
 

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 

Warszawa,             kwietnia 2007 r. 

KBF-41003-1/07 
P/06/044 

Pani 
Prof. Zyta GILOWSKA 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Finansów 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu 

i Finansów skontrolowała Ministerstwo Finansów w zakresie wykonania budŜetu państwa 

w 2006 r. w części 81 – Rezerwa ogólna i części 83 – Rezerwy celowe.   

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

podpisanym w dniu 4 kwietnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Premier niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa 

za 2006 r. w części 81 – Rezerwa ogólna oraz w części 83 – Rezerwy celowe. 

1. Rezerwa ogólna – część 81 

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli roczne sprawozdanie budŜetowe Rb-28 z wykonania 

planu wydatków budŜetu państwa dla części 81 – Rezerwa ogólna przekazuje prawdziwy 

i rzetelny obraz nierozdysponowanego limitu wydatków w 2006 r. z rezerwy ogólnej, 

który wyniósł 5.025,5 tys. zł. 

W ustawie budŜetowej na rok 20062 ustalono rezerwę ogólną w kwocie 89.150 tys. zł, 

czyli 0,04% planowanych wydatków budŜetu państwa. Oznacza to, Ŝe wysokość rezerwy 

                                                           
1 j.t. DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937 ze zm. 
2 Ustawa budŜetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (DzU nr 35, poz. 244).  
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ogólnej spełniała wymóg określony w art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych3. 

W porównaniu z 2005 r. rezerwa była niŜsza o 4,1%. 

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 84.124,5 tys. zł. Nastąpiło to na podstawie 9 uchwał 

Rady Ministrów oraz 48 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, w wykonaniu których 

Minister Finansów wydał 110 decyzji na łączną kwotę 78.597,5 tys. zł. Ponadto Minister 

Finansów, korzystając z upowaŜnienia Rady Ministrów, wydał 27 decyzji na kwotę 

5.527,0 tys. zł.  

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2006 r. było zgodne z art. 134 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych oraz §1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 

2000 r. i rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą 

ogólną budŜetu państwa4, tj. dokonane przez właściwe organy i w kwotach określonych 

w tych przepisach. 

Minister Finansów, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2000 r., przedstawiał 

Radzie Ministrów do 10 dnia  kaŜdego miesiąca, informację o stanie rezerwy ogólnej. 

Decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. z tytułu 

zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej wydawane były bez zbędnej zwłoki i zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Rezerwy celowe – część 83 

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli roczne sprawozdanie budŜetowe Rb-28 z wykonania 

planu wydatków budŜetu państwa dla części 83 – Rezerwy celowe przekazuje prawdziwy 

i rzetelny obraz nierozdysponowanego limitu wydatków w 2006 r. z rezerw celowych, 

który wyniósł 478.324,2 tys. zł. 

Ustalone w ustawie budŜetowej na rok 2006 rezerwy celowe w wysokości 

14.783.022 tys. zł, zwiększone w trakcie 2006 r. do 15.684.453,5 tys. zł, rozdysponowane 

zostały w wysokości 15.206.129,3 tys. zł, tj. w 97,0%. Łączna kwota rezerw celowych 

do wykorzystania w 2006 r. była wyŜsza o 5,2% niŜ w roku 2005. 

Suma utworzonych w projekcie ustawy budŜetowej 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. W ustawie budŜetowej suma rezerw celowych stanowiła odpowiednio 

                                                           
3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
4 DzU nr 66, poz. 790 ze zm. oraz DzU nr 116, poz. 782 ze zm. 
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3,6% wydatków budŜetu państwa. Było to zgodne z art. 102 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

W projekcie ustawy budŜetowej na rok 2006 ujęto 62 tytuły rezerw celowych na kwotę 

12.585.081 tys. zł. W porównaniu do 2005 r. kwota rezerw celowych zwiększyła 

się o 1.593.430 tys. zł, tj. o 14,5%, a jej relacja do wydatków budŜetu państwa była 

wyŜsza o 0,3 punktu procentowego. Zmniejszyła się liczba rezerw celowych, które 

zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli nie spełniały wymogów określonych w art. 102 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. W części 83 pozostały jednak wydatki znane 

lub moŜliwe do przewidzenia na etapie tworzenia budŜetu w odpowiednich częściach 

budŜetowych. Dotyczyło to wydatków na realizację Strategicznego Programu Rządowego 

dla Oświęcimia (poz. 36), wdroŜenie Informatycznego Systemu Obsługi BudŜetu Państwa 

(poz. 39), pracownie internetowe w szkołach oraz zakup autobusów szkolnych (poz. 42), 

realizację sieci Natura 2000 (poz. 57), wzrost zatrudnienia w SłuŜbie Więziennej (poz. 58) 

oraz na informatyzację w MSZ (poz. 59). 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia kontynuację działań podjętych przez Ministra 

Finansów w celu ograniczenia rezerw celowych po kontroli wykonania budŜetu państwa 

w 2005 roku. Przy opracowywaniu projektu budŜetu na 2007 r. Ministerstwo Finansów 

podjęło działania, aby wydatki moŜliwe do uwzględnienia w częściach budŜetowych, nie 

stanowiły odrębnych tytułów rezerw celowych. 

Ustawa budŜetowa na 2006 r. zawierała 98 tytułów rezerw celowych (na rok 2005 – 

75 tytułów), w tym 36 wprowadzonych w trakcie prac parlamentarnych. Większość 

nowych tytułów rezerw przeznaczona była na wydatki, które powinny być zaplanowane 

w odpowiednich częściach budŜetowych, jednak na etapie projektowania budŜetu 

dysponenci części nie zgłaszali takiego zapotrzebowania. 

NIK nie wnosi uwag do sposobu utworzenia przez Ministra Finansów w trakcie roku 

budŜetowego 7 nowych tytułów rezerw oraz zmiany przeznaczenia 14 tytułów rezerw 

celowych. Było to zgodne z uregulowaniami art. 154 ust. 6 i 8 oraz art. 133 ust. 5 ustawy 

o finansach publicznych oraz uzasadnione potrzebami zgłoszonymi w trakcie roku 

budŜetowego przez dysponentów części budŜetowych. W porównaniu do 2005 r. wartość 

rezerw celowych, których przeznaczenie zostało zmienione (1.038.818,8 tys. zł), 

zmniejszyła się o 104.401,2 tys. zł. ObniŜeniu uległa takŜe liczba tytułów rezerw 

celowych objętych zmianą przeznaczenia. 
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Ponadto w trakcie 2006 r. Minister Finansów dokonał 274 korekt w 239 decyzjach 

wprowadzających zmiany w rozdysponowaniu 38 tytułów rezerw. Udział liczby korekt 

do liczby ogółem wydanych decyzji, w porównaniu do 2005 r. wzrósł o 1,3 punktu 

procentowego. Spowodowane to było m.in. niewłaściwym rozpoznaniem przez 

dysponentów sposobu finansowania zadań w momencie wnioskowania o przeniesienie 

limitu wydatków i dotyczyło wydatków na integrację europejską (poz. 10), dotacje celowe 

na zadania z zakresu pomocy społecznej (poz. 41), dofinansowanie Narodowego 

Programu Stypendialnego (poz. 45) oraz budowę systemu ratownictwa medycznego 

(poz. 98). Poza tym na liczbę korekt wpływ miały błędne dane (np. nazwa zadania, 

klasyfikacja budŜetowa) lub odmienne od faktycznego zapotrzebowania kwoty, zawarte 

we wnioskach o uruchomienie środków w ramach danej rezerwy. Powtórzyły się takŜe 

tytuły, w których dokonano korekt ich przeznaczenia. 

W 2006 r. Minister Finansów dokonał, na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, podziału rezerw celowych w terminie do 15 października 2006 r. 

z wyjątkiem rezerw, których utworzenie i podział wynikały m.in. z konieczności 

sfinansowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wraz z naleŜnymi odsetkami. 

Ministerstwo Finansów w celu obniŜenia poziomu środków z rezerw celowych i rezerwy 

ogólnej w wykazie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasły z upływem 

roku budŜetowego, w listopadzie 2006 r. przeprowadziło analizę wniosków, przekazanych 

przez dysponentów części budŜetowych. Dysponenci zobowiązani zostali do 

przedstawienia szczegółowego uzasadnienia niewykorzystania środków z rezerw. 

Wyjaśnienia te wykorzystano do opracowania projektu rozporządzenia w sprawie 

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

W porównaniu do roku 2005 kwota środków z rezerw celowych, przeniesionych 

do wydatków niewygasających, zmniejszyła się co najmniej o 42,3%, tj. z 395,9 mln zł 

do 228,5 mln zł.   

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 

o przestrzeganie zasad tworzenia rezerw celowych oraz bardziej wnikliwe weryfikowanie 

wniosków dysponentów o uruchomienie środków z rezerw celowych. 

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

Panią Premier o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, 
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bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich 

działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Premier prawo zgłoszenia na piśmie 

do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

Kolegium NIK. 

 

 

z upowaŜnienia 

Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli 

Dyrektor  
Departamentu BudŜetu i Finansów 

 

Waldemar Długołęcki 


