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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Ministerstwo Finansów  

w zakresie wykonania budŜetu państwa w 2008 r. – zbiorcze dochody i wydatki budŜetu 

państwa, plany finansowe zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych  

i państwowych funduszy celowych oraz rozdysponowanie dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

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

podpisanym w dniu  2 czerwca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe kwoty dochodów i wydatków, podane w „Sprawozdaniu 

Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.”, 

stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budŜetowych dysponentów 

poszczególnych części. 

Dochody budŜetu państwa wyniosły 253.547,3 mln zł i były o 28.344,8 mln zł,  

tj. o 10,1% niŜsze od kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej. Na niskie wykonanie 

planowanych dochodów wpływ miało przede wszystkim niewykonanie planu wpłat środków 

z Unii Europejskiej i innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z tego tytułu  

nie pozyskano 20.543,1 mln zł, tj. 58,2% planowanych środków. Mniejszy, ale takŜe istotny 
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wpływ na niewykonanie planu dochodów miała realizacja planowanych dochodów 

podatkowych.  

Wydatki budŜetu państwa w 2008 r. wyniosły 277.893,5 mln zł i były niŜsze  

o 31.089,3 mln zł, tj. o 10,1% od kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej. Na niŜszą 

realizację planu wpłynęło niewykonanie wydatków przeznaczonych głównie na finansowanie 

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (o 20.103,6 mln zł), wydatków bieŜących 

jednostek budŜetowych (o 3.336,7 mln zł) i wydatków majątkowych (o 2.022,0 mln zł). 

Wydatki sfinansowano dochodami w 91,2%, tj. na poziomie załoŜonym w ustawie 

budŜetowej. 

W 2008 r. utrzymały się róŜnice pomiędzy kwotami wydatków na dotacje celowe  

dla jednostek samorządu terytorialnego wykazanymi w rocznych sprawozdaniach Rb-28  

a dochodami z tego tytułu wykazanymi przez jednostki samorządu terytorialnego  

w sprawozdaniach Rb-27S. Mimo zmniejszenia tych róŜnic, w porównaniu do poprzedniego 

roku, łączna kwota wykonanych dochodów – z tytułu dotacji na zadania własne wykazana 

przez jednostki samorządu terytorialnego – była wyŜsza o 135,2 mln zł od wydatków 

wykazanych w sprawozdaniu Rb-28.  

W „Informacji o wykonaniu budŜetów jednostek samorządu terytorialnego” w pozycji 

dotacji celowych ujmowane są równieŜ dotacje rozwojowe. Zdaniem NIK, celowe byłoby  

z punktu widzenia przejrzystości, oddzielne prezentowanych danych o otrzymanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego dotacjach celowych i rozwojowych, tj. w podziale 

wynikającym z przepisów o klasyfikacji budŜetowej1. 

W 2008 r. Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2009 r. wydatki, które  

nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2008 r. w wysokości 3.907,6 mln zł,  

co w porównaniu do 2007 r. oznaczało wzrost o 46,4%. Przyczyną tego wzrostu było 

zwiększenie o 130,7% kwoty niewygasających wydatków na finansowanie programów  

i projektów z udziałem środków z UE. Pozostała kwota wydatków zmniejszyła się o 50,5%, 

co było zjawiskiem pozytywnym. 

Z kwoty 2.669,1 mln zł zaliczonej do wydatków 2007 r. wykorzystanych zostało  

w 2008 r. 83,1%. Dysponenci nie wykorzystali 451,0 mln zł. W odniesieniu do 2007 r.,  

w którym wykorzystano 70,7% kwoty zaliczonej do wydatków 2006 r. nastąpiła poprawa 

                                                 
1  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz.U z 2006 Nr 107, poz. 726 ze zm.). 
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wykorzystania środków niewygasających o 12,4 punktów procentowych. TakŜe wskaźniki 

realizacji tych wydatków w I kwartale 2009 r. (63% na finansowania programów i projektów 

z udziałem środków UE i ponad 56% na pozostałe zadania) dają podstawę sądzić, iŜ w 2009 r. 

wykorzystanie tych środków będzie na wysokim poziomie.  

W 2008 r. w porównaniu do 2007 r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem  

o 5.823,6 mln zł do kwoty 9.448,0 mln zł, w tym zobowiązań wymagalnych o 919,8 mln zł  

do kwoty 1.045,9 mln zł. Przyczyną było narastanie w ciągu roku opóźnień w realizacji wydatków  

i zakupów inwestycyjnych oraz ograniczenie w grudniu przez Ministra Finansów zasilania 

dysponentów w środki finansowe. Największy wzrost zobowiązań w 2008 r. wystąpił w części 

35 – Rynki rolne, a najwyŜsze zobowiązania wymagalne odnotowano w części 29 – Obrona 

narodowa.  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. wyniosły 142.569,0 mln zł  

i były wyŜsze o 8,5% od uzyskanych w 2007 r., natomiast wydatki wyniosły 145.182,6 mln zł  

i wzrosły o 12,4% w porównaniu do 2007 r. W 2008 r. budŜety jednostek samorządu 

terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 2.613,6 mln zł, wobec  

2.267,1 mln zł nadwyŜki w 2007 r. Główną przyczyną powstania deficytu był niŜszy napływ 

środków (o 1,9% w porównaniu do roku 2007 r.) z tytułu udziału jednostek samorządu 

terytorialnego w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wzrost  

w porównaniu z 2007 r. wydatków majątkowych o 17,9%. 

W 2008 r. transfery środków z budŜetu Unii Europejskiej do Polski osiągnęły wartość 

26.945,0 mln zł, wobec 28.129,2 mln zł w 2007 r. W stosunku do poprzedniego roku transfery 

te zmalały o 4,2%. Saldo bieŜących rozliczeń Polski z UE na 31 grudnia 2008 r. było dodatnie 

i wyniosło 2.312,6 mln zł.  

Szczegółowe omówienie wyników kontroli zawierające uwagi, oceny i wnioski  

z wykonania budŜetu państwa w 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawiła  

w informacjach opracowanych odrębnie dla kaŜdej części budŜetu państwa oraz  

dla poszczególnych państwowych funduszy celowych i agencji rządowych. Uwagi i wnioski 

w zakresie wykonania budŜetu państwa zostaną zawarte w analizie wykonania budŜetu 

państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2008 r., która zostanie przekazana odrębnie. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi  

Pana Ministra o informację o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia  

na piśmie do Kolegium 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały Kolegium NIK. 


