaki jest ich stopień opanowania języka polskiego 

i jak długo wymagać będą nauki języka polskiego itp.                                 [Dowód: 

akta kontroli, str. 1465-1467]  

− poz. 36 „Środki na realizację Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia” 

zaplanowana w wysokości – 7.720 tys. zł; 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki 

w zaplanowanej kwocie do części 85/12 – województwo małopolskie.  

[Dowód: akta kontroli, str. 1691]  

  Zastępca Dyrektora Departamentu BudŜetu Państwa Piotr Dragańczuk wyjaśnił, 

Ŝe Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap II na lata 2002 – 2006 został 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.11.2002 r. Zgodnie z Programem, w którym  

określone zostały zadania rzeczowe oraz źródła ich finansowania, środki z budŜetu 

państwa ustala się w rezerwie celowej. W ustawie budŜetowej na rok 2006 środki 

tej rezerwy ujęto w wysokości wynikającej z Programu.  [Dowód: akta kontroli, str. 1667] 

− poz. 39 „Wydatki związane z wdroŜeniem Informatycznego Systemu Obsługi BudŜetu 

Państwa”, zaplanowana w wysokości – 16.000 tys. zł. 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki w łącznej 

wysokości 15.569,3 tys. zł, z tego do:  

- części 19 – BudŜet, finanse publiczne i instytucje finansowe              - 15.549,3 tys. zł, 

(z tego: 11.900 tys. zł w ramach dokonanej zmiany przeznaczenia środków),  

- części 46 – Zdrowie            -        20,0 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1691] 

Zgodnie ze złoŜonymi wyjaśnieniami, zasadnicza część zaplanowanych środków 

na zadanie wymienione w tej rezerwie miała być przeznaczona na zakup sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usług niezbędnych dla zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania systemu. Na etapie opracowywania projektu ustawy budŜetowej 

istniały następujące potencjalne warianty zakupu ww. sprzętu i usług: 
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- zakup sprzętu na własność bądź wykupienie w centrum przetwarzania danych 

odpowiedniej mocy obliczeniowej (istotna róŜnica w kosztach, jak równieŜ klasyfikacji 

wydatków odpowiednio: jako majątkowe lub bieŜące), 

- umiejscowienie zakupionego sprzętu w zewnętrznym centrum przetwarzania danych 

bądź w Ministerstwie Finansów (istotna róŜnica w kosztach a ponadto w klasyfikacji 

wydatków: wykupienie usługi hotelingu – wydatki bieŜące bądź adaptacja pomieszczeń 

w gmachu MF – wydatki majątkowe), 

- utrzymanie Systemu, realizowane przez słuŜby Ministerstwa Finansów bądź podmiot 

zewnętrzny (róŜnica w kosztach). 

Nie było moŜliwe dokładne określenie kwoty wydatków niezbędnej dla rozwoju aplikacji 

w roku 2006 (np. wynikającego ze zmian w prawie mających wpływ na funkcjonalność 

Systemu). Natomiast z powodu konieczności zapewnienia środków na to zadanie 

i jednocześnie utrzymania niezbędnej elastyczności w ich wydatkowaniu w zaleŜności 

od przyjętego wariantu, istniały przesłanki zaplanowania ich w rezerwie celowej 

na 2006 r.                                                                            [Dowód: akta kontroli, str. 1467]  

− poz. 42 „Pracownie internetowe w szkołach oraz zakup autobusów szkolnych”, 

zaplanowana w wysokości – 37.000 tys. zł. 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki 

w zaplanowanej kwocie do części 30 – Oświata i wychowanie.  

[Dowód: akta kontroli, str. 1691] 

Zgodnie ze złoŜonymi wyjaśnieniami, środki na cele, o których mowa w nazwie rezerwy, 

planowane były juŜ od kilku lat. Podstawą ich rozdysponowania w trybie wykonywania 

budŜetu jest, zawarte w art. 47 ustawy budŜetowej na 2006 r., upowaŜnienie dla ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzania centralnego zakupu 

wyposaŜenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

oraz  autobusów szkolnych przeznaczonych do dowoŜenia dzieci do szkół. W związku 

z wynikającym z tego zapisu charakterem zakupu (centralny), jak równieŜ z uwagi na fakt, 

Ŝe zarówno kwestia kształtowania się procesu komputeryzacji, jak i dowozu dzieci do szkół 

był przedmiotem zainteresowania komisji sejmowych i senackich, uzasadnione było 

wyodrębnienie tych środków poprzez ujęcie w rezerwie celowej i rozdysponowywanie 

w trybie decyzji Ministra Finansów. W pracach nad projektem ustawy budŜetowej na rok 

2007 – zgodnie z zaleceniami NIK – podjęta została decyzja o włączeniu do części 

budŜetowej wydatków planowanych dotychczas w ramach tej rezerwy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1467-1469]  
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− poz. 57 „Realizacja sieci Natura 2000”, zaplanowana w wysokości – 10.000 tys. zł. 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki 

w zaplanowanej kwocie do części 41 – Środowisko.   

Zgodnie ze złoŜonymi wyjaśnieniami, środki zaplanowane w rezerwie  przeznaczone 

były m.in. na finansowanie zadań związanych z koordynowaniem obszarów Natura 2000, 

sprawowaniem nadzoru nad poszczególnymi obszarami, opracowywaniem planów 

ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków, przeprowadzaniem inwentaryzacji 

siedlisk leśnych i nieleśnych, rozbudową systemu zarządzania informacją o sieci Natura 

2000. Na etapie opracowywania projektu ustawy budŜetowej na rok 2006 nie był znany 

szczegółowy zakres zadań, a tym samym wielkość środków niezbędna na ich realizację. 

W tej sytuacji środki przeznaczone na omawiane cele zostały ujęte w rezerwie. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1469]  

− poz. 58 „Środki na wzrost zatrudnienia w SłuŜbie Więziennej”, zaplanowana 

w wysokości – 3.672 tys. zł. 

Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki 

w zaplanowanej kwocie do części 37 – Sprawiedliwość. 

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej D. Atłas wyjaśnił, co następuje. 

Na posiedzeniu w dniu 22.11.2005 r., Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu 

Ministrowi Sprawiedliwości dodatkowych środków dla więziennictwa na realizację 

programu „Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach penitencjarnych 

w latach 2006-2009” w kwocie ogółem 53.672 tys. zł. Przedmiotowa rezerwa 

w wysokości 3.672 tys. zł została utworzona w ramach powyŜszych środków, 

z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem od 1 października 2006 r. trzystu 

funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej do obsługi utworzonych (w ramach programu) 

4.000 nowych miejsc pracy dla skazanych i tymczasowo aresztowanych. Na etapie 

konstruowania ustawy budŜetowej na rok 2006 nie moŜna było ustalić dokładnego 

terminu uruchomienia etatów funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej, przewidzianych 

do realizacji powyŜszego celu.                                [Dowód: akta kontroli, str. 1709-1711]  

− poz. 59 „Środki na informatyzację w MSZ”, zaplanowana w wysokości – 3.000 tys. zł. 

 Minister Finansów rozdysponował kwotę rezerwy celowej, przenosząc środki 

w zaplanowanej kwocie do części 45 – Sprawy zagraniczne. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 1691]  
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Zgodnie ze złoŜonymi wyjaśnieniami, środki zaplanowane w rezerwie przeznaczone były 

na rozbudowę systemu informatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

i placówkach, w tym unowocześnienie przekazywania informacji między placówkami 

i centralą MSZ. Na etapie opracowywania projektu ustawy budŜetowej na rok 2006 

nie był znany ostateczny podział środków pomiędzy centralę MSZ a placówki, a zatem 

i klasyfikacja budŜetowa przedmiotowych wydatków. W tej sytuacji środki przeznaczone 

na informatyzację MSZ zostały ujęte w rezerwie.             [Dowód: akta kontroli, str. 1469]  

W 2006 r. Minister Finansów rozdysponował środki z rezerw celowych - zaplanowane 

w ustawie budŜetowej (poz. 4 – poz. 101 w cz. 83) - na cele wymienione w poszczególnych 

pozycjach - w łącznej kwocie 12.792.257,3 tys. zł, tj. w 86,5% 

 [Dowód: akta kontroli, str. 1693]  

Dane w zakresie rozdysponowania środków z niektórych rezerw celowych 

na wymienione w tych pozycjach cele, prezentuje poniŜsze zestawienie.   
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(w tys. zł) 

 
 
 
 
Poz. w cz. 83 – Rezerwy celowe 

Kwota 
rezerwy 
zaplanowana 
w ustawie 
budŜetowej  

Kwota 
rozdyspono-
wana na cel 
określony 
w opinii 
Komisji 
 Finansów 
Publicznych 

% 
planu 

Kwota 
wydatków 
zabloko- 
wanych 
przez MF 

% 
planu 

Kwota 
nierozdys-
ponowanych 
środków 

Kwota 
rozdyspono-
wana na cel 
określony 
w ustawie 
budŜetowej 

%  
planu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

poz.  4  „Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
               Ŝywiołowych” 456.892,0  -  - 115.463 25,3 150,8 341.278,4 74.7 
poz.  5  „Kredyty na infrastrukturę drogową i portową” 1.540.747,0 - - - - 189.968,8 1.350.778,2 87,7 
poz.  6  „Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich” 8.500,0 - - - - 8.500 0 0 
poz. 12  „Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń 
             rodzinnych, w tym na podwyŜszenie dodatku do zasiłku rodzinnego …” 1.430.000,0 482.074,0 33,7 411.947 28,8 - 535.979,0 37.5 
poz. 14  „Dofinansowanie kosztów wdraŜania reformy oświaty oraz zakładowego 
               funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 92.037,0 19.497,9 21,2  -  - - 72.539,1 78.8 
poz. 19  „Pomoc dla repatriantów” 12.000,0 -  - - 1.859,2 10.140,8 84,5 
poz. 22 „Realizacja programu wyposaŜania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielo- 
               zadaniowe, w tym podatek od towarów i usług - 427.900 tys. zł” 894.000,0 99.999,1 11,2  -  - 0,9 794.000,0 88.8 
poz. 38 „Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków  
               kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych” 8.000,0    - 2.970,1 5.029,9 62,9 
poz. 39 „Wydatki związane z wdroŜeniem Informatycznego Systemu Obsługi 
               i BudŜetu Państwa” 16.000,0 11.900 74,4 - - 430,7 3.669,3 22,9 

poz. 40  „Wpłata na rzecz Partnerstwa w Zakresie Ochrony Środowiska 
                w Obszarze Północnym” (NDEP)” 75,0 - - - - 75 0 0 
poz. 44  „WdroŜenie systemu tachografów cyfrowych” 5.000,0 - - - - 2.691,2 2.308,8 46,2 
poz. 49  „Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego 
                dostępu do internetu na lata 2004-2006” 32.000,0  -  - 29.755 93,0 - 2.245,0 7.0 
poz. 52  „Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium  
                Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany” 2.500,0 - - - - 2.500 0 0 

poz. 64  „Zakup szczepionki pandemicznej przeciwko wirusowi ptasiej grypy” 35.000,0 35.000,0 100,0  -  - - 0 0 
poz. 73  „Sfinansowanie prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej 
                S-8 na odcinku Łódź-Sieradz przez Pabianice-Łask-Zduńską Wolę” 10.000,0 10.000,0 100,0  -  - - 0 0 
poz. 85  „Likwidacja wysypiska odpadów Zakładów Chemicznych " Tarnowskie 
               Góry" 4.000,0 4.000,0 100,0  -  - - 0 0 

[Dowód: akta kontroli, str. 1693-1697] 
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Z wyjaśnień Sekretarz Stanu ElŜbiety Suchockiej-Roguskiej wynika, Ŝe przyczyną 

nierozdysponowania lub niepełnego rozdysponowania środków na wydatki zaplanowane 

w wyŜej podanych pozycjach rezerw celowych (za wyjątkiem poz. 39) w stosunku do kwot 

określonych w ustawie budŜetowej na rok 2006 był brak wniosków dysponentów części 

budŜetowych, złoŜonych w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 października 2006 r. (art. 133 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast planowanie tytułów rezerw celowych 

i środków zapewniających ich sfinansowanie odbywa się w oparciu o najbardziej aktualne 

prognozy wydatków na chwilę tworzenia projektu budŜetu państwa, co na skutek 

okoliczności prawnych i faktycznych niekiedy nie jest toŜsame z ostatecznym 

ich rozdysponowaniem w trybie wykonania. Prawidłowemu i racjonalnemu wykorzystaniu 

środków budŜetowych, ujętych w części 83 słuŜą instrumenty, stosowane przez Ministra 

Finansów, tj. zmiany przeznaczenia rezerw celowych i tworzenie nowych rezerw celowych 

na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa.                      [Dowód: akta kontroli, str. 1441-1447]  

Korekty decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa w 2006 r. 

Analiza 5.118 decyzji, przenoszących limity wydatków na 2006 r. z części 83 – 

Rezerwy celowe, wykazała, Ŝe Minister Finansów dokonał 274 korekt w 239 decyzjach, 

wprowadzających zmiany w rozdysponowaniu środków zaplanowanych w 38 pozycjach 

rezerw, z tego: 

– poz. 11 rezerw - 66 korekt (24,1% liczby korekt ogółem) w 58 decyzjach (24,3% liczby 

decyzji korygowanych), 

– poz. 45 rezerw - 40 korekt (14,6% liczby korekt ogółem) w 38 decyzjach (15,9% liczby 

decyzji korygowanych), 

– poz. 10 rezerw – 27 korekt  (9,9% liczby korekt ogółem) w 24 decyzjach (10,0% liczby 

decyzji korygowanych), 

– poz. 98 rezerw –  16 korekt  (5,8% liczby korekt ogółem) w 16 decyzjach  (6,7% liczby 

decyzji korygowanych), 

– poz. 41 rezerw – 19 korekt (6,9% liczby korekt ogółem) w 15 decyzjach (6,3% liczby 

decyzji korygowanych), 

– w pozostałych 32 rezerwach – łącznie 106 korekt (38,7% liczby korekt ogółem) 

w 88 decyzjach (36,8% liczby decyzji korygowanych).  

[Dowód: akta kontroli, str. 1403-1431]  
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Wskaźnik liczby korekt do liczby ogółem wydanych decyzji w 2006 r. wyniósł 5,4% 

i w stosunku do roku 2005 (4,1%) (197 korekt decyzji na  4812 decyzji ogółem), wzrósł 

o 1,3 punktu procentowego.  

Na dokonanie przez Ministra Finansów korekt, wydanych w 2006 r. decyzji w sprawie 

rozdysponowania limitu wydatków w poszczególnych pozycjach rezerw celowych, 

m.in. miały wpływ następujące okoliczności: 

• poz. 11 „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie rozwoju regionalnego …” 

W rezerwie zaplanowano 1.209.000 tys. zł, z czego 524.080 tys. zł (43,3%) stanowiły dotacje 

na wsparcie zadań wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich, 

dofinansowanych przez budŜet państwa wyłącznie ze środków krajowych. 

Środki w kwocie 524.080 tys. zł były uruchamiane przez Ministra Finansów zgodnie z częścią 

II, przyjętej przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Procedury pn. „Wsparcie środkami 

z rezerwy celowej budŜetu państwa (cz. 83, poz. 11) projektów wynikających z regionalnych 

programów operacyjnych, wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.).  

Zastępca Dyrektora Departamentu BudŜetu Państwa Piotr Drgańczuk wyjaśnił, Ŝe wszystkie 

korekty decyzji (18) zostały wprowadzone zgodnie z upowaŜnieniami, wynikającymi z pkt. 5 

i pkt. 6 Części II Procedury i były poprzedzone ich zaopiniowaniem przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, przekazywanym do Ministerstwa Finansów w formie odrębnego 

dokumentu. Przyczyną dokonania korekt (zmian w obrębie klasyfikacji budŜetowej 

i w kwotach dotacji celowej) było dofinansowanie innych projektów realizowanych w ramach 

tego samego działania, przemieszczanie projektów przewidzianych uprzednio do realizacji 

w ramach innego działania oraz realizacja rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu, 

na którym powstała tzw. „oszczędność poprzetargowa”. Tylko w sporadycznych przypadkach 

przyczyną korekty był błąd w symbolu klasyfikacji budŜetowej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1667-1669] 

Zastępca Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej Dorota Jaworska wyjaśniła, 

Ŝe korekty dokonane w decyzjach Ministra Finansów, uruchamiających rezerwy zaplanowane 

w ustawie budŜetowej w poz. 11 „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie rozwoju 

regionalnego …” (w części dotyczącej współfinansowania projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych) oraz w poz. 10 „Wydatki na integrację europejską …” wynikały 

m.in. z: 

– dokonanych zmian wprowadzonych w Ramowych Planach Realizacji Działań ZPORR, 
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– przenoszenia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŜetowej w związku 

z bieŜącą realizacją projektów i dotyczyły głównie przesunięć wydatków między 

wydatkami bieŜącymi i majątkowymi, 

– przesunięć okresu realizacji projektów w związku z podpisanymi aneksami do umów 

o dofinansowanie projektów (zmniejszenie planu wydatków dysponenta), 

– podawania przez dysponentów we wnioskach błędnych numerów działania lub nazw 

projektów   

W ocenie Departamentu, uniknięcie niektórych korekt moŜliwe byłoby w przypadku bardziej 

rzetelnego planowania wydatków przez niektórych dysponentów części budŜetowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1663-1665]  

• Poz. 45 „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”:  

Korekty dotyczyły decyzji Ministra Finansów, przyznających wojewodom środki 

na następujące cele: 

1) udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia,  

2) dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

Podstawę wydania decyzji na cele wymienione w pkt 1) stanowiła uchwała Rady Ministrów 

Nr 40/2006, która została w trakcie roku trzykrotnie zmieniona. Załączniki do tych uchwał 

zawierały harmonogramy realizacji zadań. Określono w nich poszczególne etapy procedury 

przekazywania środków, które m.in. nakładały na wojewodów obowiązek wystąpienia 

do Ministra Finansów z wnioskami o zwiększenie stosownych części budŜetowych w terminie 

poprzedzającym ostateczny termin zakończenia procedury przyjmowania wniosków 

od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie, tj. jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych. Weryfikacja zgłoszeń, warunkująca określenie 

prawidłowej klasyfikacji budŜetowej, moŜliwa była zatem dopiero po wystąpieniu 

dysponentów do resortu finansów o zwiększenie budŜetów.  

Wszystkie korekty planu wydatków zostały sporządzone na wnioski poszczególnych 

dysponentów i ich dokonanie było niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.  

Minister Finansów - w trakcie procedury uzgadniania projektów uchwał Rady Ministrów - 

wskazywał na moŜliwość potencjalnego pojawienia się komplikacji dotyczących prawidłowej 

realizacji zadań w powyŜszym zakresie.  
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Środki na cel określony w pkt 2) uruchamiane były zgodnie z pismem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.04.2006 r., zawierającym podział środków dla poszczególnych 

dysponentów. W związku wystąpieniem problemów z wykorzystaniem przez dysponentów 

przyznanych środków w określonym terminie, wystąpiła konieczność dokonania 

przez Ministra Finansów korekt w zakresie przeznaczenia środków budŜetowych, 

polegających na wykreśleniu słów „w okresie do czerwca 2006 r.”  Korekty dokonane zostały 

na wnioski wojewodów.                                       [Dowód: akta kontroli, str. 1653-1655, 1659]  

• poz. 41 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy 

społecznej ….”: 

Środki z tej rezerwy były uruchamiane na wnioski Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

sporządzane na podstawie wniosków wojewodów oraz na wnioski wojewodów, zawierające 

kwoty zwiększeń wydatków uzgodnione z MPiPS. Większość korekt decyzji Ministra 

Finansów dotyczyła uruchomienia tej części rezerwy celowej, która została zaplanowana 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), tj. na wypłatę 

od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł 

pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, do którego obowiązków naleŜy świadczenie pracy socjalnej 

w środowisku. Korekty dotyczyły głównie zwiększeń dotacji celowej na ww. cel 

lub przeniesień kwot dotacji  między rozdziałami, co było spowodowane niewłaściwym 

rozpoznaniem przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeb w odniesieniu 

do zatrudnionych pracowników socjalnych w róŜnych samorządowych jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej (np. w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy 

społecznej, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  powiatowych 

centrach pomocy rodzinie).                                              Dowód: akta kontroli, str. 1655-1659]  

• poz. 98 „Budowa systemu ratownictwa medycznego”  

Dysponentem środków ujętych w tej rezerwie był Minister Zdrowia. Z zaplanowanej 

w rezerwie kwoty 70.000 tys. zł, do 16 wojewodów zostało skierowane 39.999 tys. zł. 

Wniosek Ministra Zdrowia o zwiększenie z tego tytułu budŜetów wojewodów wpłynął 

do Ministerstwa Finansów w dniu 11.10.2006 r. i zawierał załączniki, w których 

przedstawiony był podział wymienionej kwoty na poszczególne województwa, klasyfikacja 

budŜetowa wydatków oraz beneficjenci. Po analizie załączników, Ministerstwo Finansów 

zakwestionowało prawidłowość wskazanej we wniosku klasyfikacji budŜetowej 

(we wszystkich pozycjach wskazano paragrafy właściwe dla zadań własnych samorządu 
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terytorialnego). Wątpliwości w tym zakresie zgłaszały równieŜ – w trybie roboczym – urzędy 

wojewódzkie. W niektórych przypadkach wojewodowie nadsyłali wnioski klasyfikujące 

środki w sposób odmienny od zaprezentowanego przez resort zdrowia, występując 

o zwiększenie ich budŜetów w paragrafach właściwych dla dotacji celowych otrzymanych 

z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W tej sytuacji, mając na uwadze upływający w dniu 15 października termin podziału rezerw 

celowych, Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka – Roguska zdecydowała o uruchomieniu kwoty 

39.999 tys. zł, wnioskowanej przez Ministra Zdrowia, dopuszczając przy tym moŜliwość 

dokonania w terminie do 15 listopada 2006 r.  – w trybie art. 133 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o finansach publicznych – korekt decyzji Ministra Finansów, informując o tym Ministra 

Zdrowia.                                                               [Dowód: akta kontroli, str. 1671, 1677, 1679]   

Analiza  30 decyzji (z 5.118), wytypowanych do kontroli, na łączną kwotę 

500.492,4 tys. zł, (3,3% łącznej kwoty rezerw), wykazała, Ŝe: 

– decyzje zostały wydane na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

– decyzje wydawane „z upowaŜnienia Ministra Finansów” były podpisane przez osoby 

do tego uprawnione;  

– terminowość wydania zbadanych decyzji, tj. okres liczony od daty wpływu wniosku 

do daty wydania decyzji, wahał się od 1 do 24 dni (w 28 przypadkach);  w przypadku 

2 decyzji, które zostały wydane po upływie 2,5 oraz 3 miesięcy od daty wpływu 

wniosku, termin ich wydania był uzasadniony koniecznością przeprowadzenia przez 

Ministra Finansów dodatkowego postępowania wyjaśniającego.       

 [Dowód: akta kontroli, str. 1191-1195, 1197- 1203,]  

Ewidencja rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz sprawozdawczość budŜetowa 

Ewidencja rozdysponowania limitów wydatków w części 81- Rezerwa ogólna  i części 

83 – Rezerwy celowe  w 2006 r. prowadzona była w Ministerstwie Finansów z pominięciem 

wymogów ewidencji księgowej, określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). W częściach 81 i 83 

nie wystąpiły operacje gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 

w związku z czym nie wystąpił obowiązek prowadzenia zakładowego planu kont, 

a w konsekwencji prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
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 Przeniesienie planowanych wydatków z części 81 i 83 do planu określonego 

dysponenta skutkowało moŜliwością dokonania wydatku przez tego dysponenta i dopiero taki 

wydatek był operacją gospodarczą. Dane, dotyczące ujętych w ustawie budŜetowej rezerw 

celowych i rezerwy ogólnej oraz sposobu rozdysponowania środków z tych rezerw, były 

ewidencjonowane w programie, napisanym przez pracownika Ministerstwa Finansów przy 

uŜyciu aplikacji Foxbase. Ewidencja obejmowała następujące elementy decyzji Ministra 

Finansów: nr kolejny, data decyzji, symbol decyzji, krótka treść, pełną klasyfikację 

budŜetową ora grupę ekonomiczną, pozycję w części 83 wg ustawy budŜetowej, część 

przeciwstawna, dział przeciwstawny, kwota zmniejszenia i zwiększenia. Dodatkowo 

prowadzona jest w Excel-u, ewidencja Uchwał Rady Ministrów i Zarządzeń Prezesa Rady 

Ministrów przyznających środki z rezerwy ogólnej w podziale na dysponentów odpowiednich 

części budŜetowych. Ewidencja słuŜyła do bieŜącej kontroli wykonania budŜetu.  

[Dowód: akta kontroli, str. 1305-1309]  

 Na podstawie prowadzonej ewidencji, Ministerstwo Finansów Departament BudŜetu 

Państwa sporządził miesięczne oraz roczne sprawozdania Rb-28 z wykonania wydatków 

budŜetu państwa za 2006 r.  Dane wykazane w tych sprawozdaniach były zgodne z danymi, 

zawartymi w - prowadzonej przez Ministerstwo - ewidencji rozdysponowania limitów 

wydatków w części 81  i części 83.                                          [Dowód: akta kontroli, str. 1307]  

Środki z rezerw celowych, ujęte w wydatkach budŜetu państwa, które w 2006 r. 

nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

W uzasadnieniu 28 decyzji Ministra Finansów  (spośród 30 objętych szczegółowym 

badaniem) w sprawie zmian w budŜecie państwa w 2006 r. w części 83 – Rezerwy celowe, 

zawarto stwierdzenia następującej treści: ”środki niewykorzystane do końca 2006 r. podlegają 

zwrotowi do budŜetu państwa”  lub ”środki budŜetowe muszą być wydatkowane do końca 

2006 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 

budŜetowego”                                                                  [Dowód: akta kontroli, str.1191-1195] 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu BudŜetu Państwa 

A. Kęczkowskiej zamieszczenie w decyzjach Ministra Finansów  klauzuli rozstrzygających 

wydatkowanie środków budŜetowych po 2006 r. uzasadnione było potrzebą radykalnego 

ograniczenia rosnącej z roku na rok tendencji do zgłaszania przez dysponentów wydatków 

do wykazu wydatków, które nie zostały zrealizowane w roku budŜetowym. Zjawisko to 

uznane zostało przez Parlament RP oraz przez NIK za nieprawidłowość w działaniu 
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administracji państwowej. Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem dalszych 

działań dyscyplinujących tą sferę wykonania budŜetu państwa a mianowicie rozwaŜane jest, 

w toku aktualnych prac nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych zawęŜenie katalogu 

wydatków niewygasających do tych wydatków, których źródłem finansowania są przychody 

z kredytów zagranicznych oraz środki unijne.”                [Dowód: akta kontroli str.1485-1489]  

W dniu 28.11.2006 r., z inicjatywy Departamentu BudŜetu Państwa, departamenty 

merytoryczne  przeprowadziły kontrolę wniosków dysponentów o ujęcie środków w wykazie 

wydatków, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego. W wyniku dokonanej 

kontroli okazało się, Ŝe pomimo klauzuli zawartej w decyzjach przyznających dysponentom 

środki z rezerw celowych, środki te zostały jednak zgłoszone do ujęcia w wykazie. 

W celu wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy, Sekretarz Stanu ElŜbieta Suchocka – 

Roguska skierowała do dysponentów pismo (z dnia 29.11.2006 r.) o szczegółowe 

uzasadnienie niewykorzystania tych środków. Nadesłane wyjaśnienia zostały 

przeanalizowane i wykorzystane do opracowania projektu rozporządzenia  w sprawie 

wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego, 

który następnie został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Finansów Publicznych 

oraz rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów.  

[Dowód: akta kontroli, str. 1645-1651]  

Na podstawie porównania załącznika Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego (Dz.U. Nr 232, poz. 1689) z danymi zawartymi w wydrukach 

z ewidencji rozdysponowania rezerw celowych w 2006 r. oraz z decyzjami Ministra Finansów 

w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. (w cz. 83 – Rezerwy celowe, w poz. 10, 11, 

22, 28, 29, 42, 47, 56, 57, 59, 61, 66, 79, 83, 87, 89, 91, 94, 98, 99), ustalono, co następuje. 

W 2006 r. uruchomione zostały środki z rezerw celowych w kwocie co najmniej  

228.497,2 tys. zł (tj. 13,1% kwoty uruchomionych rezerw celowych objętych analizą 

kontrolną), które zostały przeniesione do wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. 

nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 

Szczegółowe wyniki analizy kontrolnej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
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(tys. zł) 

 
 
L.p
. 

 
 
Część budŜetowa/  
nazwa zadania 
. 

Numer 
pozycji 
w zał. 
Nr 1 do 
rozporz. 
RM*/ 

Poz. 
rezerw 
celo-
wych 

Kwota 
urucho-
mionych 
rezerw 
celowych 

Kwota 
wydatków 
niewygasa-

jących 
w zał. Nr 1 

 
 

% 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem, 
   -    z tego: 

  1.740.477,0 

****/ 

228.497,2 13,1 

Cz. 17 – Administracja publiczna      1. 
• Kontynuacja umowy nr 150/2006 w zakresie 
dostosowania ksiąŜeczek paszportowych do potrzeb 
biometrii (…) 

 
29 

 
10 

 
7.463,6 

 
4.537,1 

 
60,8 

Cz. 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna      

• Monitoring i kontrola prac objętych projektem 
Phare 2003 „Zintegrowany system Katastralny – faza 
III”  

 
34 

 
10 

 
61.283,7 

 
525,5 

 
0,9 

2. 

• Zakup sprzętu komputerowego dla centrów 
wojewódzkich niezbędnego do budowy infrastruktury 
wspierającej słuŜbę geodezyjną i kartograficzną na 
potrzeby kontroli opracowań oraz monitorowania 
realizacji procesu ewidencji gruntów i budynków 

35 10 jw. 946,0 1,5 

3. Cz. 19 – BudŜet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe 
• Zakup urządzeń rentgenowskich – podprojekt 2.1 
w ramach Projektu Phare 2001PL0102.07 

 
56 

 
10 

 
11.073,0 

 
10.235,8 

 
92,4 

Cz. 20 – Gospodarka      

• Dopłata do umowy PL/001382794/02-0014 
na budowę statku B 588-III/7 – termin dostarczenia 
statku armatorowi do 28 lutego 2007 r. 

 
62 

 
56 

 
188.087,4 

 
14.308,6 

 
7,6 

 

• Prowizja dla BGK za czynności związane 
z udzieleniem dopłaty 

63 56 jw. 143,1 
 

0,1 

• Dopłata do umowy PL/001382794/03-0009x1 
na budowę statku B 178-I/19 – termin dostarczenia 
statku armatorowi do 28 lutego 2007 r. 

64 56 jw. 7.782,9 4,1 

• Prowizja dla BGK za czynności związane 
z udzieleniem dopłaty 

65 56 jw. 77,8 0,1 

• Dopłata do umowy 190021931/8184/13/03 
na budowę statku 8184/13 – termin dostarczenia statku 
armatorowi do 28 lutego 2007 r. 

66 56 jw. 8.114,1 4,3 

• Prowizja dla BGK za czynności związane 
z udzieleniem dopłaty 

67 56 jw. 81,1 0,1 

4.  

• Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 
przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. 
w Łysomicach pod nazwą: Fabryka Modułów LCD, 
w latach 2006-2010               (§ 6230) 

80 28 100.000,0 10.056,7 10,1 

Cz.  29 – Obrona Narodowa      5. 

• Inwestycje budowlane na lotniskach Łask i Poznań 
– Krzesiny 

 
114 

 
22 

 
650.916,0 

 
29.500,0 

 
4,5 

Cz.  30 – Oświata i wychowanie      6. 

• Sfinansowanie centralnego zakupu autobusów 
szkolnych 

 
117 

 
42 

 
14.000,0 

***/ 

 
14.000,0 

 
37,8 
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Cz. 39 – Transport      

• Środki na realizację obwodnicy miasta Krzepice 
w ciągu drogi krajowej nr 43 

 
160 

 
99 

 
4.000,0 

 
1.200,0 

 
30,0 

7. 

• Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi 
krajowej A-4  

161 91 5.000,0 1.300,0 26,0 

Cz.  41 – Środowisko      8. 

• Realizacja sieci Natura 2000 165 57 10.000,0 5.320,0 53,2 

Cz. 42 – Sprawy wewnętrzne      

• Budowa nowych oraz modernizacja istniejących 
obiektów dla granicznych jednostek organizacyjnych 
na zewnętrznej granicy UE 

 
174 

 

 
10 

 
238.677,3 

 
5.347,8 

 
2,2 

 

9. 

• Dostawa z rozmieszczeniem 10 kpl. urządzeń 
do wykrywania ludzi w zamkniętych przestrzeniach 
ładunkowych 

177 10 jw. 1.600,1 0,7 

Cz. 45 – Sprawy zagraniczne      10. 

• Dostawa i zainstalowanie sprzętu wraz 
z oprogramowaniem dla wydzielonej sieci MSZ 

 
184 

 
59 

 
3.000,0 

 
699,9 

 
23,2 

cz. 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne      

• Dostawa fabrycznie nowych samochodów 
osobowych róŜnych klas 

 
229 

 
61 

 
60.525,0 

 
3.900,0 

 
6,5 

• Systemy zabezpieczeń w obiekcie CBA 
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9 

230 61 jw. 4.000,0 6,7 

11. 

• Zakup urządzeń aktywnych 231 61 jw. 1.816,0 3,0 

Cz. 85/02 – Województwo dolnośląskie      

• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wleń 237 29 14.216,0 700,0 4,9 
• CzyŜynka Struga Lubomin etap I – odbudowa 
koryta potoku, Gm. Stare Bogaczowice 

239 29 jw. 500,0 3,5 

12. 

• Kontrakty wojewódzkie          244-249 11 33.459,0 3.231,6 9,7 

Cz. 85/06 – Województwo lubelskie      

• Kontrakty wojewódzkie 263, 
265-275 

 
11 

 
30.072 

 
12.566,1 

 
41,8 

13. 

• Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin 
w Świdniku  

264 79 14.000,0 1.142,2 8,2 

Cz. 85/08 – Województwo lubuskie      14. 

• Kontrakty wojewódzkie 277-284 11 12.351,0 5.635,3 45,6 

Cz. 85/10 – Województwo łódzkie      
 
• Kontrakty wojewódzkie 

290-291 
293-294 11 23.504,0 607,8 2,6 

15. 

• Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź - Lublinek  **/ 292 66 25.000,0 19.064,5 76,3 

Cz. 85/12– Województwo małopolskie      16. 

• Dostosowanie Terminalu PasaŜerskiego MPL im. 
Jana Pawła II Kraków - Balice do przepisów Układu 
z Schengen **/ 

 
297 

 
87 

 
20.000,0 

 
4.000,0 

 
20,0 

Cz. 85/16– Województwo opolskie      17. 

• Kontrakty wojewódzkie 309 11 11.477,0 258,7 2,2 

Cz. 85/18– Województwo podkarpackie      18. 

• Kontrakty wojewódzkie 321-328 11 29.750,0 5.618,0 18,9 

19. Cz. 85/20– Województwo podlaskie      

 • Kontrakty wojewódzkie 333-337 11 16.437,0 1.016,2 6,2 
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Cz. 85/24 Województwo śląskie      

• Rozbudowa Terminalu PasaŜerskiego i dostoso-
wanie Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) 
„Katowice” w Pyrzowicach do wymogów 
porozumienia wykonawczego z Schengen – etap 2005 
– 2007 

 
340 

 
89 

 
17.500,0 

 
8.820,5 

 
50,4 

• Kontrakty wojewódzkie 342-344 
346-347 

11 41.886,0 14.015,0 33,5 

20. 

• Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju **/ 

345 
 

83 10.000,0 10.000,0 100 

Cz. 85/26– Województwo świętokrzyskie      21. 
Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I 
– wykup gruntów i prace przygotowawcze 
(przedinwestycyjne)  

 
348 

 
94 

 
3.000,0 

 
3.000,0 

 
100 

Cz. 85/30– Województwo wielkopolskie      

• Adaptacja i modernizacja pomieszczeń, tj. przebu-
dowa Sali Obsługi Klienta w Oddziale ds. Paszportów 
w Poznaniu wraz z adaptacją dodatkowych 
pomieszczeń do wydawania paszportów 

 
350 

 
47 

 
550,0 

 
218,1 

 
39,7 

22. 

• Kontrakty wojewódzkie 352-356 11 29.329,0 8.706,0 29,7 

23. Cz. 85/32– Województwo zachodniopomorskie      
 • Kontrakty wojewódzkie 358-371 11 30.943,0 3.904,7 12,6 

*/        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, 
           które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego (Dz.U. Nr 232, poz. 1689). 

**/      Uruchomienie środków budŜetowych nastąpiło z zastosowaniem formuły dofinansowania  
           przewidzianej dla kontraktu wojewódzkiego (art. 42 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
           jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). 

***/   Cz ęść 30 otrzymała z poz. 42 rezerw środki w kwocie ogółem 37.000 tys. zł, w tym 14.000 tys. zł 

           dotyczyło zakupu autobusów szkolnych. 

****/ W przypadku poz. 11 rezerw celowych, w zestawieniu uwzględniono tylko kwotę środków 
           rozdysponowanych z przeznaczeniem na dotacje na wsparcie zadań wybranych do realizacji w ramach 
           kontraktów wojewódzkich, dofinansowanych przez budŜet państwa wyłącznie ze środków krajowych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1497] 

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK po kontroli wykonania budŜetu za 2005 r. 

Po kontroli wykonania budŜetu państwa za 2005 r. w częściach 81 – Rezerwa ogólna 

i 83 – Rezerwy celowe, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskowała o opracowanie zasad 

zgłaszania i analizy zadań przed ujęciem ich w części 83. W odpowiedzi, Minister Finansów 

poinformował, Ŝe przy przygotowywaniu projektu ustawy budŜetowej na rok 2007 zostanie 

podjęta przez Ministerstwo próba określenia zasad kwalifikowania wydatków do ujęcia ich 

w rezerwach celowych a zasady te zostaną przekazane dysponentom części budŜetowych 

łącznie z limitami wydatków.  

 Kontrola wykazała, Ŝe na etapie planowania budŜetu państwa na rok 2007, w pismach 

przekazujących dysponentom części budŜetowych wstępne limity wydatków, Minister 

Finansów zawarł klauzulę następującej treści: „Zgodnie z zaleceniami NajwyŜszej Izby 
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Kontroli przewiduje się znaczące ograniczenie rezerw celowych w 2007 roku. W związku 

z tym w trakcie prac nad projektem ustawy budŜetowej, w uzgodnieniu z Panem/Panią 

Minister, wydatki z rezerw celowych włączone będą do właściwych części budŜetowych”. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1451, 1471-1473]  

  Według wyjaśnień Sekretarz Stanu ElŜbiety Suchockiej-Roguskiej na etapie 

planowania budŜetowego na rok 2007 (projekt budŜetu państwa stanowiący przedłoŜenie 

rządowe), Ministerstwo Finansów dołoŜyło wszelkich starań, aby wydatki moŜliwe 

do uwzględnienia w częściach budŜetowych, nie stanowiły odrębnych tytułów rezerw 

celowych, m.in. planowane w latach ubiegłych w ramach rezerw celowych wydatki na: 

pracownie internetowe w szkołach oraz zakup autobusów szkolnych, tworzenie 

i funkcjonowanie publicznych uczelni zawodowych. W wydatkach poszczególnych części 

budŜetowych zostały ujęte: 

− dopłaty do Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich 

− dopłaty wyrównawcze do kontraktów na statki, 

− środki na zapewnienie odbycia staŜu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, 

pielęgniarek i połoŜnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE, 

− środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych 

przekazywane w formie dotacji celowej NFZ i gminom zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), 

− świadczenia pienięŜne dla byłych medalistów igrzysk paraolimpijskich, 

− środki na realizację Rządowego Programu Wieloletniego „Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich”. 

Poczyniono równieŜ starania zmierzające do włączenia do części budŜetowych wszystkich 

moŜliwych wydatków planowanych w ramach kwot rezerw celowych, m.in. w zakresie 

pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy, pokrycia wydatków 

na realizację programu wieloletniego „WyposaŜenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w samoloty wielozadaniowe”.                              [Dowód: akta kontroli, str. 1451-1453, 1473]  

 

Kontrolerzy poinformowali Ministra Finansów o przysługującym mu z mocy art. 55 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, prawie zgłoszenia w terminie 14 dni 

od daty otrzymania protokołu kontroli, przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeŜeń 
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na piśmie co do ustaleń w nim zawartych. Jednocześnie kontrolerzy poinformowali Ministra 

Finansów o przysługującym mu z mocy art. 57 ust. 1 ustawy o NIK, prawie odmowy 

podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złoŜenia na tę okoliczność, 

w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy. 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. Minister Finansów został poinformowany 

o przysługującym mu z mocy art. 59 ust. 2 ustawy o NIK, prawie złoŜenia wyjaśnień, 

co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole 

kontroli. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 

1/2007. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden wręczono w dniu 26 marca 2007 r. Ministrowi Finansów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1713] 

   
   
       Kontrolerzy NIK: 

    
  Halina Siembor 

  główny specjalista k.p. 

  ...................................... 
        

      Joanna Haus 

   starszy inspektor k.p. 

  ...................................... 

Warszawa, dnia 26 marca 2007 r. 

 

Minister Finansów 

 

 

.......................................... 

Warszawa, dnia .......................... 2007 r. 

 


