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WSTĘP
WSTĘP
1.

Analiza wykonania budŜetu państwa w 1995 roku

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 35 ust. 2 utrzymanych w mocy
przepisów konstytucyjnych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o NajwyŜszej Izbie Kontroli, przedkłada Sejmowi "Analizę wykonania budŜetu
państwa w 1995 roku".
Kontrolę wykonania budŜetu
za 1995 r. NajwyŜsza Izba Kontroli
przeprowadziła w I półroczu 1996 r., obejmując badaniem ministerstwa i urzędy
centralne, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Sejmu,
Kancelarię Senatu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd
Administracyjny, Państwową Inspekcję Pracy, urzędy wojewódzkie, a takŜe
pozostałych głównych dysponentów części budŜetowych takich, jak: Agencja Rynku
Rolnego, Polska Agencja Prasowa. W związku z kontrolą wykonania budŜetu
skontrolowany został równieŜ Narodowy Bank Polski. Ponadto w ramach tej kontroli
przeprowadzone zostały badania gospodarowania środkami finansowymi funduszy
celowych o charakterze państwowym, w tym 25 wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, a takŜe wojewódzkich ośrodków zatrudnienia
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zbadano równieŜ realizację 30 inwestycji
centralnych przewidzianych do zakończenia w 1995 r., gospodarkę finansową
wybranych jednostek słuŜby zdrowia, zakładów budŜetowych, gospodarstw
pomocniczych, środków specjalnych, a takŜe realizację zadań państwowych przez
niektóre jednostki niepaństwowe. Łącznie objęto kontrolą 319 jednostek.
W "Analizie" wykorzystano ustalenia kontroli wykonania budŜetu państwa
za 1995 r. oraz innych kontroli szczegółowych przeprowadzonych przez NIK w 1995 r.
i I półroczu 1996 r. W trakcie prac nad treścią "Analizy" korzystano ze sprawozdania
Rady Ministrów z wykonania ustawy budŜetowej za 1995 r., materiałów
sprawozdawczych i analitycznych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku
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Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnego Urzędu Planowania oraz
ekspertyz ekonomicznych i prawnych.
Analiza wykonania budŜetu państwa sporządzona przez NIK uwzględnia przede
wszystkim zgodność tego wykonania z ustawą budŜetową na 1995 r., przepisami
ustawy - Prawo budŜetowe i przepisami wykonawczymi w zakresie gospodarowania
środkami budŜetowymi. W toku kontroli badano stosowanie ustawy o zamówieniach
publicznych. Kontrolą w tym zakresie objęte były w kaŜdej jednostce wypłaty
z rachunków środków na finansowanie inwestycji.
Kontrola wykonania budŜetu przeprowadzona została pod względem legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK).
W
niniejszym
dokumencie
przedstawiono
realizację
załoŜeń
makroekonomicznych przyjętych do opracowania budŜetu państwa, omówiono
dochody i wydatki budŜetu państwa w 1995 r., niedobór budŜetu państwa, gospodarkę
pozabudŜetową, wykonanie budŜetu państwa przez poszczególnych dysponentów
głównych i fundusze celowe. Na zakończenie dokonano oceny wykonania budŜetu
państwa w 1995 r. ze wskazaniem wniosków, których realizacja, w opinii NajwyŜszej
Izby Kontroli, pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie finansów publicznych.
Rozmiary dochodów i wydatków odniesiono do kwot przyjętych przez Parlament
w ustawie budŜetowej, a takŜe do wielkości w 1994 r., pokazując zmiany o charakterze
strukturalnym. Dokonując analizy uwzględniono uwarunkowania społeczne
i gospodarcze realizacji budŜetu w 1995 r.

2.

Analiza wykonania załoŜeń polityki pienięŜnej w 1995 roku

NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK
przedkłada równieŜ "Analizę wykonania załoŜeń polityki pienięŜnej na 1995 r."
Kontrolę wykonania załoŜeń polityki pienięŜnej NajwyŜsza Izba Kontroli
przeprowadziła w I półroczu 1996 r. obejmując badaniem Narodowy Bank Polski
i Ministerstwo Finansów.
Podobnie jak w "Analizie wykonania budŜetu państwa" wykorzystano materiały
sprawozdawcze i statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów,
Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnego Urzędu Planowania oraz opinie
i ekspertyzy ekonomiczne.
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"Analiza" uwzględnia głównie zgodność prowadzonej w 1995 r. polityki
pienięŜnej z treścią Uchwały Sejmu RP w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na
1995 r.1.
Ponadto "Analiza" zawiera charakterystykę uwarunkowań, mających istotny
wpływ na realizację podstawowych celów polityki pienięŜnej, syntetyczną ocenę
wykonania załoŜeń, a takŜe wynikające z analizy wnioski.

1

Uchwała Sejmu RP z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1995 r.
(M.P. z 1995 r. Nr 2, poz. 16).
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CZĘŚĆ PIERWSZA - ANALIZA WYKONANIA BUDśETU
PAŃSTWA W 1995 ROKU
I.

REALIZACJA ZAŁOśEŃ MAKROEKONOMICZNYCH

Podstawą do opracowania budŜetu państwa na 1995 r. były przyjęte przez Rząd
dokumenty "Strategia dla Polski" i "Program społeczno-gospodarczy na lata
1994-1997", które przedstawiały diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz
kierunki działań niezbędne do utrzymania, a nawet wzmocnienia dynamiki procesu
przebudowy gospodarki.
Jako główne załoŜenia w tych programach przyjęto
trzech podstawowych celów: szybkiego wzrostu gospodarczego,
makroekonomicznej i systemowej, poprawy warunków Ŝycia.

osiągnięcie
stabilizacji

Sprecyzowanie tych celów znalazło swój wyraz w uchwale Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie załoŜeń polityki
społeczno-gospodarczej na 1995 r. (M.P. Nr 57, poz. 486).
1. Produkt krajowy brutto
Produkt krajowy brutto w 1995 r. zwiększył się w cenach stałych o 7%1 (wobec
5,2% w 1994 r., 3,8% w 1993 r. i 2,6% w 1992 r.). Wzrost ten był o 2 punkty
procentowe wyŜszy od przyjętych załoŜeń.
Na wysokie tempo wzrostu gospodarczego wpłynął m.in. wzrost produkcji
przemysłowej o 9,4% (zakładano 6,8%), budowlano-montaŜowej o 11,1% i rolniczej
o około 13%2 (zakładano 4,2%).
W skali całego roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu był o 2,7 punkta
procentowego niŜszy od osiągniętego w 1994 r. (12,1%). W sektorze prywatnym
produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 26%, a w sektorze publicznym obniŜyła się
o 1,3%. W porównaniu z 1994 r. wzrósł udział sektora prywatnego w produkcji
sprzedanej przemysłu z 39,4% do 44,5%.
Wysokie tempo wzrostu produkcji sprzedanej występowało w przemyśle
przetwórczym, gdzie produkcja sprzedana była wyŜsza niŜ w 1994 r. o 11,4%.
Produkcja w sekcji zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyła się
tylko o 0,6%, a w górnictwie i kopalnictwie spadła o 0,9%. W wyniku tego
1

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 1995 r. wraz z elementami prognozy, CUP, Warszawa, 4 marca
1996 r.

2

Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa, kwiecień 1996 r.
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w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu zwiększył się z 77,0% do 83,8% udział
przemysłu przetwórczego, a zmniejszył się z 12,8% do 6,5% udział górnictwa
i kopalnictwa oraz z 10,2% do 9,7% zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.
Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do 1994 r. uzyskano prawie we
wszystkich działach przemysłu, z wyjątkiem produkcji tkanin oraz górnictwa węgla
kamiennego i brunatnego. Największy wzrost wystąpił w produkcji: instrumentów
medycznych, precyzyjnych i optycznych (o 29,0%), mebli i pozostałej działalności
(o 24,8%), w działalności wydawniczej i poligraficznej (o 20,4%), maszyn i urządzeń
(o 19,3%), sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (o 18,8%),
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 18,2%), celulozowo-papierniczej (o 17,2%)
oraz maszyn i aparatury elektrycznej (o 15,0%).
Wzrost sprzedaŜy produkcji budowlano-montaŜowej, który wyniósł 11,1%
w 1995 r., był znacznie wyŜszy niŜ w 1994 r. (0,5%). W sektorze prywatnym
produkcja budowlano-montaŜowa wzrosła o 12,9%, a w sektorze publicznym obniŜyła
się o 1,6%. Nieznacznie w porównaniu z 1994 r. wzrósł udział sektora prywatnego
w sprzedaŜy produkcji budowlano-montaŜowej z 86,5% do 87,2%.
Na tak znaczny wzrost sprzedaŜy produkcji budowlano-montaŜowej w 1995 r.
wpływ miała przede wszystkim większa niŜ przed rokiem produkcja przedsiębiorstw,
których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budowli oraz inŜynieria
lądowa i wodna1.
Na ogólny wzrost w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. produkcji rolniczej o 13%
(wobec spadku o 9,3% w 1994 r.), złoŜyło się zarówno zwiększenie o 16% produkcji
roślinnej, jak i o 8% zwierzęcej.
Zbiory podstawowych ziemiopłodów w 1995 r. były wyŜsze niŜ w 1994 r.
i przewyŜszyły, z wyjątkiem ziemniaków i buraków cukrowych, średni poziom z lat
poprzednich. W 1995 r. nastąpił wzrost pogłowia trzody chlewnej o 6,3% i nieznaczny
wzrost pogłowia bydła o 1,0%.
Wzrost produkcji rolniczej wystąpił w sektorze prywatnym. W sektorze
publicznym miał miejsce spadek produkcji w porównaniu do 1994 r. o około 17%,
a udział tego sektora w wytwarzaniu produkcji rolniczej zmniejszył się w 1995 r.
do 4%.
W 1995 r. wyŜszy poziom niŜ zakładano osiągnęły: obroty handlu
zagranicznego, spoŜycie i nakłady inwestycyjne.

1

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 1995, GUS, 30 stycznia 1996 r
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Eksport w cenach stałych w porównaniu do 1994 r. wzrósł w 1995 r. o 16,7%
(zakładano 7,5%), a import o 20,5%1 (zakładano 5%). Korzystnie kształtowały się
relacje cenowe w obrotach handlu zagranicznego. Wskaźnik terms of trade
ukształtował się na poziomie 101,7 wobec 101,3 w 1994 r.
W 1995 r. spoŜycie wzrosło o 4,5%, w tym spoŜycie indywidualne o 4,9%
(zakładano wzrost spoŜycia indywidualnego o 3,5%). Był to pierwszy od kilku lat rok,
w którym nastąpił realny wzrost oszczędności i wierzytelności netto sektora
gospodarstw domowych.
Nakłady inwestycyjne w cenach porównywalnych w stosunku do wykonania
w 1994 r. wzrosły w 1995 r. o około 19% (zakładano 7%), wobec wzrostu w 1994 r.
o 8,2%. Nakłady na zakupy maszyn, urządzeń i środków transportowych zwiększyły
się o około 30%, przy wzroście nakładów na budynki i budowle o około 18%.
Utrzymała się wysoka dynamika nakładów ponoszonych przez jednostki sektora
prywatnego, w których w porównaniu z 1994 r. nastąpił wzrost nakładów w cenach
bieŜących o 68%.
W 1995 r. nastąpił znaczny napływ kapitału inwestycyjnego z zagranicy. Ogólna
kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 1995 r. wyniosła ponad 2,5
mld USD2 , tj. o 90% więcej niŜ w 1994 r.
Lepszy od oczekiwanego przebieg procesów gospodarczych pozwolił osiągnąć
wartość PKB w 1995 r. w cenach bieŜących w kwocie 286,0 mld zł3 (według załoŜeń
263,3 mld zł), tj. o 35,9% powyŜej wartości PKB w 1994 r. (210,4 mld zł). Wartość
PKB na 1 mieszkańca w 1995 r. przekroczyła 3 tys. USD, wobec 2,4 tys. USD przed
rokiem.
2. Ceny
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 1995 r. w porównaniu z 1994 r.,
wzrosły o 27,8%, a w relacji grudzień 1995 r. do grudnia 1994 r. o 21,6%. Tempo
inflacji było więc wyŜsze niŜ zakładano w ustawie budŜetowej (odpowiednio o 5,1 pkt
i 4,7 pkt), lecz uległo znacznemu obniŜeniu w stosunku do 1994 r. (odpowiednio
o 4,4 pkt i 7,9 pkt).
1

Biuletyn Statystyczny, GUS, kwiecień 1996 r.

2

Inwestorzy, którzy jednorazowo wnieśli co najmniej 1 mln USD.

3

Dane wstępne GUS: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa za 1995 r., Omówienie
tom I, str. 511.
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Do większego niŜ zakładano wzrostu cen konsumpcyjnych w 1995 r.
przyczyniły się m.in.:
- wyŜsze o prawie 2 pkt skutki zmian cen przechodzące z 1994 r.,
- ponad 6-krotnie wyŜszy niŜ prognozowano wzrost rezerw dewizowych w systemie
bankowym i związany z tym nadmierny wypływ pieniądza krajowego.
W 1995 r. nie wprowadzono wszystkich zaplanowanych podwyŜek cen, a część
zrealizowano z opóźnieniem i w mniejszej od załoŜonej skali.
Realizację harmonogramu zmian cen urzędowych w 1995 r. przedstawia
poniŜsze zestawienie:

Wyszczególnienie
Ceny zaopatrzeniowe
1) energia elektryczna
- plan
- wykonanie
2) gaz
- plan
- wykonanie
Ceny detaliczne
Towary, w tym:
1) wyroby spirytusowe
- plan
- wykonanie
2) leki
- plan
- wykonanie
Usługi, w tym:
1) energia elektryczna
- plan
- wykonanie
2) gaz
- plan
- wykonanie
3) centralne ogrzewanie
- plan
- wykonanie

I

II

Terminy wprowadzenia zmiany cen i ich wzrost w %
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

8
8

6
6

8
8

6,5
6,5

10

XI

XII

8
10

0,6

15

0,52

14
14

2

10
10

8
8

12
12

10
10
10

12

8
10

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Oprócz ww. zmian cen, Minister Finansów w 1995 r. trzy razy podwyŜszył
stawki podatku akcyzowego dla wyrobów tytoniowych i raz stawkę podatku
akcyzowego dla paliw silnikowych.
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W 1995 r. spośród cen towarów i usług konsumpcyjnych najwyŜszy był wzrost
cen usług, a najniŜszy cen artykułów Ŝywnościowych.
W 1995 r. ceny usług konsumpcyjnych były wyŜsze o 29,3% niŜ w 1994 r., przy
czym najbardziej podroŜały usługi o największym udziale w wydatkach
konsumpcyjnych. Opłaty za najem mieszkania, włączając opłaty za pobór zimnej
wody, wzrosły o 52,5%, a opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę o 31,3%.
Ceny Ŝywności w 1995 r. w stosunku do 1994 r. wzrosły o 27,0%. Wśród
podstawowych artykułów Ŝywnościowych najbardziej podroŜały towary w grupie
"cukier, wyroby cukiernicze i miód" (o 42,7%) oraz nabiał (o 40,4%). Znaczny był
wzrost cen artykułów Ŝywnościowych w grupie "pozostałe" (o 45,5%), w tym kawy (o
77,1%). PoniŜej przeciętnej dynamiki cen towarów konsumpcyjnych wzrosły ceny
mięsa i jego przetworów (o 13,2%), a ceny jaj obniŜyły się o 6,4%.
Ceny towarów nieŜywnościowych w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. wzrosły
o 27,3%. Najbardziej wzrosły ceny wyrobów tytoniowych (o 42,5%). Wśród towarów
o podstawowym znaczeniu dla budŜetów domowych najwięcej podroŜały artykuły
higieny osobistej i ochrony zdrowia (o 32,3%). Mniej od przeciętnej dynamiki cen
konsumpcyjnych podroŜały paliwa i smary do środków transportu (o 12,5%).
Ceny produkcji sprzedanej w przemyśle były w 1995 r. o 25,4% wyŜsze niŜ
w 1994 r., znacznie przekraczając zakładany wzrost (19,5%).
3. Pieniądz, stopa procentowa, kurs walutowy
PodaŜ pieniądza ogółem na koniec grudnia 1995 r. wyniosła 104,3 mld zł
i wzrosła w stosunku do grudnia 1994 r. o 27,0 mld zł, tj. realnie o 10,9%.
W załoŜeniach przewidywano przyrost zasobów pieniądza o 17,1 mld zł, tj. o 5,2%.
Na przyrost zasobów pieniądza złoŜył się wzrost podaŜy pieniądza krajowego
o 27,7 mld zł i spadek depozytów walutowych o 0,7 mld zł (zakładano wzrost
depozytów walutowych o 650 mln USD). Z kolei na przyrost podaŜy pieniądza
krajowego złoŜył się wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu o 7,2 mld zł i wzrost
depozytów złotowych o 20,5 mld zł.
W 1995 r. głównym źródłem przyrostu podaŜy pieniądza były rosnące
naleŜności zagraniczne netto systemu bankowego (rezerwy dewizowe), które na koniec
1995 r. osiągnęły 20,4 mld USD, a ich przyrost wyniósł 9,2 mld USD (zakładano
1,5 mld USD). Udział naleŜności zagranicznych netto w kreacji podaŜy pieniądza
wyniósł 58,8%.
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Drugim waŜnym czynnikiem kreacji podaŜy pieniądza w 1995 r. były kredyty
dla sektora niefinansowego. NaleŜności od sektora niefinansowego w 37,6% wpłynęły
na przyrost pieniądza w 1995 r. i na koniec roku wyniosły 56,2 mld, co oznacza
przyrost w stosunku do 1994 r. o 14,6 mld zł (w 1994 r. przyrost wyniósł 8,4 mld zł).
W 1995 r. zdecydowanie spadł do 3,6% udział zadłuŜenia netto sektora
budŜetowego w kreacji podaŜy pieniądza, które na koniec roku wyniosło 41,9 mld zł,
co oznacza przyrost w stosunku do 1994 r. o 1,4 mld zł (w 1994 r. przyrost wyniósł
10,4 mld zł). Było to wynikiem wzrostu sprzedaŜy skarbowych papierów
wartościowych w sektorze pozabankowym, poŜyczki z banków zagranicznych oraz
emisji euroobligacji.
Narodowy Bank Polski oddziaływuje na zachowania banków głównie poprzez:
kształtowanie strumienia kredytów na rynku międzybankowym oraz ich
oprocentowanie, zasady gromadzenia i przechowywania rezerw obowiązkowych oraz
stopę odpisów na te rezerwy, operacje otwartego rynku, kurs walutowy1.
Kredyt refinansowy udzielany przez NBP bankom komercyjnym obejmuje:
kredyt podstawowy w rachunku bieŜącym, redyskontowy, aukcyjny, na inwestycje
centralne i pozostały.
Stan zadłuŜenia z tytułu kredytu refinansowego na koniec 1995 r. wyniósł
6.435,7 mln zł, w tym zadłuŜenie z tytułu kredytu na inwestycje centralne 4.329,2 mln zł, tj. 67,3%2.
Podstawowe stopy procentowe stosowane przez NBP, tj. oprocentowanie
kredytu refinansowego i lombardowego oraz stopa redyskonta na koniec 1995 r.
wyniosły odpowiednio 29%, 28% i 25%.
W stosunku do stanu na koniec 1994 r. oprocentowanie kredytu refinansowego
spadło o 4 pkt, kredytu lombardowego i stopy redyskonta o 3 pkt.
W 1995 r. średnia stopa refinansowa wyniosła 31,8% a redyskontowa wyniosła
27,6% i odbiegały one od przyjętych przy konstruowaniu budŜetu (26,8% i 24,5%).
Do prognozy makroekonomicznej, będącej podstawą do opracowania budŜetu
państwa na 1995 r., przyjęto kurs złotego do dolara na koniec roku na poziomie
2,865 zł/USD, a kurs średni - 2,689 zł. W rzeczywistości na koniec 1995 r. kurs
w NBP złotego do dolara wyniósł 2,510 zł/USD, a wolnorynkowy - 2,494 zł/USD.
Kurs średni w 1995 r. wyniósł odpowiednio 2,424 zł/USD i 2,398 zł/USD.
1
2

Zagadnienia te są omówione w ZałoŜeniach polityki pienięŜnej, część II niniejszej Analizy.
Informacja o sytuacji gospodarczej kraju styczeń 1996 r. GUS, 1996.02.28
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4. Bilans płatniczy
Obroty bieŜące bilansu płatniczego w walutach wymienialnych na koniec
1995 r. zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 2.299 mln USD, a więc ponad
dwukrotnie wyŜszym od zakładanego (1.027 mln USD). Wpłynęły na to przede
wszystkim wyniki w obrotach towarowych handlu zagranicznego oraz w transferach.
W 1995 r. miał miejsce znaczny wzrost obrotów towarowych handlu
zagranicznego. Wpływy z eksportu wyniosły 22.878 mln USD i w porównaniu
z 1994 r. wzrosły o 35,0% (zakładano wzrost o 10,0%). Wypłaty za import wyniosły
24.705 mln USD i w porównaniu z 1994 r. wzrosły jeszcze bardziej, bo aŜ o 38,9%
(zakładano wzrost o 8,2%). Dynamika wypłat za import przewyŜszyła o 3,9 pkt
dynamikę wpływów z eksportu. Saldo płatności towarowych na koniec grudnia 1995 r.
wyniosło minus 1.872 mln USD (na koniec grudnia 1994 r. - minus 836 USD).
Wpływy z transferów w 1995 r. wyniosły 6.046 mln USD i były o 16,0% niŜsze
od wykonania w 1994 r. Wypłaty z tego tytułu w 1995 r. wyniosły 6.040 mln USD
i wzrosły w stosunku do wykonania w 1994 r. o 14,3%. W wyniku tego saldo
transferów zmniejszyło się z 1.916 mln USD na koniec 1994 r. do 6 mln USD na
koniec 1995 r., tj. o 1.910 mln USD.
5. Zatrudnienie, wynagrodzenia, świadczenia społeczne
W 1995 r. nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie
(bez resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych) wyniosło 8.570 tys. osób
i wzrosło w porównaniu z 1994 r. o 0,6%. Zatrudnienie w sektorze publicznym
wyniosło 5.537 tys. osób, a w sektorze prywatnym 3.033 tys. osób. Największy wzrost
zatrudnienia wystąpił w handlu i naprawach1 (o 5,8%) oraz w pośrednictwie
finansowym, obsłudze nieruchomości i firm (o 5,4%). Spadek zatrudnienia wystąpił
w górnictwie i kopalnictwie (o 4,5%) i budownictwie (o 3,8%).
Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. wyniosło
2.408,8 tys. osób i było o 4,3% niŜsze od liczby zaplanowanych etatów kalkulacyjnych
(2.518,0 tys. etatów)2 .
W sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie w 1995 r., w porównaniu
z 1994 r., wzrosło o 1%. Zakładano, Ŝe w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się ono na
poziomie 1994 r.
1

Zgodnie z klasyfikacją GUS sekcja EKD handel i naprawy obejmuje: handel hurtowy i detaliczny; naprawy
pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i uŜytku domowego.

2

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa za 1995 r., Omówienie tom I, str. 617.
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 1995 r. wyniosła 2.628,8 tys.
osób (zakładano 3.050 tys. osób) i zmalała w stosunku do końca 1994 r. o 209,2 tys.
osób. Stopa bezrobocia obniŜyła się z 16,0% w 1994 r. do 14,9% w 1995 r. (zakładano
17%).
W 1995 r. średnioroczna liczba osób pobierających emerytury i renty
pracownicze wyniosła 7.036 tys. osób (zakładano 7.057 tys. osób), a liczba osób
pobierających emerytury i renty rolnicze wyniosła 2.049 tys. osób (zakładano
2.076 tys. osób).
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 1995 r. wyniosło
702,6 zł (zakładano 688,5 zł) i wzrosło w stosunku do 1994 r., o 33,8%, co w ujęciu
realnym daje wzrost o 4,7% (zakładano 2,7%).
Przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. wyniosło
642,0 zł i było wyŜsze o 7,9% od kwoty przyjętej w art. 36 ustawy budŜetowej na 1995
r. (594,9 zł).
Przeciętna miesięczna emerytura i renta pracownicza brutto w 1995 r. wyniosła
438,8 zł (zakładano 445 zł) i wzrosła, w stosunku do 1994 r., o 32,4%, co w ujęciu
realnym oznacza wzrost o 2,2% (zakładano 7,5%). W 1995 r. emerytury i renty
waloryzowane były dwukrotnie.
Przeciętna miesięczna emerytura i renta rolnicza brutto w 1995 r. wyniosła
297,4 zł (zakładano 295,6 zł) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 32,1%, co
w ujęciu realnym oznacza wzrost o 3,4% (zakładano 6,6%).
6. Wyniki finansowe przedsiębiorstw
W 1995 r. sytuacja finansowa większości przedsiębiorstw polepszyła się.
Nastąpiła poprawa wyników finansowych w obu sektorach własnościowych.
W podmiotach sektora prywatnego wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto
wzrosły odpowiednio z 2,1 i 0,7 w 1994 r. do 3,3 i 1,8 w 1995 r. W podmiotach
sektora publicznego wskaźniki te uległy pogorszeniu odpowiednio z 5,2 i 2,3 w 1994 r.
do 4,8 i 2,2 w 1995 r.
W 1995 r. przychody z całokształtu działalności wyniosły 417,8 mld zł
(zakładano 351,6 mld zł) i wzrosły w porównaniu z 1994 r. o 39,2% (zakładano
28,3%), co realnie1 daje wzrost o 11,0%. Koszty uzyskania przychodów wyniosły

1

Zastosowano wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 125,4% - Biuletyn
statystyczny GUS, kwiecień 1996.
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401,3 mld zł i były wyŜsze niŜ w 1994 r. o 39,6%. WyŜsze tempo wzrostu kosztów niŜ
przychodów wpłynęło na podwyŜszenie poziomu kosztów z całokształtu działalności
z 95,7% w 1994 r. do 96,1% w 1995 r.
Wynik finansowy brutto w 1995 r. wyniósł 17,5 mld zł i zwiększył się
w porównaniu z 1994 r. o 44,1%, a realnie o 14,9%. Zmniejszył się udział
obowiązkowych obciąŜeń w wyniku finansowym brutto z 57,7% w 1994 r. do 51,6% w
1995 r., w tym z tytułu podatku dochodowego odpowiednio z 46,7% do 44,8%.
W 1995 r. przedsiębiorstwa uzyskały wynik finansowy netto w wysokości
8,5 mld zł (zysk netto 15,4 mld zł, a strata netto 6,9 mld zł). W stosunku do 1994 r.
wynik finansowy netto był wyŜszy o 64,9%, a realnie o 31,5%. Większą część tego
wyniku (61,1%) wypracowały przedsiębiorstwa sektora publicznego, lecz
przedsiębiorstwa sektora prywatnego osiągnęły ponad 4-krotny jego wzrost w stosunku
do 1994 r. Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw wzrósł z 60,4% w 1994 r. do 63,9% w 1995 r.
W efekcie poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw, wskaźniki
rentowności obrotu brutto i netto poprawiły się w stosunku do 1994 r., lecz nie
osiągnęły poziomu zakładanego. Wskaźnik rentowności obrotu brutto w 1995 r.
wyniósł 4,2% (wobec 4,1% w 1994 r.), a wskaźnik rentowności obrotu netto - 2,0%
(wobec 1,7% w 1994 r.). Według załoŜeń do ustawy budŜetowej relacja wyniku
finansowego netto do przychodów ogółem (wskaźnik rentowności obrotu netto) miała
wynieść 2,3%.
7. BudŜet państwa
WyŜsze od zakładanego tempo wzrostu gospodarczego oraz szybsze tempo
procesów inflacyjnych wpłynęły w niewielkim stopniu na realizację budŜetu państwa
w 1995 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Dochody budŜetu państwa w 1995 r. wyniosły 83.721,7 mln zł i zwiększyły się,
w porównaniu do 1994 r. realnie1 o 3,8%. W stosunku do ustawy budŜetowej dochody
były wyŜsze o 1,3%. Relacja dochodów budŜetowych do wartości PKB zmniejszyła się
z 30,0% w 1994 r. do 29,3%. Według załoŜeń udział dochodów budŜetu państwa
w PKB miał wynieść 31,0%.
Wydatki budŜetu państwa w 1995 r. wyniosły 91.169,7 mln zł i zwiększyły się,
w porównaniu do 1994 r., realnie o 3,6%. W stosunku do budŜetu po zmianach
wydatki były niŜsze o 0,4%. Relacja wydatków budŜetowych do wartości PKB równieŜ
1

Zastosowano wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 127,8%
(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 1996 r. - M.P. Nr 5, poz. 67).
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zmniejszyła się z 32,8% w 1994 r. do 31,9%. Według załoŜeń udział wydatków
budŜetu państwa w PKB miał wynieść 34,4%.
Wolniejsze tempo wzrostu dochodów i wydatków budŜetowych od tempa
wzrostu PKB (7%) świadczy o zmniejszeniu redystrybucyjnej funkcji budŜetu państwa.
WyŜsze od zakładanych dochody budŜetowe, przy niŜszych wydatkach,
pozwoliły w 1995 r. ograniczyć deficyt budŜetu państwa do 7.448,0 mln zł. Według
budŜetu po zmianach deficyt miał wynieść 8.835,9 mln zł. Udział deficytu budŜetu
państwa w PKB zmniejszył się z 2,73% w 1994 r. do 2,60% w 1995 r. Według załoŜeń
udział ten miał wynieść 3,3%.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w 1995 r. nie zostały sfinansowane wszystkie wydatki
jednostek budŜetowych. Zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych z tytułu
wydatków bieŜących na koniec 1995 r. wyniosły 2.205,7 mln zł. Faktyczny więc
deficyt w 1995 r. wyniósł 9.653,7 mln zł, co daje 3,4% udziału w PKB.
Dług publiczny na koniec 1995 r. wyniósł 160.700,2 mln zł i jego wartość
realna zmalała o 9,6% w stosunku do 1994 r. Udział długu publicznego w PKB
zmniejszył się z 69,5% w 1994 r. do 56,2% w 1995 r. Według załoŜeń wskaźnik ten
miał wynieść 69,7%.
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II.

WYKONANIE BUDśETU PAŃSTWA

Ustawa budŜetowa na 1995 r., została uchwalona przez Sejm RP 30 grudnia
1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 27, poz. 141 i 142).
Dochody budŜetu państwa ustalono w kwocie 82.687,3 mln zł, a wydatki
w kwocie 91.467,3 mln zł. Niedobór budŜetu państwa na koniec 1995 r. ustalono na
kwotę nie większą niŜ 8.780,0 mln zł, a saldo finansowania zagranicznego - jako
ujemne - w kwocie 1.010,0 mln zł.
Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy budŜetowej
na rok 1995, Rada Ministrów z dniem 7 października 1995 r. dokonała zwiększenia
dopuszczalnej kwoty wydatków oraz dopuszczalnej kwoty niedoboru budŜetu państwa
na rok 19951. Wydatki budŜetu państwa w 1995 r. zwiększone zostały o 56,9 mln zł i o
taką samą kwotę zwiększono dopuszczalny niedobór budŜetu państwa. Cała kwota
56,9 mln zł (kredyt zagraniczny na inwestycje w dziale ochrona zdrowia) powiększyła
wydatki budŜetu państwa w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
dział 85 - Ochrona zdrowia, rozdział 8595 - Pozostała działalność.
W konsekwencji powyŜszych zmian, główne wielkości budŜetu państwa na
1995 r., wynikające z art. 1 ustawy budŜetowej, wynosiły:
-

dochody budŜetu państwa
wydatki budŜetu państwa
niedobór budŜetu państwa na koniec 1995 r.
ujemne saldo finansowania zagranicznego

82.687,3 mln zł,
91.524,2 mln zł,
8.836,9 mln zł,
953,1 mln zł.

Minister Finansów, na mocy art. 2 ustawy budŜetowej, upowaŜniony został do
spłaty w 1995 r. długoterminowych zobowiązań budŜetu państwa do kwoty
3.716,1 mln zł.
Zgodnie z art. 3 ustawy budŜetowej, niedobór budŜetu państwa, ujemne
finansowanie zagraniczne, spłata krajowych zobowiązań budŜetu państwa oraz
poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa winny być pokryte przychodami z tytułu
sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych i otrzymanych kredytów.

1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz
wysokości niedoboru budŜetu państwa na rok 1995 (Dz.U. Nr 115, poz. 557).
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Jak wynika ze sprawozdawczości budŜetowej i z kontroli przeprowadzonej
przez NIK, budŜet państwa w 1995 r. - w porównaniu do 1994 r. i ustawy budŜetowej zrealizowany został następująco:
w mln zł

Wyszczególnienie
1

1994 r.
WykoWykonanie
nanie w
cenach
z 1995r
2
3

Ustawa
budŜetowa

1995 r.
BudŜet
po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki w %
6:4

6:5

6:2

6:3

4

5

6

7

8

9

10

Dochody

63.125,2

80.674,0

82.687,3

82.687,3

83.721,7

101,3

101,3

132,6

103,8

Wydatki

68.865,0

88.009,5

91.467,3

91.524,2

91.169,7

99,7

99,6

132,4

103,6

5.739,8

7.335,5

8.780,0

8.836,9

7.448,0

84,8

84,3

129,8

101,5

-1.239,6

x

-1.010,0

-953,1

928,5

x

x

x

x

Niedobór
Saldo finansowania zagranicznego

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z postanowień § 43 rozporządzenia Ministra Finansów1 wynika, Ŝe do dnia
25 stycznia następnego roku trwa okres przejściowy, kiedy dokonywane są jeszcze
ostateczne księgowania, kończące rozliczenia budŜetowe roku ubiegłego, urzędów
skarbowych i dysponentów głównych z centralnym rachunkiem bieŜącym budŜetu
państwa, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Według ustaleń kontroli w NBP
ostateczny wynik budŜetu państwa za 1995 r. określony został dopiero w dniu
28 lutego 1996 r.
1. Dochody budŜetu państwa
Dochody budŜetu państwa w 1995 r. wyniosły 83.721,7 mln zł i w stosunku do
ustawy budŜetowej na 1995 r. były wyŜsze o 1.034,4 mln zł, tj. o 1,3%.
W porównaniu do 1994 r. dochody budŜetu państwa były w ujęciu nominalnym
wyŜsze o 20.596,5 mln zł, tj. o 32,6%, a realnie o 3,8%.
W 1995 r. budŜet państwa przejął 29,3% wolumenu produktu krajowego brutto,
przy 30,0% w 1994 r.

1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonania budŜetu państwa (Dz.U. Nr 76, poz. 333; 1992 r. , Nr 6, poz. 22; Nr 80, poz. 411).
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Na wyŜsze niŜ planowane w ustawie budŜetowej dochody wpłynęły przede
wszystkim:
- dochody z podatku od towarów i usług od importu towarów (§ 23) wyŜsze
o 1.989,1 mln zł,
- dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 15) wyŜsze o 895,6 mln zł,
- dochody z podatku importowego (§ 28) wyŜsze o 736,1 mln zł,
- dochody z odsetek (§ 81) wyŜsze o 689,0 mln zł,
- dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 16) wyŜsze o 657,1 mln zł.
NiŜsze niŜ zakładano osiągnięto dochody:
- z podatku akcyzowego od wyrobów krajowych (§ 26) o 1.654,5 mln zł,
- z oprocentowania kapitału w spółkach Skarbu Państwa (§ 74) o 1.127,8 mln zł,
- z wpłat z zysku NBP (§ 12) o 620,0 mln zł,
- z podatku od towarów i usług (§ 25) o 447,3 mln zł.
Dochody budŜetowe w kwocie 57.008,5 mln zł, co stanowi 68% ogólnej kwoty
dochodów budŜetu w 1995 r., zostały pozyskane przez aparat skarbowy zlokalizowany
w następujących województwach:
-

warszawskim
katowickim
gdańskim
poznańskim
krakowskim
płockim
łódzkim
wrocławskim
szczecińskim
bielskim

-

18.494,7 mln zł,
7.105,7 mln zł,
6.210,2 mln zł,
5.663,6 mln zł,
4.230,5 mln zł,
3.553,4 mln zł,
3.318,8 mln zł,
3.147,4 mln zł,
2.650,1 mln zł,
2.634,1 mln zł.

Analiza dochodów budŜetu państwa wykazała, Ŝe w ramach siedmiu części
budŜetowych zrealizowano w 1995 r. ponad 99% dochodów budŜetu państwa, co
przedstawia poniŜsza tabela:
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Wyszczególnienie

1
Dochody ogółem
w tym:
cz. 08 Ministerstwo Finansów
cz. 51 Główny Urząd Ceł
cz. 14 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
cz. 85 BudŜety Wojewodów
cz. 36 Ministerstwo Sprawiedliwości
cz. 18 Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budown.
cz. 13 Ministerstwo Przemysłu
i Handlu
cz. 44 Obsługa Długu Krajowego

w mln zł
1995 r.
WykoStruknanie
tura
w%
6
7
83,721,7
100,0

1994 r.
WykoStruknanie
tura
w%
2
3
63.125,2
100,0

1995 r.
StrukUstawa
tura
budŜetowa
w%
4
5
82.687,3
100,0

55.570,0
4.952,9

88,0
7,8

73.251,2
5.512,0

88,6
6,7

73.913,71)
5.838,7

88,3
7,0

133,0
117,9

847,3

1,3

1.911,1

2,3

1.721,8

2,1

203,2

676,2

1,1

822,1

1,0

868,7

1,0

128,5

431,1

0,7

500,0

0,6

525,1

0,6

121,8

51,8

0,1

119,8

0,1

151,3

0,2

291,9

100,1
-

0,2
-

118,2
117,8

0,1
0,1

116,6
182,9

0,1
0,2

116,5
-

6:2

8
132,6

1) w tym 73.045,5 mln zł dochodów zrealizowanych przez urzędy skarbowe z tytułu podatkowych
i niepodatkowych naleŜności budŜetu państwa (w 1994 r. 55.570,0 mln zł).
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z analizy wykonania dochodów budŜetu państwa przez działy klasyfikacji
budŜetowej wynika, Ŝe dochody trzech działów stanowiły 97,6% uzyskanych
dochodów w roku 1995 (w 1994 r. - 97,3%) przy zakładanym planie wg ustawy
budŜetowej 97,8%. Strukturę wykonania dochodów 1995 r. wg głównych działów
klasyfikacji budŜetowej przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Dział

1
64
90

97

2
Ogółem
Handel zagraniczny

1994 r.
WykoStruknanie
tura
w%
3
4
63.125,2
100
4.931,2
7,8

1995 r.
Ustawa
StrukbudŜetura
towa
w%
5
6
82.687,3
100
5.480,0
6,6

w mln zł
1995 r.
WykoStruknanie
tura
w%
7
8
83.721,7
100
5.802,9
6,9

9
132,6
117,7

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
RóŜne rozliczenia

55.160,4
1.346,2

72.646,2
2.730,0

73.670,4
2.248,2

133,6
167,0

Wyszczególnienie

87,4
2,1

87,9
3,3

88,0
2,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Analiza dochodów budŜetowych wg działów klasyfikacji budŜetowej wykazała,
Ŝe w 1995 r. zrealizowano dochody poniŜej wielkości załoŜonych w ustawie
budŜetowej w następujących działach: 61 Handel wewnętrzny (wykonanie planu

7:3
%
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1995 r. - 1,3%), 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
(83,5% planu), 79 Oświata i wychowanie (36,6% planu), 85 Ochrona zdrowia (95,9%
planu), 91 Administracja państwowa (86,3% planu), 97 RóŜne rozliczenia (82,4%
planu).
Dochody budŜetu państwa w podziale na główne źródła dochodów
przedstawiono w tabeli:

Wyszczególnienie

1
Dochody ogółem
- dochody podatkowe
- dochody niepodatkowe
- dochody z prywatyzacji
- dochody zagraniczne

1994 r.
WykoStruknanie
tura
w%
2
3
63.125,2
100
51.586,5
81,7
9.937,3
15,8
1.594,9
2,5
24,6
0,0

1995 r.
Ustawa
StrukbudŜetura
towa
w%
4
5
82.687,7
100
67.016,2
81,0
13.331,1
16,2
2.330,0
2,8
10,0
0,0

w mln zł
1995 r.
%
WykoStruknanie
tura
6:4
6:2
w%
6
7
8
9
83.721,7
100
101,3 132,6
68.975,2
82,4
102,9 133,7
12.064,8
14,4
90,5 121,4
2.641,6
3,2
113,4 165,6
40,1
0,0
401,4 163,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zaległości w dochodach ogółem budŜetu państwa na 31 grudnia 1995 r.
wyniosły 7.610,6 mln zł i były wyŜsze o 563,4 mln zł niŜ na koniec 1994 r., tj. o 7,9%
(na koniec 1994 r. zaległości wyniosły 7.047.2 mln zł).
Strukturę zaległości podatkowych i niepodatkowych roku 1995 przedstawiono
w poniŜszej tabeli:

Wyszczególnienie
1
Zaległości ogółem
- podatki pośrednie
- podatek dochodowy
od osób prawnych
- podatek dochodowy
od osób fizycznych
- podatek od wzrostu
wynagrodzeń
- cło
- dywidenda
- pozostałe dochody

Stan zaległości
na 31 grudnia
1994 r.
1995 r.
2
3
7.047,2
7.610,6
1.466,9
1.745,3

Struktura
zaległości w %
1994 r.
1995 r.
4
5
100,0
100,0
20,8
22,9

w mln zł
Udział zaległości
w dochodach %
1994 r.
1995 r.
6
7
11,2
9,1
5,5
4,8

1.033,5

1.336,8

14,7

17,6

15,1

15,2

918,9

1.217,5

13,0

16,0

5,3

5,2

1.426,4
146,2
703,4
1.351,9

939,4
187,2
642,4
1.541,9

20,2
2,1
10,0
19,2

12,3
2,5
8,4
20,3

374,1
3,0
117,0
24,6

562,8
3,2
79,7
19,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Na koniec 1995 r. udział zaległości o charakterze podatkowym stanowił 68,8%
ogólnego stanu zaległości. W stosunku do 1994 r. (68,8%) udział ten nie uległ zmianie.
Zaległości na koniec 1995 r. stanowiły 9,1% dochodów zrealizowanych przez
budŜet państwa (w 1994 r. - 11,2%). Wskaźnik realizacji naleŜnych budŜetowi państwa
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dochodów uległ podwyŜszeniu z 90,0% w 1994 r. do 91,7% w 1995 r. Do poprawy
tego wskaźnika w niewielkim stopniu przyczyniła się działalność słuŜb egzekucyjnych
aparatu skarbowego. W 1995 r. kwota do wyegzekwowania przez działy egzekucyjne
urzędów skarbowych wyniosła 4.394,4 mln zł (w 1994 r. - 4.060,3 mln zł), z której
uzyskano kwotę 1.398,7 mln zł (w 1994 r. - 1.289,9 mln zł), a wskaźnik ściągalności
wyniósł 31,8% i nie uległ poprawie w stosunku do 1994 r.
1.1. Dochody podatkowe

W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano dochody podatkowe w kwocie
67.016,2 mln zł, tj. o 29,9% wyŜsze od wykonania roku 1994 (51.568,5 mln zł). Udział
dochodów podatkowych załoŜony w ustawie budŜetowej w stosunku do dochodów
ogółem budŜetu państwa wyniósł 81,0% i był niŜszy od udziału tych dochodów w roku
1994, kiedy wyniósł 81,7%.
W 1995 r. wykonano dochody podatkowe w kwocie 68.975,2 mln zł, co
stanowiło 102,9% planowanej kwoty dochodów, a ich udział w dochodach ogółem
wyniósł 82,4%.
Wykonanie w 1995 r. dochodów podatkowych było o 33,8% wyŜsze od
wykonania roku 1994, co w ujęciu realnym daje wzrost o 4,7%.

Wpływy z poszczególnych podatków przedstawiono w tabeli:
w mln zł
1994

1995

1995

%
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Wyszczególnienie

1
Ogółem dochody
podatkowe
1. podatki pośrednie
2. podatek dochodowy od osób
prawnych
3. podatek dochodowy od osób
fizycznych
4. podatek od
wzrostu wynagrodzeń, opłata
sankcyjna
5. Inne dochody
podatkowe

Wykonanie

Ustawa
budŜetowa
4

Struk
tura
w%
5

Wykonanie

2

Struk
tura
w%
3

6

Struk
tura
w%
7

51.568,5

100

67.016,2

100

68.975,2

26.884,3

52,1

35.840,0

53,5

6.827,7

13,3

8.180,0

17.375,6

33,7

469,3

0,9

11,7

0,0

6:4

6:2

6:21)

8

9

10

100

102,9

133,8

104,7

36.314,8

52,7

101,3

135,1

105,7

12,2

8.837,0

12,8

108,0

129,4

101,3

22.616,2

33,7

23.511,8

34,1

103,9

135,3

105,9

-

0,6

166,9

0,2

x

35,6

x

0,6

144,7

0,2

38,1

1236,8

x

380,0

1) wzrost realny obliczony przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wys.
127,8%.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Realizacja wpływów do budŜetu z podatków pośrednich w 1995 r. nie znajduje
pełnego uzasadnienia w przebiegu procesów gospodarczych. Rzeczywista inflacja
w 1995 r. była wyŜsza od przewidywanej o 5,1 pkt, a dochody z podatków pośrednich
były wyŜsze od planowanych tylko o 1,3 pkt. BudŜet nie uzyskał więc odpowiednich
wpływów z racji tzw. premii inflacyjnej.
W 1995 r. miał miejsce dalszy wzrost udziału wpływów z podatku
dochodowego od osób fizycznych w dochodach podatkowych ogółem. Udział ten
wyniósł 34,1% i zwiększył się w porównaniu do 1994 r. o 0,4 punkta procentowego.

1.1.1. Podatki pośrednie

W ustawie budŜetowej na 1995 r. dochody z podatków pośrednich zaplanowano
w wysokości 35.840,0 mln zł, tj. o 33,3% wyŜszej niŜ wykonanie 1994 r. Zrealizowano
dochody w wysokości 36.314,8 mln zł, tj. 101,3% planowanej kwoty (w 1994 r. 103,0% planowanej kwoty).
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Szczegółowe wykonanie
przedstawiono w poniŜszej tabeli.

dochodów

z

tytułu

podatków

pośrednich

w mln zł
Wyszczególnienie

1
I. Podatki pośrednie ogółem
z tego:
1. Podatek od towarów i usług
w tym:
- kraj
- import
- zryczałtowany podatek VAT
2. Podatek akcyzowy
w tym:
a) podatek akcyzowy
(wyroby krajowe)
z tego:
- wyroby spirytusowe
- wyroby tytoniowe
- paliwa silnikowe
b) podatek akcyzowy
- towary importowane
3. Podatek od gier
4. Podatek importowy
5. Podatek od transakcji sprzedaŜy
akcji w obrocie publ.
6. Podatek obrotowy

Wykonanie
1994 r.

Wskaźniki %
4:2
4:3

Wykonanie
1995 r.

2
26.884,3

Ustawa
budŜetowa
1995 r.
3
35.840,0

4
36.314,8

5
135,1

6
101,3

15.013,9

19.130,0

20.673,4

137,7

108,1

6.412,7
8.597,1
4,0
9.001,7

9.105,1
10.020,0
4,9
13.880,0

8.657,8
12.009,1
6,6
12.139,9

135,0
139,7
162,4
134,9

95,1
119,9
134,0
87,5

8.012.6

12.500,0

10.845,5

135,4

86,8

3.149,1
1.510,6
2.521,9

-

4.108,5
2.672,1
3.033,4

130,5
176,9
120,3

x
x
x

989,0
161,3
2.577,9

1.380,0
260,0
2.530,0

1.294,4
192,1
3.266,1

130,9
119,1
126,7

93,8
73,9
129,1

129,5

40,0
0,0

1,6
41,7

x
32,2

3,9
x

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1995 r. udział podatków pośrednich (36.314,8 mln zł) w dochodach budŜetu
państwa ogółem (83.721,7 mln zł) wynosił 43,4% (w 1994 r. - 42,7%).
Analiza realizacji planu dochodów za 1995 r. wg paragrafów klasyfikacji
budŜetowej wykazała, Ŝe nie zrealizowano załoŜonego planu dochodów w zakresie
następujących podatków:
-

od towarów i usług (kraj)
akcyzowego od wyrobów krajowych
akcyzowego od wyrobów importowanych
od gier
od transakcji sprzedaŜy akcji w obrocie publicznym -

95,1%,
86,8%,
93,8%,
73,9%,
3,9%.

Główną przyczyną niewykonania planu podatku akcyzowego było
wprowadzenie tylko jednej podwyŜki cen paliw silnikowych w dniu 14.08.1995 r.
o 10% przy planowanych dwóch podwyŜkach po 8% kaŜda, a takŜe przesunięcie
podwyŜki cen detalicznych wyrobów spirytusowych z 20.02. na 20.03.1995 r.
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Podatek od gier niewykonany został z powodu obniŜenia się obrotów
w kasynach gier.
Niskie wykonanie wpływów z podatku od sprzedaŜy akcji w publicznym
obrocie zostało spowodowane wprowadzeniem z dniem 27.02.1995 r. zwolnienia od
tego podatku1.
Zaległości w podatkach pośrednich ogółem w 1995 r. wyniosły 1.745,3 mln zł
(wg stanu na 31.12.1994 r. - 1.466,9 mln zł) i wzrosły w porównaniu do 1994 r.
o 18,9%, w tym:
- w podatku od towarów i usług importowanych (§ 23)
(w 1994 r. - 4,5 mln zł, wzrost o 153,9%)
- w podatku od towarów i usług (§ 25)
(w 1994 r. - 559,7 mln zł, wzrost o 43,3%)
- w podatku akcyzowym od wyrobów krajowych (§ 26)
(w 1994 r. - 99,0 mln zł, wzrost o 38,5%)
- w podatku akcyzowym od wyrobów importowanych (§ 27)
(w 1994 r. - 1,3 mln zł, wzrost o 25,4%)
- w podatku od gier (§ 21)
(w 1994 r. - 3,6 mln zł, wzrost o 84,8%)
- w podatku importowym (§ 28)
(w 1994 r. - 8,6 mln zł, wzrost o 156,7%)

11,4 mln zł,
802,1 mln zł,
137,1 mln zł,
1,6 mln zł,
6,6 mln zł,
22,1 mln zł.

Udział zaległości we wpływach z podatków pośrednich na koniec roku osiągnął
poziom 4,8% (w 1994 r. 5,5%). ObniŜenie poziomu zaległości było wynikiem m.in.
stosowania odpowiednich zasad premiowania kierownictw izb skarbowych, w których
udział zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym we
wpływach z podatków pośrednich był najmniejszy.
Na dzień 31.12.1995 r. 669 podmiotów zalegało z płatnościami w podatku od
towarów i usług. Największe zaległości dotyczyły:

-

"KERAMBIS" Sp. z o.o. w Kielczowie woj. wrocławskie
Huty Bobrek w Bytomiu woj. katowickie
P.U. "XART SERVIS" Spółka z o.o. w Warszawie
"Saldo" Sp. z o.o. Biuro Doradztwa Ekonomicznego
w Kędzierzynie Koźlu woj. opolskie
- Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Łodzi
- Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Poznaniu
1

11.707 tys.zł,
8.838 tys.zł,
5.414 tys.zł,
5.325 tys.zł,
5.207 tys.zł,
5.030 tys.zł,

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od
sprzedaŜy akcji w publicznym obrocie (Dz.U. Nr 19, poz. 93, Nr 75, poz. 377).
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- "Canada-Cop" Spółka z o.o. w Warszawie
3.686 tys.zł,
- Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Łodzi 3.516 tys.zł.
Z płatnościami podatku akcyzowego na dzień 31.12.1995 r. zalegało
59 podmiotów gospodarczych. Największymi dłuŜnikami tego podatku w 1995 r. były:
- Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Łodzi 9.066 tys.zł,
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego SA w Dwikozach
woj. tarnobrzeskie
6.320 tys.zł,
- "WARSOWIN" Stołeczne Przedsiębiorstwo Winiarskie w Warszawie 4.946 tys.zł,
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo
Rolno-Przemysłowe w Chełmie
4.205 tys.zł,
- "AROMATIC" Spółka z o.o. w Łodzi
3.115 tys.zł.
Jak wynika z uzasadnienia do ustawy budŜetowej na 1995 r., w prognozie dochodów
budŜetu państwa roku 1995 z tytułu podatku od towarów i usług uwzględniono m.in.:
- załoŜenie dotyczące utrzymania do końca 1995 r. stawki 7% podatku na nośniki
energii,
- przeprowadzenie weryfikacji listy wyrobów i usług objętych stawką 7%
i ograniczenie zakresu jej stosowania,
- zwiększenie liczby podatników podatku od towarów i usług spowodowane
obniŜeniem przychodów uprawniających do korzystania ze zwolnień podmiotowych
z kwoty 120 tys.zł obowiązującej w 1994 r. do 80 tys.zł w 1995 r.,
- rozszerzenie zakresu opodatkowania na czynności dotychczas nie objęte podatkiem
od towarów i usług.
Zmiany powyŜsze zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1.
Wg stanu na 31.12.1995 r. zarejestrowanych było 632.121 podatników podatku
od towarów i usług (w 1994 r. - 477.687), co stanowiło wzrost w porównaniu do
1994 r. o 32,3%.
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody budŜetu państwa w 1995 r. z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych wyniosły 8.837,0 mln zł, tj. 108,0% kwoty zaplanowanej w ustawie
budŜetowej i stanowiły 10,6% dochodów budŜetu państwa ogółem.

1

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11,
poz. 50, Nr 28, poz. 127, nr 129, poz. 599; 1994 r. Nr 132, poz. 670; 1995 r. nr 44, poz. 231, Nr 142,
poz. 702 i poz. 703).
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W stosunku do wykonania w 1994 r. (6.827,7 mln zł) wpływy z podatku
dochodowego od osób prawnych wzrosły o 29,4%, a realnie o 1,3%.
W 1995 r. nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła
40% dochodu.
Największe wpływy osiągnięto od następujących podmiotów
Wpływy
w 1995 r.
2

w mln zł
Zaległości
na 31.12.1995 r.
3

3.216,1

233,2

895,8

132,1

3.106,9

339,6

- łączność (rozdział 9059)

573,1

24,2

- przemysł paliw (rozdział 9002)

314,5

480,4

- handel wewnętrzny (rozdział 9061)

249,1

14,8

Wyszczególnienie
1
- przemysł (rozdział 9001)
- banki (rozdział 9016)
- spółki prawa handlowego, fundacje zagraniczne,
przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości
i przedstawicielstwa zagraniczne (rozdział 9018)

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1995 r. Minister Finansów wydał zarządzenia w sprawie przedłuŜenia
terminów płatności podatku dochodowego i tak:
- zarządzeniem z dnia 8 września 1995 r. w sprawie przedłuŜenia terminu płatności
podatku dochodowego od dochodu z tytułu róŜnic kursowych jednostkom
gospodarczym objętym porozumieniem ramowym między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej1 przedłuŜono na okres 3 lat od dnia wypłaty
wierzytelności, terminy wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych.
Zarządzenie dotyczy dochodów osiągniętych od dnia 16 czerwca 1995 r.
Z uzasadnienia do wymienionego zarządzenia wynika, Ŝe ok. 70 mln zł wpłynie do
budŜetu po upływie 3 lat,

- zarządzeniem z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie przedłuŜenia niektórym bankom
spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy1 przedłuŜono
terminy składania miesięcznych deklaracji oraz wpłat na podatek dochodowy od
osób prawnych za okres styczeń - maj 1995 r. do 30 czerwca 1995 r. Następnie
zarządzeniem z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie
1
1

MP Nr 46, poz. 523.
MP Nr 9, poz. 121, Nr 32, poz. 372.
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przedłuŜenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek
dochodowy - termin wpłaty zaliczek przedłuŜono do 31 grudnia 1995 r. (za okres
styczeń - grudzień), a zarządzeniem z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie
przedłuŜenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych2 przedłuŜono termin wpłaty do
30 czerwca 1996 r. (za rok podatkowy banku kończący się 31 grudnia 1995 r.).
Wydane zarządzenia dotyczą banków spółdzielczych tworzących banki regionalne
na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków
spółdzielczych i Banku Gospodarki śywnościowej. Skutki finansowe odroczenia
wyniosą około 40 mln zł naleŜnego za 1995 r. podatku dochodowego od banków
spółdzielczych.
Zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych na 31.12.1995 r.
wyniosły 1.336,8 mln zł i wzrosły w stosunku do zaległości na 31.12.1994 r.
o 303,3 mln zł, tj. o 29,4% (stan zaległości na koniec 1994 r. - 1.033,5 mln zł). Udział
zaległości w osiągniętych dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych
według stanu na 31.12.1995 r. wyniósł 15,1% i nie uległ zmianie w porównaniu ze
stanem na 31.12.1994 r.
Największymi dłuŜnikami budŜetu państwa w 1995 r. z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych były następujące jednostki:
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
(w 1994 r. - 350.500 tys.zł)
- Fundacja Polsko Niemiecka Pojednanie w Warszawie
- Bank Rozwoju Eksportu w Warszawie
- Bank Handlowy w Warszawie
- PP Porty Lotnicze w Warszawie
- Huta im. T.Sendzimira w Krakowie
- Warszawskie Towarzystwo Leasingowe SA w Warszawie
- Bank "AGROBANK" w Warszawie
- Totalizator Sportowy w Warszawie
- HOME Shopinng w Warszawie

479.748 tys.zł,
71.857 tys.zł,
20.841 tys.zł,
16.646 tys.zł,
16.440 tys.zł,
12.750 tys.zł,
9.788 tys.zł,
8.016 tys.zł,
6.788 tys.zł,
5.897 tys.zł.

W związku z udzielonymi w 1995 r. oraz latach poprzednich zwolnieniami
i ulgami w podatku dochodowym od osób prawnych, w 1995 r. do budŜetu państwa nie
wpłynęła kwota 3.715,1 mln zł (w 1994 r. - 2.432,9 mln zł). Z kwoty tej przypadało na:
a) zwolnienie z podatku dochodowego w 1995 r.
(w 1994 r. 1.177,9 mln zł)

2

MP Nr 68, poz. 764.

1.785,4 mln zł,
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w tym na podstawie:
- ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym1 (art. 23)
(w 1994 r. - 89,8 mln zł)
- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych2
(w 1994 r. - 628,2 mln zł)

253,9 mln zł,
946,9 mln zł,

z tego:
- działalność "społecznie uŜyteczna" art. 17
(w 1994 r. - 324,8 mln zł)

571,8 mln zł,

- nieodpłatne przekazanie majątku art. 37 ust. 1 pkt 1-3
(w 1994 r. - 235,2 mln zł),

255,5 mln zł,

- dochody kapitałowe art. 37 ust. 1 pkt 4
(1994 r. - 68,2 mln zł)

119,5 mln zł,

b) obniŜki i ulgi w 1995 r. wyniosły
(w 1994 r. - 1.255,0 mln zł)

1.929,7 mln zł.

w tym na podstawie:
- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
109,3 mln zł,
(odliczenia od podstawy opodatkowania w 1994 r. - 74,3 mln zł)
- rozporządzenia RM z dnia 25.01.1994 r. w sprawie odliczeń
od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniŜek podatku
dochodowego3
1.679,8 mln zł,
(w 1994 r. 889,9 mln zł)
- decyzji Ministra Finansów i organów podatkowych
(w 1994 r. - 240,1 mln zł)

71,4 mln zł.

1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1995 r. wyniosły
23.511,8 mln zł i były wyŜsze o 3,9% od załoŜeń przyjętych w ustawie budŜetowej.

1

Ustawa z dnia 17 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253, Nr 80,
poz. 350, Nr 111, poz. 480, 1993 r. Nr 134, poz. 646, 1996 r. nr 45, poz. 199).

2

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1993 r., Nr 106, poz. 482,
1994 r. Nr 80, poz. 368, Nr 113, poz. 547, Nr 90, poz. 419, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, 1995 r. Nr 5,
poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654, Nr 142, poz. 704, 1996 r. nr 25, poz. 113 i Nr
34, poz. 146).

3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków
inwestycyjnych oraz obniŜek podatku dochodowego (Dz.U. 1996 r. Nr 39, poz. 171).
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W stosunku do wykonania 1994 r. (17.375,6 mln zł) wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych w 1995 r. wzrosły o 35,3%, a realnie o 5,9%.
Udział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach
budŜetu państwa ogółem uległ zwiększeniu z 27,5% w 1994 r. do 28,1% w 1995 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych wymierzany był w 1995 r. podobnie jak
w 1994 r. według skali progresywnej tj. 21%, 33%, 45% dochodów podlegających
opodatkowaniu. Progi skali podatkowej i kwota odliczana od podatku zostały
w 1995 r. podwyŜszone o 36,6% w stosunku do obowiązujących w 1994 r.
Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31.12.1995 r.
wyniosły 1.217,5 mln zł i w porównaniu do 1994 r. (918,9 mln zł) wzrosły o 298,6 mln
zł, tj. o 32,5%. Udział zaległości we wpływach z tego podatku w 1995 r. wyniósł 5,2%
i uległ niewielkiej poprawie w stosunku do 1994 r. (5,3%).
Zaległości w kwocie 647,9 mln zł, co stanowi 53,2% zaległości w tym podatku,
ciąŜyły na płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie
odprowadzili pobranego podatku na rachunki urzędów skarbowych. Zaległości z tego
tytułu w stosunku do 1994 r. (455,3 mln zł) wzrosły o 42,3%.
Największe zaległości dotyczą:
-

Zakładów Przemysłu ciągnikowego "URSUS" w Warszawie
Bytomskiej Spółki Węglowej SA w Bytomiu
Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" w Czeladzi
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego SA w Mielcu
Kopalni Węgla Kamiennego "Jan Kanty" SA w Jaworznie

15.679 tys.zł,
14.588 tys.zł,
13.217 tys.zł,
10.830 tys.zł,
6.464 tys.zł.

Zaległości w kwocie 504 mln zł, co stanowi 41,4% stanu zaległości w tym
podatku, dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek
cywilnych osób fizycznych.

1.2. Dochody niepodatkowe
W ustawie budŜetowej na rok 1995 załoŜono wpływy budŜetu państwa z tytułu
dochodów niepodatkowych na poziomie 13.331,1 mln zł, tj. o 34,2% powyŜej
wykonania w 1994 r. (9.937,3 mln zł).
W 1995 r. wykonano dochody niepodatkowe w kwocie 12.064,8 mln zł, co
stanowiło 90,5% planowanej kwoty dochodów.
Wykonanie w 1995 r. dochodów niepodatkowych było o 21,4% wyŜsze od
wykonania 1994 r., co w ujęciu realnym oznacza spadek dochodów z tego tytułu o 5%.
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Szczegółowe dane o dochodach niepodatkowych przedstawiono w poniŜszej
tabeli:
w mln zł
1995
%
WykoStruknanie
tura
6:4
6:2
w%
6
7
8
9

1994
WykoStruknanie
tura
w%
2
3

1995
Ustawa
StrukbudŜetura
towa
w%
4
5

9.937,3

100

13.331,1

100

599,5

6,0

1.450,0

10,9

805,8

- wpłaty z zysku NBP

2.355,1

23,7

3.600,0

27,0

- cła

4.888,8

49,2

5.430,0

- dochody jednostek
budŜetowych

1.535,9

15,5

- pozostałe dochody
niepodatkowe

383,8

Wyszczególnienie

1
Ogółem
- dywidendy

- opłaty wyrównawcze
- pomoc zagraniczna
- opłaty za świadectwa NFI

90,5

121,4

6,7

55,6

134,4

2.980,0

24,7

82,8

126,5

40,7

5.774,5

47,9

106,3

118,1

1.821,1

13,7

1.970,0

16,3

108,2

128,3

3,9

580,0

4,4

510,0

4,2

87,9

132,9

30,7

0,3

50,0

0,3

24,4

0,2

48,8

79,5

143,5

1,4

-

-

-

-

-

-

3,0

-

-

-

-

-

-

400,0

12.064,8

100

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1.2.1. Dochody z dywidend
Ustawą budŜetową na 1995 r. dochody z dywidend ustalono w kwocie
1.450,0 mln zł, co w stosunku do wykonania w 1994 r. stanowiło 241,2%, z tego
w części 08 Ministerstwo Finansów kwotę 1.432,8 mln zł, a w pozostałych resortach
17,2 mln zł.
W 1995 r. dochody z dywidend wykonano w kwocie 805,8 mln zł, co
w stosunku do załoŜeń przyjętych w ustawie budŜetowej stanowiło 55,6%. Na niŜsze
wykonanie tych dochodów wpłynęły przede wszystkim mniejsze o 702,6 mln zł wpłaty
przedsiębiorstw państwowych i spółek z tytułu dywidend i oprocentowania kapitału.

Realizację dochodów z dywidend w 1995 r. przedstawiono w tabeli:
Wykonanie

Ustawa

w mln zł
Wykonanie
Wskaźniki %
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1995 r.

2

budŜetowa
1995 r.
3

599,5

Wyszczególnienie

1994 r.

1

4:3

4:2

4

5

6

1.450,0

805,8

55,6

134,4

474,8

1.282,8

580,3

45,2

122,2

a) dywidenda od funduszu załoŜycielskiego w przedsiębiorstwach
państwowych

334,4

-

425,3

-

127,2

b) oprocentowanie kapitałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

140,4

-

155,0

-

110,4

Dywidendy razem
z tego:
1. Dywidendy od przedsiębiorstw
państwowych i spółek

2. Dywidenda od banków i instytucji
finansowych
3. Dywidenda od akcji i udziałów
w spółkach

106,9

150,0

195,9

130,6

183,3

17,8

17,2

29,6

172,2

166,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1995 r. dochody z dywidend od przedsiębiorstw państwowych i spółek
zrealizowano w kwocie 580,3 mln zł, co stanowiło 45,2% załoŜonego planu.
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano przyjmując, Ŝe przedsiębiorstwa
państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa będą płaciły dywidendy
w wysokości 20% osiągniętego zysku netto. JednakŜe wpłaty z zysku po
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wprowadzono dopiero od
1 stycznia 1996 r.1, (w wysokości 15%) w związku z czym w 1995 r. przedsiębiorstwa
państwowe nadal płaciły dywidendę od funduszu załoŜycielskiego, a jednoosobowe
spółki Skarbu Państwa - odsetki od kapitału akcyjnego albo zakładowego.
Dywidendę od funduszu załoŜycielskiego przedsiębiorstw państwowych
zrealizowano w 1995 r. w kwocie 425,3 mln zł, a zaległości z tego tytułu według stanu
na 31.12.1995 r. wyniosły 642,4 mln zł, czyli o 51% przewyŜszyły uzyskane dochody.
Zaległości te wystąpiły m.in. w:

- rozdziale 9001 przemysł
- rozdziale 9031 budownictwo
- rozdziale 9050 transport
1

547,9 mln zł,
26,0 mln zł,
16,9 mln zł,

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. nr
6, poz. 27, z 1993 r. nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1995 r. nr 154, poz. 791) oraz ustawa
z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. nr 154,
poz. 792) uchylająca ustawę z dnia 19 lipca 1991 r. o opracentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 75, poz. 330 i z 1992 r. Nr 45, poz. 200).
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- rozdziale 9002 przemysł paliw

31,1 mln zł.

Zaległości na koniec 1994 r. wyniosły 548.800 tys.zł. W 1995 r. zaległości wzrosły
o 17,1% w porównaniu do stanu z 1994 r.
Wzrost w 1995 r. w porównaniu z 1994 r. zaległości we wpłatach do budŜetu
państwa z tytułu dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wynikał głównie z faktu,
Ŝe przedsiębiorstwa państwowe zobowiązane zostały do przeszacowania majątku do
końca września 1995 r.1 W efekcie czego okazało się, Ŝe nastąpił znaczny wzrost
dywidendy, co spowodowało, Ŝe niektóre przedsiębiorstwa nie były w stanie
uregulować wszystkich zobowiązań z tego tytułu. Ministerstwo Finansów w piśmie
okólnym nr GN 2-0635-9/95 z dnia 16.02.1995 r. skierowanym do Izb Skarbowych
udzieliło urzędom skarbowym upowaŜnienia do "podejmowania indywidualnych
decyzji o rozłoŜeniu wpłat "dodatkowej" dywidendy na okres trzech lat na podstawie
przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych".
Minister Finansów w trybie art. 17 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych wydał w 1995 roku 13 decyzji
dotyczących zwolnienia z naleŜnych za 1995 r. płatności dywidendy w łącznej kwocie
22.749,5 tys. zł, w tym m.in.:
- Hucie im. T.Sendzimira w Krakowie
- Zakładom Górniczo-Hutniczym "Bolesław" w Bukownie
- Przedsiębiorstwu Poszukiwań i Eksploatacji ZłóŜ Ropy i Gazu
"Petrobaltic" w Gdańsku
- Hucie "Baildon" w Katowicach

9.466,9 tys.zł,
5.547 tys.zł,
2.627 tys.zł,
1.834 tys.zł.

Poza tym w dniach 13-14.03.1996 r. Minister Finansów wydał dwie decyzje dotyczące
zwolnienia z naleŜnych za 1995 r. płatności dywidendy w łącznej kwocie 753,7 tys.zł,
na podstawie art. 17 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku o gospodarce finansowej
przedsiębiorstw państwowych.
Największymi dłuŜnikami z tytułu dywidendy od funduszu załoŜycielskiego
w przedsiębiorstwach państwowych według stanu na 31.12.1995 r. były:
-

Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "URSUS" w Warszawie
Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
Huta im. T.Sendzimira w Krakowie
Fabryka Maszyn śniwnych "AGROMET" w Płocku
Kopalnia Soli w Bochni

34.524 tys.zł,
30.074 tys.zł,
26.397 tys.zł,
15.136 tys.zł,
9.552 tys.zł,
8.287 tys.zł,

1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, a takŜe aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr 7, poz. 34, Nr
73, poz. 362, Nr 122, poz. 590).
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-

Cukrownia SA w Ropczycach
Odlewnia śeliwa w Koluszkach
Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" w Nowej Rudzie
PZZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu
ZboŜowo-Młynarskiego w Białymstoku

7.773 tys.zł,
7.551 tys.zł,
7.485 tys.zł,
7.184 tys.zł.

Dochody z tytułu oprocentowania kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu
Państwa w 1995 r. wyniosły 155,0 mln zł i były wyŜsze od przekazanych do budŜetu
w roku 1994 o 10,4%.
W 1995 r. dochody od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa realizowane
były w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału
w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa z uwzględnieniem ulg w naliczeniu
i odprowadzaniu naleŜnego oprocentowania wynikających z zarządzeń Ministra
Finansów1.
Na podstawie powyŜszych zarządzeń spółki zobowiązane zostały do płacenia
odsetek w wysokości 6% od połowy kapitału akcyjnego (zakładowego), a nie jak
wynika z art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. "podstawę naliczenia odsetek od
wniesionego przez Skarb Państwa kapitału stanowi w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością wartość kapitału zakładowego, a w spółce akcyjnej wartość
kapitału akcyjnego".
Wg stanu na 31.12.1995 r. zaległości z tytułu nie odprowadzenia do budŜetu
państwa naleŜności z tytułu oprocentowania kapitału w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa wynosiły 170,8 mln zł (1994 r. - 154,6 mln zł), w tym w branŜach:
- przemysłowych (rozdział 9001 przemysł)
- budowlanych (rozdział 9031 budownictwo)
- transportowych (rozdział 9050 transport)

159,8 mln zł,
4,8 mln zł,
5,8 mln zł.

Z ogólnej kwoty zaległości na województwo katowickie przypadało 115,7 mln zł,
tj. 68%.

Minister Finansów w ramach przysługujących uprawnień, wynikających z art. 4
ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa, wyraził w 10 przypadkach zgodę na przeznaczenie naleŜnych odsetek
1

Zarządzenie Nr 10
w jednoosobowych
poz. 9) i Nr 29 z
w jednoosobowych
poz. 33).

z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru odsetek od kapitału
spółkach Skarbu Państwa za okres od 1.01.1995 r. do 30.06.1995 r. (Dz.Urz. MF Nr 2,
dnia 16 maja 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru odsetek od kapitału
spółkach Skarbu Państwa za okres od 1.07.1995 r. do 31.12.1995 r. (Dz.Urz. MF Nr 9,
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lub ich części za 1995 r. na kapitał rezerwowy, na łączną kwotę 43.809,9 tys.zł, w tym
w 4 przypadkach w 1996 r. na łączną kwotę 25.851,2 tys.zł.
Dotyczyło to m.in.:
-

Huty Katowice SA
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
Katowickiego Holdingu Węglowego SA
Gliwickiej Spółki Węglowej SA
Rybnickiej Spółki Węglowej SA
Zarządu Portu "GDAŃSK" SA

11.080 tys.zł,
10.450 tys.zł,
6.267 tys.zł,
5.050 tys.zł,
4.084 tys.zł,
3.825 tys.zł.

Największymi dłuŜnikami z tytułu oprocentowania kapitału w jednoosobowych
spółkach Skarbu Państwa na koniec 1995 r. były następujące jednostki:
-

Huta Katowice SA w Dąbrowie Górniczej
Nadwiślańska Spółka Węglowa SA w Tychach
Jastrzębska Spółka Węglowa SA w Jastrzębie Zdroju
Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach
"ADEXTRA" Zakłady Kineskopów Kolorowych w Piasecznie
PLL "LOT" SA Warszawa

53.268 tys.zł,
16.282 tys.zł,
14.929 tys.zł,
8.953 tys.zł,
7.848 tys.zł,
5.831 tys.zł.

W 1995 r. zaplanowano dochody budŜetu państwa z tytułu dywidendy od akcji
(udziałów) Skarbu Państwa w łącznej kwocie 167,2 mln zł.
Wpłaty dywidend z zysku spółek, w których Skarb Państwa posiadał akcje lub
udziały w 1995 r. wyniosły 225,5 mln zł, co stanowiło 134,9% planowanych dochodów
oraz 180,9% wykonania 1994 r. Przekroczenie planu dochodów było m.in. wynikiem
osiągnięcia przez spółki wyŜszych od załoŜonych zysków za 1994 r.

Realizację dochodów w poszczególnych częściach przedstawiono w tabeli:
tys.zł
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Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1
Ogółem

Wykonanie
1995 r.

2

Ustawa
budŜetowa
1995 r.
3

124.696

Wskaźniki %
4:3

4:2

4

5

6

167.163

225.522,5

134,9

180,9

cz. 13 Ministerstwo Przemysłu i Handlu

400,2

300

905,1

301,7

226,6

cz. 14 Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych

203,5

900

7.565,4

840,6

3.717,6

cz. 18 Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

1.691,3

1.800

3.370,2

187,2

199,3

cz. 21 Ministerstwo Transportu
i Gospod. Morskiej

2.856,3

3.545

3.406,7

96,1

119,3

13.085,1

9.000

12.291,1

136,6

93,9

1.255,7

1.618

2.023,8

125,1

161,2

105.203,9

150.000

195.960,2

130,6

186,3

cz. 25 Ministerstwo Współpracy Gospod.
z Zagranicą
cz. 85 Urzędy Wojewódzkie
cz. 08 Ministerstwo Finansów (banki)

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1.2.2. Wpłaty z zysku NBP
Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w 1995 r. wyniosły
2.980,0 mln zł i stanowiły 82,8% wielkości zaplanowanej w ustawie budŜetowej
(3.600,0 mln zł).
W stosunku do wykonania 1994 r. wpłaty z zysku NBP wzrosły o 26,5%,
a realnie uległy obniŜeniu o 1,0%.
Przyczyną niezrealizowania zaplanowanej wpłaty z zysku było niewykonanie
przez NBP planowanej kwoty zysku, co wynikało z wyŜszych od planowanych
kosztów operacji otwartego rynku.
W 1995 r. NBP dokonywał zaliczkowych wpłat z zysku do budŜetu państwa
w trakcie roku, mimo braku w tym zakresie formalnego obowiązku ustawowego.
Obowiązek dokonywania przez NBP zaliczkowych wpłat z zysku
państwa w terminach miesięcznych określały corocznie ustawy
W ustawach budŜetowych z kilku lat poprzedzających 1995 r. oraz w
1996 r. zamieszczono w tym względzie odpowiednie przepisy. W ustawie
na 1995 r. problematykę tę pominięto.

1.2.3. Dochody z ceł

do budŜetu
budŜetowe.
ustawie na
budŜetowej
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W ustawie budŜetowej na rok 1995 załoŜono dochody z ceł w wysokości
5.430,0 mln zł, tj. o 11,7% wyŜsze od wykonania 1994 r. (4.888,8 mln zł).
Dochody z ceł w 1995 r. wyniosły 5.774,5 mln zł i były wyŜsze od kwoty
określonej w ustawie budŜetowej o 6,3%. W porównaniu do 1994 r. wpływy z ceł
wzrosły nominalnie o 18,1%, a realnie spadły o 7,4%. Udział dochodów z ceł
w dochodach ogółem budŜetu państwa uległ obniŜeniu z 7,7% w 1994 r. do 6,9%
w 1995 r.
Na relatywne obniŜenie dochodów z ceł wpłynęły: niŜszy od zakładanego kurs
dolara do złotego oraz niŜsza od prognozowanej (10,8%) efektywna rzeczywista
stawka celna, która wyniosła około 9,6%.
Zaległości w dochodach z ceł na 31.12.1995 r. wyniosły 187,2 mln zł
i stanowiły 3,2% osiągniętych dochodów z tego tytułu.

1.2.4. Dochody jednostek budŜetowych
Jednostki budŜetowe uzyskały w 1995 r. dochody w wysokości 1.970,0 mln zł,
tj. 108,2% kwoty załoŜonej w ustawie budŜetowej na 1995 r. (1.821,1 mln zł).
Uzyskane w 1995 r. dochody jednostek budŜetowych były o 28,3% wyŜsze niŜ
wykonane w 1994 r. (1.535,9 mln zł), a w ujęciu realnym o 0,4%.
Szczegółową realizację dochodów przez jednostki budŜetowe w wybranych działach
klasyfikacji budŜetowej przedstawiono w tabeli

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1

2

Ustawa
budŜetowa
1995 r.
3

1.535,9

- administracja państwowa

mln zł
Wykonanie
Wskaźniki %
1995 r.
4:3
4:2
4

5

6

1.821,1

1.970,0

108,2

128,3

394,2

474,1

409,0

86,3

103,8

- wymiaru sprawiedliwości

431,1

500,0

525,1

105,0

121,8

- gospodarka mieszkaniowa i niematerialne
usługi komunalne

284,1

370,0

309,1

83,5

108,8

- finanse

148,3

194,1

349,9

180,3

235,9

- opieka społeczna

83,4

100,0

156,4

156,4

187,5

- pozostałe działy

194,8

182,9

220,7

120,7

113,3

Dochody jednostek budŜetowych ogółem
z tego:
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Zaległości w dochodach jednostek budŜetowych wg stanu na 31.12.1995 r. wynosiły
1.006,8 mln zł (wg stanu na koniec 1994 r. 872,2 mln zł)
Na dochody administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości pozyskane
z tytułu opłat paszportowych i sądowych, grzywien i innych kar pienięŜnych, ze
sprzedaŜy usług oraz wpłat z nadwyŜek jednostek gospodarki pozabudŜetowej
przypadało 47,4% dochodów jednostek budŜetowych 1995 r. W 1995 r. administracja
państwowa z tytułu róŜnych opłat (§ 64), grzywien i kar (§ 76) oraz róŜnych dochodów
(§ 77) pozyskała dochody budŜetowe w kwocie 183.578 tys.zł (zaległości z tytułu
naleŜności budŜetu państwa z wymienionych tytułów dochodów wyniosły 587.614
tys.zł), natomiast wymiar sprawiedliwości pozyskał dochody z wyŜej wymienionych
tytułów w kwocie 519.125 tys.zł (zaległości wyniosły 128.185 tys zł).
Głównym źródłem dochodów jednostek zaliczanych do dz. 74 Gospodarka
mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne były wpływy z opłat za uŜytkowanie
i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 7552 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami) w kwocie 290,4 mln zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 1995 r.
wyniosły 164,9 mln zł.
W dziale finanse dochody roku 1995 z tytułu spłat wykupionych odsetek od
kredytów mieszkaniowych wyniosły 91,7 mln zł, odsetek zapłaconych przez
inwestorów przy zakupie obligacji - 121,1 mln zł, odsetek od lokat na rachunkach
bankowych - 56,9 mln zł.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 4 ustawy budŜetowej na rok 1995
Minister Finansów w trakcie roku 1995 dokonywał oprocentowanych lokat
w Narodowym Banku Polskim, w efekcie czego pozyskano do budŜetu dochody
z tytułu odsetek w kwocie łącznej 54.329,8 tys.zł.
1.2.5. Opłaty za świadectwa NFI
Zaplanowane na 1995 r. w ustawie budŜetowej dochody z tytułu opłat za
świadectwa udziałowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w kwocie 400,0 mln zł
nie zostały zrealizowane. W 1995 r. nie wpłynęły do budŜetu państwa Ŝadne dochody z
tego tytułu1.
Z uzasadnienia do ustawy budŜetowej wynika, Ŝe osiągnięcie zaplanowanych
dochodów będzie moŜliwe dzięki przeprowadzeniu powszechnej prywatyzacji.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r.2 określającym tryb
1
2

Szczegółowe informacje w rozdz. IV, pkt 1, cz. 14 MPW.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określania trybu wydawania
powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania
(Dz.U. Nr 92, poz. 455, Nr 123, poz. 597).
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wydawania powszechnych świadectw udziałowych ustalono termin rozpoczęcia
wydawania świadectw na dzień 22 listopada 1995 r. oraz określono, Ŝe zakończenie
ich wydawania nastąpi po 12 miesiącach tj. 22 listopada 1996 r.
Z postanowień art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji1 wynika, Ŝe dochód Skarbu Państwa
stanowią środki uzyskane ze sprzedaŜy świadectw udziałowych pozostałe po pokryciu
kosztów przeprowadzenia powszechnej prywatyzacji i podlegają odprowadzeniu do
budŜetu po 6 miesiącach od zakończenia wydawania świadectw.

1.3. Dochody z prywatyzacji
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dochody ze sprzedaŜy, najmu i dzierŜawy
składników majątkowych Skarbu Państwa ustalono w wysokości 2.330,0 mln zł
(w tym dochody z prywatyzacji banków 450,0 mln zł), co stanowiło wzrost o 46,1%
w stosunku do wykonania 1994 r. (1.594,9 mln zł).
W 1995 r. zrealizowano dochody ze sprzedaŜy, najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 2.641,6 mln zł, co stanowiło 113,4% kwoty
przyjętej w ustawie budŜetowej. W stosunku do 1994 r. dochody te wzrosły nominalnie
o 65,6%, a w ujęciu realnym o 29,6%.
Strukturę dochodów z prywatyzacji przedstawiono w tabeli:

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1

2

Ustawa
budŜetowa
1995 r.
3

1. Dochody ze sprzedaŜy, najmu i dzierŜawy
składników majątkowych

1.594,9

1.1. przedsiębiorstw

4

5

6

2.330,0

2.641,6

113,4

165,6

1.169,7

1.880,0

2.120,3

112,8

181,3

- prywatyzacja kapitałowa

846,7

1.510,0

1.714,2

113,5

202,4

- prywatyzacja likwidacyjna

322,9

370,0

406,1

109,8

125,8

425,2

450,0

521,3

115,8

122,6

1.2. banków
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1

w mln zł
Wykonanie
Wskaźniki %
1995 r.
4:3
4:2

Dz.U. Nr 44, poz. 202, 1994 r. Nr 84, poz. 385.
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W ramach prywatyzacji kapitałowej prowadzonej przez Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych pozyskano dochody w kwocie 1.714,2 mln zł tj.
o 13,5% wyŜsze niŜ załoŜono w planie na 1995 r. Na kwotę tą złoŜyły się wpływy ze
sprzedaŜy akcji (udziałów) 25 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz wpływy
z kontynuowania sprzedaŜy akcji i udziałów 135 spółek, których prywatyzację
rozpoczęto przed 1995 rokiem.
Największe wpływy uzyskano ze sprzedaŜy akcji (udziałów) następujących spółek:
- Stomilu SA w Olsztynie
- Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych SA w Augustowie
- Kaliskich Zakładów Koncentratów SpoŜywczych "Winiary" SA
w Kaliszu
- Zakładów Przemysłu Tytoniowego SA w Radomiu
- Cementowni SA OŜarów
- Stomilu SA w Dębicy
- Kombinatu Cementowo-Wapienniczego "Kujawy" SA
- Zakładów Metali Lekkich "Kęty" SA w Kętach
- Zakładów Cementowo Wapienniczych SA GóraŜdŜe

344,3 mln zł,
220,5 mln zł,
178,1 mln zł,
153,3 mln zł,
140,6 mln zł,
140,4 mln zł,
107,6 mln zł,
87,5 mln zł,
60,2 mln zł.

Dochody z prywatyzacji likwidacyjnej w 1995 r. realizowane przez ministrów
i przez wojewodów sprawujących funkcje organów załoŜycielskich w stosunku do
prywatyzowanych przedsiębiorstw wyniosły 406,1 mln zł, tj. 109,8% załoŜonego planu
1995 r. Na dochody te składają się wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
przedsiębiorstw - 135,3 mln zł, opłaty za korzystanie z mienia Skarbu Państwa
(leasing) 248,6 mln zł, wpływy środków po zlikwidowanych przedsiębiorstwach 20,0
mln zł oraz odsetki 2,3 mln zł.
Największy udział w dochodach z prywatyzacji likwidacyjnej w 1995 r. miały:
-

urzędy wojewódzkie
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

164,5 mln zł,
113,2 mln zł,
53,8 mln zł,
49,7 mln zł.

W ustawie budŜetowej na 1995 r. dochody z prywatyzacji banków ustalono na
kwotę 450,0 mln zł, co stanowiło 105,8% wykonania 1994 r. (425,2 mln zł).
Wpływy z tytułu prywatyzacji banków w 1995 r. wyniosły 535,3 mln zł, tj. 118,9%
kwoty planowanej w ustawie budŜetowej, w tym:
w gotówce

-

521,3 mln zł
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w obligacjach

-

14,0 mln zł

Dochody z tytułu prywatyzacji banków w 1995 r. dotyczyły dochodów ze sprzedaŜy
akcji:
- Banku Przemysłowo-Handlowego SA (BPH SA) w Krakowie w kwocie
371,4 mln zł,
- Banku Gdańskiego SA (BG SA) w kwocie 163,9 mln zł.

1.4. Dochody zagraniczne
W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano dochody zagraniczne w kwocie
10,0 mln zł. Dochody te obejmują odsetki od udzielonych poŜyczek zagranicznych
oraz prowizje z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych.
W 1995 r. pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 40,1 mln zł, tj. 401,4% kwoty
zaplanowanej w ustawie.

2. Wydatki budŜetu państwa
Ustawą budŜetową na rok 1995 wydatki ogółem budŜetu państwa ustalone
zostały na kwotę 91.467,3 mln zł, a ich pokrycie w dochodach określono na 90,4%.
W związku z otrzymaniem kredytu zagranicznego na inwestycje w dziale
ochrona zdrowia, Rada Ministrów, korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 26
ustawy budŜetowej, dokonała zwiększenia wydatków o 56,9 mln zł do kwoty
91.524,2 mln zł.
Wydatki budŜetu państwa w 1995 r. zrealizowane zostały w wysokości
91.169,7 mln zł, tj. w 99,6% w stosunku do załoŜeń ustawy po zmianie. Zrealizowane
wydatki uzyskały pokrycie w dochodach w 91,8%.
W porównaniu do 1994 r. wydatki budŜetu państwa w 1995 r. wzrosły o 32,4%,
a w ujęciu realnym o 3,6%. Zakładano wzrost wydatków w ujęciu realnym o 6,8%.
Wydatki budŜetu państwa były o 354,5 mln zł niŜsze niŜ zakładano w ustawie
po zmianie. Na kwotę tę złoŜyły się z jednej strony niŜsze od zakładanych wydatki
zwłaszcza na obsługę długu zagranicznego i krajowego oraz na ubezpieczenia
społeczne a z drugiej strony zwiększone w trakcie 1995 r. wydatki na finansowanie
wybranych zadań.
Podobnie jak w 1994 r., przy realizacji wydatków budŜetowych w 1995 r.,
stosowano na duŜą skalę blokowanie planowanych wydatków budŜetowych
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i przenoszenia ich do rezerw celowych (art. 43 ustawy - Prawo budŜetowe), a następnie
zwiększanie planowanych wydatków w wybranych dziedzinach (art. 42, ust. 1 pkt 8).
Minister Finansów dokonał w trakcie realizacji budŜetu blokad planowanych
wydatków w 16 częściach budŜetu państwa, a następnie przeniósł je do rezerw
celowych. W ten sposób rezerwy celowe cz. 83 zostały zwiększone o 2.037,0 mln zł do
kwoty 8.992,2 mln zł, która stanowiła 9,8% planowanych wydatków budŜetu państwa
po zmianach.
W 1995 r. równieŜ szeroko wykorzystywano uprawnienia do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków budŜetowych, określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo budŜetowe i zwiększonych dodatkowo w art. 31 ustawy budŜetowej na 1995 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 31 ustawy budŜetowej na 1995 r. Minister
Finansów, na wniosek wojewodów i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
ministrów, dokonał przeniesień wydatków między działami w ramach budŜetu
wojewodów na łączną kwotę 99,1 mln zł w 43 budŜetach wojewodów.
Na ostateczną strukturę wydatków budŜetowych w 1995 r. wpłynęło teŜ
skorzystanie przez Radę Ministrów z upowaŜnienia zawartego w art. 38 ustawy
budŜetowej na 1995 r. do zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej.
Mimo niepełnej realizacji wydatków budŜetowych ogółem, w 1995 r. miał
miejsce dalszy wzrost zobowiązań wymagalnych jednostek budŜetowych z tytułu nie
sfinansowania wydatków bieŜących i inwestycyjnych. Zobowiązania wymagalne
jednostek budŜetowych z tytułu wydatków bieŜących według stanu na 31.12.1995 r.
wyniosły 2.205,7 mln zł i wzrosły o 117,4%, a więc ponad dwukrotnie, w stosunku do
stanu na 31.12.1994 r. (1.014,6 mln zł). Zobowiązania wymagalne wystąpiły przede
wszystkim w działach ochrona zdrowia oraz oświata i wychowanie. Udział tych dwóch
działów w ogólnej kwocie zobowiązań wymagalnych na koniec 1995 r. wyniósł
98,0%.
Z tytułu zwłaszcza nieterminowego regulowania zobowiązań jednostki
budŜetowe wydatkowały w 1995 r. środki na kary i odsetki sankcyjne (§ 39) w łącznej
kwocie 260,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 117,7% w stosunku do wykonania 1994 r.
(119,8 mln zł).
Rok 1995 był pierwszym od kilku lat, w którym nastąpił spadek udziału
wydatków "sztywnych" w ogólnych wydatkach budŜetowych.
Udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem budŜetu państwa w latach
1994-1995 przedstawiono w tabeli:
1994
Wyszczególnienie
1. Wydatki ogółem
2. Wydatki "sztywne"
- obsługa długu krajowego1/
- obsługa długu zagranicznego1/
- wydatki w dziale ubezpieczenia społeczne

kwota
68.865,0
25.662,9
7.400,9
1.832,1
14.273,4

struktura
w%
100,0
37,3
10,8
2,7
20,7

w mln zł
1995
kwota
struktura
w%
91.169,7
100,0
31.685,7
34,8
11.097,1
12,2
3.262,6
3,6
15.309,9
16,8
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- rozliczenia z bankami1/
1/ według grup ekonomicznych
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

2.156,5

3,1

2.016,1

2,2

Spadek udziału wydatków sztywnych w ogólnych wydatkach budŜetowych
nastąpił przede wszystkim w wyniku obniŜenia skali dotacji do ubezpieczeń
społecznych.

2.1 Wydatki według podstawowych grup
Realizację wydatków budŜetowych w 1995 r. w układzie ekonomicznym
w stosunku do ustawy budŜetowej i wykonania w 1994 r. przedstawiono w tabeli:
w mln zł

Wyszczególnienie
1
Dotacje i
subwencje
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki bieŜące jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Rozliczenia
z bankami
Obsługa długu
publicznego
Ogółem

1994 r.
WykoWykonanie
nanie w
cenach
z 1995r
2
3

Ustawa
budŜetowa

1995 r.
BudŜet
po zmianach

Wykonanie

Wskaźniki w %
6:4

6:5

6:2

6:3

4

5

6

7

8

9

10

27.647,8

35.333,9

34.513,4

31.593,2

31.657,1

91,7

100,2 114,5

3.116,5

3.982,9

5.402,6

7.932,6

7.875,0

145,8

99,3 252,7 197,7

23.581,7

30.137,4

30.605,7

30.720,7

31.134,8

101,7

101,3 132,0 103,3

3.129,5

3.999,5

3.913,2

4.160,3

4.127,1

105,5

99,2 131,9 103,2

2.156,5

2.756,0

1.432,5

2.016,4

2.016,0

140,7

2.233,0
68.865,0

11.799,8
88.009,5

15.599,9
91.467,3

15.101,0
91.524,2

14.359,7
91.169,7

92,0
99,7

100,0

93,5

89,6

73,1

95,1 155,5 121,7
99,6 132,4 103,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Wydatki na dotacje i subwencje obejmują głównie dotacje: dla funduszy
celowych, dla KRUS, dla państwowych jednostek organizacyjnych szkół wyŜszych, dla
podmiotów gospodarczych, dla spółdzielni mieszkaniowych, na finansowanie zadań
bieŜących zlecanych gminom, "PilotaŜ" oraz subwencje: ogólna i oświatowa dla gmin.
Do realnego spadku wydatków w tej grupie przyczyniło się przede wszystkim
obniŜenie z 11.385,0 mln zł w 1994 r. do 10.456,6 mln zł w 1995 r. dotacji celowych
dla funduszy celowych1.
Statystyka powyŜsza nie uwzględnia zmian systemowych, jakie miały miejsce w
1995 r. a zwłaszcza:
1

Bez dotacji dla KRUS wynoszącej 6.115,6 mln zł w 1995 r.
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1. Pokrywania bezpośrednio z budŜetu państwa świadczeń emerytalno-rentowych
funkcjonariuszy Policji, UOP, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej
i SłuŜby Więziennej. Wydatki na ten cel w 1995 r. w części 31 - MSW wyniosły
1.283,5 mln zł i nie były ujmowane w dotacjach do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych - tak jak to było w 1994 r.
2. Wyłączenia w 1995 r. dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z dotacji do FUS.
Łącznie była to kwota 1.953,0 mln zł, z czego 179,8 mln zł przeniesiono do budŜetu
wojewodów, a 1.773,2 mln zł do działu 86 - Opieka społeczna w części 58 - ZUS.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują głównie wydatki na
świadczenia społeczne i dopłaty do leków. Tak znaczny w 1995 r. wzrost wydatków
w tej grupie dotyczył wydatków na świadczenia społeczne, które wzrosły
z 1.143,6 mln zł w 1994 r. do 4.924,5 mln zł w 1995 r. Wzrost ten spowodowany był
tym, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, StraŜy Granicznej, Państwowej
StraŜy PoŜarnej i SłuŜby Więziennej oraz członków ich rodzin1 od 1 stycznia 1995 r.
wydatki na te świadczenia pokrywa się bezpośrednio z budŜetu państwa, podczas gdy
w 1994 r. finansowane one były z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wydatki bieŜące jednostek budŜetowych obejmują wydatki na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakupy towarów i usług. Przekroczenie w 1995 r.
planowanych w budŜecie po zmianach wydatków w tej grupie związane było
z dodatkowymi podwyŜkami wynagrodzeń w sferze budŜetowej, przeprowadzonymi
na podstawie art. 38 ustawy budŜetowej na 1995 r.
W skład wydatków majątkowych wchodzą: wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych, dotacje do finansowania inwestycji innych jednostek organizacyjnych,
dotacje do finansowania inwestycji podmiotów gospodarczych i zadań inwestycyjnych
gmin oraz wydatki kapitałowe. W tej grupie wydatków najwyŜszą dynamikę wzrostu w
stosunku do 1994 r. osiągnęły dotacje do finansowania własnych zadań inwestycyjnych
gmin. Wydatki na ten cel wzrosły z 338,1 mln zł w 1994 r. do 531,2 mln zł w 1995 r.
Wydatki na rozliczenia z bankami dotyczą głównie refundacji premii
gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych i wykupu odsetek od kredytów
mieszkaniowych. W tej grupie wystąpił w 1995 r., w porównaniu do 1994 r., spadek
wydatków zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym.
Wydatki na obsługę długu publicznego w 1995 r. charakteryzowały się, obok
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych najwyŜszą dynamiką wzrostu
w stosunku do 1994 r. Wydatki w tej grupie, zarówno z tytułu obsługi długu

1

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji , urzędu Ochrony
Państwa, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i SłuŜby Więziennej oraz członków ich rodzin
(Dz.U. Nr 53, poz. 214; 1995 r. Nr 4, poz. 17).
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krajowego, jak i zagranicznego były jednak niŜsze od przyjętych w ustawie
budŜetowej.
Z analizy wydatków według paragrafów klasyfikacji budŜetowej wynika, Ŝe
w 1995 r. największy udział w wydatkach budŜetowych miały następujące paragrafy:
- 47 dotacje dla gospodarki pozabudŜetowej
i funduszy celowych
10.792,0 mln zł, tj. 11,8%,
- 48 dotacje pozostałe
10.717,0 mln zł, tj. 11,8%,
- 68 odsetki od papierów wartościowych
10.464,0 mln zł, tj. 11,5%,
- 11 wynagrodzenia osobowe
10.417,7 mln zł, tj. 11,4%,
- 22 świadczenia społeczne
4.924,5 mln zł, tj. 5,4%.
W 1995 r. przekroczenie planowanych (po zmianach) wydatków budŜetu
państwa wystąpiło w niŜej podanych grupach:
§

Grupa

1

2

48

1040

48
47
88

1041
1070
1101

89

1102

94

1103

49

1104

92

1120

48
11
12

1130
2020
3011
3012

15

3015

41,
42

3020

Nazwa grupy
3
Ogółem
dot. dla państwowych jedn.
org. szkół wyŜszych
dot. dla instytucji kultury
dot. dla gosp. pozabudŜet.
dot. cel. na fin. zadań bieŜących zlecon. gminom
dot. cel. na fin. własnych
zadań bieŜących gmin
dot. cel. na fin. zadań bieŜących przekazanych
gm-miastom (pilotaŜ)
dot. cel. na fin. zadań bieŜących powierzonych
gminom
subwencja oświatowa dla
gmin
pozostałe dotacje
stypendia
wynagrodzenia osobowe
nagrody z zakład. funduszu
nagród
uposaŜenie Ŝołnierzy
niezawodowych
pochodne od wynagrodzeń

w tys. zł
Kwota
przekroczenia
7
928.164

Plan po
zmianach
4
28.889.507

Wykonanie
5
29.817.671

% wskaźnik
5:4
6
103,21

3.092.623
419.371
334.914

3.156.317
422.291
335.343

102,06
100,70
100,13

63.694
2.920
429

1.827.512

1.892.561

100,11

2.049

396.652

402.641

101,51

5.989

819.202

842.848

102,89

23.646

479.061

493.189

102,95

14.128

2.113.430
1.022.179
25.564
9.848.116

2.195.045
1.022.802
25.595
10.417.684

103,86
100,06
100,12
105,78

81.615
623
31
569.568

2.986.600

3.062.824

102,55

76.224

452.984

489.223

108,0

36.239

5.071.299

5.122.308

101,01

51.009

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków przez poszczególnych
dysponentów głównych i na wybrane zadania zawarte jest w dalszych częściach
"Analizy ...".
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2.2. Wydatki według działów
Realizację wydatków budŜetowych w układzie działowym przedstawiono
w tabeli:
w mln zł

DZIAŁ

1994 r.
wykonanie

1995 r.
wg ustawykowy po
nanie
zmianach

4:3
%

4:2
%

strukt.wydatk.
1994 r. 1995 r.
%
%

1
2
3
4
5
6
7
01. Przemysł
127,2
148,6
148,7 101,1 116,9
0,2
31. Budownictwo
60,2
73,3
72,9
99,5 121,1
0,1
40. Rolnictwo
1.035,7
1.446,6
1.455,9 100,6 140,6
1,5
45. Leśnictwo
82,9
105,3
105,8 100,5 127,6
0,1
50. Transport
934,8
1.253,1
1.259,4 100,5 134,7
1,4
59. Łączność
38,0
93,5
93,6 100,1 246,3
0,06
61. Handel wewn.
331,1
325,9
326,7 100,3
98,7
0,5
64. Handel zagran.
23,2
21,2
20,5
96,6
88,4
0,03
66. RóŜ.usł.mater.
375,1
436,5
441,5 101,1 117,7
0,6
70. Gosp.komunal.
745,0
919,7
920,5 100,1 124,6
1,1
74. Gosp.mieszk.
oraz niemat.
91,5
117,9
117,2
99,4 128,1
0,1
usł.komunalne
77. Nauka
1.165,9
1.437,8
1.437,6 100,0 123,3
1,7
79. Oświata i wychowanie
7.691,4
9.976,1
10.309,9 103,4 134,1
11,2
81. Szkol. wyŜsze
1.626,4
2.117,9
2.174,7 102,7 133,7
2,4
83. Kult. i sztuka
515,2
695,1
703,6 101,2 136,6
0,8
85. Ochr. zdrowia
9.517,3
12.839,0
13.132,6 102,3 138,0
13,8
86. Opieka społ.
4.549,9
8.556,1
8.519,0
99,6 187,2
6,6
87. Kult.fiz.i sport
89,1
122,9
122,8 100,0 137,8
0,1
88. Turyst.i wyp.
26,1
39,1
39,2 100,2 150,2
0,04
89. RóŜna działal.
132,0
188,0
187,6
99,8 142,1
0,2
91. Adm.państw.
i samorząd.
2.310,7
3.097,2
3.115,8 100,6 134,8
3,4
92. Wymiar sprawiedl.i prokur.
1.333,8
1.686,2
1.713,1 101,6 128,4
1,9
93. Bezpiecz.
publiczne
2.710,6
3.319,9
3.380,4 101,8 124,7
3,9
94. Finanse
11.854,6
17.595,1
16.830,4
95,7 142,0
17,2
95. Ubezpieczenia
społeczne
14.273,4
15.369,1
15.309,9
99,6 107,3
20,7
96. Dot. na finans.
zadań gospod.
2.208,5
2.741,3
2.739,1
99,9 124,0
3,2
97. RóŜne rozlicz.
592,0
1.221,7
851,6
69,7 143,9
0,9
98. Obrona narod.
4.127,5
5.177,4
5.249,4 101,4 127,2
6,0
99. Urzędy naczel.
organów
295,8
402,8
390,3
96,9 132,0
0,4
OGÓŁEM
68.865,0
91.524,2
91.169,7
99,6 132,4
100,0
Źródło: Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budŜetu państwa w 1994 i 1995 r.

1994 r.
wykonanie
w cenach
1995 r.

1995 r.
1994 r.
realnie
4:9 %

0,2
0,1
1,6
0,1
1,4
0,1
0,4
0,02
0,5
1,0

9
162,6
76,9
1.323,6
106,0
1.194,7
48,6
423,2
29,7
479,4
952,1

10
91,5
94,8
110,1
99,8
105,4
192,6
77,2
69,0
92,1
96,7

0,1

116,9

100,3

1,6

1.490,0

96,5

11,3
2,4
0,8
14,4
9,3
0,1
0,04
0,2

9.829,6
2.078,5
658,4
12.163,1
5.814,8
113,9
33,4
168,7

104,9
104,6
106,9
108,0
146,5
107,8
117,4
111,2

3,4

2.953,1

105,5

1,9

1.704,6

100,5

3,7
18,5

3.464,1
15.150,2

97,6
111,1

16,8

18.241,4

83,9

3,0
0,9
5,8

2.822,5
756,6
5.275,0

97,1
112,6
99,5

0,4
100

378,0
88.009,5

103,3
103,6

8

W 1995 r. nie osiągnięto we wszystkich działach realnego wzrostu wydatków
w porównaniu do 1994 r. Szczególnie duŜy realny spadek wydatków wystąpił
w następujących działach:
- 64 Handel zagraniczny
o
31,0%,
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-

61 Handel wewnętrzny
o
22,8%,
95 Ubezpieczenia społeczne o
16,1%,
01 Przemysł
o
8,5%,
66 RóŜne usług materialne
o
7,9%.
NajwyŜszy wzrost realny wydatków wystąpił w następujących działach:
- 59 Łączność
o
92,6%,
- 86 Opieka społeczna
o
46,5%,
- 88 Turystyka i wypoczynek
o
17,4%,
o
12,6%,
- 97 RóŜne rozliczenia
- 89 RóŜna działalność
o
11,2%.
Wzrost wyŜszy od zakładanego średniego wzrostu wydatków w ujęciu realnym
(6,8%) osiągnęły, oprócz juŜ wymienionych, działy: rolnictwo, kultura i sztuka,
ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport, finanse.
W strukturze wydatków najbardziej istotne zmiany zaszły w wydatkach
w działach: ubezpieczenia społeczne, finanse i ochrona zdrowia.
Udział wydatków w dziale 95 Ubezpieczenia społeczne w wydatkach ogółem
budŜetu państwa obniŜył się z 20,7% w 1994 r. do 16,8% w 1995 r. Odwrotna
tendencja wystąpiła w wydatkach w działach: finanse i ochrona zdrowia. Udział
wydatków w dziale 94 Finanse podwyŜszył się z 17,2% w 1994 r. do 18,5% w 1995 r.,
a w dziale 85 Ochrona zdrowia odpowiednio z 13,8% do 14,4%.
Największy udział w wydatkach budŜetu państwa w 1995 r. przypadał na
następujące działy:
- 94 Finanse
16.830,4 mln zł, tj. 18,5%,
- 95 Ubezpieczenia społeczne
15.309,9 mln zł, tj. 16,8%,
- 85 Ochrona zdrowia
13.132,6 mln zł, tj. 14,4%,
- 79 Oświata i wychowanie
10.309,8 mln zł, tj. 11,3%,
- 86 Opieka społeczna
8.518,9 mln zł, tj. 9,3%.
Na ogólną kwotę 2.205,7 mln zł zobowiązań wymagalnych według stanu na
31.12.1995 r. złoŜyły się przede wszystkim zobowiązania w trzech działach:
- 85 Ochrona zdrowia
1.176,8 mln zł,
- 79 Oświata i wychowanie
984,4 mln zł,
- 92 Wymiar sprawiedliwości i prokuratura
38,5 mln zł.
W 1995 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych w ochronie zdrowia
przeznaczono z budŜetu państwa 798,8 mln zł. Pomimo podjętych działań
oddłuŜeniowych zobowiązania wymagalne w tym dziale wzrosły w porównaniu do
1994 r. o 99,5%, a więc prawie dwukrotnie. Udział zobowiązań wymagalnych
w wydatkach tego działu zwiększył się z 6,5% w 1994 r. do 9,0% w 1995 r.

2.3. Wydatki według części
Wydatki budŜetu państwa według części przedstawiono w tabeli:
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w mln zł
CZĘŚĆ

1
01 - Kancelaria
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
02 - NajwyŜsza
Izba
Kontroli
03 - Sąd NajwyŜszy
04 - Naczelny Sąd
Administrac.
05 - Urząd Rady
Ministrów
06 - Centralny
Urząd
Planowania
07 - Rzecznik Praw
Obywatelskich
08 - Ministerstwo
Finansów
09 - Ministerstwo
Pracy i
Polityki
Socjalnej
10 - Kancelaria
Sejmu
11 - Kancelaria
Senatu
12 - Trybunał
Konstytucyjny
13 - Ministerstwo
Przemysłu
i Handlu
14 - Ministerstwo
Przekształceń
Własnościow.
15 - Komisja
Papierów
Wartościowych
16 - Krajowe Biuro
Wyborcze
18 - Ministerstwo
Gospodarki
Przestrzennej
i Budown.
19 - Ministerstwo
Rolnictwa i
Gospodarki
śywnościowej
21 - Ministerstwo
Transportu i
Gospodarki
Morskiej

1

1994 r.
wykonanie

Ustawa
budŜetowa

1995
BudŜet
po zmianach

2

3

4

%

Struktura

Wykonanie

5:2

5:3

5:4

1994

1995

5

6

7

8

9

10

1994 r.
Wykonanie w
cenach
1995 r.
11

%
real-nie
5:11

12

45,8

59,9

59,9

59,0

128,7

98,4

98,4

0,07

0,06

58,5

100,9

56,4

77,5

77,5

77,3

137,1

99,7

99,7

0,08

0,08

72,1

107,2

11,4

13,6

10,4

9,6

84,5

70,8

92,3

0,02

0,01

14,6

65,8

12,5

21,9

21,9

21,6

173,2

98,7

98,7

0,02

0,02

16,0

135,0

61,0

74,2

77,0

74,1

121,4

99,9

96,3

0,09

0,08

78,0

95,0

12,8

11,9

14,8

14,6

114,3

122,7

98,8

0,02

0,02

16,4

89,0

6,5

8,2

8,2

8,2

126,6

100,0

100,0

0,01

0,01

8,3

98,8

1.507,7

1.193,8

1.642,4

1.598,7

106,0

133,9

97,3

2,19

1,75

1.926,8

83,0

2.871,9

3.973,8

90,7

91,6

3,2

2,3

101,0

4,17

0,10

3.670,3

2,5

76,0

111,6

106,2

98,7

129,9

88,5

92,9

0,11

0,11

97,1

101,6

24,3

37,3

36,3

35,7

146,8

95,7

98,3

0,04

0,04

31,1

114,8

8,9

4,7

4,7

4,2

47,3

88,7

88,7

0,01

0,005

11,4

36,8

718,9

672,6

1.316,4

1.317,6

183,3

195,9

100,1

1,04

1,45

918,8

143,4

61,0

107,0

310,0

266,8

437,7

249,4

86,1

0,09

0,29

78,0

342,1

3,1

3,7

4,3

4,3

138,5

115,6

101,1

0,005

0,005

4,0

107,5

2,3

2,3

5,2

4,9

211,5

212,9

93,3

0,003

0,005

2,9

169,0

2.204,5

1.607,9

2.066,6

2.065,5

93,7

128,5

99,9

3,20

2,27

2.817,4

73,3

719,6

996,9

1.208,0

1.218,7

169,4

122,3

100,9

1,04

1,34

919,6

132,5

2.056,1

2.431,7

2.463,5

2.471,6

120,2

101,6

100,3

2,99

2,71

2.627,7

94,1

9

10

2

3

4

5

6

7

8

11

12
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22 - Ministerstwo
Łączności
23 - Urząd
Zamówień
Publicznych
25 - Ministerstwo
Współpracy
Gospodarczej
z Zagranicą
28 - Ministerstwo
Ochr. Środowiska, Zasob.
Naturalnych i
Leśnictwa
30 - Ministerstwo
Obrony
Narodowej
31 - Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
32 - Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych
33 - Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
34 - Ministerstwo
Kultury
i Sztuki
35 - Ministerstwo
Zdrowia
i Opieki Społ.
36 - Ministerstwo
Sprawiedliw.
37 - Urząd
Antymonopolowy
38 - Polska Akad.
Nauk
39 - Agencja
Rynku
Rolnego
40 - Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji
41 - Obsługa
zadłuŜenia
zagranicznego
42 - Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych
43 - Państwowa
Inspekcja
Pracy
44 - Obsługa
długu
krajowego
45 - Urząd Kultury
Fizycznej
i Turystyki

43,9

121,0

122,4

122,6

279,1

101,3

100,2

0,06

0,13

56,1

218,5

0,2

2,8

3,1

2,4

1.202,0

85,8

76,8

0,0003

0,003

0,3

800,0

80,8

98,5

102,5

101,0

125,0

102,5

98,5

0,12

0,11

103,3

99,2

410,3

421,2

489,5

492,8

120,1

117,0

100,7

0,60

0,54

524,4

94,0

5.117,0

5.862,7

6.521,5

6.594,5

128,9

112,5

101,1

7,43

7,23

6.539,5

100,8

2.731,1

4.046,8

4.654,4

4.715,3

172,7

116,5

101,3

3,97

5,17

3.490,3

135,1

207,8

244,0

252,3

251,9

121,2

103,2

99,8

0,30

0,28

265,6

94,8

8.784,7 10.782,8

11.135,9

131,3

126,8

103,3

12,31

12,21

10.837,3

102,8

528,0

537,8

128,3

113,7

101,9

0,61

0,59

535,7

100,4

8.479,9

473,1
419,2

2.041,0

2.335,2

2.613,0

2.654,7

130,1

113,7

101,6

2,96

2,91

2.607,1

101,8

1.338,0

1.589,8

1.895,8

1.922,8

143,7

121,0

101,4

1,94

2,11

1.710,0

112,4

3,6

4,1

4,8

4,8

131,1

116,1

100,0

0,005

0,005

4,6

104,3

17,8

21,4

22,5

22,9

128,9

107,0

101,6

0,03

0,03

22,7

100,9

348,7

241,3

241,3

241,3

69,2

100,0

100,0

0,51

0,26

445,6

54,2

1,6

1,5

1,5

1,5

97,5

100,0

100,0

0,002

0,002

2,0

75,0

1.832,1

3.730,7

3.530,7

3.262,6

178,1

87,5

92,4

2,66

3,58

2.341,1

139,3

67,6

85,2

108,8

108,9

161,1

127,8

100,1

0,10

0,12

86,4

126,0

46,5

62,8

62,8

62,8

134,9

99,9

99,9

0,07

0,07

59,4

107,7

11.863,2 11.410,1

10.939,6

148,5

92,2

95,9

10,70

12,00

9.414,7

116,2

168,7

144,2

107,1

100,8

0,17

0,19

149,5

112,8

7.365,2

117,0

157,6

167,3
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1
46 - Krajowy
Urząd
Pracy
47 - Krajowa Rada
Radiofonii
i Telewizji
48 - Komitet
Badań
Naukowych
50 - Główny Urząd
Statystyczny
51 - Główny Urząd
Ceł
52 - Państwowa
Agencja
Atomistyki
53 - WyŜszy Urząd
Górniczy
54 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej
55 - Kasa Rolnicza
Ubezpieczenia
Społecznego
56 - Polska
Agencja
Prasowa
57 - Polski Komitet
Normalizacyjny
58 - Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
59 - Główny Urząd
Miar
80 - Regionalne
izby
obrachunk.
81 - Rezerwy
ogólne
82 - Subwencje
ogólne
dla gmin
83 - Rezerwy
celowe
85 - BudŜety
wojewodów
86 - Samorządowe
kolegia
odwoławcze
OGÓŁEM

2

3

4

6

7

142,7

163,3

4.211,0

4.216,9

2.954,8

2.582,2

5,4

9,6

9,6

8,4

156,5

1.173,1

1.445,3

1.446,9

1.446,9

99,6

110,5
194,9

137,6

148,7

5

8

9

10

11

12

100,1

0,21

4,63

182,4

2,3

87,7

87,7

0,01

0,01

6,9

121,7

123,3

100,1

100,0

1,70

1,59

1,499,2

96,5

141,2

141,8

127,8

102,7

0,14

0,15

127,3

110,9
115,8

217,6

220,1

148,0

112,9

101,2

0,22

0,24

190,0

18,2

18,4

18,6

18,7

102,3

101,4

100,3

0,03

0,02

23,3

80,3

11,0

11,9

17,5

17,5

159,3

146,7

100,1

0,02

0,02

14,1

124,1

6,7

7,6

8,6

8,7

130,5

115,6

101,8

0,01

0,01

8,6

101,2

4.733,6

6.340,0

6.340,0

6.268,1

132,4

98,9

98,9

6,87

6,88

6.049,5

103,6

5,5

6,3

6,7

6,8

124,7

108,3

101,1

0,01

0,01

7,0

97,1

11,6

14,1

12,8

12,9

11,3

91,3

100,9

0,02

0,01

14,8

87,2

8.522,3

9.914,3

8.103,6

8.063,7

94,6

81,3

99,5

12,38

8,84

10.891,5

74,0

25,4

28,5

32,0

32,8

129,2

115,3

102,5

0,04

0,04

32,5

100,9

20,8

23,3

25,3

25,5

122,3

109,3

100,8

0,03

0,03

26,6

95,9

40,0

3,9

x

x

x

744,2

744,2

744,2

0,80

0,82

705,1

6.955,1

308,3

x

x

x

x

18,79

15.667,9

109,3

0,02

-

-

100,0

88.009,5

103,6

x
551,7

x
12.259,7
68.865,0

13.881,8 16.821,8
-

x

x
134,9

x

17.130,9

18,9

19,0

91.467,3 91.524,2

91.169,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

139,7
132,4

x
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x
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x
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x
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W 1995 r. najwyŜszy udział w realizacji wydatków budŜetu państwa miały
następujące części:
-

85 BudŜety wojewodów
17.130,9 mln zł, tj. 18,8%,
33 Ministerstwo Edukacji Narodowej
11.135,9 mln zł, tj. 12,2%,
44 Obsługa długu krajowego
10.939,6 mln zł, tj. 12,0%,
58 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
8.063,7 mln zł, tj. 8,8%,
55 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6.268,1 mln zł, tj. 6,9%.

W 1995 r. nie zrealizowano w pełni planu wydatków budŜetowych między
innymi w następujących częściach budŜetu państwa:
- 44 Obsługa długu krajowego o kwotę 470.529 tys.zł (realizacja planowanych
wydatków w 95,9%),
- 41 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego o 268.106 tys.zł (realizacja planowanych
wydatków w 92,4%),
- 08 Ministerstwo Finansów o 43.732 tys.zł (realizacja planowanych wydatków
w 97,3%),
- 14 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych o 43.197 tys.zł (realizacja
planowanych wydatków w 86,1%),
- 10 Kancelaria Sejmu o 7.543 tys.zł (realizacja planowanych wydatków w 92,9%),
- 05 Urząd Rady Ministrów o 2.875 tys.zł (realizacja planowanych wydatków
w 96,3%),
- 47 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o 1.178 tys.zł (realizacja planowanych
wydatków w 87,7%),
- 03 Sąd NajwyŜszy o 806 tys.zł (realizacja planowanych wydatków w 92,3%),
- 23 Urząd Zamówień Publicznych o 724 tys.zł (realizacja planowanych wydatków
w 76,9%),
- 12 Trybunał Konstytucyjny o 535 tys.zł (realizacja planowanych wydatków
w 88,7%),
Przekroczenie planowanych (po zmianach) wydatków budŜetowych na 1995 r.
wystąpiło w 77 częściach budŜetu państwa (z uwzględnieniem podziału części 85
i części 86 wg województw). Przekroczenia te wyniosły od 0,06 do 3,3 punkta
procentowego ogólnej kwoty wydatków danej części.
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Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w 21 częściach budŜetu państwa przekroczenia
planowanych wydatków wyniosły 2 i powyŜej 2 punktów procentowych, w tym
w części:
- 59 Główny Urząd Miar
o
- 50 Główny Urząd Statystyczny
o
- 33 Ministerstwo Edukacji Narodowej o

2,5%,
2,7%,
3,3%.

Na ogólną kwotę 2.205,7 mln zł zobowiązań wymagalnych według stanu na
31.12.1995 r. złoŜyły się przede wszystkim zobowiązania w następujących częściach:
- 85 BudŜety wojewodów
(wzrost w stosunku do 1994 r.

o

1.111,3 mln zł
104,6%),

o

980,8 mln zł
176,5%),

- 35 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
(wzrost w stosunku do 1994 r.
o

67,7 mln zł
21,1%),

- 36 Ministerstwo Sprawiedliwości
(wzrost w stosunku do 1994 r.

o

38,5 mln zł
66,1%),

o

4,3 mln zł
73,8%).

- 33 Ministerstwo Edukacji Narodowej
(wzrost w stosunku do 1994 r.

- 34 Ministerstwo Kultury i Sztuki
(wzrost w stosunku do 1994 r.

Jednostki budŜetowe wydatkowały w 1995 r. środki na kary i odsetki sankcyjne
(§ 39) w łącznej kwocie 260,8 mln zł (w 1994 r. - 119,8 mln zł), co stanowiło wzrost w
porównaniu do roku 1994 o 117,7%.
Największe wydatki z tytułu kar i odsetek sankcyjnych wystąpiły w następujących
częściach:
- 85 BudŜety Wojewodów - 181,3 mln zł, w tym w dziale 85 Ochrona zdrowia 177,5 mln zł, w tym w rozdziale 8591 Leki dla uprawnionych 153,5 mln zł,
- 13 Ministerstwo Przemysłu i Handlu - 34,2 mln zł, (dział 01 Przemysł, rozdział
2995 Pozostała działalność),
- 33 Ministerstwo Edukacji Narodowej - 25,4 mln zł, w tym w dziale 79 Oświata
i wychowanie - 25,4 mln zł, w tym w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe
12,1 mln zł,
- 30 Ministerstwo Obrony Narodowej - 5,3 mln zł, w tym w dziale 98 Obrona
narodowa - 5,3 mln zł,
- 34 Ministerstwo Kultury i Sztuki - 3,8 mln zł, w tym w dziale 83 Kultura i sztuka,
rozdziale 8341 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne - 3,3 mln zł,
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- 08 Ministerstwo Finansów - 2,3 mln zł, w tym w dziale 91 Administracja
państwowa 2,3 mln zł, w tym w rozdziale 9131 Jednostki terenowe podległe
organom centralnym - 1,7 mln zł,
- 31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - 2,2 mln zł, w tym w dziale 93
Bezpieczeństwo publiczne - 2,2 mln zł.

3. Niedobór budŜetu państwa i źródła jego finansowania
W ustawie budŜetowej na 1995 r. niedobór budŜetu państwa ustalony został na
kwotę 8.780,0 mln zł. Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 26 ust. 1, pkt 3
ustawy budŜetowej na rok 1995, Rada Ministrów z dniem 7 października 1995 r.
zwiększyła dopuszczalną wielkość niedoboru budŜetu państwa do kwoty
8.836,9 mln zł.
Zrealizowany niedobór budŜetu państwa w 1995 r. wyniósł 7.448,0 mln zł, tj.
84,3% kwoty przewidzianej w ustawie budŜetowej po zmianie.
W porównaniu z 1994 r. niedobór budŜetu państwa w 1995 r. zwiększył się
nominalnie o 29,8%, a realnie o 1,5%. Udział niedoboru budŜetu państwa w PKB
zmalał z 2,73% w 1994 r. do 2,60% w 1995 r.

3.1. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru (część 98)
Finansowanie niedoboru budŜetu państwa w 1995 r. przebiegało odmiennie niŜ
przewidywała ustawa budŜetowa. Przedstawia to poniŜsza tabela:
w mln zł

Wyszczególnienie

1994 r.
wykonanie
2

Ustawa
budŜetowa
3

1995 r.
Ustawa po
zmianach
4

1
Finansowanie niedoboru
ogółem

5.739,8

8.780,0

- finansowanie krajowe

6.979,4

- finansowanie zagraniczne

-1.239,6

%
Wykonanie

5:4

5:2

5

6

7

8.836,9

7.448,0

84,3

129,8

9.790,0

9.790,0

6.519,5

66,6

93,4

-1.010,0

-953,1

928,5

x

x

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Ustawa budŜetowa po zmianie zakładała na koniec 1995 r. ujemne saldo
finansowania zagranicznego w wysokości 953,1 mln zł. W rzeczywistości wpływy
z tytułu otrzymania nowych kredytów były o 928,5 mln zł wyŜsze od spłaty kredytów.
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Z art. 3 ust. 1 ustawy budŜetowej wynikało, Ŝe finansowanie niedoboru budŜetu
państwa - 8.780.000 tys.zł, ujemnego salda kredytów zagranicznych - 1.010.000 tys.zł,
spłaty długoterminowych zobowiązań budŜetu - 3.716.093 tys.zł, poŜyczek do
udzielenia których był zobowiązany zlikwidowany Centralny Fundusz Turystyki
i Wypoczynku - 21.860 tys.zł oraz poŜyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych - 40.000 tys.zł, w łącznej kwocie 13.567.953 tys.zł, miało nastąpić
w drodze sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych oraz otrzymanych kredytów.
Rozliczenie finansowania niedoboru i innych potrzeb budŜetu państwa
przedstawiono w tabeli:
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
I. Wzrost zadłuŜenia
z tego:
1. Niedobór budŜetu państwa
2. Saldo udzielonych i otrzymanych kredytów zagr.
3. Spłata zobowiązań długoterminowych
z tego:
a) obligacje poŜyczki
państwowej
b) obligacje nominowane
w dolarach
c) kredyty infrastrukturalne
d) obligacja konwersyjna
e) obligacja restrukturyzacyjna
f) zobowiązanie z tytułu
obligacji II emisji
g) inne zobowiązania
4. PoŜyczki
z tego:
a) dla Orbis S.A.
(promesa CFTiW)
b) dla KUKE S.A.
5. Lokaty środków w NBP
(art. 38 ustawy budŜet. na
1994 r.)

1
6. Stan środków na koniec roku
w tym:

Wykonanie
w 1994 r.
2
10.300.191

Ustawa
budŜetowa
3
13.567.953

1995 r.
BudŜet po
zmianach
4
13.567.953

5.739.789

8.780.000

-1.239.607
2.530.808

18.700

18.700

Wykonanie
5
11.866.029

5:4
%
6
87,5

5:2
%
7
115,2

8.836.865

7.447.971

84,3

129,8

-1.010,000

-953.135

928.499

3.716.093

3.716.093

3.479.887

93,6

137,5

1.984.058

1.984.058

1.982.793

99,9

1.180.000
215.000
122.000
210.000

1.180.000
215.000
122.000
210.000

1.049.343
115.191
122.000
208.059

88,9
53,6
100,0
99,1

5.000
35
61.860

5.000
35
61.860

2.500
1
21.860

50,0
2,9
35,3

21.860
40.000

21.860
40.000

21.860
0

100,0
0,0

116,9

3

4

6

7
239,8

116,9

2.133

2
769.154

5
1.844.810
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Fundusz Rozwoju Rynku
i Demonopolizacji Handlu
w likw.
EFSAL (wsparcie restrukturyzacji i osłona przedsięb.)
MEN (środki na spłatę zobowiązań wymagalnych szkół
i placówek oświatowych
przejmowanych przez gminy
jako zadania własne)
II. Źródła finansowania
zadłuŜenia
z tego:
1. Bony skarbowe i kredyty
z tego:
NBP
banki komercyjne i inne
podmioty
2. Obligacje poŜyczek
państwowych
3. Stan środków na początku
roku
w tym:
Fundusz Rozwoju Rynku
i Demonopolizacji Handlu
w likw.
środki otrzymane od
Federacji Rosyjskiej
4. Depozyty
z tego:
EFSAL (wsparcie restrukturyzacji i osłona przedsięb.)
FRRiDH w likwidacji (lokata)
MEN (środki na spłatę zobowiązań wymagalnych szkół
i placówek oświatowych
przejmowanych przez gminy
jako zadania własne)

15.000

30.000

67.221

525.600

10.300191

13.567.953

13.567.953

11.866.029

87,5

115,2

5.216.354

7.867.953

7.867.953

1.907.491

24,2

36,6

3.000.036

64.374

2,1

2.216.318

1.843.117

83,2

4.230.215

5.700.000

5.700.000

8.581.563

853.622

769.154

15.000

15.000

150,6

2.133
607.821

67.221
15.000

525.600

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z zestawienia wynika, Ŝe spłata zobowiązań długoterminowych była o 236.206 tys.zł
niŜsza niŜ przewidywała ustawa budŜetowa (w 1994 r. spłata była niŜsza
o 65.219 tys.zł). Główną przyczyną była niŜsza o 99.809 tys.zł niŜ planowano spłata
kredytów infrastrukturalnych i mniejszy o 130.657 tys.zł niŜ planowano, wynikający
z róŜnic kursowych, wykup obligacji nominowanych w dolarach. Niewykorzystanie
środków na wykup kredytów infrastrukturalnych wynikało z nieuregulowania
w 1995 r. odpowiedzialności Skarbu Państwa za zaciągnięte kredyty przez byłe rady

202,9
90,1
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narodowe i byłe terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego
i wojewódzkiego.
W 1995 r. nie pozyskano środków z niektórych źródeł przewidzianych ustawą
budŜetową na 1995 r., a sfinansowano środkami pozyskanymi z depozytu utworzonego
poprzez przekazanie środków przewidzianych na wydatki związane z restrukturyzacją i
osłoną przedsiębiorstw oraz spłaty zobowiązań wymagalnych szkół i placówek
oświatowych. Wydatki te nie zostały zrealizowane w 1995 r. i nie wygasły z końcem
roku budŜetowego. Według Ministerstwa Finansów zadecydowały o tym względy
ekonomiczne, gdyŜ pozyskiwanie środków z innych źródeł byłoby bardziej kosztowne.
W 1995 r. wystąpił jeden przypadek finansowania deficytu budŜetowego przez
NBP ze środków własnych, w cięŜar debetu rachunków budŜetu państwa, czego nie
przewidywała ustawa budŜetowa na 1995 r. W dniu 11 sierpnia 1995 r. rachunki
budŜetu państwa w NBP wykazały saldo debetowe w wysokości około 26,7 mln zł, co
wynikało z braku w tym dniu środków budŜetowych na pokrycie deficytu
budŜetowego. W dniu tym deficyt budŜetowy państwa wynosił bowiem 6.035,8 mln zł,
a budŜet państwa dysponował środkami na jego pokrycie tylko w wysokości 6.009,1
mln zł.
W pozostałych dniach roku, sytuacja finansowania przez NBP deficytu budŜetowego w
cięŜar debetu rachunków budŜetu państwa nie występowała. Za zaangaŜowanie
własnych środków w finansowanie deficytu budŜetowego w dniu 11 sierpnia 1995 r.
NBP nie obciąŜył Ministerstwa Finansów Ŝadnymi opłatami lub odsetkami.
Ustawa budŜetowa określała w art. 3 ust. 2, 3 i 4 dopuszczalny przyrost
zadłuŜenia z tytułu sprzedaŜy papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów
stanowiąc m.in., Ŝe:
- saldo przychodów i rozchodów w 1995 r. Narodowego Banku Polskiego z tytułu
zakupu bonów skarbowych od Ministra Finansów i wykupu w ujęciu kasowym
bonów skarbowych przez Ministra Finansów nie moŜe przekroczyć kwoty
10.300.000 tys.zł,
- dopuszczalny przyrost zadłuŜenia w skarbowych papierach wartościowych
o terminie wykupu poniŜej 1 roku oraz w kredytach, w ujęciu kasowym, nie moŜe
przekroczyć kwoty 9.000.000 tys.zł,
- róŜnica między kwotą przyrostu zadłuŜenia (13.567.953 tys.zł), a kwotą uzyskaną ze
sprzedaŜy papierów wartościowych (9.000.000 tys.zł), wynosząca 4.567.953 tys.zł
zostanie pokryta przychodami ze sprzedaŜy obligacji poŜyczek państwowych o
terminie wykupu nie krótszym niŜ jeden rok.
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Ponadto z art. 5 wynikało uprawnienie Ministra Finansów do emisji w 1995 r. na rynek
krajowy obligacji poŜyczek państwowych o terminie wykupu nie krótszym niŜ jeden
rok o wartości nominalnej 11.000.000 tys.zł oraz na rynki zagraniczne
o równowartości 300 mln USD.

Rodzaj i wysokość ograniczeń oraz ich realizację przedstawiono w tabeli:

Rodzaj zadłuŜenia
1
Skarbowe papiery wartościowe o terminie
wykupu poniŜej 1 roku oraz kredyty
Zakup przez NBP skarbowych papierów
wartościowych, których termin realizacji praw
przypada po 31 grudnia 1995 r.
Emisja obligacji poŜyczek państwowych
o terminie wykupu nie krótszym niŜ jeden rok
Emisja obligacji na rynki zagraniczne

Dopuszczalny
przyrost według
ustawy tys.zł
2

Wykonanie
tys.zł

3:2
%

3

4

9.000.000

1.891.5651/

21

10.300.000

5.063.037

49

11.000.000

11.000.000

100

300 mln USD

250 mln USD

83

1/ Kwota 1.891.565 tys.zł nie obejmuje kredytów w wysokości 723,3 mln zł zaciągniętych w zagranicznych
oddziałach banków polskich na finansowanie niedoboru budŜetu państwa.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Rozliczenie salda kredytów zagranicznych przedstawiają dane zawarte
w poniŜszym zestawieniu:

Wyszczególnienie
1
PRZYCHODY
1. Kredyty otrzymane
1.1. Bank Światowy

Ustawa
budŜetowa
2
1.241,0
200,1
141,1

Plan po
zmianach
3
1.297,9
256,9
178,5

w mln zł
Wykonanie
% (4:3)
4
2.077,1
943,8
181,0

5
160,0
367,4
101,4

229

z tego:
- budownictwo
- leśnictwo
- FIDL
- ochrona zdrowia (dla MZiOS)
1.2. EBI - leśnictwo
1.3. EBOiR - budownictwo
1.4. Bank PKO S.A. Oddz. w ParyŜu
1.5. Bank PKO S.A. Oddz. w Nowym Jorku
1.6. Bank PKO S.A. Oddz. w Londynie
1.7. Kredyt B.H. w Warszawie ochrona zdrowia
2. Rozliczenie sald clearingowych
3. Przychody z tyt. spłat od udzielonych kredytów
zagranicznych
4. Emisja obligacji skarbowych na rynkach
zagranicznych
5. Wpływy od podmiotów gospodarczych na
spłatę od poŜyczonych kredytów zagran.
6. Inne
ROZCHODY
1. Spłaty kredytów zagranicznych
z tego:
- Klub Paryski
- gwarant. poza KP
- Bank Światowy
- Klub Londyński
- inne kredyty
2. Refundacje
3. Konwersja długu na złote
4. Rozliczenie sald clearingowych
5. Udział w międzynarodowych organizacjach
finansowych
6. Ekokonwersja
7. Rozchody z tyt. udzielenia kredytów zagran.
Saldo

82,3
58,9

484,1

19,5
484,1

1,9
30,7
111,0
37,4
18,6
1,4
242,9
240,2
240,2
19,5
30,5

38,5

38,5

106,3

276,3

518,4

518,4

587,2

113,3

2.251,0
766,1

2.251,0
766,1

13,0
396,3
1.148,6
540,8

139,3
193,6
1,4
13,5
418,3
4,3
400,1
656,3

139,3
193,6
1,4
13,5
418,3
4,3
400,1
656,3

120,9
183,0
1,1
13,0
222,8
8,2

34,7
116,0
273,6
-1.010,0

34,7
116,0
273,6
-953,1

-

82,3
58,9
37,4
20,6
38,4

20,6
38,4
-

-

2,3
52,1
100,0
90,2
3,7
100,0
6,3

51,0
70,6

490,2

86,8
94,6
79,3
96,5
53,3
192,9
74,7

30,8
75,8
2,8
928,5

88,8
65,3
1,0
x

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Przychody związane z bezpośrednim finansowaniem zagranicznym w 1995 r.
wyniosły 2.077,1 mln zł i stanowiły 160,0% planu po zmianach.
Osiągnięcie wyŜszych niŜ planowano przychodów wynikało głównie z:
1/ zaciągnięcia, nie przewidzianych w planie (załącznik Nr 3 do ustawy budŜetowej),
kredytów w łącznej wysokości 723,3 mln zł w zagranicznych oddziałach banków
polskich, z przeznaczeniem na finansowanie niedoboru budŜetu państwa.
Wykorzystano równieŜ, co nie było przewidywane na etapie planowania
przychodów, kredyt Banku Światowego przeznaczony na finansowanie Rozwoju
Instytucji Finansowych (FIDL) w kwocie 111,0 mln zł,
2/ uzyskania wyŜszych o 176,3% przychodów z tytułu spłat kredytów udzielonych.
Zadecydowały o tym wysokie nieplanowane spłaty zadłuŜenia przez Brazylię (59%
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całości przychodów w tej pozycji) i zaliczenie do przychodów całości spłaty
(łącznie z odsetkami) dokonanej przez Indonezję, przy jednoczesnym nie
obsługiwaniu naleŜności przez większość dłuŜników Skarbu Państwa,
3/ zwiększenia wartości emisji euroobligacji z planowanych 200 mln do 250 mln USD,
4/ uzyskania nie planowanych tzw. innych przychodów w kwocie 396,3 mln zł, co
stanowiło 19% ogólnej kwoty przychodów. Na inne przychody składały się głównie:
- zwrot do budŜetu państwa kwoty 94 mln USD (225 mln zł) wydatkowanych ze
środków budŜetowych 1994 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zamierzonej
lecz niezrealizowanej operacji konwersji części zadłuŜenia wobec wierzycieli
Klubu Paryskiego,
- naleŜność w kwocie 45 mln USD (105,9 mln zł) z tytułu sprzedaŜy części
obligacji Skarbu USA, zabezpieczających polskie obligacje typu "Brady",
- zwrot 15 mln USD (36,8 mln zł) ze środków zarezerwowanych na rachunkach
Escrow Account na pokrycie spornych roszczeń niektórych wierzycieli z Klubu
Londyńskiego,
- wpłaty z Funduszu Prywatyzacji Banków Polskich w kwocie 11,3 mln USD (27,3
mln zł) przeznaczone na sfinansowanie wykupu przez Ministerstwo Finansów
obligacji restrukturyzacyjnych od Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie.
Minister Finansów zaciągnął w lutym i marcu 1995 r. w zagranicznych
oddziałach banków PeKaO SA i Banku Handlowego SA, trzy kredyty o łącznej
wysokości 300 mln USD, z przeznaczeniem na finansowanie niedoboru budŜetu
państwa. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 Prawa budŜetowego Minister Finansów jest
upowaŜniony do zaciągania kredytów w bankach, a przepis art. 40 ust. 2 przewiduje,
Ŝe dopuszczalne zadłuŜenie z tego tytułu i źródła spłaty kredytów powinny być
określone w ustawie budŜetowej. Minister Finansów uznał, Ŝe przy wykonywaniu
kompetencji określonej w art. 40 ust. 1 pkt 1 Prawa budŜetowego, ograniczają go
jedynie postanowienia ustawy budŜetowej określającej dopuszczalne zadłuŜenie (art. 3
ust. 3 ustawy budŜetowej na 1995 r. ustalił dopuszczalny przyrost zadłuŜenia na kwotę
9.000.000 tys.zł), nie wiąŜą go natomiast planowane wartości przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem niedoboru budŜetu państwa - z wyjątkiem kwoty
niedoboru budŜetowego ogółem - określone w załączniku nr 3 do ustawy budŜetowej.
Zdaniem NIK stanowisko to nie znajduje uzasadnienia w przepisach Prawa
budŜetowego i ustawy budŜetowej na 1995 r. WiąŜący charakter źródeł pokrycia
niedobru budŜetu państwa, ustalonych w ustawie budŜetowej wynika bowiem zarówno
z Prawa budŜetowego (np. art. 34 ust. 1 pkt 5 nakazujący określanie źródeł
finansowania niedoboru w ustawie budŜetowej) jak i art. 3 ust. 5 ustawy budŜetowej na
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1995 r., który stanowi, Ŝe załącznik nr 3 do ustawy określa "szczegółowy wykaz
przychodów i rozchodów wynikających z finansowania budŜetu państwa ...".
Rozchody wynikające ze spłat zobowiązań zagranicznych w 1995 r. wyniosły
1.148,6 mln zł i stanowiły 51,0% planu po zmianach.
Tak niskie wykonanie planowanych rozchodów wynikało głównie z braków
realizacji niektórych zakładanych zadań, a w szczególności:
- nie dokonania konwersji długu zagranicznego na złote, co spowodowało obniŜenie
rozchodów o 400,1 mln zł,
- wykorzystania planowanych środków na udzielenie kredytów zagranicznych tylko w
1%, co spowodowało obniŜenie rozchodów o 271 mln zł,
- niewykorzystania środków na obniŜenie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu
ujemnych sald rachunków likwidacyjnych, głównie z Rosją, Czechami i Słowacją.
Spowodowało to obniŜenie rozchodów o 166 mln zł.
Inną przyczyną mniejszych rozchodów niŜ planowano było niskie
wykorzystanie środków na spłaty kredytów zaciągniętych. Środki te wykorzystano
w 70,6%, co spowodowało obniŜenie rozchodów o 225,2 mln zł. W najniŜszym
stopniu (53,2%) zostały wykorzystane środki przewidziane na spłatę tzw. innych
kredytów (53,3%), w tym szczególnie dotyczących spłaty kredytów wobec Libii
(26,6%), tzw. innych gwarantowanych (14,8%) i innych niegwarantowanych (1,69%).
Wykonane rozchody na spłatę kredytów wobec Klubu Paryskiego,
gwarantowanych poza KP, Banku Światowego i Klubu Londyńskiego, pomimo
niepełnego wykorzystania środków planowanych, zapewniły bieŜącą obsługę tych
wierzycieli.

3.2. Saldo pierwotne budŜetu państwa
Wyodrębnienie salda pierwotnego budŜetu państwa informuje o kształtowaniu
się równowagi budŜetu w przypadku, gdyby nie było długu publicznego i nie
występowała konieczność jego obsługi.
Kształtowanie się pierwotnego salda budŜetu państwa w latach 1991-1995
przedstawiono w tabeli:
Wyszczególnienie
Dochody budŜetu państwa

1991 r.

1992 r.

1993 r.

21,1

31,3

45,9

w mld zł
1994 r.
1995 r.
63,1

83,7
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Wydatki budŜetu państwa
z tego:
- obsługa długu publicznego
- pozostałe wydatki
Saldo budŜetu państwa
Saldo pierwotne

24,2

38,2

50,2

68,9

91,2

1,2
23,0
-3,1
-1,9

3,2
35,0
-6,9
-3,7

5,4
44,8
-4,3
1,1

9,2
59,7
-5,8
3,4

14,2
77,0
-7,4
6,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Od 1993 r. osiągana jest nadwyŜka w saldzie pierwotnym budŜetu państwa.
NiezaleŜnie od powyŜszego występuje konieczność przezwycięŜenia negatywnych
skutków wzrostu długu publicznego, gdyŜ udział kosztów jego obsługi w wydatkach
stale wzrasta, co ogranicza finansowanie z budŜetu waŜnych zadań publicznych.

4. Dług publiczny i koszty jego obsługi
Finansowanie deficytu budŜetowego oraz innych potrzeb Skarbu Państwa
w 1995 r. spowodowało wzrost długu publicznego, co przedstawia poniŜsza tabela:
w mln zł

2

3

4

5

realnie1)
3:2
%
6

146.211,5

160.700,2

14.488,7

109,9

90,4

1. Krajowy

49.850,1

59.593,6

9.743,5

119,5

98,3

2. Zagraniczny

96.361,4

101.106,6

4.745,2

104,9

86,3

Wyszczególnienie
1
Dług publiczny

Stan w dniu:
31.12.1994 r.
31.12.1995 r.

Przyrost
w 1995 r.

3:2
%

1) Zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wys. 121,6% (grudzień 1995 r. do
grudnia 1994 r.)
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dług publiczny na koniec 1995 r. wyniósł 160.700,2 mln zł. W stosunku do
stanu na koniec 1994 r. dług publiczny wzrósł nominalnie o 9,9%, a w ujęciu realnym
obniŜył się o 9,6%. Przyrost długu publicznego w 67,2% wynikał ze wzrostu długu
krajowego, a w 32,8% ze wzrostu długu zagranicznego.
Udział długu publicznego w PKB zmniejszył się z 69,5% na koniec 1994 r. do
56,2% na koniec 1995 r.

4.1. Dług krajowy i koszty jego obsługi
4.1.1. Dług krajowy
Na koniec 1995 r. dług krajowy wyniósł 59.593,6 mln zł, co odpowiadało
20,8% PKB wytworzonego w ciągu tego roku. W stosunku do stanu na koniec 1994 r.
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dług krajowy wzrósł o 9.743,5 mln zł, tj. o 19,8%, a jego relacja do nominalnego PKB
zmniejszyła się o 2,9 punkta procentowego (z 23,7% do 20,8%).
Dług krajowy na koniec 1995 r. stanowił 37,1% ogólnej kwoty długu
publicznego (na koniec 1994 r. - 34,1%).
Przyrost długu krajowego w 1995 r. w 76,4% (w 1994 r. w 37,1%) związany był
z finansowaniem deficytu budŜetu państwa. Ponadto znacząco na wzrost krajowego
długu publicznego wpłynęło: przyrost zobowiązań wymagalnych jednostek
budŜetowych - 12,2% i kapitalizacja odsetek od obligacji restrukturyzacyjnych 10,5%.
Dług krajowy według rodzaju wierzycieli przedstawia poniŜsza tabela:

Wyszczególnienie
1
Dług krajowy
1. Sektor bankowy
- NBP
- banki komercyjne
2. Sektor pozabankowy

Stan w dniu:
31.12.1994 r.
31.12.1995 r.
2
49.850,1
43.223,7
18.119,2
25.104,5
6.626,4

3
59.593,6
46.791,1
10.914,5
35.876,6
12.802,5

Przyrost
w 1995 r.
4
9.743,5
3.567,4
-7.204,7
10.772,1
6.176,1

w mln zł
3:2
realnie
%
3:2
%
5
6
119,5
98,3
108,3
89,0
60,2
49,5
142,9
117,5
193,2
158,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Na przestrzeni 1995 r. zmieniła się struktura wierzycieli długu krajowego. Spadł
udział NBP w finansowaniu długu (z 36,3% na koniec 1994 r. do 18,3% na koniec
1995 r.), a wzrósł udział banków komercyjnych (z 50,4% do 60,2%) i sektora
pozabankowego (z 13,3% do 21,5%), w tym inwestorów zagranicznych, których udział
w finansowaniu długu wzrósł ponad 10-krotnie.
Na zadłuŜenie wobec NBP na koniec 1995 r. złoŜyły się zobowiązania
z następujących tytułów:
- obligacji nominowanej w dolarach w kwocie 2.924,6 mln zł,
- obligacji konwersyjnej w kwocie 2.316,3 mln zł,
- obligacji na wdroŜenie umowy z Klubem Londyńskim w kwocie 3.053,3 mln zł,
- odkupienia przez NBP rubli transferowych skupionych przez Bank Handlowy
w kwocie 1.738,9 mln zł,
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- obligacji o stałym oprocentowaniu w kwocie 846,6 mln zł,
- bonów skarbowych w kwocie 32,8 mln zł.
ZadłuŜenie wobec banków komercyjnych na koniec 1995 r. wyniosło
35.876,6 mln zł. Zobowiązania te wynikały przede wszystkim ze sprzedaŜy papierów
wartościowych.
Zobowiązania Skarbu Państwa wobec sektora pozabankowego na koniec 1995
r. wyniosły 12.629,7 mln zł. Na zadłuŜenie to złoŜyły się zobowiązania z tytułu
sprzedaŜy papierów wartościowych w kwocie 10.351,1 mln zł i zobowiązania
jednostek budŜetowych w kwocie 2.323,9 mln zł.

4.1.2. Koszty obsługi długu krajowego (część 44)
Obsługa długu krajowego prowadzona jest w wyodrębnionej części budŜetu
państwa, której dysponentem jest Minister Finansów.
W 1995 r. część ta składała się z dochodów i wydatków. W 1994 r. dochody
z obsługi długu krajowego zwiększały dochody części 08 budŜetu państwa
(Ministerstwo Finansów).

Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła dochody z tytułu obsługi długu
krajowego na kwotę 117,8 mln zł.
Zestawienie dochodów z tytułu obsługi zadłuŜenia krajowego przedstawia
poniŜsza tabela:

Wyszczególnienie
1
I. Obsługa długu krajowego
dochody planowe
1. Obsługa skarbowych i komunalnych
papierów wartościowych i kredytów
Wpływy z tytułu odsetek wykupionych przez nabywców obligacji
2. Rozliczenia z tytułu poręczeń
Wpływy z tytułu poręczeń
Prowizje z tytułu gwarancji i poręczeń
Skarbu Państwa
II. Obsługa długu krajowego - dochody
pozaplanowe

Rozdział
paragraf
2

Ustawa
budŜetowa
3

Plan po
zmianach
4

117.800,0
9491

w tys.zł
Wykonanie
5

%
(6:5)
6

117.800,0

98.335,1

83,5

43,000,0

43.000,0

35.797,6

83,3

§ 81
9416
§ 77

43.000,0
74.800,0
60.000,0

43.000,0
74.800,0
60.000,0

35.797,6
62.537,4
48.138,5

83,3
83,6
80,2

§ 79

14.800,0

14.800,0

14.398,9

97,3

-

-

-

96.202,4

-
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1. Pozostała działalność
2. Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych
i kredytów
III. Obsługa długu krajowego
Ogółem dochody

9495
§ 77
9491
§ 81

-

-

10.901,2

-

-

85.301,2

194.537,5

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w Ŝadnej z pozycji objętych ustawą
budŜetową nie został zrealizowany zakładany plan dochodów. NajniŜsze wykonanie
zanotowano w zakresie wpływów z tytułu poręczeń 80,2%, a najwyŜsze dotyczyły
prowizji z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa 97,3%.
Dochody ogółem z tytułu obsługi długu krajowego według planu wyniosły
98.335,1 tys.zł i stanowiły 83,5% dochodów zakładanych w ustawie budŜetowej.
Dochody pozaplanowe (nie przewidywane w ustawie budŜetowej) wynosiły
96.202,4 tys.zł.
Łączne dochody Skarbu Państwa z tytułu obsługi długu krajowego wyniosły
194.537,5 tys.zł i były wyŜsze od załoŜonych w ustawie budŜetowej o 65,1%.
W "Sprawozdaniu z wykonania budŜetu państwa ..." Rady Ministrów, tom I,
str. 23 wykazano w części 44 dochody w kwocie 182.897 tys.zł. Według ustaleń
kontroli kwota ta nie obejmuje wpływów w wysokości 11.640,5 tys.zł z tytułu prowizji
od poręczenia Ministra Finansów spłaty kredytów udzielanych Kopalni Węgla
Kamiennego "Budryk", które ujęto w dochodach części 08, w dziale 94.
W rozdziale 9491 zakładano dochody jedynie w § 81 wpływy z tytułu odsetek
wykupionych przez nabywców obligacji w wysokości 43.000,0 tys.zł. Wykonanie za
1995 r. wynosiło 35.797,6 tys.zł, co stanowiło 83,3% planu.
W rozdziale 9491 § 81 osiągnięto dodatkowe nieplanowane dochody
w wysokości 85.301,2 tys.zł, tj. 238,3% wykonania planowego. Na dochody te złoŜyły
się:
- dochody z tytułu nadwyŜki ceny emisyjnej obligacji nad wartością w kwocie
49.963,0 tys.zł, co stanowiło 41,3% dochodów ogółem osiągniętych w rozdziale
9491,
- dochody z tytułu nadwyŜki ceny subskrypcyjnej nad wartością nominalną obligacji
w kwocie 14.806,5 tys.zł, co stanowiło 12,2% dochodów ogółem osiągniętych
w rozdziale 9491,
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- dochody z tytułu nadwyŜki ceny przetargowej nad wartością nominalną w kwocie
20.531,6 tys.zł, co stanowiło 17,0% dochodów ogółem osiągniętych w rozdziale
9491.
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe popyt na obligacje Skarbu Państwa był wyŜszy od
zakładanego przez Ministerstwo Finansów. W związku z wysokim popytem
Ministerstwo Finansów podwyŜszyło wartość emisyjną obligacji w stosunku do jej
wartości nominalnej, co stało się główny źródłem dochodu budŜetu państwa
w rozdziale 9491.
W rozdziale 9416 zakładano dochody w wysokości 74,8 mln zł, w tym w § 77 wpływy z tytułu poręczeń 60,0 mln zł oraz w § 79 - prowizje z tytułu gwarancji
i poręczeń Skarbu Państwa 14,8 mln zł. W 1995 r. wpływy w § 77 wynosiły
48.138,5 tys.zł, co stanowiło 80,2% kwoty planowanej. Na dochody te złoŜyły się
wpływy:
- w wysokości 34.385,1 tys.zł z tytułu podpisanych z kredytobiorcami realizującymi
inwestycje centralne umów o zwrot środków wydanych z budŜetu państwa. W 1995
roku spłaty te dotyczyły sześciu kredytobiorców i były dokonane zgodnie
z harmonogramem zawartym w umowach,
- w wysokości 8.829,9 tys.zł z tytułu czterech bankowych postępowań ugodowych
i jednego postępowania układowego (PP "Polskie Nagrania" wpłata 6,13 mln zł)
z kredytobiorcami realizującymi inwestycje centralne,
- w wysokości 4.920,7 tys.zł z tytułu bankowych postępowań ugodowych, umów
cywilno-prawnych oraz umów o zwrot środków zawartych z kredytobiorcami
korzystającymi z poręczenia Skarbu Państwa na podstawie art. 23 ustawy - Prawo
budŜetowe,
- w wysokości 2,9 tys.zł tytułem zwrotu przez Bank Gdański nadpłaconej przez
Ministra Finansów kwoty spłaty poręczonego kredytu dla International Paper Kwidzyń S.A.
W 1995 r. wpływy w § 79 wynosiły 14.398,9 tys.zł, co stanowiło 97,3% kwoty
planowanej, w tym prowizje w wysokości 14.318,4 tys.zł dotyczyły umów poręczenia
zawartych w 1995 r.
Kwoty prowizji zostały nieprawidłowo naliczone i zapłacone w dwóch
przypadkach:
- Huta im. Sendzimira naliczyła i zapłaciła prowizję od kwoty poręczonej, a nie od
kwoty poręczonego kredytu. Wniesiona kwota była wyŜsza od naleŜnej o 42,18%, tj.
325.992,97 DM od wynikającej z umowy poręczenia.
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- w aneksie nr 1 z dnia 30 czerwca 1995 r. do umowy poręczenia z dnia
11 października 1994 r. dotyczącej kredytów zaciągniętych przez Stocznię Gdańską
S.A. - w dwóch paragrafach aneksu podano dwie róŜne kwoty kredytów, których
dotyczyło przedłuŜenie poręczenia. Do określenia dopłaty Ministerstwo Finansów
przyjęło nieprawidłowo kwotę wyŜszą, podczas gdy naleŜało przyjąć kwotę niŜszą,
tj. faktyczną kwotę kredytu, w stosunku do której udzielono przedłuŜenia.
W rezultacie określona w aneksie kwota dopłaty do prowizji była o 239,5 tys.zł, tj. o
53,2% wyŜsza niŜ naleŜna.
Dochody w rozdziale 9495 nie były planowane w ustawie budŜetowej.
W 1995 r. osiągnięto dochody w wysokości 10.901,2 tys.zł, na które złoŜyły się:
- 319,6 tys.zł zwrot odsetek od inwestycji centralnej - budowa oczyszczalni ścieków
Dębogórze w Gdyni, w wyniku kontroli UKS,
- 510,2 tys.zł zwrot odsetek od inwestycji centralnej - budowa Elektrowni Jądrowej
śarnowiec, w wyniku kontroli UKS,
- 14,6 tys.zł zwrot nadpłaty w wyniku rozliczeń za 1994 r. za środki przekazane
tytułem spłaty odsetek od kredytów infrastrukturalnych,
- 10.056,8 tys.zł zwrot nadpłaty środków przekazanych tytułem spłaty kredytów
infrastrukturalnych w wyniku kontroli przeprowadzanych przez UKS w jednostkach
organizacyjnych PKO-BP i spółdzielniach mieszkaniowych.

Wydatki
W 1995 r. wydatki na obsługę długu krajowego wyniosły 10.939,6 mln zł
i stanowiły 12,0% wydatków budŜetu państwa ogółem. W porównaniu do roku 1994
wydatki na obsługę długu krajowego wzrosły w 1995 r. o 48,5% (w 1994 r. wynosiły
one 7.365,2 mln zł, co stanowiło 10,7% wydatków budŜetu państwa ogółem), a realnie
o 16,2%.
Wydatki na obsługę długu krajowego przedstawiono w tabeli:
w tys.zł
1 9 9 5 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

Wg ustawy
budŜetowej

BudŜet po
zmianach

Wykonanie
Wykonanie

1994 r. w war.
1995 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

część ogółem

7.365.240,8

11.863.150

11.410.144,1

10.939.615,0

9.412.777,7

148,5

92,2

95,9

116,2

1.

dział 94

7.365.240,8

11.863.150

11.410.144,1

10.939.615,0

9.412.777,7

148,5

92,2

95,9

116,2

1.1.

rozdział 9416

443.002,7

890.000

706.994,1

475.214,5

566.157,5

107,3

53,4

67,2

83,9

rozdział 9491

6.922.238,1

10.973.150

10.464.400,5

8.463.220,3

151,2

95,4

97,8

123,6

10.703.150

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Pierwszą grupą o największym udziale w wydatkach budŜetu państwa na obsługę
długu krajowego były wydatki związane z obsługą zadłuŜenia z tytułu skarbowych
papierów wartościowych (rozdz. 9491). W 1995 r. wydatki na ten cel stanowiły 95,7%
wydatków na obsługę długu krajowego (w 1994 r. - 94,0%). Koszty obsługi zadłuŜenia
z tytułu skarbowych papierów wartościowych w 1995 r. wynosiły 10.434,8 mln zł, co
stanowiło 19% długu z tego tytułu. W porównaniu z rokiem 1994 koszty obsługi tego
zadłuŜenia wzrosły o 51,2% podczas gdy stan zadłuŜenia zwiększył się o 18,7%.
Główną przyczyną wzrostu kosztów obsługi zadłuŜenia z tytułu skarbowych papierów
wartościowych w 1995 r. były wydatki związane z obsługą niezbywalnych papierów
wartościowych, takich jak obligacje restrukturyzacyjne, konwersyjne, na wdroŜenie
umowy z bankami Klubu Londyńskiego, czy teŜ nominowane w USD. W 1995 r.
wydatki na obsługę tych obligacji wyniosły 1.955,6 mln zł i były ponad 300% wyŜsze
od wydatków z roku 1994. Tak znaczny wzrost kosztów obsługi obligacji
niezbywalnych w porównaniu do przyrostu zadłuŜenia z tego tytułu spowodowany był
tym, Ŝe zarówno w 1994 r. jak i 1995 r. zadłuŜenie z tego tytułu pozostało na
niezmienionym poziomie, ale w 1995 r. pojawiły się koszty obsługi obligacji
restrukturyzacyjnych, konwersyjnych i na wdroŜenie umowy z bankami Klubu
Londyńskiego, które to koszty nie występowały w 1994 r.
Koszty obsługi obligacji zbywalnych w 1995 r. w porównaniu z rokiem 1994
wzrosły o ponad 39% i wyniosły 8.479,2 mln zł. Głównie wzrosły koszty obsługi
obligacji 2 i 5-letnich oraz obligacji trzyletnich.
Wysokość wydatków na obsługę, zarówno zbywalnych jak i niezbywalnych
papierów wartościowych wynika z bezpośrednich zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu
emisji skarbowych papierów wartościowych.
Drugą grupę wydatków stanowiły wydatki związane z udzielonymi przez Skarb
Państwa poręczeniami (rozdz. 9416). W 1995 r. wydatki na ten cel wyniosły 475,2 mln
zł, tj. 4,3% wydatków poniesionych na obsługę długu krajowego. Z tego kwota 348,7
mln zł przypadła na wydatki Skarbu Państwa, w związku z udzielonymi poręczeniami
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na realizację inwestycji centralnych, a kwota 126,5 mln zł na wydatki w związku z
poręczeniami udzielonymi na podstawie art. 23 ustawy - Prawo budŜetowe.
W 1995 r. wydatki na spłatę poręczonych kredytów na inwestycje centralne były
niŜsze o 81,6 mln zł od wydatków poniesionych na ten cel w 1994 r. Z wydanej w
1995 r. kwoty na spłatę poręczonych kredytów na inwestycje centralne 22,8 mln zł
stanowiła spłata odsetek, a 125,9 mln zł rat kapitałowych.
NaleŜności budŜetu państwa z tytułu realizacji umów poręczeń dotyczących
inwestycji centralnych wg stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. wynosiły 1.258,4 mln zł
i wzrosły w ciągu 1995 r. o 248.8 mln zł (tj. o 19,8%) do wysokości, na dzień
31 grudnia 1995 r., 1.507.263,7 tys.zł. Wzrost naleŜności został spowodowany
spłatami poręczonych kredytów z budŜetu państwa dokonanymi w 1995 r.
w wysokości 348,7 mln zł. Kwota naleŜności uległa zmniejszeniu m.in. na skutek spłat
dokonywanych przez kredytobiorców w wyniku umów zawartych z Ministerstwem
Finansów (kwota spłat 29,4 mln zł) oraz w wyniku redukcji naleŜności na podstawie
bankowego postępowania ugodowego (kwota 44,6 mln zł). JednakŜe odzyskanie
znacznej części tych naleŜności jest mało realne, a obecne trudności w odzyskaniu
przez Skarb Państwa swoich naleŜności spowodowane zostały nie tylko trudną sytuacją
finansową dłuŜników, ale i brakiem współpracy pomiędzy organami administracji
rządowej.
Zobowiązania budŜetu państwa z tytułu zawartych umów poręczeń dotyczących
inwestycji centralnych wg stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. wynosiły 9.539,3 mln zł
i uległy zmniejszeniu w 1995 r. o 768,4 mln zł, tj. o 8,1% do kwoty 8.770,8 mln zł.
W 1995 r. wydatki na spłatę poręczonych kredytów krajowych wynosiły
126.519,3 tys.zł, tj. 46,8% planu (270,0 mln zł) oraz 52,7% planu po zmianach
(240,0 mln zł). Według przewidywań Ministerstwa Finansów spłaty miały wynosić ok.
270 mln zł i dotyczyć 7 kredytobiorców. Faktycznie wypłaty dotyczyły dwóch z nich:
KWK Budryk i WSK PZL Świdnik.
Ponadto dokonano spłaty za jednego kredytobiorcę, który nie był umieszczony
w planie - Fabrykę Nici "Odra" w Nowej Soli. WyŜej wymieniona spłata w wysokości
80,7 tys.zł dokonana została 24 listopada 1995 r. bez posiadania udokumentowanego
potwierdzenia wpływu kwoty prowizji na konto budŜetu państwa, co zgodnie
z podpisaną umową poręczenia jest warunkiem skuteczności tej umowy.
NaleŜności budŜetu państwa z tytułu realizacji umów poręczeń zawartych
w latach 1991-1994 wg stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. wynosiły 95,5 mln zł
i wzrosły w ciągu 1995 r. o 115,9 mln zł do wysokości 211,4 mln zł, tj. o 121,5%.
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Zobowiązania budŜetu państwa z tytułu zawartych w latach 1991-1994 umów
poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. wynosiły 1.824,1 mln zł. W 1995 r.
zobowiązania uległy zmniejszeniu o kwotę 213,1 mln zł, tj. o 11,7%. Według stanu na
dzień 31 grudnia 1995 r. kwota zobowiązań z tytułu umów poręczeń zawartych
w latach 1991-1995 wynosiła 1.611.0 mln zł. PowyŜsza kwota uwzględniała
zwiększenie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zawartych w 1995 r. umów poręczeń
o 857,7 mln zł. Faktyczne zwiększenie zobowiązań z tytułu zawartych w 1995 r. umów
poręczeń po uwzględnieniu faktu, Ŝe umowy poręczeń dotyczące KWK "Budryk"
zastąpiły zawarte w latach 1992-1994 umowy poręczenia dotyczące ww. kopalni oraz,
Ŝe z tytułu ww. umów dokonywano spłat w 1995 r. - wyniosło 23,8 mln zł, tj. 2,8%
deklarowanych jako powstałe w 1995 r. zobowiązania.
Wykonanie budŜetu państwa w zakresie obsługi długu krajowego NIK
ocenia pozytywnie. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały decydującego
wpływu na realizację budŜetu w części 44.
Minister Finansów złoŜył zastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego. Do dnia
zatwierdzenia "Analizy wykonania budŜetu państwa w 1995 r." przez Kolegium NIK
procedura odwoławcza nie została zakończona.

4.2. Dług zagraniczny i koszty jego obsługi
4.2.1. Dług zagraniczny
Na koniec 1995 r. dług zagraniczny obsługiwany przez budŜet państwa wynosił
101.106,6 mln zł, co odpowiadało 35,4% PKB wytworzonego w ciągu tego roku.
W stosunku do stanu na koniec 1994 r. dług zagraniczny wzrósł o 4.745,2 mln zł, tj.
o 4,9%, a jego relacja do nominalnego PKB zmniejszyła się o 10,4 punktu
procentowego (z 45,8% do 35,4%).
Dług zagraniczny na koniec 1995 r. stanowił 62,9% ogólnej kwoty długu
publicznego (na koniec 1994 r. - 65,9%).
Dług zagraniczny obejmował zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych
w walutach wymienialnych i niewymienialnych oraz zobowiązania wynikające
z ujemnych sald w jednostkach rozrachunkowych (Czechy i Słowacja). Przedstawiają
to dane zawarte w poniŜszej tabeli:

Wyszczególnienie
1
Dług zagraniczny Skarbu Państwa
1. Kredyty w walutach
wymienialnych1)

Stan w dniu:
31.12.1994 r.
31.12.1995 r.

Przyrost
w 1995 r.

w mln zł
3:2
%

2
96.361,4

3
101.106,6

4
4.745,2

5
104,9

realnie
3:2
%
6
86,3

95.164,1

99.960,7

4.796,6

105,0

86,4
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2. Kredyty w walutach niewymienialnych
988,9
988,9
3. Salda rachunków likwidacyjnych
208,4
157,0
1) Przeliczono po kursie: 1994 r. - 2,437 zł/USD; 1995 r. - 2,468 zł/USD

0,0
-51,4

100,0
75,3

82,2
75,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Prawie 99% całkowitej wartości zadłuŜenia zagranicznego wynikało z kredytów
zaciągniętych w walutach wymienialnych. Według stanu na koniec 1995 r. zadłuŜenie
to wyniosło 40.503 mln USD i wzrosło w stosunku do 1994 r. o 1.457 mln USD, tj.
o 3,7%. Przedstawiają to dane zawarte w poniŜszej tabeli:
Stan zadłuŜenia na koniec
1994 r.
1995 r.
kwota
%
kwota
%
2
3
4
5

w mln USD
Zmiana zadłuŜenia
kwota
%
kol. 4:2
kol. 4:2
6
7

26.818

68,7

27.903

68,9

+1.085

104,0

224

0,5

163

0,4

-61

72,8

Klub Londyński

7.988

20,5

7.740

19,2

-248

96,9

Rosja

2.243

5,7

2.359

5,8

+116

105,2

152

0,4

-

-

-152

1.281

3,3

1.516

3,7

+235

Wierzyciel
1
Klub Paryski
Gwarantowane poza KP

Banki b. RWPG
Międzynarodowe instytucje
finansowe

118,3

Zagraniczne obligacje skarbowe
(euroobligacje)

-

-

250

0,6

+250

Pozostali wierzyciele

340

0,9

572

1,4

+232

168,2

39.046

100,0

40.503

100,0

+1.457

103,7

Razem

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wzrost nominalnego zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa w 1995 r.
o 1.457 mln USD wynikał z następujących głównych przyczyn:
- napływ kapitału z zaciągniętych kredytów i emisji euroobligacji 0,70 mld USD
- róŜnice kursowe zwiększające dług nominowany w dolarach
1,60 mld USD
------------------------------razem zwiększenia
2,30 mld USD
- spłata zciągniętych kredytów (w tym ekokonwersja)
- storno pomniejszające dług
(w tym zmniejszenie długu wobec Kanady, wierzycieli
Klubu Londyńskiego i banków b.RWPG)
razem zmniejszenia

0,25 mld USD

0,60 mld USD
------------------------------0,85 mld USD
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Z powyŜszego wynika, Ŝe po uwzględnieniu zmian kursu dolara
amerykańskiego do pozostałych walut, w których były zaciągane kredyty
i wprowadzonych w 1995 r. zmian w zasadach ustalania wartości zadłuŜenia
w stosunku do Banku Światowego, poziom rzeczywistego zadłuŜenia w 1995 r. nie
uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Na obniŜenie poziomu zadłuŜenia wpływ miały następujące operacje finansowe:
- zakończenie rozliczeń kompensacyjnych z bankami b.RWPG, w wyniku czego
nastąpiło umorzenie długu Skarbu Państwa w kwocie 152 mln USD,
- zamknięcie rachunku róŜnic powstałych w toku uzgadniania w 1994 r. stanu
zadłuŜenia wobec wierzycieli Klubu Londyńskiego oraz przeprowadzenia
dodatkowych operacji kompensujących dług z posiadanymi przez stronę polską
papierami wartościowymi. Dzięki temu zadłuŜenie Skarbu Państwa wobec tego
Klubu uległo w 1995 r. zmniejszeniu o 248 mln USD,
- podpisanie porozumienia z jednym z wierzycieli Klubu Paryskiego (Kanada)
o zmianie opcji redukcji odsetek, na opcję redukcji kapitału, w wyniku czego
nastąpiło zmniejszenie zadłuŜenia wobec tego Klubu prawie o 200 mln USD,
- spłata rat kapitałowych w kwocie 221 mln USD i wpłata na rzecz ekokonwersji
kwoty 31 mln USD. Nie zostały jednak wykorzystane niektóre moŜliwości
obniŜenia długu określone w planie wydatków budŜetu państwa na 1995 r.,
a w szczególności:
1/ wpłaty na rzecz ekokonwersji były niŜsze od planowanych o 11,5 mln USD.
Dotychczas zawarto dwustronne porozumienia o ekokonwersji polskiego długu
wobec wierzycieli Klubu Paryskiego tylko z 4 krajami (USA, Francja, Szwajcaria
i Finlandia). Realizacja wpłat na ekokonwersję poniŜej planu wiąŜe się m.in.
z opóźnieniami w zawieraniu takich porozumień z innymi państwami Klubu
Paryskiego (np. z Norwegią, Włochami),
2/ art. 3 ust. 5 i załącznik nr 3 do ustawy budŜetowej na 1995 r. przewidywał
moŜliwość wydatkowania równowartości 150 mln USD na konwersję zadłuŜenia
zagranicznego na złote, zarazem art. 6 ww. ustawy przewidywał moŜliwość
zwiększenia kwoty konwersji o równowartość kolejnych 150 mln USD.
Konwersja mogłaby dotyczyć zadłuŜenia objętego umowami z Klubem
Londyńskim i Klubem Paryskim.
WyŜej wymienione upowaŜnienia ustawowe nie były realizowane. Ministerstwo
Finansów uzasadnia to brakiem przekonania odnośnie do opłacalności
i celowości dokonywania konwersji długu, szczególnie długu wobec Klubu
Paryskiego. Wskazuje równieŜ na opóźnienia w przygotowaniu programu
konwersji dostosowanego do zapisów ustawy budŜetowej,
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3/ planowane spłaty rat kapitałowych na rzecz niektórych kredytodawców były
realizowane tylko w niewielkim stopniu. Na przykład planowane spłaty na rzecz
Libii w kwocie 60 mln USD, wyniosły w rzeczywistości tylko 18 mln USD, tj.
26,6%. Podobnie planowane spłaty tzw. kredytów gwarantowanych
i niegwarantowanych w kwocie 15 mln USD zostały wykonane w wysokości
1,5 mln USD.
Wzrost zadłuŜenia w walutach wymienialnych wywołany napływem nowych
kapitałów wynikał głównie, obok wpływów ze sprzedaŜy euroobligacji, z zaciągnięcia
w 1995 r. przez Ministra Finansów trzech kredytów, o łącznej wartości 300 mln USD
w zagranicznych oddziałach polskich banków, z przeznaczeniem na finansowanie
niedoboru budŜetu państwa. Zaciągnięcie tych kredytów nie było przewidywane
w planowanym saldzie przychodów i rozchodów finansowania zagranicznego budŜetu
państwa na 1995 r.
Oprócz zobowiązań zagranicznych o charakterze długu publicznego, Skarb
Państwa posiadał na koniec 1995 r. zobowiązania wynikające z udzielonych gwarancji
spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 8.133,8 mln zł.
Stosownie do art. 40 ustawy budŜetowej na 1995 r. gwarancje spłaty kredytów
zagranicznych ze środków budŜetu państwa, dokonywane na podstawie art. 23 ustawy
- Prawo budŜetowe, mogły być udzielane do łącznej wysokości 3 mld zł.
W 1995 r. Rada Ministrów udzieliła trzech gwarancji spłaty kredytów
zagranicznych na łączną kwotę 1,9 mld zł. Stanowiło to 64% kwoty limitowanej.
W stosunku do 1994 r. wartość udzielonych gwarancji wzrosła o 43%, a po
uwzględnieniu zmiany kursu złotego do walut zagranicznych, o 38%.
Na koniec 1995 r. zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji
spłaty kredytów zagranicznych wyniosły 8.134 mln zł, podczas gdy według stanu
wykazywanego na koniec 1994 r. wynosiły 9.575 mln zł. Pozorny spadek zobowiązań
na koniec 1995 r. wynikał z przeprowadzonej w ciągu tego roku korekty zasad ich
określania. W szczególności Ministerstwo Finansów, w ramach realizacji wniosków
pokontrolnych NIK, usunęło z ewidencji zobowiązania nie potwierdzone umowami
gwarancyjnymi, a ponadto pomniejszyło ich wartość o dokonane juŜ spłaty
gwarantowanych kredytów.

4.2.2. Koszty obsługi zadłuŜenia zagranicznego (część 41)
Obsługa zadłuŜenia zagranicznego prowadzona jest w wyodrębnionej części
budŜetu państwa, której dysponentem jest Minister Finansów.
Dochody z odsetek od udzielonych przez Skarb Państwa poŜyczek
zagranicznych oraz z opłat prowizyjnych z tytułu gwarantowania kredytów
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zagranicznych i wydatki na odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych oraz na
wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zagranicznych są ujmowane
w części 41 budŜetu państwa - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego. Natomiast
przychody z tytułu: spłaty udzielonych kredytów zagranicznych, wpływów
z zaciągniętych kredytów zagranicznych i innych przychodów (rozliczenie dodatnich
sald clearingowych, emisja obligacji skarbowych na rynkach zagranicznych, wpływy
od podmiotów gospodarczych na spłatę odpoŜyczonych kredytów zagranicznych) oraz
rozchody z tytułu: wpłaty kredytów zaciągniętych, rozliczenia ujemnych sald
clearingowych, udzielenia kredytów zagranicznych i innych (refundacje,
ekokonwersja, konwersja długu zagranicznego na złote, udział w międzynarodowych
organizacjach) są ujmowane w części 98 budŜetu państwa w formie salda
finansowania zagranicznego.

Dochody
Dochody z tytułu obsługi zadłuŜenia zagranicznego przedstawiono w tabeli:
w tys.zł
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1994 r.

1
DOCHODY
1. Odsetki od udzielonych
poŜyczek
2. Prowizje z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych

2

Ustawa
budŜetowa
3

1995 r.
BudŜet po
zmianach
4

24.591,8

10.000,0

4.496,1
20.095,7

%
Wykonanie

5:2

5:4

5

6

7

10.000,0

40.138,9

163,2

401,4

2.500,0

2.500,0

24.466,1

544,1

978,6

7.500,0

7.500,0

15.672,8

78,0

208,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planowane na 1995 r. dochody z tytułu obsługi zadłuŜenia zagranicznego
zostały przekroczone o 63,2%. W stosunku do 1994 r. dochody te zwiększyły się
czterokrotnie.
Decydujący wpływ na wysokość spłaconych w 1995 r. odsetek od udzielonych
poŜyczek zagranicznych miały spłaty dokonane przez Brazylię (18.102 tys.zł, co
stanowiło 74,0% całości tej pozycji dochodów) i Rosję (3.166 tys.zł - 12,9%).
Pozostałe spłaty odsetek od kredytów udzielonych, w łącznej kwocie 335 tys.zł
(1,4% dochodów od odsetek), zostały dokonane przez:
- Argentynę
- Wietnam

106 tys.zł,
203 tys.zł,
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- Bangladesz

26 tys.zł.

Ponadto dochody wykazywane w pozycji odsetek od udzielonych poŜyczek
zagranicznych uległy zwiększeniu o kwotę 2.862,30 tys.zł, stanowiącą inne wpływy
(odsetki od depozytów KL, zwroty związane z zamknięciem rachunku Escrow
Account, odsetki od kredytów Banku Światowego odpoŜyczone innym podmiotom).
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w dochodach części 41 budŜetu państwa za
1995 r. nie ujęto odsetek od poŜyczki udzielonej Indonezji. Spłacone w 1995 r. przez
ten kraj odsetki w kwocie 983 tys. USD, tj. 2.351 tys.zł ujęto łącznie ze spłatami rat
kapitałowych w przychodach części 98 budŜetu państwa - fragment dotyczący
finansowania zagranicznego.
Z tytułu udzielonej gwarancji pobiera się jednorazowo opłatę prowizyjną
naliczoną od objętej gwarancją kwoty przyznanego kredytu, w wysokości 0,5%, 1%
lub 2% - zaleŜnie od długości okresu kredytowania.
NaleŜne opłaty od zawartych w 1995 r. dwóch umów gwarancyjnych i umowy
z 1994 r. spłaconej ratami w latach 1994-1995, wyniosły łącznie 15.672,8 tys.zł i są
zgodne z kwotami przekazanymi na dochody budŜetu państwa za 1995 r. ZastrzeŜenia
nasuwa relacja tych dochodów do wykonania w 1994 r., gdyŜ jak stwierdzono,
w 1994 r. nastąpiło nieuzasadnione zawyŜenie dochodów z opłat prowizyjnych
z 13.149,6 tys.zł do 20.095,7 tys.zł, tj. o 6.946,1 tys.zł. Wynikało to z błędnego
stosowania przez Ministerstwo Finansów przepisów o obliczaniu opłat prowizyjnych.
Wprawdzie w 1995 r. dostosowano postępowanie w tym zakresie do obowiązujących
zasad, to jednak nie dokonano zwrotu zainteresowanym podmiotom gospodarczym
nienaleŜnie pobranych w 1994 r. opłat prowizyjnych.

Wydatki
Ustawa budŜetowa na rok 1995 ustalała w tej części budŜetu państwa wydatki
w kwocie 3.730.700,0 tys.zł.
Minister Finansów, działając na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy Prawo budŜetowe, decyzją z dnia 27 grudnia 1995 r. wprowadził zmiany w budŜecie
państwa na 1995 r. polegające na:
- zmniejszeniu o 200 mln zł wydatków w części 41, dział 94, rozdział 9435, § 63,
- zwiększeniu o 200 mln zł wydatków w części 83, dział 97, rozdział 9718, § 81.
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Blokadę uzasadniono niŜszymi niŜ przewidywano płatnościami odsetek od
kredytów zagranicznych oraz róŜnicami kursowymi między walutami. Dotyczyło to
odsetek od poŜyczek zaciągniętych w Banku Światowym (100 mln zł) oraz od tzw.
innych kredytów (100 mln zł) - w tym głównie kredytów "nowych" i euroobligacji.
Pomimo tych zmniejszeń wykonanie planu wydatków po zmianach wyniosło:
- w zakresie odsetek od kredytów Banku Światowego
- w zakresie odsetek od tzw. innych kredytów

62,3%,
58,6%.

Planowane (po zmianach) wydatki wykonano w 92,4%. W stosunku do roku
1994 wydatki były wyŜsze o 78%. Wydatki w 1995 r. prawie w całości wynikały ze
spłaty odsetek od otrzymanych kredytów zagranicznych.
Wydatki na obsługę zadłuŜenia zagranicznego przedstawiono w tabeli:
w tys.zł
1 9 9 5 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1

Wykonanie
1994 r.

2

Wg ustawy
budŜetowej

BudŜet po
zmianach

Wykonanie
Wykonanie

1994 r. w war.
1995 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

część ogółem - dział 94

1.832.110,6

3.730.700,0

3.530.700,0

3.262.594,0

2.341.437,3

178,1

87,4

92,4

139,
3

1.1.

rozdział 9435

1.832.110,6

3.730.700,0

3.530.700,0

3.262.594,0

2.341.437,3

178,1

87,4

92,4

139,
3

- odsetki od otrzymanych
kredytów

1.832.110,6

3.677.900,0

3.477.900,0

3.262.457,4

2.341.437,3

178,1

88,7

93,8

139,
3

52.800,0

52.800,0

136,4

x

x

0,3

0,3

x

- wypłaty z tytułu
udzielonych poręczeń

-

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Decydujący udział w wydatkach z tytułu odsetek miały spłaty związane
z obsługą zadłuŜenia wobec Klubu Paryskiego (64%), Klubu Londyńskiego (26%)
i Banku Światowego (6%), co przedstawiono w poniŜszej tabeli:
w mln zł
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1994 r.

1
Odsetki od otrzymanych kredytów
z tego:

2

Ustawa
budŜetowa
3

1995 r.
BudŜet po
zmianach
4

1.832,1

3.677,9

3.477,9

%
Wykonanie

5:2

5:4

5

6

7

3.262,5

178,1

93,8
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Klub Paryski

1.312,7

1.908,6

1.908,6

2.090,0

159,2

109,5

21,7

17,4

17,4

19,8

91,2

113,7

Bank Światowy

118,1

435,5

335,5

209,2

177,1

62,3

Klub Londyński

350,7

1.075,5

1.075,5

860,9

245,5

80,0

28,9

240,8

140,8

82,5

285,5

58,6

gwarantowane poza KP

inne kredyty

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planowane na 1995 r. wydatki z tytułu obsługi Klubu Paryskiego wykonano
w 109,5%, a w stosunku do 1994 r. wydatki te były wyŜsze o 59,2%. Na wzrost kwoty
spłaconych odsetek głównie wpływał wzrost kursów walutowych oraz wynikający
z warunków II etapu redukcji zadłuŜenia obowiązek spłacania, począwszy od
1 kwietnia 1994 r., odsetek w pełnej wysokości; do 30 marca 1994 r. 80% naleŜnych
odsetek ulegało redukcji.
W związku z zawartym z jednym z wierzycieli kanadyjskich porozumieniem
w sprawie zmiany redukcji zadłuŜenia nastąpił wzrost naleŜnych odsetek za lata 1994
i 1995 o: 9,9 mln USD i 13,2 mln CAD.
W styczniu 1995 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A., działając
z upowaŜnienia Ministra Finansów, podpisał umowę z EDC (Kanada) o przełoŜeniu
spłaty dodatkowych odsetek na 1996 r. (terminy płatności: 31.03 i 30.09.1996 r.).
Uzasadniono to trudną sytuacją budŜetu w 1995 r. OdłoŜenie w czasie tych płatności
spowoduje konieczność zapłacenia od nich dodatkowych odsetek w wysokości:
742 tys. USD i 1.169 tys. CAD. 50% odroczonych odsetek oraz odsetek od kwot
odroczonych spłacono w kwietniu 1996 r.
Wydatki z tytułu spłaty odsetek bankom Klubu Londyńskiego wykonano
w 80%. Wydatki te, głównie na skutek podjęcia pełnej obsługi wyemitowanych
obligacji typu Brady`ego, wzrosły w stosunku do 1994 r. o 145%.
Wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Światowym były
w 1995 r. o 77% wyŜsze niŜ w 1994 r. Jednak w stosunku do wielkości planowanej na
etapie ustawy budŜetowej na 1995 r. wyniosły 48%, a do planu po zmianach 62%,
pomimo, Ŝe planowane przychody z wykorzystania kredytów Banku Światowego
przekroczono o 1,4%.
Wykazywana kwota wydatków z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych
z Banku Światowego obejmuje, obok odsetek, równieŜ opłaty od niewykorzystanej
części zaciągniętych kredytów (tzw. commitment). W 1995 r. wydatki z tego tytułu
wyniosły 3,2 mln USD, podczas gdy w 1994 r. wynosiły 4,0 mln USD. Spadek opłat
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"za gotowość" (commitment) stanowiły głównie efekt anulowania w latach 1994
i 1995 części kwot kredytów, których wykorzystanie napotykało na bariery popytu.
Łącznie w latach 1994 i 1995 anulowano kredyty zaciągnięte w Banku Światowym
przez Rząd na kwotę 312,3 mln USD.
Planowane wydatki na obsługę tak zwanych innych kredytów, w wysokości
140.780,00 tys.zł (po zmianach) zostały wykorzystane w kwocie 82.522,64 tys.zł, tj.
w 58,6%.
W wykonanych wydatkach - tej pozycji, 33.181,60 tys.zł (40%) stanowiły
odsetki od kredytów zaciągniętych przez Rząd w oddziałach zagranicznych Banku
PKO S.A., na finansowanie niedoboru budŜetu państwa w 1995 r.
NajniŜsze było wykonanie planowanych wydatków na spłatę odsetek od
następujących kredytów:
-

inne niegwarantowane
inne gwarantowane
EBI
EBOiR

0,16%
4,2%
15,3%
15,8%

Łączne odsetki w wyŜej wymienionych pozycjach były niŜsze od planowanych (po
zmianach) o 50.982,23 tys.zł.
Planowane wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji spłaty kredytów
zagranicznych wykonano w 0,25%. Wypłaty w kwocie 136 tys.zł wiązały się
z zaciągniętymi kredytami przez polskie firmy produkujące Ŝywność bezglutenową we
włoskiej instytucji rządowej "Mediocredit Centrale".
Wykonanie budŜetu państwa w zakresie obsługi zadłuŜenia zagranicznego
NIK ocenia pozytywnie. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały decydującego
wpływu na realizację budŜetu w części 41.
Minister Finansów złoŜył zastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego. Do dnia
zatwierdzenia "Analizy wykonania budŜetu państwa w 1995 r." przez Kolegium NIK
procedura odwoławcza nie została zakończona.

III. GOSPODARKA POZABUDśETOWA
Zgodnie z art. 16 Prawa budŜetowego gospodarka pozabudŜetowa prowadzona
była w formie zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych1.

1

Zgodnie z art. 16 Prawa budŜetowego działalność gospodarcza podejmowana w celu realizacji zadań
państwowych jednostek organizacyjnych moŜe być prowadzona w formie gospodarki pozabudŜetowej, jeŜeli
koszty tej działalności pokrywane są z uzyskiwanych dochodów własnych. Mogą być stosowane następujące
formy gospodarki pozabudŜetowej:

249

Zbiorcze dane, dotyczące wyników finansowych jednostek gospodarki
pozabudŜetowej prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w mln zł
Wyszczególnienie

1994 r.

ustawa
budŜetowa

1995 r.
plan po
zmianach

1
Ogółem gospodarka
pozabudŜetowa
1. Dochody
w tym: dotacja z budŜetu
2. Wydatki (bez wpłat do budŜetu)
3. Wpłaty do budŜetu
I. Zakłady budŜetowe
1. Dochody
w tym: dotacja z budŜetu
2. Wydatki (bez wpłat do budŜetu)
3. Wpłaty do budŜetu
II. Gospodarstwa pomocnicze
1. Dochody
w tym: dotacja z budŜetu
2. Wydatki (bez wpłat do budŜetu)
3. Wpłaty do budŜetu
III. Środki specjalne
1. Dochody
w tym: dotacja z budŜetu
2. Wydatki (bez wpłat do budŜetu)
3. Wpłaty do budŜetu

2

3

4

Źródło:

wykonanie

5:4

5:2

5

6

7

Wykonanie
1994 r. w
warunkach
1995 r.*
8

5:8

9

3.352,3
346,3
2.844,9
81,5

3.248,4
336,0
2.964,9
63,3

4.028,8
334,9
3.664,1
63,3

4.261,2
335,3
3.770,8
80,7

105,8
100,1
102,9
127,5

127,1
96,8
132,5
99,0

4.284,2
442,6
3.635,8
104,2

99,5
75,7
103,7
77,4

972,7
277,4
669,7
8,7

909,6
258,2
701,1
7,1

1.004,2
258,8
776,0
7,1

1.117,4
259,0
878,6
19,4

111,3
100,1
113,2
273,2

114,9
93,4
131,2
223,0

1.243,1
354,5
855,9
11,1

89,9
73,1
102,6
174,8

894,5
68,8
815,9
10,9

868,8
77,7
843,9
8,8

1.093,2
75,6
1.014,0
8,8

1.166,4
75,8
1.060,1
4,7

106,7
100,3
104,5
53,4

130,4
110,02
129,9
43,1

1.143,2
87,9
1.042,7
13,9

102,0
86,2
101,7
33,8

1.485,5
0,08
1.359,3
62,0

1.470,0
0,12
1.419,9
47,4

1.931,4
0,46
1.874,1
47,4

1.977,4
0,46
1.832,1
56,6

102,4
100
97,7
119,4

133,1
575,0
134,8
91,3

1.898,5
0,59
1.737,2
79,2

104,2
78,0
105,5
71,5

Analiza wykonania budŜetu państwa w 1994 r., Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budŜetu
państwa za 1995 r.

* Kol. 8 = kol. 2 x 1,278

Zrealizowane w 1995 r. dochody przez jednostki gospodarki pozabudŜetowej
wyniosły 4.261,2 mln zł. Były wyŜsze o 15,3% od kwoty planowanej po zmianach
i o 27,1% wyŜsze od dochodów osiągniętych w 1994 r.. Biorąc pod uwagę wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, realne dochody jednostek gospodarki
pozabudŜetowej w 1995 r. były o 0,5% niŜsze od dochodów osiągniętych w 1994 r.
Pozytywnym - z punktu widzenia budŜetu państwa - zjawiskiem było obniŜenie
udziału dotacji budŜetowej w dochodach z 10,3% w 1994 r. do 7,9% w 1995 r.

1) państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności,
moŜe być prowadzona w formie zakładu budŜetowego pokrywającego swoje koszty z dochodów
własnych,
2) działalność uboczna lub część podstawowej działalności państwowej jednostki budŜetowej, nie
wyodrębniona organizacyjnie z tej jednostki, moŜe być finansowana z dochodów uzyskiwanych z tej
działalności, zwanych dalej środkami specjalnymi,
3) działalność uboczna lub część podstawowej działalności państwowej jednostki budŜetowej, wyodrębniona
organizacyjnie z tej jednostki moŜe być prowadzona i finansowana z dochodów własnych w formie
gospodarstw pomocniczych.
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Wydatki zrealizowane w 1995 r. wyniosły 3.077,8 mln zł. Były wyŜsze o 2,9%
od kwoty planowanej po zmianach i o 32,5% wyŜsze od wydatków wykonanych
w 1994 r. Zrealizowane w 1995 r. wpłaty do budŜetu wyniosły 80,7 mln zł. Były
wyŜsze o 27,5% od kwoty planowanej po zmianach i o 1% niŜsze od wpłat
zrealizowanych w 1994 r. W ujęciu realnym wpłaty do budŜetu były w 1995 r. niŜsze o
22,6%.

1. Zakłady budŜetowe
Zakłady budŜetowe osiągnęły dochody w kwocie 1.117,4 mln zł, tj. o 11,3%
powyŜej planu po zmianach i o 14,9% wyŜsze od dochodów za 1994 r. Wzrost
dochodów zakładów budŜetowych o 113,3 mln zł był spowodowany osiągnięciem,
większych dochodów własnych przez Agencję Rynku Rolnego o 83,1 mln zł oraz
przez zakłady podległe Ministrowi Obrony Narodowej o 18,5 mln zł. Agencja Rynku
Rolnego osiągnęła dochody (wraz z dotacją) w kwocie 457 mln zł.
Wydatki wyniosły 878,6 mln zł, tj. o 13,2% powyŜej wydatków planowanych
i o 31,2% powyŜej wydatków 1994 r.
Dokonano wpłat do budŜetu (bez podatku dochodowego) w kwocie 19,4 mln zł,
tj. o 12,3% więcej niŜ w 1994 r. Wpłata Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
wyniosła 16,9 mln zł i Centralnego Inspektoratu Standaryzacji - 2,3 mln zł.
Dotacje budŜetowe w kwocie 259 mln zł były niŜsze o 6,6% w stosunku do
1994 r. Udział dotacji w dochodach z 28,5% w 1994 r. uległ obniŜeniu do 23,2%
w 1995 r.
Z dotacji budŜetowych korzystały głównie: Agencja Rynku Rolnego, Centralny
Ośrodek Sportu oraz ośrodki sportu i rekreacji, Polska Agencja Prasowa, zakłady
będące placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy.
Stan środków obrotowych zakładów budŜetowych zwiększył się
z 1.044,4 mln zł na początku 1995 r. do 1.251,4 mln zł w końcu 1995 r., tj. o 19,8%.

Z ogólnej kwoty środków obrotowych w końcu 1995 r. przypada na:
1) środki pienięŜne
2) materiały, produkty i towary
3) naleŜności
4) zobowiązania

-

207 mln zł,
798 mln zł,
386 mln zł,
140 mln zł.
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Największy przyrost środków obrotowych wystąpił w Agencji Rynku Rolnego
(o 182 mln zł).

2. Gospodarstwa pomocnicze
W 1995 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały dochody w kwocie
1.166,4 mln zł, tj. 6,7% powyŜej planu po zmianach i o 30,4% powyŜej dochodów
osiągniętych w 1994 r. Największe dochody gospodarstw pomocniczych wystąpiły
głównie w jednostkach podległych następującym resortom:
1) Przemysłu i Handlu - 213,1 mln zł w gospodarstwie pomocniczym zajmującym się
działalnością w zakresie rezerw państwowych oraz w gospodarstwach
funkcjonujących przy centrali resortu i okręgowych inspektoratach gospodarki
energetycznej,
2) Obrony Narodowej - 173,7 mln zł m.in. z działalności kasyn wojskowych, piekarni,
gospodarstw rolnych, hoteli, pralni, zakładów produkcyjno-usługowych, słuŜby
mundurowej i Ŝywnościowej.
3) Edukacji Narodowej - 120,3 mln zł źródłem tych przychodów była głównie
działalność warsztatów szkolnych oraz gospodarstw zajmujących się administracją
domów mieszkalnych,
Dochody gospodarstw pomocniczych działających przy jednostkach podległych
wojewodom wyniosły 240,6 mln zł; przychody te pochodziły m.in. z działalności hoteli
pracowniczych, gospodarstw zajmujących się obsługą urzędów administracji
państwowej, sprzedaŜą i naprawą wyrobów ortopedycznych, produkcją Ŝywności dla
domów pomocy społecznej, wykonywaniem robót remontowo-budowlanych, obsługą
drogowych przejść granicznych.
Dotacje budŜetowe do gospodarstw pomocniczych wyniosły w 1995 r.
75,8 mln zł, tj. o 0,3% więcej niŜ wynosił plan po zmianach i były o 10,2% wyŜsze od
dotacji w 1994 r. Ze środków budŜetowych dofinansowane zostało głównie
gospodarstwo zajmujące się działalnością w zakresie rezerw państwowych 62,6 mln zł.
Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 1.060,1 mln zł, tj. o 4,5% powyŜej
kwoty planowanej i o 29,9% powyŜej wydatków w 1994 r.
Wpłaty z zysku do budŜetu państwa wyniosły 4,7 mln zł, co stanowiło 53,4%
kwoty planu po zmianach i 43,1% kwoty odprowadzonej do budŜetu państwa
w 1994 r. Wpłaty do budŜetu realizowane były głównie w urzędach wojewódzkich 1,2 mln zł i Urzędzie Rady Ministrów - 1 mln zł.
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W 1995 r. gospodarstwa pomocnicze wpłaciły do budŜetu 6,4 mln zł z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych. Łącznie gospodarstwa pomocnicze wpłaciły
do budŜetu 11,1 mln zł (podatek dochody i wpłaty z zysku).

3. Środki specjalne
W 1995 r. dochody środków specjalnych wyniosły 1.977,4 mln zł i były wyŜsze
o 2,4% od planu dochodów po zmianach o 33,1% wyŜsze od dochodów osiągniętych w
1994 r. Źródłem tych dochodów były prawie w całości dochody własne, gdyŜ dotacja
z budŜetu wyniosła tylko 0,46 mln zł.
Na podstawie art. 30 ustawy budŜetowej na rok 1995 państwowe jednostki
budŜetowe zaliczane do działów oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia mogły
przeznaczać na środki specjalne uzyskiwane dochody z wyjątkiem dochodów:
- ze sprzedaŜy składników majątkowych,
- z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem na terenie jednostki
budŜetowej działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami tytoniowymi
i napojami alkoholowymi.
Dochody realizowane poprzez
w następujących częściach budŜetu:

środki

1. Ministerstwo Finansów
2. BudŜety wojewodów
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej
4. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
5. Ministerstwo Obrony Narodowej
6. Główny Urząd Ceł
7. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

specjalne

skoncentrowane

były

488,8 mln zł,
355,4 mln zł,
351,2 mln zł,
169,6 mln zł,
143,3 mln zł,
139,6 mln zł,
104,4 mln zł.

Największe dochody zrealizowane zostały w środkach specjalnych resortu
finansów - 24,7%. Źródłami tych dochodów były:
- odpisy w wysokości 20% od dodatkowych wpływów podatkowych
i niepodatkowych naleŜności budŜetu państwa i budŜetów gmin uzyskanych
w wyniku bezpośredniego działania izb skarbowych, urzędów skarbowych
i urzędów kontroli skarbowej oraz pobrane od wierzycieli obcych opłaty
w wysokości 5% od kwot ściągniętych w trybie egzekucyjnym, a takŜe wpłacone
w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych,
- opłaty za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych, opłaty za zabezpieczenie
naleŜności pienięŜnych i opłata manipulacyjna.
Dochody środków specjalnych działających przy jednostkach oświaty
i wychowania pochodziły przede wszystkim z:
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- opłat za wyŜywienie w internatach przy szkołach ponadpodstawowych publicznych
oraz za wyŜywienie w stołówkach szkół publicznych,
- odpłatności za wynajem pomieszczeń w szkołach i innych placówkach
oświatowych, odpłatności za wynajmowanie boisk szkolnych, pływalni i sal
gimnastycznych,
- odpłatności z tytułu organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe kursów,
szkoleń, zawodów, pokazów, loterii fantowych,
Jednostki zaliczane do działu ochrona zdrowia osiągnęły dochody głównie z:
- opłat za usługi medyczne świadczone osobom nie mającym uprawnień oraz za
wykonywanie róŜnego rodzaju badań,
- zleconych prac naukowo-badawczych dotyczących organizacji i ekonomiki ochrony
zdrowia, problemów związanych z analizą i oceną sytuacji nadzwyczajnych
zagroŜeń ludności i środowiska,
- darów od ludności i zakładów pracy.
Wpłaty do budŜetu z tytułu nadwyŜek środków obrotowych wyniosły
56,6 mln zł, na co złoŜyły się głównie wpłaty nadwyŜek środków specjalnych
w jednostkach resortu finansów (41,5 mln zł) pochodzących przede wszystkim z opłat
za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych, wpłaty środków specjalnych
funkcjonujących przy jednostkach podległych wojewodom 8,5 mln zł i Ministrowi
Obrony Narodowej 5,0 mln zł. Plan wpłat do budŜetu zrealizowano w 119,4% - mniej
o 8,7% niŜ wpłacono w 1994 r.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe dokonana przez Ministerstwo Finansów wpłata do
budŜetu była niŜsza od wymaganej o kwotę 10,4 mln zł.
Ponadto stwierdzono, Ŝe w powołanym przez dyrektora Instytutu
Sprawiedliwości środku specjalnym pod nazwą "Działalność wydawnicza", na koniec
1995 r. nie odprowadzono do budŜetu państwa nadwyŜki środków obrotowych
w wysokości 15,6 tys.zł.
Centrum Badania Opinii Społecznej nie wpłaciło do budŜetu państwa nadwyŜki
środków obrotowych w kwocie 52,6 tys.zł.

IV. REALIZACJA BUDśETU PAŃSTWA WEDŁUG WYNIKÓW
KONTROLI
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W ramach kontroli wykonania budŜetu państwa NIK w I półroczu 1996 r.
przeprowadziła badania w 319 jednostkach. W niniejszym rozdziale zaprezentowane
zostały wyniki kontroli w układzie części budŜetowych, wybranych zadań oraz
funduszy celowych.

1. Wykonanie według części budŜetu państwa

CZĘŚĆ 01 -KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody

W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano w części 01 - Kancelaria
Prezydenta R.P. dochody w wysokości 260 tys. zł,
Wykonanie dochodów w Kancelarii Prezydenta R.P. w 1995 r. wyniosło
613,4 tys. zł, co stanowiło 236% dochodów zaplanowanych w ustawie budŜetowej
i planie po zmianach, a takŜe 172% dochodów wykonanych w 1994 r.
Ponadplanowe dochody wynikały m.in. ze wzrostu czynszów za mieszkania
zakładowe, wynajmu pomieszczeń Kancelarii innym podmiotom i sprzedaŜy
uŜywanych samochodów. Decyzje, które miały wpływ na przekroczenie planu
dochodów były podejmowane po złoŜeniu projektu budŜetu na 1995 r. i dlatego nie
były uwzględnione w planowaniu dochodów budŜetowych.
Do dochodów budŜetowych zaliczono kwotę 218 tys. zł pochodzącą ze
sprzedaŜy 15 samochodów. Osiem spośród zbędnych w Kancelarii samochodów
osobowych sprzedano bez przetargu za pośrednictwem spółki z o.o. "Zocar". Uzyskane
w wyniku tej transakcji kwoty za poszczególne samochody były niŜsze od wartości
rynkowych podawanych w tym czasie przez Urząd Skarbowy.
W ocenie NIK - pomimo, Ŝe sposób sprzedaŜy nie naruszał obowiązujących
przepisów prawnych - to jednak bezprzetargowy tryb sprzedaŜy, a zwłaszcza zlecenie
kupującemu wyceny pojazdów nie zapewniały warunków dla uzyskania moŜliwie
najwyŜszej ceny.

Wprawdzie Szef Kancelarii Prezydenta wydał w październiku 1995 r. polecenie
dotyczące odstąpienia od stosowanego dotychczas bezprzetargowego trybu sprzedaŜy
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samochodów. Kwestie te nie były uregulowane w przepisach wewnętrznych
Kancelarii.
Brak naleŜytej dbałości o ściąganie naleŜności Kancelarii stwierdzono
w przypadku umorzenia kwoty 4 tys. zł stanowiącej zadłuŜenie Stowarzyszenia
"Wodnik" wobec Kancelarii z tytułu najmu pomieszczeń.
Dochody budŜetowe Kancelarii były przekazywane na rachunek Urzędu
Skarbowego terminowo, z wyjątkiem jednodniowego opóźnienia w maju 1995 r.
Wydatki
Wykonanie wydatków w Kancelarii Prezydenta R.P. w 1995 r. wyniosło
58.971 tys. zł, co stanowiło 98,4% wydatków zaplanowanych w ustawie budŜetowej
i planie po zmianach, a takŜe 128,7% wydatków wykonanych w 1994 r. W odniesieniu
do wykonania 1994 roku w warunkach 1995 roku, wydatki Kancelarii wykonane
w 1995 r. stanowiły 100,7%.
Wykonanie wydatków budŜetowych w 1995 r. w poszczególnych rozdziałach
działu 99, części 01, przedstawiono w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1

2

3

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

część ogółem
dział 99
rozdz. 9911
rozdz. 9914
rozdz. 9915
rozdz. 9995
rozdz. 9997

45.807,2
45.807,2
22.123,6
587,0
712,7
17.914,4
4.469,5

w/g
ustawy
budŜetowej
4
59.931
59.931
31.306
699
21.938
4.936

1995 r.
budŜet
po zmianach

wykonanie

5

6

59.931
59.931
30.922
1.399
1.202
21.472
4.936

58.971,0
58.971,0
30.362,9
1.361,8
1.172,0
21.138,3
4.936,0

Wykonanie
1994 r.
w warunkach
1995 r.
7
58.541,6
58.541,6
28.274,0
750,2
910,8
22.894,6
5.712,0

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

128,7 98,4
128,7 98,4
137,2 97,0
232,0 194,8
164,4
118,0 96,4
110,4 100,0

98,4
98,4
98,2
97,3
97,5
98,4
100,0

100,7
100,7
107,4
181,5
128,7
92,3
86,4

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

NajwyŜsze kwoty wydatków w rozdziale 9911 - urzędy naczelnych organów
władzy, kontroli i sądownictwa, dotyczyły:
- wydatków na finansowanie inwestycji - 13.350 tys. zł, tj. 44% wydatków w tym

rozdziale,
- wynagrodzeń wraz z narzutami - 7.007 tys. zł, tj. 23% wydatków,
- usług materialnych - 5.290 tys. zł, tj. 17,4% wydatków, w tym głównie remontów

budowlanych, których koszty poniesione w tym rozdziale w 1995 r. wyniosły
4.276 tys. zł,
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- funduszu dyspozycyjnego, z którego koszty poniesione w tym rozdziale wyniosły

1.014 tys. zł.
Dominujące pozycje wydatków w rozdziale 9914 - współpraca naukowotechniczna z zagranicą, stanowiły:
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne - 592 tys. zł, tj. ok. 44% wydatków w tym rozdziale,
- usługi niematerialne - 359 tys. zł, tj. 26% wydatków,
- fundusz dyspozycyjny - 359 tys. zł, tj. 26% wydatków.

Wydatki w rozdziale 9915 - odznaczenia państwowe, dotyczyły głównie zakupu
materiałów do magazynu odznaczeń - 1.098 tys. zł, tj. 93,8% wydatków w tym
rozdziale.
NajwyŜsze kwoty wydatków w rozdziale 9995 - pozostała działalność,
dotyczyły:
- dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - 18.300 tys. zł, tj.

86% wydatków w tym rozdziale oraz wynagrodzeń osobowych pracowników 777 tys. zł, tj. 3,7% wydatków,
Wydatki w rozdziale 9997 - gospodarstwo pomocnicze, dotyczyły dotacji
z tytułu sprzedaŜy usług gospodarstwa na rzecz Kancelarii Prezydenta i wyniosły 4.936
tys. zł.
Środki nie wykorzystane w kwocie 960 tys. zł Kancelaria zwróciła terminowo
na rachunek Ministerstwa Finansów.
Wydatkowanie środków budŜetowych było zgodne z układem wykonawczym
budŜetu Kancelarii. Według stanów na 31 grudnia 1994 r. i 1995 r. w Kancelarii nie
występowały zobowiązania wymagalne.
W grupach wydatków majątkowych oraz dotacji, planowane wydatki wykonano
w 100%, tj. odpowiednio w wysokości 13.500 tys. zł i 18.300 tys. zł (dotacja dla
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa).
Wydatki bieŜące wykonano w kwocie 27.155,5 tys. zł, co stanowiło 97%
środków zaplanowanych w ustawie budŜetowej i 122,5% wydatków bieŜących
wykonanych w 1994 r.
W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano wydatki w kwocie
15,5 tys. zł, co stanowiło 12% środków zaplanowanych w ustawie budŜetowej
i ok. 98% środków przewidzianych w planie po zmianach.
Szef Kancelarii Prezydenta R.P. dokonał w 1995 r. przeniesień wydatków
budŜetowych w części 01 budŜetu zgodnie z art. 45 ustawy - Prawo budŜetowe.
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Ogólna suma zwiększeń i zmniejszeń wydatków wynosiła 2.791 tys. zł, co stanowiło
4,7% wydatków planowanych w budŜecie Kancelarii.
Na rachunek bankowy środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
Kancelarii przekazano w 1995 r. 13.500 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej
w ustawie budŜetowej na wydatki majątkowe. Wypłaty środków z tego rachunku
wyniosły 9.455 tys. zł, a na koniec 1995 r. pozostały środki inwestycyjne w kwocie
4.089 tys. zł, tj. 30% środków planowanych do wykorzystania.
Kancelaria wykorzystała w 1995 r. 87% środków przeznaczonych na zakupy
inwestycyjne (1.477 tys. zł), 77% środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
centralnej p.n. "Modernizacja Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście" (7.690 tys. zł) i 16% środków przeznaczonych na
remonty zaplecza technicznego przy ul. Augustówka (282 tys. zł). Zobowiązania
Kancelarii z tytułu prowadzonych inwestycji wynosiły na koniec 1995 r. - 1.474 tys. zł
i były niŜsze niŜ kwoty nie wykorzystanych środków inwestycyjnych, co wskazuje na
nieuzasadnione przetrzymywanie środków budŜetowych na rachunku inwestycyjnym
i jest niezgodne z art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo budŜetowe. Przepis ten zobowiązuje
jednostki budŜetowe do przekazywania środków na rachunek inwestycyjny w okresach
i kwotach umoŜliwiających inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań.
Ww. zobowiązania w kwocie 1.474 tys. zł dotyczyły inwestycji centralnej
prowadzonej przez Kancelarię. Środki na rachunku inwestycyjnym nie wykorzystane
na realizację tej inwestycji były wyŜsze od zobowiązań o ok. 850 tys. zł.
Nie odnotowano na kontach Kancelarii zobowiązań dotyczących zakupów
inwestycyjnych i zaplecza przy ul. Augustówka.
Przyczyną niewykorzystania środków na remont zaplecza technicznego
Kancelarii było długotrwałe prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem
inwestycji, a dotyczących m.in. jej projektowania, uzyskania pozwolenia na budowę
i innych stosownych decyzji wydawanych przez władze samorządowe. Wskazuje to, Ŝe
przy planowaniu środków na inwestycje, a takŜe przy ich przekazywaniu na rachunek
inwestycyjny nie uwzględniono czasu trwania powyŜszych procedur poprzedzających
proces inwestycyjny.
Wydatki Kancelarii na wynagrodzenia, obejmujące składniki wynagrodzeń
w §§ 11-17 wyniosły 5.786 tys. zł, co stanowiło 21,3% zrealizowanych wydatków
bieŜących Kancelarii. W stosunku do 1994 r. wydatki na wynagrodzenia ogółem
w roku 1995 były wyŜsze o 18,7%, natomiast w odniesieniu do kwoty załoŜonej
w ustawie budŜetowej na 1995 r. były niŜsze o 9%.
Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii (bez Gospodarstwa Pomocniczego)
wyniosło w 1995 r. 267 etatów, co stanowiło 86% zatrudnienia planowanego, a takŜe
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98,2% przeciętnego zatrudnienia w 1994 r. (272 etaty). W Gospodarstwie
Pomocniczym Kancelarii przeciętne zatrudnienie w 1995 r. wyniosło 207 etatów,
tj. 94,1% zatrudnienia planowanego i 95,4% przeciętnego zatrudnienia w 1994 r.
(217 etatów). Zrealizowana wielkość zatrudnienia odbiegała znacznie od wielkości
planowanej (była o 40% niŜsza) w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, którego
budŜet wykonywany był w ramach rozdziału 9995 - pozostała działalność budŜetu
Kancelarii.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Kancelarii obejmujące wszystkie
składniki wynagrodzeń w §§ 11-17 (bez Gospodarstwa Pomocniczego) wyniosło
1.883 zł, co stanowiło 111% wynagrodzenia planowanego, a takŜe 134% średniego
miesięcznego wynagrodzenia w 1994 r. (1.406 zł). W Gospodarstwie Pomocniczym
średnie miesięczne wynagrodzenie w 1995 r. wyniosło 1.058 zł, tj. 92,6%
wynagrodzenia planowanego, a takŜe 115,7% średniego miesięcznego wynagrodzenia
w 1994 r. (915 zł).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w BBN było wyŜsze o 43,7% od
planowanego, a w grupie Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (8 etatów) średnie
miesięczne wynagrodzenie stanowiło 152,5% wynagrodzenia planowanego i 190%
średniego wynagrodzenia w 1994 r.
W 1995 r. wypłacono w formie nagród pracownikom Kancelarii Prezydenta nie
zatrudnionym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego środki w wysokości 23 tys. zł
i obciąŜono wydatki związane z działalnością BBN.
W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1 stwierdzono, Ŝe Szef Kancelarii Prezydenta nie zatwierdził aneksów
do wykazu kont stanowiących aktualizację zakładowego planu kont Kancelarii, co było
wymagane zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
Przy dokonywaniu przez Kancelarię wydatków dotyczących niektórych prac
remontowych i zakupów wystąpiły nieprawidłowości wskazujące na naruszenie zasad,
formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.
Nieprawidłowo przeprowadzony został przetarg nieograniczony przed
podpisaniem umowy dotyczącej prac remontowych zaplecza technicznego Kancelarii
o wartości 1.793 tys. zł. Postępowanie przetargowe prowadziła Komisja Przetargowa,
której skład nie odpowiadał warunkom określonym w § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia
nr 12/95 Szefa Kancelarii Prezydenta z dnia 14 czerwca 1995 r. Nie było takŜe
zatwierdzonego przez Z-cę Szefa Kancelarii Prezydenta regulaminu pracy Komisji
Przetargowej, który zgodnie z § 2 zarządzenia nr 13/95 Szefa Kancelarii Prezydenta
1

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591).
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powinien stanowić podstawę prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.
Komisja Przetargowa prowadząca ww. postępowanie przyjęła jako korzystniejszą,
ofertę zawierającą dwie ceny, z których jedna była obliczona niezgodnie
z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a druga
nie została ujawniona przez Komisję w dokumentacji dotyczącej postępowania
przetargowego. Naruszono tym samym art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych1 a takŜe zasadę udzielania zamówień określoną w art. 16
ww. ustawy, dotyczącą prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie
uczciwej konkurencji. Oferent, którego ofertę odrzucono, nie miał moŜliwości
dowiedzieć się z jawnych dokumentów dotyczących postępowania, Ŝe konkurencyjna
oferta była sporządzona nieprawidłowo i zawierała drugą cenę wyŜszą od propozycji
zawartej w ofercie odrzuconej. Nie mógł zatem skorzystać z przewidzianych ustawą
środków odwoławczych.
Oprócz ww. nieprawidłowo przeprowadzonej procedury przetargowej
stwierdzono siedem przypadków udzielania przez Kancelarię zamówień z wolnej ręki
w okolicznościach nie wymienionych w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, a zatem z naruszeniem ww. przepisu:
- zlecenie

wykonania robót remontowo-budowlanych o wartości 50 tys.zł,
dotyczących przygotowania pomieszczeń dla Krajowego Biura Wyborczego, które
to prace wyłączono następnie z umowy, zlecając w zamian wykonanie innych robót
(umowa nr 7/KP/95 z dnia 26 kwietnia 1995 r.),

- zlecenie wykonania robót instalacyjnych i budowlanych o wartości 60 tys.zł

w budynku przy ul. Wiejskiej 10 (umowa z dnia 2 sierpnia 1995 r.),
- cztery zlecenia wykonania robót remontowych w rezydencjach Jurata, Promnik

i Otwock Wielki o łącznej wartości 526 tys. zł (umowy: nr 11/95 z dnia 14 kwietnia
1995 r., nr 2/P/95 z dnia 4 maja 1995 r., nr 12/95 z dnia 30 czerwca 1995 r.
i nr 13/95 z dnia 2 sierpnia 1995 r.),
- zlecenie dotyczące prac osuszająco-izolujących na kwotę 19 tys. zł w Domu

Wypoczynkowym w Krynicy Górskiej (umowa nr 2/3/95 z dnia 10 marca 1995 r.).
W trzech przypadkach udzielania zamówień z wolnej ręki (umowa nr 5/95
z dnia 2 marca 1995 r., nr 12/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. i zamówienie z dnia
25 kwietnia 1995 r. dotyczące zakupu 5 samochodów typu Lancia), nie sporządzono
protokołu postępowania o zamówienie publiczne, naruszając tym samym przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.
1

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344, Nr 130, poz. 645,
z 1995 r. Nr 99, poz. 488).
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Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
budŜetowe, naruszenie zasad formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych jest naruszeniem dyscypliny budŜetowej.
Dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
(NFRZK) - Kancelaria Prezydenta R.P. przekazała w 1995 r. w kwocie 18.300 tys.zł,
tj. w pełnej wysokości zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 01,
rozdziale 9995. W stosunku do roku 1994 dotacja dla NFRZK była o 20,4% wyŜsza,
natomiast w odniesieniu do wykonania 1994 r. w warunkach 1995 r. stanowiła 94,2%.
Ww. dotacja stanowiła jednocześnie 96,5% dochodów NFRZK (18.960 tys. zł).
Pozostała kwota w wysokości 660 tys. zł pochodziła z odsetek bankowych,
pozostałości z roku poprzedniego, spłat naleŜności i z ofiarności społecznej, przy czym
zbiórki publiczne w 1995 r. przyniosły 39,3 tys.zł, tj. 0,2% dochodów Funduszu.
Planowane na 1995 r. wydatki Funduszu w kwocie 18.752 tys. zł wykonane
zostały w 99,3%, tj. w kwocie 18.616 tys. zł, wyŜszej o 18,7% od poniesionych
w 1994 r. Środki te Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, wykorzystał na
sfinansowanie konserwacji architektonicznych zespołów zabytkowych, stanowiących
w 50,6% własność kościołów róŜnych wyznań, w 34,8% - Skarbu Państwa i w 14,5% gmin i osób fizycznych.
Remonty i konserwacja obiektów wskazanych przez Społeczny Komitet
prowadzone były i finansowane przez Zarząd Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
w sposób prawidłowy. Z ustaleń kontroli wynika jednak, iŜ na podstawie decyzji
Społecznego Komitetu sfinansowano ze środków Funduszu konserwację obiektów nie
będących zabytkami miasta Krakowa lub nie będących obiektami architektonicznymi,
co stanowiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa1. Stwierdzono, Ŝe w 1995 r. Fundusz
przekazał środki na prace remontowe i konserwatorskie w Zamku Królewskim
w Niepołomicach w kwocie 420,0 tys.zł, w kopalni soli w Wieliczce w kwocie
800,0 tys.zł oraz na konserwację obrazów, barokowych kap i narzut w kwocie
38,3 tys.zł.
NajwyŜsza Izba Kontroli nie kwestionuje celowości konserwacji wymienionych
wyŜej obiektów zabytkowych stanowiących cenne dobra kultury, wskazuje jednak na
istnienie innych niŜ określone w ustawie źródeł finansowania tego typu prac, m.in. ze
środków Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków, wojewodów i gmin.

1

Dz.U. Nr 21, poz. 90.
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Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Kancelarię Prezydenta. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
NIK wystąpiła o realizację następujących wniosków:
1. Uregulowanie w przepisach wewnętrznych Kancelarii zasad i trybu zbywania
składników
majątkowych
w
celu
uzyskiwania
moŜliwie
zbędnych
najkorzystniejszych wpływów z tego tytułu.
2. Zapewnienie udziału obsługi prawnej Kancelarii w pracach:
- związanych z zawieraniem umów w sprawie zakupu i sprzedaŜy składników

majątkowych i usług,
- dotyczących procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

a takŜe z przepisów wewnętrznych
publicznych przez Kancelarię,

dotyczących

udzielania

zamówień

- dotyczących szkolenia pracowników Kancelarii odpowiedzialnych za realizację

zamówień publicznych w zakresie stosowania wprowadzonych od 1995 r.
przepisów.
3. Uchwalenie i zatwierdzenie regulaminu pracy Komisji Przetargowej działającej
w Kancelarii.
4. Planowanie środków na inwestycje prowadzone przez Kancelarię w wysokości
odpowiadającej realnemu zapotrzebowaniu w roku budŜetowym, przy
uwzględnieniu czasu trwania procedur poprzedzających proces inwestycyjny
(uzgodnienia branŜowe, pozwolenia na budowę itp.), a takŜe przewidywanego czasu
realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.
5. Zakończenie prac związanych z aktualizacją zakładowego planu kont w Kancelarii,
przez formalne zatwierdzenie opracowanych do tego planu aneksów.
NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała takŜe wystąpienie pokontrolne do
Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
wnioskując o:
- podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału środków pozabudŜetowych

w dochodach Funduszu,
- typowanie obiektów do remontu i konserwacji ze środków Funduszu zgodnie

z przepisami ustawy o NFRZK,
- dostosowanie wewnętrznych przepisów i zasad finansowania rewaloryzacji

zespołów architektonicznych Krakowa do treści ustawy o NFRZK.
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CZĘŚĆ 03 - SĄD NAJWYśSZY

Dochody
Sąd NajwyŜszy osiągnął dochody w kwocie 12 tys. zł, tj. 240,4% planowanych.
Osiągnięte dochody w 1995 r. były wyŜsze o 1,3 tys. zł, tj. o 12,3% w porównaniu do
dochodów osiągniętych w 1994 r. i dotyczyły:
- wpływów z dzierŜawy

6,4 tys. zł,
5,2 tys. zł,
0,3 tys. zł.

- wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych
- wpływów z rozliczeń lat ubiegłych

Naliczone i zrealizowane dochody odprowadzono na rachunek Urzędu
Skarbowego Warszawa-Wola w Warszawie, w trybie i terminach wynikających z § 10
rozporządzenia Ministra Finansów z 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wykonywania budŜetu państwa1.

Wydatki
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 03 - Sąd NajwyŜszy, dział 99 po
stronie wydatków ustalona została kwota 13.557 tys. zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
1

Dz.U. Nr 76, poz. 333; 1992 r., Nr 6, poz. 22; Nr 80, poz. 411.

11 tys. zł,
9.836 tys. zł,
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- wydatki majątkowe

3.710 tys. zł.

Minister Finansów, decyzją z dnia 11 lipca 1995 r. zmniejszył wydatki § 72
o kwotę 3.160 tys. zł. Z decyzji wynika, Ŝe "środki powyŜsze, pierwotnie zaplanowane
na finansowanie inwestycji centralnej p.n. udział w budowie gmachu Sądu
NajwyŜszego w Warszawie na Placu Krasińskich zostają przeniesione do rezerw
celowych - i postawione, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego, do
dyspozycji Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, BudŜetu i Finansów".
Po korekcie plan wydatków ogółem stanowił kwotę 10.397 tys. zł, w tym
wydatki na inwestycje 550 tys. zł.
Wydatki Sądu NajwyŜszego w 1995 r. wyniosły łącznie 9.591 tys. zł, co
stanowiło 92,2% planu budŜetu po zmianach i 70,7% w stosunku do ustawy.
W stosunku do wydatków w 1994 r., wydatki zrealizowane przez Sąd NajwyŜszy
w 1995 r. były niŜsze o 1.764 tys. zł, tj. o 18,4%.
W strukturze wydatków główne pozycje stanowiły: wynagrodzenia - 58,1%,
składki na ubezpieczenia społeczne - 22,0%, inwestycje - 5,7%, materiały
i wyposaŜenie - 4,3%.
Wykonane wynagrodzenia
5.571,9 tys. zł, w tym:

osobowe

- wynagrodzenia w § 11 stanowiły kwotę
- uposaŜenia Ŝołnierzy w § 12 stanowiły kwotę
- nagrody z zakładowego funduszu nagród § 17

pracowników

stanowiły

kwotę

4.776,6 tys. zł, tj. 91,1% planu,
532,3 tys. zł, tj. 84,5% planu,
263,0 tys. zł, tj. 100% planu.

Wykonane wynagrodzenia ogółem stanowiły 90,8% planu i były wyŜsze o 52%
od wynagrodzeń wykonanych w 1994 r. Przeciętne wynagrodzenie przypadające na
1 zatrudnionego w 1995 r. stanowiło kwotę 23,9 tys. zł i było wyŜsze o 8,1 tys. zł,
tj. o 51,3% w porównaniu z 1994 r.
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 233 osoby i było wyŜsze od przeciętnego
zatrudnienia w 1994 r. o 2 osoby. W związku z wprowadzeniem postępowania
kasacyjnego, planowano na 1995 r. wzrost obsady sędziowskiej średniorocznie
o 12 etatów.
DuŜy udział w wydatkach Sądu stanowiły składki na ZUS i Fundusz Pracy 2.255 tys.zł, co stanowiło 94% w stosunku do planu, a w porównaniu z wykonaniem
w 1994 r. wzrosło o 50,8%.
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W trzech przypadkach na trzynaście, pobierając z rachunku bankowego środki
na wynagrodzenia nie dokonano jednoczesnego opłacenia naleŜnych składek na rzecz
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy. Opóźnienia wynosiły od jednego
dnia (w marcu 1995 r.) do czterech dni (w styczniu i w październiku 1995 r.).
Na materiały i wyposaŜenie - § 31, wydatkowano kwotę 413 tys. zł, tj. o 25,4%
więcej niŜ w 1994 r. W ramach wydatków tego paragrafu zakupiono m.in.: meble
gospodarcze i biurowe, ksiąŜki i czasopisma, materiały biurowe.
Wydatki majątkowe Sądu NajwyŜszego w 1995 r. stanowiły kwotę 550 tys. zł,
tj. 14,8% w stosunku do ustawy budŜetowej i 100% planu po zmianach.
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakupy o łącznej wartości
635 tys.zł, z tego: sprzęt komputerowy - 177,5 tys.zł, mieszkania dla sędziów 386,5 tys.zł, kopiarki - 39 tys.zł.
Według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. Sąd na rachunkach inwestycyjnych miał
środki pienięŜne w łącznej kwocie 4.201 tys. zł, z tego 3.969 przeznaczone na
inwestycję centralną.
Środki na rachunku inwestycji centralnej, w ciągu roku uległy zwiększeniu
o kwotę 723 tys. zł, w tym: odsetki - 223 tys. zł, udział Gminy Warszawa Centrum 500 tys. zł. Z rachunku tego w 1995 r. wydatkowano kwotę 3.323 tys. zł na
finansowanie prac przygotowawczych związanych z planowaną budową kompleksu
urbanistycznego z siedzibą Sądu NajwyŜszego w Warszawie, przy Pl. Krasińskich
o pow. 44.744 m kw. Dysponentami przekazującymi dotacje na budowę są:
- Sąd NajwyŜszy,
- Minister Sprawiedliwości,
- Gmina Warszawa Centrum.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu Sądu
NajwyŜszego.
W wyniku ustaleń kontroli przyjęty został przez Pierwszego Prezesa Sądu
NajwyŜszego do realizacji wniosek dotyczący opłacania składek na rzecz Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy w dniach pobierania z rachunku
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bankowego środków na wynagrodzenia w celu wyeliminowania stwierdzonych
opóźnień (3 przypadków) wynoszących od 1 do 4 dni.

CZĘŚĆ 04 - NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Dochody
Naczelny Sąd Administracyjny osiągnął dochody w kwocie 7.353 tys. zł,
tj. 222,8% planowanych.
Osiągnięte w 1995 r. dochody były wyŜsze o 3.392 tys. zł, tj. o 85,6%
w porównaniu do dochodów osiągniętych w 1994 r. i pochodziły z:
wpisów sądowych od wniesionych spraw
wpływów z usług
wpływów z dzierŜawy
róŜnych dochodów

-

- 7.303 tys. zł,
- 47 tys. zł,
1 tys. zł,
1 tys. zł.

Zrealizowane dochody odprowadzano:
w NSA w Warszawie na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa
Śródmieście,
- w Ośrodkach Zamiejscowych NSA na rachunki właściwych terytorialnie urzędów
skarbowych.
-

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie stwierdzono jeden
przypadek nieterminowego odprowadzania dochodów. Dochody osiągnięte w styczniu
1995 r. w wysokości 62,5 tys. zł przekazane zostały na rachunek urzędu skarbowego
z trzydniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w § 10
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególowych
zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa.
Wydatki
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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1.

dział 99

1.1. rozdz. 9912

12.486

21.917

21.917

21.621

15.957

173,2

98,6

98,6

135,5

12.486
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15.957

173,2
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98,6

135,5

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W ustawie budŜetowej na 1995 r., w części 04 - Naczelny Sąd Administracyjny,
po stronie wydatków ustalona została kwota 21.917 tys. zł, w tym:
- świadczenia pienięŜne na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
- wydatki majątkowe

40 tys. zł,
- 21.273 tys. zł,
- 604 tys. zł.

Wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego w 1995 wyniosły łącznie
21.621 tys. zł, co stanowiło 98,6% poziomu przewidzianego w ustawie budŜetowej.
W stosunku do wydatków w 1994 r., wydatki zrealizowane przez NSA w 1995 r.
były wyŜsze o 9.135 tys. zł, tj. o 73,2%.
W strukturze wydatków główną pozycję stanowiły wynagrodzenia - 47,3%,
składki na ubezpieczenia społeczne - 20,4%, usługi materialne - 18,0%, materiały
i wyposaŜenie - 5,3%.
Wykonane wynagrodzenia osobowe pracowników w § 11 stanowiły kwotę
9.795 tys. zł, tj. 99,3% planu. W ramach wydatków § 17, wypłacono nagrody w kwocie
432 tys.zł, co stanowiło 98,2% planu.
Wykonane wynagrodzenia ogółem stanowiły 99,2% planu i były wyŜsze o 76,1%
od kwoty wynagrodzeń w 1994 r.
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 446 etatów i było wyŜsze o 20,5% od
przeciętnego zatrudnienia w 1994 r., lecz niŜsze od planu etatów kalkulacyjnych
(532 etaty).
DuŜy udział w wydatkach Sądu stanowiły składki na ZUS i Fundusz Pracy 4.712 tys. zł, a w porównaniu do wykonania w 1994 r. wzrosły o 56,8%.
W sześciu przypadkach na trzynaście , pobierając z rachunku bankowego środki
na wynagrodzenia nie dokonano jednoczesnego opłacenia naleŜnych składek na rzecz
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy o czym stanowi art. 57 ust. 1,
pkt. 9 ustawy Prawo budŜetowe. Opóźnienia wynosiły od jednego dnia (w kwietniu,
listopadzie i grudniu 1995 r.) do trzynastu dni (w marcu 1995 r.).
W jednym przypadku na trzynaście, odprowadzenie naleŜnej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych nastąpiło z trzydniowym opóźnieniem w stosunku do
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terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych1.

Wydatki majątkowe Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidziane
w ustawie budŜetowej na 1995 r. wykorzystane zostały w 100%, z czego 71,8%
przeznaczono za zakup środków trwałych, a w 28,2% pozostawiono na rachunku
inwestycyjnym na 1996 r.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek NIK dotyczył wyeliminowania
opóźnień w opłacaniu składek i rozliczeniach z urzędem skarbowym.

CZĘŚĆ 05 - URZĄD RADY MINISTRÓW
Dochody
Dochody budŜetowe w cz. 05 budŜetu państwa - Urząd Rady Ministrów
zaplanowane zostały w ustawie budŜetowej na 1995 r. w kwocie 500 tys.zł.
Wykonanie dochodów wyniosło 1.385,8 tys.zł, tj. 277,1 % wielkości planowanej.
Głównym źródłem dochodów była wpłata z zysku Gospodarstwa Pomocniczego URM
osiągniętego w 1994 r. i zaliczkowo wpłacona kwota z zysku Gospodarstwa,
wykazanego za II kwartał 1995 r. w łącznej kwocie 955,6 tys.zł (69 % dochodów
ogółem). W ustawie budŜetowej na 1994 r. jak i na 1995 r. nie planowano osiągnięcia
zysku przez Gospodarstwo Pomocnicze URM. W toku kontroli stwierdzono, iŜ kwota
zysku wykazanego za II kwartał 1995 r. była odprowadzona do budŜetu państwa
z prawie miesięcznym opóźnieniem, tj. z naruszeniem § 10 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych
jednostek budŜetowych1.
Dochody z tytułu sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych osiągnięto
w kwocie 340 tys.zł (24,5 % dochodów ogółem), w tym: ze sprzedaŜy środków
transportowych - 138,4 tys.zł oraz z tytułu zapłaty przez Urząd Miasta Sopotu
1

1

j.t. Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 113, poz. 547, Nr 126,
poz. 626, Nr 90, poz. 419, Nr 123, poz. 602; z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, Nr 135, poz. 665;
z 1996 r. Nr 25, poz. 113.
Dz.U. Nr 42, poz. 185
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odszkodowania Urzędowi Rady Ministrów za przejęte budynki wczasowe znajdujące
się na nieruchomości połoŜonej w Sopocie w związku z wygaśnięciem prawa zarządu
URM tą nieruchomością - 200 tys.zł.

Pozostałą część dochodów w kwocie 90,2 tys.zł (6,5% dochodów ogółem)
osiągnięto m.in. z tytułu: likwidacji mienia byłej PZPR - 30,5 tys.zł; wynajmu sal
konferencyjnych - 8,4 tys.zł, spłaty poŜyczek udzielanych z byłego Państwowego
Funduszu MłodzieŜy - 6,9 tys.zł, zwrotu środków pienięŜnych pochodzących
z rozliczeń imprez dotyczących wymiany młodzieŜy prowadzonej w ramach
działalności Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Kobiet i Rodziny finansowanych
z wydatków budŜetowych w 1994 r. - 4,9 tys.zł, wpłat czynszu za najem lokali
administrowanych przez Biuro Administracyjne URM - 1,9 tys.zł.
W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawierania
i realizacji umów najmu pomieszczeń administrowanych przez Biuro Administracyjne
URM, np.: w umowie najmu zawartej w dniu 12.09.1995 r. pomiędzy Urzędem Rady
Ministrów a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, błędnie określono, Ŝe czynsz
z tytułu najmu pomieszczeń biurowych ma być przekazywany przez MSZ na rachunek
bieŜący URM, zamiast na rachunek bieŜący - subkonto dochodów, co pozostaje
w sprzeczności z przepisami § 9 ust. 3, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu
państwa.
Ustalono, Ŝe zapłacony przez MSZ czynsz w listopadzie 1995 r. w kwocie
9,6 tys.zł za okres od września do listopada 1995 r. oraz w grudniu 1995 r. w kwocie
41,8 tys.zł za okres od 1.12.1995 r. do 31.05.1996 r. wpłynął na rachunek bieŜący
(wydatków) URM i zaksięgowany został jako zmniejszenie wydatków budŜetowych
w § 37 (usługi niematerialne) poniesionych przez URM w 1995 roku - co było
niezgodne z treścią § 9 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 sierpnia
1991 r. oraz § 32 ust. 2 tego rozporządzenia, zgodnie z którym dochody budŜetowe
powinny być zaliczane na rachunek bieŜący - subkonto dochodów państwowej
jednostki budŜetowej, która prowadzi wymiar, pobór i ewidencję tej naleŜności.
Ponadto ustalono, Ŝe kwotę 34,8 tys.zł odpowiadającą zapłaconemu przez MSZ
czynszowi za 1996 r. przekazano na rachunek sum depozytowych Urzędu Rady
Ministrów. PowyŜsze działanie stanowi naruszenie § 17 rozporządzenia Ministra
Finansów z 2 sierpnia 1991 r., gdzie zdefiniowano sumy depozytowe jako sumy obce
przechowywane przez państwowe jednostki budŜetowe i zakłady budŜetowe,
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w szczególności jako kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane
w związku z postępowaniem sądowym i administracyjnym oraz depozyty wartości
dewizowych, które organy sądowe, administracyjne i celne przekazują do
przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego. W związku z dokonanymi
ustaleniami kontrolerów NIK, kwota 34,8 tys.zł została przekazana w dniu
11.04.1996 r. z rachunku sum depozytowych URM na rachunek bieŜący URMsubkonto dochodów, a następnie łącznie z oprocentowaniem na rachunek dochodów
budŜetu państwa.
Nie zostały zrealizowane postanowienia omawianej umowy najmu z MSZ
określające obciąŜanie najemcy kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi przez URM
w 1995 r. Ponadto, URM nie dochodził od MSZ naleŜności czynszowych za 22 dni
listopada 1995 r. w kwocie 2,4 tys.zł.
W wyniku dokonanych ustaleń przez kontrolerów NIK Urząd Rady Ministrów,
obciąŜył MSZ kosztami eksploatacyjnymi w kwocie 7,7 tys.zł oraz wezwał do
uregulowania zaległości czynszowych z 1995 r. (2,4 tys.zł.).
Stwierdzone zaniechanie dochodzenia powyŜszych naleŜności stanowi
naruszenie § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 sierpnia 1991 r.,
zgodnie z którym państwowe jednostki budŜetowe realizujące dochody budŜetowe
i pozabudŜetowe obowiązane są prawidłowo i terminowo ustalać naleŜności z tytułu
dochodów.
Ustalono, Ŝe oprocentowanie od przechowywanych na rachunku sum
depozytowych kwot przeznaczonych na płatności dla Centrum Badania Opinii
Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, oraz od kwoty czynszu wpłaconego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie było w 1995 r. odprowadzane na rachunek
bieŜący URM - subkonto dochodów. Oprocentowanie rachunku sum depozytowych za
1995 r. od wyŜej wymienionych depozytów w kwocie 4,3 tys.zł zostało odprowadzone
na rachunek bieŜący URM - subkonto dochodów dopiero w wyniku ustaleń kontroli.

Wydatki
Wydatki budŜetowe w cz. 05 budŜetu państwa (zaplanowane w ustawie
budŜetowej na 1995 r. w kwocie 74.205 tys. zł) wyniosły w 1995 r. 74.107 tys.zł
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i stanowiły 96,3% planu po zmianach, 99,9% kwoty zaplanowanej w ustawie
budŜetowej i 121,4 % wydatków zrealizowanych w 1994 r.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Wyszczególnienie

Wykonanie
budŜetu w
1994 r.

2
Część ogółem
1. dział
83
1.1. rozdział
8313

3
61.023
1.288
1.288

4
74.205
1.500
1.500

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

dział
rozdział
rozdział
rozdział
rozdział

89
8975
8983
8995
9721

18.735
1.534
6.201
11.000

23.701
1.800
1
6.900
15.000

20.862
2.152
1
3.709
15.000

20.191
2.180
1
3.010
15.000

3.
3.1.
3.2.
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Kol. 7 = kol.3 x 1,278

Zmiany planu wydatków w toku realizacji budŜetu URM dokonywane były
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach kwoty wydatków budŜetowych
ogółem:
a) kwotę 43.669 tys. zł stanowiły wydatki Urzędu Rady Ministrów - jednostki
centralnej (58,9 % wydatków ogółem), tj. 95,4 % planu wydatków po zmianach
i 124,6 % wydatków 1994 r.,
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b) kwotę 15.000 tys. zł stanowiła dotacja na Fundusz Kościelny1 (20,2 % wydatków
ogółem), tj. 100% planu i 136,4 % wydatków zrealizowanych w 1994 r. Środki
Funduszu Kościelnego w roku 1995 wynosiły ogółem 15.122,3 tys.zł i były wyŜsze
o 35,9% niŜ w roku 1994.
Rozchody Funduszu Kościelnego w roku 1995 wyniosły ogółem 15.070 tys.zł
(w porównaniu do 1994 r. wzrosły o 35,6 %); z czego:
- na świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego osób duchownych
przekazano 8.863,0 tys.zł ,
- na wspomaganie działalności kościelnej przeznaczono 6.207,0 tys.zł - co
w porównaniu do 1994 r. stanowi wzrost o 65,2 %.
Kwotę tę wydatkowano na:
- działalność charytatywno-opiekuńczą
- działalność oświatowo-wychowawczą
- remonty obiektów sakralnych

-

1.273,0 tys. zł,
1.269,0 tys. zł,
3.665,0 tys. zł.

Z udzielonych w 1995 r. dotacji z Funduszu Kościelnego: kwotę 5.279,0 tys.zł
(85 % ogólnej kwoty dotacji) przekazano kościołowi katolickiemu; 488,0 tys.zł
(7,9 % ogólnej kwoty dotacji) przekazano kościołowi prawosławnemu;
440,0 tys.zł (7,1% ogólnej kwoty dotacji) przekazano pozostałym związkom
wyznaniowym.
Według stanu na dzień 31.12.1995 r. na bankowym rachunku Funduszu
Kościelnego pozostała kwota 52,2 tys. zł.
c) kwotę 2.725,0 tys.zł stanowiły wydatki Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa,
d) kwotę 2.695,0 tys.zł stanowiła dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej,
e) kwotę 2.180,0 tys. zł stanowiły wydatki Centrum Badania Opinii Społecznej,
f) kwotę 2.960,0 tys.zł stanowiły wypłacone nagrody (wraz z pochodnymi) dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ministerstwach, urzędach
centralnych i terenowych,
g) kwotę 1.506,0 tys.zł stanowiły składki na rzecz organizacji międzynarodowych,

1

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom
posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z
1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154) stanowi, Ŝe "Dochód z nieruchomości ziemskich,
przejętych na mocy niniejszej ustawy, oraz dotacje państwowe, uchwalane przez Radę Ministrów, tworzą
Fundusz Kościelny".
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h) dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe zaplanowane
w ustawie budŜetowej w kwocie 100,0 tys. zł zostały zrealizowane w łącznej
kwocie 350,0 tys.zł, z tego dla:
- Komitetu Ochrony Praw Dziecka w kwocie 100,0 tys. zł (tj. w kwocie
zaplanowanej w ustawie budŜetowej),
- Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego w kwocie 250,0 tys.zł na
zorganizowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Dotacja ta została przyznana w trakcie roku budŜetowego z ogólnej rezerwy
budŜetowej, wykorzystana w kwocie 158,0 tys. zł,
i)

kwotę 700 tys.zł (100% planu) stanowiły wydatki z funduszu dyspozycyjnego
Prezesa Rady Ministrów,

j)

pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.322,0 tys. zł.

Urząd Rady Ministrów posiadał wymaganą przepisami art. 10 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości dokumentację opisującą przyjęte zasady
rachunkowości. Dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach finansowych były zgodne
z ewidencją księgową.
Na wydatki inwestycyjne w ramach części 05 przeznaczono z budŜetu
w 1995 r. kwotę 10.142,0 tys. zł, tj. w wysokości planowanej w ustawie budŜetowej
(120,1% wykonania 1994 r.), z tego:
- w Urzędzie Rady Ministrów (jednostce centralnej) kwotę 10.000 tys.zł,
(tj. w wysokości planowanej w ustawie budŜetowej i 120,8 % wykonania 1994 r.),
- w Centrum Badania Opinii Społecznej kwotę 100,0 tys. zł (tj. w wysokości
planowanej w ustawie budŜetowej i 151,5 % wykonania 1994 r.),
- w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa kwotę 42,0 tys. zł (tj. w wysokości
planowanej w ustawie budŜetowej i 43,3 % wykonania 1994 r.). Według stanu na
dzień 31.12.1995 r. na bankowym rachunku inwestycyjnym pozostało 41,3 tys.zł
(stanowiło to 98,3 % kwoty przekazanej z budŜetu 1995 r.).
W 1995 r. z rachunku inwestycyjnego URM sfinansowane były zakupy
gotowych dóbr inwestycyjnych na kwotę 1.288,0 tys.zł - co stanowiło jedynie 42,9%
planowanych zakupów. Według stanu na dzień 31.12.1995 r. na rachunku
inwestycyjnym URM pozostała kwota 2.351,6 tys.zł (stanowiło to 78,4% kwoty
przekazanej z budŜetu 1995 r.). Natomiast z przekazanej kwoty (7.000 tys.zł) na
rachunek inwestycyjny Gospodarstwa Pomocniczego URM, na inwestycje budowlane
i udział w inwestycjach wspólnych wydatkowano kwotę 5.438,0 tys. zł (77,7 % planu).
Według stanu na dzień 31.12.1995 r. na rachunku tym pozostała kwota 2.811,6 tys.zł
(stanowiło to 40,2 % kwoty przekazanej z budŜetu 1995 r.).
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W 1995 r. w Urzędzie Rady Ministrów (jednostce centralnej) na roboty
remontowe wydatkowano łącznie 1.241 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne i remontowe w Urzędzie Rady Ministrów (jednostce
centralnej) były dokonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Przy umowach o dzieło zawartych przez Urząd Rady Ministrów z ekspertami
zewnętrznymi na opracowanie opinii o zgodności projektów aktów normatywnych
z prawem europejskim stwierdzono przypadki dzielenia przedmiotu wykonania dzieła
na dwie lub trzy umowy, dzieląc tym samym ogólną kwotę wynagrodzenia na dwie lub
trzy części, co było niezgodne z §1 ust. 2 pkt 1 i 2 zarządzenia Nr 29 Ministra - Szefa
URM z dnia 23 listopada 1994 r. w sprawie upowaŜnienia sekretarzy i podsekretarzy
stanu, dyrektorów generalnych oraz dyrektorów gabinetów, biur i zespołów w URM do
zawierania umów o świadczenie usług, umów zlecenia i umów o dzieło, w świetle
którego dyrektor departamentu upowaŜniony jest do podpisywania umów jednorazowo
do wysokości 1,5 tys.zł. Umowy, których wartość przekracza tę kwotę wymagają
podpisu właściwego podsekretarza stanu w URM.
W Urzędzie Rady Ministrów stosowana była praktyka nierozliczania
z budŜetem państwa na koniec roku budŜetowego nadwyŜek środków przekazywanych
w trakcie roku do Gospodarstwa Pomocniczego URM na poczet przyszłych zakupów
materiałów, wyposaŜenia i usług, ponad kwoty zrealizowanych zakupów. Na koniec
1994 r. nie rozliczono kwoty 1.299 tys. zł, która pozostała na rachunku bankowym
Gospodarstwa i w trakcie 1995 r. w ramach tej kwoty finansowane były zakupy URM
w Gospodarstwie do października 1995 r. Natomiast, na koniec 1995 r. pozostała nie
rozliczona kwota 794 tys. zł. Niewłaściwie zaliczone jako wydatki budŜetowe 1994 r.
i 1995 r. kwoty pozostałe w Gospodarstwie na koniec tych lat powinny być
odprowadzane na rachunek bieŜący URM i do dnia 25 stycznia następnego roku po
roku budŜetowym jako pozostałości środków budŜetowych odprowadzone na centralny
rachunek bieŜący budŜetu państwa.
W wyniku dokonanych ustaleń przez kontrolerów NIK, kwota pozostałych na
dzień 31.12.1995 r. w Gospodarstwie środków pienięŜnych (794 tys. zł.) została
odprowadzona na rachunek bieŜący URM - subkonto dochodów a następnie
odprowadzona na rachunek dochodów budŜetu państwa.
W Urzędzie Rady Ministrów rezerwowano środki budŜetowe na rachunku sum
depozytowych związane z realizacją przyszłych, niewymagalnych w danym roku
budŜetowym zobowiązań umownych na łączną kwotę 63 tys.zł.
PowyŜsze działania pozostają w sprzeczności z art. 48 ust. 1 ustawy - Prawo
budŜetowe określającym, Ŝe nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków
budŜetowych wygasają z upływem roku budŜetowego.
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Przeciętne zatrudnienie w ramach cz. 05 budŜetu państwa wyniosło ogółem
1884 etaty (82,5 % planu według ustawy budŜetowej), z tego: Urząd Rady Ministrów
(jednostka centralna) 716 etatów (96,2 % planu); Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa - 15 etatów (60 % planu); Centrum Badania Opinii Społecznej - 45
etatów (67,2 % planu); Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - 52 etaty (69,3%
planu); Gospodarstwo Pomocnicze URM - 1056 etatów (76,9 % planu).
Wynagrodzenia osobowe ogółem w ramach cz. 05. budŜetu państwa wyniosły
26.609 tys. zł (101,8 % planu po zmianach) i mieściły się w ramach zwiększeń limitów
na wynagrodzenia, dokonanych rozporządzeniem Rady Ministrów.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, obejmujące wszystkie składniki
wynagrodzenia (łącznie z nagrodami z Zakładowego Funduszu Nagród) wyniosło dla
cz. 05 budŜetu państwa 1,2 tys.zł, natomiast dla Urzędu Rady Ministrów (jednostki
centralnej) - 1,5 tys.zł; Centrum Badania Opinii Społecznej - 1,2 tys.zł; Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa - 0,9 tys.zł; Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 1,3 tys. zł; Gospodarstwa Pomocniczego URM - 0,9 tys.zł.
GOSPODARKA POZABUDśETOWA
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla Gospodarstwa Pomocniczego URM
przewidziano osiągnięcie dochodów w kwocie 58.558 tys. zł przy poniesieniu
wydatków w kwocie 58.558 tys. zł. Wpłaty do budŜetu z zysku nie planowano.
Plan finansowy Gospodarstwa został opracowany dopiero w dniu
10 października 1995 r., a więc po upływie dziewięciu miesięcy roku budŜetowego
i zatwierdzony 12 października 1995 r. W planie określono osiągnięcie w gospodarce
finansowej Gospodarstwa następujących wielkości:
- przychody
- rozchody
- wynik finansowy brutto

101.460,0 tys.zł,
96.042,0 tys.zł,
5.418,0 tys.zł.

W 1995 r. Gospodarstwo osiągnęło przychody w kwocie 105.206,0 tys. zł
(103,7 % planu) przy zrealizowaniu rozchodów w kwocie 97.380,0 tys. zł, tj. 101,4 %
planu. Wynik finansowy był dodatni i wyniósł 7.826,1 tys. zł. Po odprowadzeniu
podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.161,1 tys. zł i dokonaniu wpłaty
do budŜetu 50 % zysku w wysokości 2.332,5 tys. zł, zysk netto Gospodarstwa wyniósł
2.332,5 tys.zł, z czego 150,0 tys. zł wpłacono na fundusz świadczeń socjalnych,
a 2.182,5 tys. zł przeznaczono na inwestycje Gospodarstwa. Spośród wydziałów
Gospodarstwa Pomocniczego wynik dodatni osiągnął Wydział Wydawnictw
i Poligrafii w kwocie 23.031,0 tys. zł, tj. 152 % kwoty planowanej (zajmujący się
świadczeniem usług poligraficznych, drukiem i kolportaŜem m.in. wydawnictw
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urzędowych takich jak Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Biuletyn Zamówień
Publicznych) oraz Wydział Dostaw Środków Transportu w kwocie 213,0 tys. zł,
tj. 69,3 % kwoty planowanej (zajmujący się dostawą środków transportu dla URM,
sprzedaŜą samochodów osobowych dla innych urzędów, jednostek organizacyjnych
i osób fizycznych oraz świadczeniem usług naprawczych i serwisowych
w autoryzowanej przez Fiata stacji obsługi samochodów).
Wynik zerowy uzyskano z działalności gastronomicznej Bufetu "R", natomiast
pozostałe wydziały Gospodarstwa przyniosły stratę.
W 1995 r. na utrzymanie lokalu uŜytkowego przy ul.Koziej 3/5 w Warszawie
poniesiono koszty w kwocie 17,5 tys. zł., nie uzyskując Ŝadnych wpływów wskutek
jego niewykorzystania. Taki stan trwa juŜ od 1993 r.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla gospodarki pozabudŜetowej nie dotowanej
w URM zaplanowano 1.373 etaty kalkulacyjne, natomiast plan Gospodarstwa
Pomocniczego przewidywał wysokość zatrudnienia na 1.183 etaty. Na dzień
31 grudnia 1995 r. stan zatrudnienia w Gospodarstwie Pomocniczym URM wyniósł
1069 etatów, przy średniorocznym zatrudnieniu ogółem 1056 etatu. Z tytułu wypłaty
wynagrodzeń w 1995 r. wydatkowano 11.479,0 tys.zł, tj. 98,3 % przyznanego limitu,
a średnie wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami wyniosło 0,9 tys.zł.
Gospodarka pozabudŜetowa w formie środków specjalnych w ramach części 05
budŜetu państwa prowadzona była w:
- Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - w formie środków specjalnych
finansowana była działalność w zakresie odbudowy polskich grobów i cmentarzy na
Wschodzie. W 1995 r. osiągnięto przychody środków w kwocie 11 tys.zł
(planowano 10 tys. zł), natomiast wydatki środków wyniosły 1,5 tys.zł (planowano
10,0 tys.zł). Stan środków obrotowych na koniec 1995 r. wynosił 9,1 tys. zł,
- Urzędzie Rady Ministrów (jednostce centralnej) - pn. "Aplikacja legislacyjna" w formie środków specjalnych finansowane było szkolenie pracowników słuŜb
legislacyjnych organów państwa. W 1995 r. osiągnięto przychody środków
w kwocie 42,6 tys. zł (planowano 59,0 tys. zł), wydatki środków wyniosły
24,5 tys. zł (planowano 59,0 tys. zł). Na koniec 1995 r. stan środków obrotowych
wynosił 18,1 tys.zł,
- Centrum Badania Opinii Społecznej - w formie środków specjalnych finansowana
była działalność usługowa CBOS w zakresie badań sondaŜowych dla
zleceniodawców zewnętrznych. W 1995 r. osiągnięto przychody środków w kwocie
1.397,6 tys.zł (planowano 650,0 tys. zł), wydatki środków wyniosły 1.291,2 tys.zł
(planowano 645,0 tys. zł). Stan środków obrotowych na koniec 1995 r., po
uwzględnieniu naleŜności i zobowiązań wynosił 106,4 tys. zł.
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Kwoty środków specjalnych pozostałe na rachunkach bankowych Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu Rady Ministrów (jednostki
centralnej) nie podlegały wpłacie do budŜetu państwa.
Centrum Badania Opinii Społecznej nie wpłaciło do budŜetu państwa
w wymaganym terminie do 05.02.1996 r. nadwyŜki środków obrotowych w kwocie
52,6 tys. zł ponad ustalony normatyw - co w świetle art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo
budŜetowe stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej.
NadwyŜkę środków obrotowych 1995 r. ponad ustalony normatyw w wysokości
52,6 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości 6,3 tys. zł, Centrum Badania Opinii
Społecznej odprowadziło do budŜetu państwa wskutek ustaleń dokonanych przez
kontrolerów NIK.
Stwierdzono, Ŝe w odpowiedzi na zalecenie pokontrolne NajwyŜszej Izby
Kontroli po ubiegłorocznej kontroli wykonania budŜetu Urzędu Rady Ministrów
(dotyczące zwiększenia skuteczności egzekucji zaległych spłat poŜyczek zaciągniętych
w latach 1989-1990 ze środków Państwowego Funduszu MłodzieŜy) nierzetelnie
podano informację, Ŝe dokumentacja dotycząca poŜyczek z byłego Państwowego
Funduszu MłodzieŜy została przekazana z dniem 1 czerwca 1995 r. do Ministerstwa
Edukacji Narodowej łącznie z zagadnieniami dotyczącymi problematyki młodzieŜy.
Tymczasem w okresie czerwiec-sierpień 1995 r. trwały pertraktacje w tej sprawie
i ostatecznie MEN nie przejęło dokumentacji związanej ze spłatą poŜyczek z byłego
Państwowego Funduszu MłodzieŜy. Po przejęciu powyŜszej dokumentacji, Biuro
Finansowe URM wysłało do poŜyczkobiorców i poręczycieli wezwania do
natychmiastowej spłaty poŜyczek wraz z odsetkami. W 1995 r. skierowana została
jedna sprawa do sądu, spłacone zostały poŜyczki w kwocie 6,7 tys.zł oraz odsetki
w kwocie 0,3 tys.zł. Według stanu na dzień 31.12.1995 r. - 27 poŜyczkobiorców
zalegało ze spłatą na kwotę 282,0 tys. zł (z tytułu poŜyczek - 213,9 tys.zł.; z tytułu
odsetek - 68,1 tys. zł).
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Rady Ministrów. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- prawidłowego wymierzania, kwalifikowania i przekazywania
budŜetowych na rachunek dochodów budŜetu państwa,
- terminowego ściągania naleŜności budŜetowych,
- bieŜącego obciąŜania najemców lokali kosztami eksploatacyjnymi,

wpływów
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- prawidłowego i bieŜącego dokonywania rozliczeń z Gospodarstwem Pomocniczym
URM celem terminowego zwrotu do budŜetu państwa nie wykorzystanych
środków,
- pokrywania zobowiązań w ramach wydatków danego roku budŜetowego
obejmującego ich wymagalność,
- prawidłowego kwalifikowania i dysponowania
depozytowych zgodnie z przeznaczeniem,

kwotami

rachunku

sum

- wystąpienia do Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny budŜetowej przy Ministrze-Szefie URM z wnioskiem dotyczącym
naruszenia dyscypliny budŜetowej przez głównego księgowego CBOS,
- zwiększenia skuteczności egzekucji zaległych spłat poŜyczek zaciągniętych ze
środków byłego Państwowego Funduszu MłodzieŜy,
- zawierania umów o dzieło zgodnie z zarządzeniem Nr 29 Ministra - Szefa URM
z dnia 23 listopada 1994 r. w sprawie upowaŜnienia sekretarzy i podsekretarzy
stanu, dyrektorów generalnych oraz dyrektorów gabinetów, biur i zespołów w URM
do zawierania umów o świadczenie usług, umów zlecenia i umów o dzieło,
- terminowego dokonywania przez Gospodarstwo Pomocnicze wpłat z zysku na
rachunek jednostki budŜetowej w okresie do 20 dni po zakończeniu kaŜdego
kwartału, zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych,
- prowadzenia przez Gospodarstwo Pomocnicze URM gospodarki finansowej
zgodnie z przepisem §6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych,
tj. spowodowanie sporządzania i zatwierdzania planu finansowego Gospodarstwa na
początku okresu, którego ten plan dotyczy,
- podjęcia działań w celu ostatecznego określenia statusu lokalu przy ul.Koziej 3/5,
zapewniającego uzyskiwanie przychodów co najmniej rekompensujących
ponoszone koszty jego utrzymania.
Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie
instytucji Skarbu Państwa1 wzywająca Rząd do przedstawienia w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia 1995 r. projektu ustawy o Skarbie Państwa i spójnej koncepcji
zarządzania majątkiem państwowym i publicznym sektorem gospodarki, została
zrealizowana 15 grudnia 1995 r., kiedy to Prezes Rady Ministrów skierował do
Marszałka Sejmu RP pakiet projektów ustaw związanych z reformą Centrum
Gospodarczego i Administracyjnego Rządu.

1

MP Nr 5, poz. 70.
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CZĘŚĆ 06 - CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. - w części 06 - określone zostały dochody
w wysokości 250 tys. zł. Układ wykonawczy budŜetu Centralnego Urzędu Planowania
przewidywał, Ŝe z tytułu wynajmu pomieszczeń dochody wyniosą 150 tys. zł, a ze
sprzedaŜy składników majątkowych - 100 tys. zł.
Wykonane dochody w 1995 r. wyniosły 246,6 tys. zł co stanowiło 98,6% planu
oraz 81,9% wykonania w 1994 r.
Z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Centralnego Urzędu Planowania
uzyskano 158 tys. zł, a dochody w wysokości 69,8 tys. zł pochodziły z zysku
odprowadzonego przez gospodarstwo pomocnicze CUP oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
które nie były uwzględnione w planie dochodów budŜetowych.
Z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych dochody wyniosły 18,5 tys. zł, co
stanowiło 18,5% planowanych w tym paragrafie dochodów.
Według stanu na koniec 1995 r. nie odnotowano w CUP naleŜności budŜetowych.
Dochody Centralnego Urzędu Planowania odprowadzane były na rachunek
II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Stwierdzono jeden przypadek
nieterminowego odprowadzenia środków.Dochód osiągnięty w lipcu 1995 r.
w wysokości 31,9 tys. zł przekazany został z jedenastodniowym opóźnieniem
w stosunku do terminu określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu
państwa.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r., w części 06 budŜetu państwa, określono
wydatki w wysokości 11.898 tys. zł, w tym 11.268 tys. zł na wydatki bieŜące,
a 630 tys. zł na sfinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym. W wyniku
dokonanych zmian i decyzji Ministra Finansów zwiększono plan wydatków
Centralnego Urzędu Planowania do wysokości 14.774,9 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły
wydatków bieŜących.
Wydatki budŜetowe zrealizowane zostały w granicach kwot określonych
w budŜecie z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień między
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paragrafami klasyfikacji budŜetowej, stosownie do zasad wynikających z przepisów
prawa budŜetowego.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
część ogółem
1. dział 89
(RóŜna działalność)
1.1 rozdz. 8983
. (Pozostałe wydatki
obronne)
2. dział 91
(Administracja
Państwa)
2.1 rozdz. 9111
. (Jednostki centralne)

Wykonanie
1994 r.

w/g
ustawy
budŜetowej
3
4
12773,5 11898,0
4,0
2,0
4,0

2,0

1995 r.
budŜet
po
zmianach
5
14774,9
2,0
2,0

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

6
14599,4
2,0

Wykonanie
1994 r w warunkach
1995 r.
7
16324,5
5,1

8
114,3
50

9
122,7
100

10
98,8
100

11
89,4
39,2

2,0

5,1

50

100

100

39,2

14597,4

16319,4

114,3

122,7

98,8

89,4

14773,0 14597,4

16319,4

114,3

122,7

98,8

89,4

12769,5 11896,0 14773,0

12769,5 11896,0

wykonanie
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W 1995 r. wydatki wyniosły 14.599,4 tys. zł, co stanowiło 98,8% planu po
zmianach oraz 114,3% nominalnego wykonania w 1994 r. W ujęciu realnym wydatki
w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. uległy obniŜeniu o 10,6%.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły
8.587,1 tys.zł, co stanowiło 58,8% ogółu wydatków.
Pryeciętne miesięczne wynagrodzenie jednego zatrudnionego w Urzędzie w 1995 r.
wynosiło 1326 zł i było wyŜsze o 35,6% od przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r. W
Centrum Informatycznym w 1995 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło
984 zł, a w Zakładzie Obsługi 667 zł i były odpowiednio wyŜsze o 79,6% i 34,7% od
wykonania 1994 r.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. określono dla resortu CUP kalkulacyjną liczbę
etatów w wysokości 669 etatów, w tym dla jednostki budŜetowej 420 etatów, a dla
gospodarki pozabudŜetowej 249 etatów. Wykorzystano 529 etatów (79,1%), tj. o 25
etatów mniej niŜ w roku 1994 r.
Spadek zatrudnienia w 1995 r. w stosunku do roku 1994 odnotowano:
- w jednostce budŜetowej (CUP) z 389 do 385 tj. o 1,1%,
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- w gospodarce pozabudŜetowej tj. w Centrum Informatycznym i Zakładzie Obsługi

ze 165 do 144, tj. o 12,8%.
Na zakup towarów i usług (§28-37 klasyfikacji budŜetowej) wydatkowano
3.726,4 tys. zł, co stanowiło 16,2% ogółu wydatków w 1995 r. oraz 138,2% wykonania
w 1994 r.

Opłaty z tytułu sprawowanego przez CUP zarządu nieruchomościami
połoŜonymi w Warszawie wyniosły w 1995 r. - 1.001,4 tys. zł i stanowiły 6,9% ogółu
wydatków.
Centralny Urząd Planowania za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu
zarządu nieruchomościami obciąŜony został odsetkami w wysokości 275,4 tys. zł.
Środki na powyŜszy cel CUP otrzymał z Ministerstwa Finansów 8 września 1995 r.,
przy ustawowym terminie płatności przypadającym na 31 marca 1995 r.
Zrealizowane wypłaty z rachunku inwestycyjnego w 1995 r. wyniosły 652,3 tys.
zł, z czego kwota w wysokości 630 tys. zł pochodziła ze środków przewidzianych
ustawą budŜetową na 1995 r. Na koniec 1995 r. pozostały na rachunku inwestycyjnym
środki w wysokości 95,5 tys. zł.
W 1995 r. zrealizowano 21 zadań inwestycyjnych, z czego w 10 przypadkach
dokonanie zamówienia poprzedzono ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, zaś
w pozostałych dokonano zakupu z wolnej ręki lub w trybie zapytania o cenę.
W zakresie przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych, stwierdzono przypadki nieprzestrzegania
przepisów odnośnie zachowania pisemnej formy dokumentowania prowadzonych
czynności, określania znaczenia kryteriów w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i potwierdzania wiarygodności kontrahentów, co zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budŜetowe,stanowi naruszenie
dyscypliny budŜetowej.
Dotyczyło to między innymi:
- zakupu oprogramowania "Telfakt" którego dokonano z "wolnej ręki" nie prowadząc

dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie, co narusza art. 26 ust. 1
ustawy o zamówieniach publicznych,
- przy

udzielaniu siedmiu zamówień w trybie przetargu nieograniczonego
w dokumentacji brakowało, przewidzianych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
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publicznych, oświadczeń o wiarygodności kontrahentów. W trzech przypadkach,
gdy wartość kaŜdego zamówienia przekraczała 20 tys. ECU, przedstawiając kryteria
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, nie określono ich
znaczenia, o czym stanowi art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych.
Wykonując ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w Centralnym
Urzędzie Planowania opracowany został zakładowy plan kont, jak równieŜ w sposób
rzetelny prowadzona była sprawozdawczość budŜetowa. Krytyczne uwagi kontroli
odnosiły się natomiast do ewidencjonowania operacji finansowych związanych
z finansowaniem programu "Polityka ludnościowa i strategia jej wdraŜania".
Środki przeznaczone na realizację tego programu ewidencjonowano na koncie
131-000 przewidzianym dla działalności pozabudŜetowej w formie środka specjalnego,
chociaŜ w Centralnym Urzędzie Planowania taki środek nie został powołany. Dopiero
w wyniku kontroli dokonano stosownych korekt w ewidencji, księgując wydatki na
realizację programu w wysokości - 239,2 tys. zł na przewidziane dla tego typu
działalności konto 139.

W toku kontroli działalności pozabudŜetowej prowadzonej w formie
gospodarstwa pomocniczego stwierdzono, Ŝe opracowując plan finansowy Zakładu
Obsługi niedoszacowano zarówno wartości przychodów jak i rozchodów. Na podobne
zjawisko NajwyŜsza Izba Kontroli zwracała uwagę w latach poprzednich.
Wykonanie przychodów wyniosło 2.159,4 tys. zł, co stanowiło 135% planu, zaś
rozchodów 2.016,8 tys. zł, tj. 126,5% planu. Przekroczenie zaniŜonego wcześniej
planu przychodów i niedokonywanie w nim zmian w trakcie roku budŜetowego,
umoŜliwiało wypłacenie zwiększonych pozalimitowych wynagrodzeń pracownikom
Zakładu. W 1995 r. na pozalimitowe wynagrodzenia przeznaczono środki w wysokości
110,4 tys. zł.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocena realizację budŜetu przez CUP.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, z uwagi na ich niewielkie
rozmiary i skalę, nie miały istotnego wpływu na stopień realizacji budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
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- przestrzegania

obowiązujących zasad postępowania w zakresie zamówień
publicznych, pisemnego dokumentowania poszczególnych czynności, określania
znaczenia istotnych warunków zamówienia oraz potwierdzania wiarygodności
kontrahentów,

- dokonywania pogłębionego rachunku spodziewanych przychodów i rozchodów

działalności Zakładu Obsługi z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług,
wielkości wykonania w latach ubiegłych oraz zakładanego poziomu wzrostu cen.

CZĘŚĆ 07 - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Dochody
W ustawie budŜetowej na rok 1995 zaplanowano dochody w kwocie 8 tys. zł.
Projekt planu budŜetu zakładał wpływy ze sprzedaŜy wydawnictw Rzecznika Praw
Obywatelskich w prenumeracie i wolnej sprzedaŜy w kwocie 6 tys. zł i likwidowanych
składników wyposaŜenia w kwocie 2 tys. zł. Osiągnięte dochody w 1995 r. stanowiły
kwotę 18,7 tys. zł i były wyŜsze o 12,4 tys. zł, tj. o 196% w porównaniu do dochodów
osiągniętych w 1994 r. Na dochody w kwocie 18,7 tys.zł złoŜyły się wpływy ze
sprzedaŜy biuletynów o łącznej wartości 7,8 tys. zł i wyposaŜenia o łącznej wartości
9,5 tys. zł. Ponadto dokonana korekta Zakładowego Funduszu Socjalnego za 1994 r.
zwiększyła dochody o 1,4 tys. zł.
Osiągnięte dochody były przekazywane do właściwego miejscowo urzędu
skarbowego w trybie i terminach wynikających z § 10 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonywania budŜetu państwa.

Wydatki
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli.
w tys. zł
Lp.

1

Wyszczególnienie

2

Wykonanie
1994 r.

3

1995 r.
w/g
ustawy
budŜetowej
4

budŜet
po
zmianach
5

wykonanie

6

Wykonanie
1994 r.
w warunkach
1995 r.
7

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11
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część ogółem
1.

dział 99

1.1. rozdz. 8218

6493,2

8218

8218

8216,7

8298,3

126,5

99,98

99,98

99,0

6493,2

8218

8218

8216,7

8298,3

126,5

99,98

99,98

99,02

6493,2

8218

8218

8216,7

8298,3

126,5

99,98

99,98

99,02

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Wydatki budŜetowe w 1995 r. ogółem wyniosły 8.216,7 tys. zł i były wyŜsze
o 26,5% od wydatków w 1994 r. Największy udział w strukturze wydatków ogółem
posiadały wydatki poniesione na wynagrodzenia - 39,1%, usługi materialne - 19,2%,
składki na ubezpieczenia społeczne - 17,2%, inwestycje - 7,3%.
Wykonane wynagrodzenia osobowe pracowników w § 11 stanowiły kwotę
3.209,1 tys. zł, tj. 99,97% planu. W ramach wydatków § 17 wypłacono nagrody
w kwocie 150,1 tys. zł co stanowiło 100% planu. NiezaleŜnie od powyŜszego,
ze środków funduszu dyspozycyjnego - § 84 wypłacono pracownikom nagrody
specjalne w łącznej kwocie 37,2 tys. zł. Wykonane wynagrodzenia w ramach § 11
i § 17 były wyŜsze o 1055 tys. zł, tj. o 45,8% w porównaniu z 1994 r. Przeciętne
wynagrodzenie przypadające na 1 zatrudnionego (§ 11, § 17) w 1995 r. stanowiło
kwotę 20,1 tys. zł i było wyŜsze o 4,6 tys. zł, tj. o 29,7% w porównaniu z 1994 r.
Przeciętne zatrudnienie w Biurze wynosiło w 1995 r. 167 etatów przy
kalkulacyjnej liczbie etatów w wysokości 165 i było wyŜsze o 18 etatów w porównaniu
z 1994 r.
DuŜy udział (19,2%) w wydatkach Biura stanowiły usługi materialne 1.575 tys.zł, chociaŜ w porównaniu z 1994 r. zmalały o 1,2%, a dotyczyły głównie
finansowania robót budowlanych i instalacyjnych.
Od 1994 r. realizowane było zadanie pt. "Rozbudowa Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich" finansowane jako usługi materialne (§ 36), zamiast ze środków
inwestycyjnych (§ 72). Na roboty związane z realizacją tego zadania w 1995 r.
wydatkowano kwotę 982,2 tys.zł. W konsekwencji roczne sprawozdanie o wydatkach
budŜetowych Rb-28, z punktu widzenia rzetelności nie odzwierciedlało w pełni
rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. W dniu 15 marca 1995 r., do umowy
na realizację tego zadania z 1994 r., sporządzono aneks na prace wykończeniowe oraz
budowę patio. W aneksie koszt przedsięwzięcia określono na kwotę 1.150 tys.zł.
Ze względu na inny zakres prac budowlanych jak i ich wartość, naleŜało podpisać
nową umowę, którą poprzedzałyby procedury zawarte w ustawie z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych. Nieprzestrzeganie zasad i trybu dokonywania
zamówień publicznych stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1,
pkt. 14).
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Składki na ubezpieczenia społeczne - § 41 wyniosły 1.414,2 tys. zł, tj. 17,2%
wydatków ogółem. W porównaniu z 1994 r. wpłaty na ubezpieczenia społeczne
wzrosły o 38,5%. W 1995 r. w dziewięciu przypadkach na czternaście, pobierając
z rachunku bankowego środki na wynagrodzenia nie dokonano jednoczesnego
opłacenia naleŜytych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu
Pracy, co stanowiło naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 9 Prawa budŜetowego. Opóźnienia
wynosiły od jednego dnia do dziesięciu dni.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. na wydatki inwestycyjne Biura przeznaczono
600,0 tys. zł, tj. o 27,1% mniej niŜ wydatkowano w 1994 r. Na dzień 1 stycznia 1995 r.
Biuro posiadało na rachunku inwestycyjnym kwotę 931 zł. Ponadto do dyspozycji
Biura była kwota 9,4 tys.zł z tytułu odsetek i korekty rozliczenia roku ubiegłego.
Łącznie Biuro dysponowało kwotą 610,3 tys.zł. Koszty inwestycyjne w 1995 r.
wyniosły 607,7 tys.zł. W ramach działalności inwestycyjnej w 1995 r. zakupiono
samochód marki Pontiac, komputery, drukarki, klimatyzatory, zestawy meblowe i inne
środki trwałe oraz opłacono licencję oprogramowania komputerów.
Nie był przestrzegany rzeczowy zakres zakupów środków trwałych ujęty w planie.
Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe zmiany planowanego zakresu rzeczowego zakupów
inwestycyjnych dokonywane w trakcie roku budŜetowego wynikały z rzeczywistych
potrzeb, nie przewidzianych w okresie opracowywania projektu budŜetu.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocena wykonanie budŜetu przez
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych przy realizacji wydatków Biura,
- opłacania składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy
w dniach pobierania z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia,
- zaniechania wypłacania ze środków funduszu dyspozycyjnego (§ 84) nagród dla
pracowników,
- realizowania zakupów środków trwałych zgodnie z planem rzeczowym,
z uwzględnieniem zmian akceptowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
CZĘŚĆ 08 - MINISTERSTWO FINANSÓW
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Dochody
Plan dochodów w części 08 ustalony w ustawie budŜetowej na 1995r. nie uległ
zmianie i wynosił 73.251.195 tys. zł, co stanowiło 131,8% dochodów uzyskanych
w 1994r. (55.570.034 tys. zł). Zrealizowano 100,9% planowanych dochodów,
tj. 73.913.700 tys.zł, przy zaległościach wynoszących 8,8% zrealizowanych dochodów
(6.524.640 tys.zł). Największy udział - 99,6% stanowiły dochody działu 90 - Dochody
od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej, które wyniosły 73.640.644 tys. zł, w tym pozyskane przez urzędy
skarbowe 73.045.492 tys. zł. Dochody zrealizowane przez część 08 stanowiły 88,3%
łącznych dochodów budŜetu państwa w 1995r.
Na dochody pozyskane przez urzędy skarbowe (dział 90) złoŜyły się głównie
(94,4%) dochody podatkowe - 68.975.212 tys. zł. (Omówienie realizacji dochodów
podatkowych zawarte jest w rozdz. III pkt 1 "Analizy...."). Dochody w dziale 90 były
o 1,4% wyŜsze od załoŜonych w ustawie budŜetowej i o 33,6% wyŜsze od wykonania
w 1994r. Dochody w pozostałych działach, z wyjątkiem działu 88 Turystyka
i wypoczynek, zrealizowano na poziomie niŜszym od wykonania w 1994r.

W dziale 91 Administracja państwowa zrealizowano dochody w kwocie
62.207 tys. zł, tj. 51,5% planu. Główną przyczyną niŜszych dochodów, w tym dziale
było niewykonanie wpływów z tytułu opłat i kar pozyskiwanych przez urzędy
skarbowe (15,5% planu). W dziale 97 RóŜne rozliczenia zrealizowano dochody
w kwocie 126.609 tys. zł, tj. 28,1% planu. Pomimo wykonania dochodów z tytułu
prywatyzacji banków (521.261 tys. zł, tj. 115,8% planu), na ogólne niewykonanie
planu, w tym dziale miały wpływ odpisy na środek specjalny (399.049 tys. zł).
W dziale 61 Handel wewnętrzny dochody nie zostały zrealizowane z powodu
niezakończenia likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
W trakcie kontroli wykonania dochodów za rok 1995 w części 08 stwierdzono,
Ŝe kwotę 800.764 tys. zł zgromadzoną w ciągu roku na rachunku dochodów resortu
finansów przekazano na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa w dniu
24.01.1996r. Zgodnie § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa jednostki
budŜetowe przekazują pobrane dochody według stanu na ostatni dzień kaŜdego
miesiąca, do dnia 10 następnego miesiąca, na rachunki bieŜące właściwych miejscowo
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urzędów skarbowych. W wyniku kontroli NIK od maja 1996 r. został wprowadzony do
realizacji obowiązek odprowadzania dochodów w trybie wyŜej wymienionych
przepisów.
Wydatki
Wydatki zrealizowane w 1995 r. w części 08 wyniosły 1.598.678 tys. zł, co
stanowiło 97,3% planu po zmianach (1.642.410 tys. zł) i 133,9% planu wg ustawy
budŜetowej. Wydatki Ministerstwa Finansów w 1995 r. stanowiły 1,8% wydatków
budŜetu państwa (w 1994 r. - 2,2%).
W stosunku do wykonania w 1994 r. w Ministerstwie Finansów nastąpił
w 1995 r. wzrost wydatków nominalnie o 6%, a realnie spadek o 17,0%.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:

w tys. zł
Lp.

1

Wyszczególnienie

Wykonanie 1994
r.

2

3

Część ogółem:

1.507.745

1.
1.1.

Dział 01 - Przemysł
rozdz. 2995 - Pozostała działaln.

2.680
2.680

2.
2.1.

Dział 40 - Rolnictwo
rozdz.4405 - Nawozy wapniowe

112.013
112.013

3.
3.1.

Dział 85 - Ochrona zdrowia
rozdz.8513 - Leczn. Ambulatoryjne

-

Dział 89 - RóŜna działalność

3.276

4.

1995 r.

wg ustawy
budŜetowej

budŜet po
zmianach

wykonanie

4

5

6

1.193.837

Wykonanie
1994 r. w
warunkach
1995 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

7

8

9

10

11

1.642.410

1.598.678

1.926.898

106,0

133,9

97,3

83,0

745
745

744
744

3.425
3.425

27,8
27,8

-

99,9
99,9

21,7
21,7

134.970
134.970

135.570
135.570

135.467
135.467

143.153
143.153

120,9
120,9

100,4
100,4

99,9
99,9

94,6
94,6

120
120

131
131

112
112

93,3
93,3

85,5
85,5

-

4.173

4.323

4.319

103,6

99,9

103,2

-

4.187

131,8
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

rozdz.8983 - Pozost. wyd. obronne
rozdz.8995 - Pozost. działalność
rozdz.8997 - Gosp. pomocnicze
rozdz. 9631 - Stowarzyszenia
Dział 91 - Adm. państwowa
rozdz.9.111-Centrala Min. Fin.
rozdz.9.121-Plac. zagraniczne
rozdz.9.122-Wsp.nauk.techn.z zagr.
rozdz.9.131-Izby Skarbowe
rozdz.9.132-Urzędy Skarbowe
rozdz.9.133-Urz.Kontr.Skarbowej
rozdz.9.189-Wybory do rad gmin.
rozdz.9191 - Wybory uzupełn.
rozdz. 9195- Pozostała działalność
Dział 94 - Finanse
rozdz.9411 - Dopłaty do odsetek od
kredytów na cele rolne
rozdz.9413 - Uzup. fund. statut.
banków i innych inst. finansowych
rozdz.9414 - Dopłata do odsetek od
kredytów na zakup samochodów i
wózków inwalidzkich
rozdz. 9491 - Obsługa skarbowych i
komunalnych pap. wart. i kredytów
rozdz.9493 - Rozlicz. z tytułu
odpowiedzialności S.P. za wkłady
oszczędn. ludności
rozdz. 9495 - Pozostała działalność
rozdz.9511 - Inst. ubezp.mająt.
i osob.

1

2

7.

7.4.

Dział 96 - Dotacje na finansowanie
zadań gospodarczych
rozdz. 9612 - Dotacje do sam. osob.
sprzed. w ramach przedpłat
rozdz. 9613 - Dotacje na wypłaty
rekompensat w wyp. rezyg. z zakupu
samoch. w ramach przedpłat
rozdz. 9614 - Dotacje do posiłków
sprzedawanych w barach mlecz.
rozdz. 9625 - Inne dotacje

8.
8.1

Dział 97 - RóŜne rozliczenia
rozdz. 9716 - Prywatyzacja

7.1.
7.2.

7.3.

3.276
720.925
23.466
204
897
114.309
355.155
101.349
750
36
124.759
399.959
248.542
466

5

5
100
150
4.068
966.569
30.475
211
1.400
145.183
521.089
134.040
25
134.146
477.072
96.706

1
100
150
4.068
964.481
30.634
197
1.140
146.737
534.432
137.316
25
114.000
451.505
96.635

-

60.000

60.000

-

116

115

82.934

150
4.018
783.494
25.997
291
1.800
113.463
418.701
113.689
109.553
215.430
90.000

44.379

94.440

23.582

-

58.811
24.179

18.120
12.870

3
260.341
4

4.187
921.342
29.990
261
1.146
146.087
453.888
129.524
958
46
159.442
511.147
317.637

20,0
100,0
101,2
123,1
117,8
67,7
63,3
129,3
127,6
120,8
104,1
209,6
107,4

20,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,5
93,3
81,4
101,1
102,6
102,4
100,0
85.0
94,6
99,9

97,2
104,7
102,1
75,5
99,5
100,4
117,7
106,0
54,3
71,5
88,3
30,4

-

-

100,0

-

595

24,7

-

99,1

19,3

60.424

56.716

136,2

64,0

72,9

153.006

152.214

30.138

645,5

-

99,5

106,
5
505,
1

55.088
29.222

54.996
27.121

75.160
30.901

93,5
112,2

303,5
210,7

99,8
92,8

8

9

-

4

5

6

36.650

39.000

37.282

332.716

14,3

4

4

5

100,0

-

7

124,2
133,8
130,5
96,6
127,1
128,4
150,5
135.5
69,4
91,4
112,9
38,9

73,2
87,8

10

11

101,7

95,6

11,2

-

100,0

80,0

19.944

30.000

29.996

28.619

25.488

143,5

95,4

95,4 112,3

5.790

6.650

9.000

8.659

7.400

149,6

130,2

96,2 117,0

234.603
8.551
8.551

-

-

19.000
19.000

19.000
19.000

-

299.823
4.768
4.768

10.928
10.928

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278
Źródło danych: wyniki kontroli NIK - Departament BudŜetu Państwa
Realizacja wydatków w dziale 91 Administracja państwowa

55,8
55,8

25,1
25,1

25,1
25,1

43,6
43,6
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Ustawą budŜetową na 1995 r. w dziale 91 Administracja państwowa
przewidziano wydatki ogółem w wysokości 783.494 tys. zł, tj. 65,6% ogólnej kwoty
wydatków cz. 08. Ministerstwo Finansów (1.193.837 tys. zł).
Plan wydatków po zmianach w dziale 91 Administracja państwowa wyniósł
966.569 tys. zł. Wykonanie wydatków w kwocie 964.481 tys. zł stanowiło 99,8% planu
po zmianach. Dynamika wzrostu wydatków w stosunku do wykonania w roku 1994
wynosiła 133,8%.
Z wydatków ogółem działu 91 wykorzystano: na wydatki bieŜące 886.328 tys. zł
(91,9%), na wydatki majątkowe 77.121 tys. zł (8%), na świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1.007 tys. (0,1%), na dotacje i subwencje 25 tys. zł.
W wydatkach bieŜących na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę
567.255 tys. zł, tj. 64,0% wydatków bieŜących (w 1994 r. udział wydatków na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowił 58,7% wydatków bieŜących).
NajwyŜsze wydatki poniesiono w rozdziałach:
- 9132 - Urzędy Skarbowe - 534.432 tys. zł, tj. 55,4% wydatków w dziale 91
(w 1994 r. - 49,3%),
- 9131 - Izby Skarbowe 146.737 tys. zł, tj. 15,2% wydatków w dziale 91 (w 1994 r. 15,9%),
- 9133 - Urzędy Kontroli Skarbowej - 137.316 tys. zł, tj. 14,2% wydatków w dziale
91 (w 1994 r. - 14,1%),
- 9195 - Pozostała działalność - 114.000 tys. zł, tj. 11,8% wydatków ogółem w dziale
91 (w 1994 r. - 17,3%).

Wydatki budŜetowe poniesione przez Centralę w 1995 r. w wysokości
34.415,2 tys. zł stanowiły 99,4% budŜetu po zmianach i 117,5% poziomu
wynikającego z układu wykonawczego budŜetu, co przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Wykonanie w
1994 r.
tys. zł

1
Wydatki ogółem

2

Układ wykonawczy
budŜetu na 1995 r.
tys. zł

3

BudŜet po
zmianach
tys. zł

4

Wykonanie
w 1995 r.
tys. zł

5

Wskaźniki
%

6

26 163

29 298

34 607,3

34 415,2

100,0

23

78

94,8

83,5

0,2

25 240
900

29 220
0

32 695,5
1 817,0

32 514,7
1 817,0

94,5
5,3

5:2
%

5:4
%

5:3
%

7

8

9

131,5

99,4

117,5

363,0

88,1

107,1

128,8
201,9

99,4
100,0

111,3
x

z tego:
Świadczenia na rzecz
o. fizycznych
Wydatki bieŜące
Wydatki majątkowe
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Wydatki w 1995 r. były w stosunku do roku 1994 wyŜsze o 31,5%
(o 8.251,2 tys. zł), w tym wydatki bieŜące o 28,8% (o 7.274,7 tys. zł). Wydatki bieŜące
wyniosły 32.514,7 tys. zł i stanowiły 94,5% ogółu wydatków, natomiast wydatki
majątkowe 1.817 tys. zł, tj. 5,3%.
W 1995 r. dominującą pozycję wydatków bieŜących w Centrali
Ministerstwa Finansów (65,8%) stanowiły wynagrodzenia (§§ 11-17) wraz
z pochodnymi (§§ 41-43).
Koszty związane ze współpracą z zagranicą stanowiły 3,5% wydatków
bieŜących i dotyczyły 300 wyjazdów, z czego w 68 przypadkach organizator pokrywał
koszty przejazdu. Koszty pobytu stanowiły 40,4%, a koszty przejazdów 59,6% ogólnej
kwoty wydatkowanej z § 29 (podróŜe słuŜbowe zagraniczne).
Finansowanie zadań z zakresu wytwarzania znaków skarbowej akcyzy
(banderol) jak i formularzy podatkowych w 1995 r. odbywało się z wydatków
rozdziału "pozostała działalność" działu 91 Administracja państwowa. Wydatki w tej
pozycji wyniosły 114.000 tys. zł, w tym na wytwarzanie banderol i formularzy
podatkowych 105.098 tys. zł, tj. 92,2% wydatków ogółem rozdziału "pozostała
działalność".
W stosunku do wykonania 1994 r. wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się
o 8,6% (wydatki w 1994 r. - 124.759 tys. zł) i stanowiły 85% planu wydatków po
zmianach.

Z wydatkowanej kwoty 105.098 tys. zł sfinansowano:
-

zakup banderol w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW)
i Drukarni Skarbowej
- 87.611 tys. zł,

-

zakup druków (poza PIT i VAT) produkowanych przez Drukarnię Skarbową
- 1.354 tys. zł,

-

zeznania podatkowe PIT

- 14.799 tys. zł,

-

deklaracje podatkowe VAT

- 1.334 tys. zł.

NajwyŜszy udział, tj. 76,9%, w wydatkach rozdziału 9195 stanowiły zakupy
banderol. Kontrola realizacji dostosowania zamówień na wytwarzanie banderol do
potrzeb rynku wykazała, Ŝe w 1995r. wystąpiły w dalszym ciągu nadwyŜki - średnio
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o 23% - wyprodukowanych w latach 1993 - 1995 banderol przekraczające rezerwę
planowaną w wysokości 15%. Szczególnie dotyczyło to zapasów znaków akcyzy na
importowane wyroby spirytusowe - 52 mln sztuk znaków. Ministerstwo Finansów
złoŜyło w okresie 1993 - 1995 zamówienia w PWPW na 63 mln sztuk, z tego
importerzy odebrali w tym okresie 11 mln sztuk,
Realizacja wydatków w dziale 94 - Finanse
Plan budŜetu wg ustawy budŜetowej na 1995 r., działu 94 - Finanse
przewidywał wydatki ogółem w wysokości 215.430 tys. zł, tj. o 35,3% mniej niŜ
w 1994 r. (332.900 zł).
W trakcie realizacji budŜetu dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 94
o 261.642 tys. zł, tj. o 121,4%.
Wydatki budŜetowe w dz. 94 za rok 1995 zostały wykonane w kwocie
451.504,6 tys. zł, co stanowi 94,6% planu po zmianach. W stosunku do 1994 r.
wydatki te wzrosły o 12,9%, a ich udział w wydatkach ogółem w cz. 08 wyniósł
28,2%.
W ramach wydatków działu 94 Finanse zrealizowano m.in.:
1. Dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne w kwocie 96.635 tys. zł, tj. 99,9%
planu po zmianach i 38,9% wykonania dopłat w 1994 r. (248.542 tys. zł). Kwota ta
zapewniła dofinansowanie do kredytów rolnych udzielonych w latach 1991-1994,
w tym do końca: 1991 r. - 149 tys. zł, 1992 r. - 585 tys. zł, 1993 r. - 3.592 tys. zł,
1994 r. - 92.309 tys. zł.

Zmniejszenie planu dotacji w 1995 r. w stosunku do planu w 1994 r. spowodowane
zostało wprowadzeniem w 1995r. artykułu 48 ustawy budŜetowej, według którego
w 1995 r. Minister Finansów realizował zobowiązania budŜetu państwa z tytułu
dopłat do naleŜnego bankom oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do
dnia 31 grudnia 1994 r. Od 1995 r. zgodnie ustawą z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych1 zobowiązania
budŜetu państwa przejęli: Minister Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej,
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Minister Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą.

1

Dz.U. Nr 13, poz. 60, Dz.U. Nr 83, poz. 418.
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2. Dopłaty do odsetek od kredytów na zakup samochodów i wózków inwalidzkich
w kwocie 115 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach i 24,7% wykonania dopłat
w 1994 r. (466 tys. zł). Kwota ta zapewniła dofinansowanie do odsetek od
kredytów na zakup samochodów i wózków inwalidzkich udzielonych w latach
1991-1993, w tym do końca: 1991 r. - 0,3 tys. zł, 1992 r. - 64 tys. zł, 1993 r. 51 tys. zł.
3. Wydatki w kwocie 152.214 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach, wynikające
z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności
w związku z upadłością banków. Kwota ta została uruchomiona przez Ministra
Finansów na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe2, w związku
z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r.3 nakładającą na
Skarb Państwa obowiązek wykonania zobowiązania wobec wkładców do wypłaty
wkładów oszczędnościowych zgromadzonych w bankach będących w okresie
zawieszenia działalności.
4. Pokrycie kosztów emisji papierów wartościowych (rozdz. 9491) w kwocie
56.911 tys. zł, tj. 73,8% planu wydatków po zmianach. Koszty emisji krajowych
papierów wartościowych (obligacji państwowych poŜyczek jednorocznych
i trzyletnich) wyniosły 56.258 tys. zł, tj. 73,7% planu wydatków na ten cel,
a 653 tys. zł - wyniosły koszty emisji obligacji zagranicznych, tj. 90,7% planu
wydatków na ten cel.
5. Wydatki na instytucje ubezpieczeń majątkowych w kwocie 27.121 tys. zł, tj. 92,8%
planu po zmianach i 112,2% wykonania w 1994 r. (24.179 tys. zł), z czego na:

2
3
1

-

dopłaty do ubezpieczeń komunikacyjnych inwalidów wojennych i wojskowych
w ubezpieczeniach auto-casco w latach 1992-1994 w kwocie 6.528 tys.zł,
udzielane z budŜetu państwa trzem instytucjom ubezpieczeniowym,
tj. Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA, Pomorskiemu Towarzystwu
Ubezpieczeniowemu GRYF SA, Towarzystwu Ubezpieczeniowemu TUK SA,
na podstawie rozporządzenia RM z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych
ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym1.

-

refundację wypłaconych przez TUiR "Warta" odszkodowań z tytułu zawartych
umów kredytów eksportowych w kwocie 4.257 tys. zł, co stanowiło 70,1%

Dz.U. z 1992 r., Nr 72, poz. 359; 1993 r. Nr 6, poz. 29; Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646; 1994 r. Nr 80,
poz. 369, Nr 121, poz. 591; 1995 r. Nr 4, poz. 18, Nr 133, poz. 654; 1996 r. Nr 10, poz. 61.
Dz.U. Nr 4, poz. 24.
Dz.U. Nr 21, poz. 124; 1983 r. Nr 8, poz. 42; 1984 r. Nr 28, poz. 144.
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planowanej na 1995 r. kwoty wypłat i 58,5% wykonania wydatków na ten cel
w 1994 r. (7.277 tys. zł);
-

akcje Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie "Warta-Vita" oraz Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA w kwocie 16.336 tys. zł zakupione
przez Ministra Finansów jako reprezentanta Skarbu Państwa.

6. Wydatki na uzupełnienie funduszy statutowych banków i instytucji finansowych
w kwocie 60.000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego na:
-

wniesienie udziału kapitałowego przez Skarb Państwa do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego - 50.000 tys. zł,

-

zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego 10.000 tys. zł.

Kontrola wykazała, Ŝe z powodu braku zakładowego planu kont w resorcie
Finansów nie zaewidencjonowano m.in. udziałów i akcji będących własnością Ministra
Finansów, jako reprezentanta Skarbu Państwa. Obowiązek opracowania i wdroŜenia
zakładowego planu kont w jednostkach budŜetowych wynikał z art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zarządzenia nr 46 Ministra
Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek
budŜetowych i ich gospodarstw pomocniczych zakładów budŜetowych, państwowych
i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków2.

Realizacja wydatków w dziale 40 Rolnictwo
W dziale 40 Rolnictwo ustawa budŜetowa na 1995 r. przewidywała wydatki
w kwocie 134.970 tys. zł, tj. o 22,7% więcej niŜ w 1994 r. (110.000 tys. zł),
z przeznaczeniem na dotację do nawozów wapniowych. Wg planu po zmianach kwota
dotacji wynosiła 135.570 tys. zł (w 1994 r. 113.000 tys. zł). Wykorzystano 135.465 tys.
zł, tj. 99,9% planu po zmianach.
W wysokości poniŜej 90% zrealizowano dotację w województwach: bielskim
(63%), chełmskim (64,7%) i nowosądeckim (85,7%). W 32 województwach dotacja
została wykorzystana w 100%, zaś w pozostałych 9 województwach wykonanie dotacji
zbliŜone było do planu.
2

Dz.Urz.Min.Fin. z 1995 r. Nr 14, poz. 60.
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Realizacja wydatków w dziale 89 RóŜna działalność (dotacje do stowarzyszeń)
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła dotacje dla jednostek niepaństwowych
na realizowane przez te jednostki zadania państwowe w kwocie 4.018 tys. zł,
tj. o 22,5% więcej niŜ w 1994 r. (3.279 tys. zł). Wg planu po zmianach kwota dotacji
wynosiła 4.068 tys. zł, z czego: 3.028 tys. zł przeznaczono na rzecz Aeroklubu
Polskiego, w wyniku zawartej przez Ministerstwo Finansów z Aeroklubem Polskim
umowy-zlecenia, 1.040 tys. zł dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
w Warszawie na finansowanie utrzymania Muzeum Techniki w Warszawie i Muzeum
Przemysłu Naftowego w Bóbrce. PowyŜszą dotację wykorzystano w 100%.
Minister Finansów nie dopełnił w 1995 r. obowiązku zawarcia umowy-zlecenia
z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych regulującej sposób powierzenia
zadań zleconych dotowanych z budŜetu państwa, co wynikało z zaleceń pokontrolnych
NIK. Stosowne umowy zawarte zostały w 1996r.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Ministerstwo Finansów nie realizowało
obowiązku kontroli wykorzystania dotacji przez Aeroklub Polski

Realizacja wydatków w dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych
Ustawa budŜetowa na 1995 r. przewidywała wydatki w tym dziale w kwocie
36.650 tys. zł, tj. o 38,3% więcej niŜ w 1994 r. (26.500 tys. zł), z przeznaczeniem na
dotacje do wypłat rekompensat w wypadku rezygnacji z zakupu samochodu w ramach
przedpłat (30.000 tys. zł - na zrealizowanie 6000 przedpłat) oraz na dotacje do
posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (6.650 tys. zł).
W trakcie realizacji budŜetu dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty
39.000 tys. zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 37.283 tys. zł, tj. 95,6% planu po zmianach
(w 1994 r. 25.739 tys. zł).
Wydatki te przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań:
−

dopłaty do samochodów sprzedawanych w ramach przedpłat - 28.623 tys. zł (95,4%
planowanej wielkości), co pozwoliło na zrealizowanie 6.056 przedpłat (100,9%
planowanych), w tym: na samochody FSO/1500 - 1.082 przedpłaty, na samochody
Fiat 126p - 4.974 przedpłaty. W 1995 r. zrealizowane dopłaty do samochodów były
wyŜsze o 43,5% niŜ w 1994 r. (19.948 tys. zł);
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− dopłaty do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - 8.660 tys. zł, tj. 96,2%

planu wydatków po zmianach. Z dotacji tej skorzystało 26 województw i 124 bary
mleczne. W 1995 r. dotacja do posiłków w barach mlecznych była o 45,1% wyŜsza
niŜ w roku 1994 (5.970 tys. zł).

Realizacja wydatków w dziale 97 Prywatyzacja
Wydatki budŜetu państwa w 1995 r. na prywatyzację banków określono
w ustawie na kwotę 19.000 tys. zł (w 1994 r. - 16.000 tys. zł).
Zrealizowano kwotę 4.768 tys. zł, tj. 25% planowanej wielkości. W stosunku do
1994 r. nastąpiło zmniejszenie wydatków na prywatyzację o 3.783 tys. zł, tj. o 44,2%.
Wydatkowano środki na prywatyzację:
−

Banku Śląskiego SA w Katowicach
− Banku Przemysłowo-Handlowego SA w Krakowie
− Banku Gdańskiego SA w Gdańsku

1 tys. zł,
4 tys. zł,
- 4.763 tys. zł.

Bank Przemysłowo-Handlowy SA z tytułu kosztów poniesionych przez
Ministerstwo Finansów w 1994r., związanych z prywatyzacją tego banku, zwrócił
w okresie 3 - 7 lutego 1995r. na wskazany w notach obciąŜeniowych rachunek
wydatków resortu finansów kwotę 1.844.238,74 zł. Po zwrocie przez BPH SA
środków na rachunek wydatków resortu finansów zlikwidowano saldo ujemne
wydatków związanych z prywatyzacją banków, czyli przeznaczono w/w kwotę na
wydatki resortu w lutym i marcu 1995r. Zwrócone przez BPH SA środki winny
wpłynąć, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa, na
bieŜący rachunek dochodów resortu.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo budŜetowe z dnia 5 stycznia
1991 r. przeznaczanie dochodów uzyskanych przez państwową jednostkę budŜetową
na wydatki ponoszone w tej jednostce stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej.

Zatrudnienie i wynagrodzenia
W resorcie finansów zaplanowano w 1995 r. wraz z jednostkami gospodarki
pozabudŜetowej zatrudnienie w ilości 47.422 etatów kalkulacyjnych. Wykonanie
zatrudnienia stanowiło 98,9% planu tj. 46.896 etatów kalkulacyjnych. W porównaniu
do wykonania zatrudnienia w 1994 r. nastąpił w 1995 r. wzrost o 8,3%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez premii ze środka specjalnego)
w resorcie finansów w 1995 r. kształtowało się na poziomie: 691 zł i było wyŜsze od
przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r. (514 zł) o 34,4%. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie razem z premią ze środka specjalnego wynosiło 1.114 zł i było wyŜsze
od przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r. (813 zł) o 37,0%.
Podobnie jak w 1994 r. resort finansów nie prowadził jednolitej
sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i wynagradzania pracowników aparatu
skarbowego. Z danych uzyskanych z czterech komórek organizacyjnych Ministerstwa
Finansów wynikały róŜne wielkości zatrudnienia. Np. księgowość resortu wykazała
w sprawozdaniu Rb-70 zatrudnienie w urzędach kontroli skarbowej 7792 etaty,
natomiast komórka merytoryczna, tj. Departament Kontroli Skarbowej 7791 etatów.
NałoŜone na Biuro Kadr i Szkolenia niepublikowanym zarządzeniem nr 76 Ministra
Finansów z dnia 5 października 1994 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów zadanie "realizowania polityki
kadrowej w Ministerstwie Finansów oraz koordynację prowadzonej przez
Departamenty Organizacji i Nadzoru Podatkowego oraz Kontroli Skarbowej polityki
kadrowej w odniesieniu do pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów
kontroli skarbowej" nie było realizowane w 1995 r. przez Biuro Kadr i Szkolenia.
Na 1995 r. załoŜono wzrost ogółem etatów dla Centrali i jednostek terenowych
resortu Ministerstwa Finansów w porównaniu do stanu na 31 grudnia 1994 r.
(43.980 etatów) o 3.000 etatów, tj. o 6,8%, w tym dla Centrali Ministerstwa Finansów
o 34 etaty, tj. o 3,5%, izb skarbowych o 366 etatów, tj. o 9,4% oraz urzędów
skarbowych o 2.600 etatów, tj. o 8,3%.

Wielkość zatrudnienia planowana i wykonana wg stanu na 31 grudnia 1995 r.
oraz przeciętne zatrudnienie w 1995 r. przedstawiają dane zawarte w poniŜszej tabeli:
Centrala
Min. Fin.

%

Izby
Skarbowe

%

Urzędy
Skarbowe

%

Urzędy
Kontroli
Skarbowej

%

Razem

Plan

992

2,1

4.247

9,0

33.950

72,3

7.791

16,6

46.980

Przec. zatrudn.

963

2,1

3.913

8,4

34.037

73,1

7.659

16,4

46.572

Wykonanie

982

2,0

4.138

8,7

34.931

73,1

7.723

16,2

47.774
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Wykonanie zatrudnienia (w etatach) wzrosło w 1995 r. w porównaniu do wykonania
na 31.12.1994 r. o 6,9%, w tym: W Centrali Ministerstwa Finansów o 2,5%,
w urzędach skarbowych o 8,2%, w izbach skarbowych o 10,3%, zaś w urzędach
kontroli skarbowej o 0,2%.
W 1995 r. nastąpiło przekroczenie wydatków na wynagrodzenia w Centrali
i w aparacie terenowym Ministerstwa Finansów w stosunku do planu na rok 1995
w kwocie ogółem 13.943,5 tys. zł, tj. o 3,7% (z wyłączeniem premii ze środka
specjalnego), w tym: w Centrali o 1,4%, tj. o 204,7 tys. zł, w izbach skarbowych
o 3,7%, tj. o 1.270 tys. zł, urzędach skarbowych o 10.079,7 tys. zł, tj. o 4,1%, urzędach
kontroli skarbowej o 2.389,1 tys. zł, tj. o 3,1%. Przekroczenie wykonania planu
wynagrodzeń wynikało z rozporządzenia RM z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r.1,
od 1 października 1995r. i jednorazowej wypłaty w grudniu 1995 r.
Przeciętne wynagrodzenia w Centrali i w aparacie terenowym Ministerstwa
Finansów prezentują dane w poniŜszej tabeli:
w zł
Wyszczególnienie
przeciętne wynagrodzenie w 1994 r.

Centrala
Min.Fin.

Urzędy
Skarbowe

Urzędy Kontroli
Skarbowej

1.493

870

732

1.043

541

322

272

361

1.958

1.197

996

1.346

709

436

363

491

w tym premia ze śr. specj.
przeciętne wynagrodzenie w 1995 r.

Izby
Skarbowe

w tym premia ze śr. specj.

Udział premii ze środka specjalnego w przeciętnym wynagrodzeniu ogółem
wynosił w 1994 r. 36,2%, natomiast w 1995 r. 38,2%.

Działalność inwestycyjna resortu finansów
Wg ustawy budŜetowej na 1995 r. na inwestycje w resorcie finansów
przeznaczono środki w wysokości 51.120 tys. zł (w 1994 r. - 46.400 tys. zł).
W toku realizacji budŜetu dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych
o kwotę 26.018 tys. zł, w tym w wyniku przeniesień z wydatków bieŜących decyzjami
z dnia 28 i 29 grudnia 1995 r. (1.806 tys. zł), do łącznej kwoty 77.138 tys. zł.
Resort finansów w 1995 r. dysponował środkami na potrzeby inwestycyjne w kwocie
99.233 tys. zł, w tym:
1

Dz.U. Nr 115, poz. 558.

297

- 20.127,7 tys. zł
- 77.138,0 tys. zł

- pozostałe środki na rachunkach inwestycyjnych z 1994 r.
- zasilenie budŜetowe w 1995 r.

W 1995 r. z rachunku inwestycyjnego wydatkowano 58.308,6 tys. zł, w tym na
potrzeby jednostek skarbowych 57.599,8 tys. zł, na potrzeby Centrali Ministerstwa
Finansów - 708,8 tys. zł.
Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu środków na rachunkach
bankowych na koniec kolejnych okresów, tj. roku 1993 - 17.808,7 tys. zł, roku 1994 20.127,7 tys. zł, równieŜ w trakcie 1995 r. przeniesiono na inwestycje 26.018 tys. zł,
stan środków na koniec 1995 r. wyniósł 40.709,3 tys. zł, tj. 41% nakładów 1995 r.
Na wydatki inwestycyjne dla potrzeb jednostek skarbowych (bez Centrali
Ministerstwa Finansów) w 1995 r. przeznaczono kwotę 94.730,9 tys. zł, z której
wydatkowano 57.599,8 tys. zł. Na koniec 1995 r. na rachunku bankowym pozostała
kwota 39.340 tys. zł.
Główne pozycje wydatków (bez Centrali Ministerstwa Finansów) przedstawiają
dane zawarte w poniŜszej tabeli:
Wykonanie 1994 r.

Wydatki planowane na
1995 r.

tys.zł
Wydatki zrealizowane w
1995 r.

- budownictwo
inwestycyjne

19.392,7

39.399,5

29.171,9

- wykup i modernizacja

20.552,6

13.681,7

12.652,3

- zakupy inwestycyjne

19.345,0

41.649,7

15.409,2

-

-

366,4

59.290,3

94.730,9

57.599,8

Wyszczególnienie

- inne zadania
ogółem

W 1995 r. wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb jednostek
skarbowych kwotę 15.409,2 tys. zł, w tym poprzez Departament Informatyki kwotę
13.427 tys. zł.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy
dokonywaniu zakupów inwestycyjnych wykazała zgodność postępowania z ustawą
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych przy decydującej części
zakupów.
Nieprawidłowości dotyczyły zakupu 22 serwerów DP/2 za kwotę 1.165,6 tys. zł
w firmie Bull Polska sp. z o.o. Departament Informatyki w Ministerstwie Finansów
zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych) bez zgody Urzędu Zamówień
Publicznych, mimo Ŝe wartość tego zakupu przekraczała 200 tys. ECU, co stanowiło
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naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych a takŜe naruszenie
dyscypliny budŜetowej wynikające z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 stycznia 1991
r. Prawo budŜetowe. Uwagi kontroli dotyczyły równieŜ uchybień formalnych
związanych z procedurą i trybem negocjacji z zachowaniem konkurencji (art.64 ustawy
o zamówieniach publicznych) przy zakupie toreb do notebooków oraz zastosowania
przy zakupie telefonu komórkowego Motorola w Centrali Ministerstwa Finansów
niewłaściwego przepisu w trybie zakupu z wolnej ręki (art. 71 w/w ustawy).
Na inwestycje w resorcie Finansów wykorzystano równieŜ 28.712 tys. zł ze
środków specjalnych (w tym przekazanych w 1995 r. - 24.714 tys. zł). Środki te
wykorzystano m.in. na:
-

budownictwo inwestycyjne
zadania wykupowo-modernizacyjne
zakupy inwestycyjne
inne zadania (sale operacyjne)

- 8.750 tys. zł
- 17.149 tys. zł
- 1.456 tys. zł
- 1.357 tys. zł

Gospodarka pozabudŜetowa
Istotną rolę w finansowaniu płac i pochodnych oraz wydatków eksploatacyjnych
i inwestycyjnych pełnią w resorcie finansów środki specjalne w formie funduszu
premiowego i funduszu prowizyjnego. Źródłem przychodów środków specjalnych były
między innymi:
1) odpisy w wysokości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych
naleŜności budŜetu państwa i budŜetów gmin, uzyskanych w wyniku
bezpośredniego działania izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli
skarbowej, kontroli podatkowej podatników i płatników oraz weryfikacji
sprawozdań finansowych, wpłaconych w ciągu kwartału na rachunki dochodów
urzędów skarbowych,
2) odpisy w wysokości 20% wartości zmniejszenia deklarowanych naleŜności zwrotu
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
dokonanego przez urzędy skarbowe w ciągu kwartału, uzyskanych w wyniku
bezpośredniego działania,
3) pobrane w ciągu kwartału od wierzycieli obcych opłaty w wysokości 5% od kwot
ściągniętych w trybie egzekucyjnym, a takŜe wpłaconych w wyniku zastosowania
środków egzekucyjnych.
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Przychody środków specjalnych w 1995r. wyniosły 488.805 tys. zł (w tym
odpisy podatkowe - 399.049 tys. zł) i były wyŜsze o 25,3% od określonych w ustawie
budŜetowej, zaś wydatki 468.755 tys. zł, tj. o 20,8% wyŜsze niŜ planowano w ustawie
budŜetowej.
Ze środków specjalnych na bieŜące wydatki pozapłacowe nie obejmujące premii
i pochodnych, wykorzystano 72.139 tys. zł, na wydatki inwestycyjne 24.714 tys. zł, na
premie (wynagrodzenia) przeznaczono 254.944 tys. zł, zaś pozostała kwota dotyczyła
pochodnych od premii.
Z rachunku środka specjalnego (funduszu premiowego) wypłacono kwotę
33 tys. zł dla Instytutu Finansów za opracowanie dotyczące uwag na temat konstrukcji
opodatkowania dochodów w Polsce, ankiety na temat podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz projektu ustawy o tym podatku. Wydatek ten nie był zgodny
z niepublikowanym zarządzeniem nr 12 Ministra Finansów z dnia 23 marca 1992 r.
w sprawie środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej
i Ministerstwie Finansów, źródeł ich przychodów oraz sposobu rozdysponowania.
Kwota w wysokości 24 tys. zł przekazana w dniu 14 kwietnia 1995 r. tytułem
refundacji przez Komitet Badań Naukowych znajdowała się na rachunku funduszu
premiowego przez okres 2 miesięcy. Wpłynęła ona na właściwy rachunek sum
depozytowych bez odsetek. W wyniku kontroli NIK odsetki w kwocie 287,8 zł zostały
przekazane na rachunek dochodów budŜetu państwa w maju 1996 r.
W ustawie budŜetowej na rok 1995 przewidziano wpłatę do budŜetu z tytułu
nadwyŜek środków obrotowych w wysokości 38.541 tys. zł. W trakcie realizacji
budŜetu nie dokonywano zmian planu środków specjalnych. Faktyczny stan środków
obrotowych na koniec 1995r. wynosił 77.931 tys. zł przy planie 29.695 tys. zł. Zgodnie
z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie środków
specjalnych jednostek budŜetowych1 “normatywny stan środków obrotowych na koniec
roku nie mógł przekroczyć 1/12 planowanych rocznych kosztów działalności”, tj.
kwoty 35.436 tys. zł (przy faktycznych rozchodach 425.229 tys. zł). W 1995 r. z tytułu
środka specjalnego dokonano wpłaty do budŜetu 41.463,5 tys. zł. Dokonana wpłata
była niŜsza od wymaganej według § 8 ust. 5 w/w rozporządzenia o kwotę 35.495 tys.
zł, w tym z funduszu prowizyjnego 10.423 tys. zł.
Rachunek środka specjalnego został bezpodstawnie zwiększony o kwotę
odsetek od zgromadzonych na tym rachunku do dnia 13 września 1995r. środków
z wpłat naleŜnych z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1992r.
o grach losowych i zakładach wzajemnych1. Stan salda subkonta rachunku środka
1
1

Dz.U. Nr 42, poz. 184.
Dz.U. Nr 68, poz. 341; 1993 r. Nr 28, poz. 127; 1994 r. Nr 98, poz. 472.
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specjalnego na dzień 13 września 1995r. wynosił 3.929 tys. zł i taką kwotę przekazano
na wyodrębniony rachunek gier losowych i zakładów wzajemnych w PBI SA, nie
dokonując rozliczenia odsetek.
Ustawą budŜetową na rok 1995 ustalono dochody gospodarstw pomocniczych
w kwocie 9.911 tys. zł (w 1994 r. 7.764,8 tys. zł), wydatki w kwocie 9.867 tys. zł
(w 1994 r. 7.701,5 tys. zł), w wydatkach uwzględniono wpłatę do budŜetu
w wysokości 13 tys. zł.
W 1995 r. w resorcie Ministerstwa Finansów działało 19 gospodarstw
pomocniczych, w tym Zakład Obsługi Ministerstwa Finansów, 16 gospodarstw
pomocniczych izb skarbowych i 1 gospodarstwo przy Urzędzie Kontroli Skarbowej.
Realizację budŜetu gospodarstw pomocniczych przedstawiono w poniŜszej
tabeli:
Wyszczególnienie

Plan wg
ustawy

Plan po
zmianach
w tys. zł

wykonanie
w tys. zł

% do planu
po zmianach

dochody

9.911,0

10.602,5

14.567,1

137,4

wydatki w tym:

9.867,0

10.497,2

14.294,8

136,2

13,0

52,6

76,1

144,7

wpłata do budŜetu

Decydujący wpływ na wyniki gospodarstw pomocniczych w resorcie finansów
miała działalność Zakładu Obsługi Ministerstwa Finansów, którego przychody
w 1995r. wynosiły 9.394 tys. zł, tj. 131,2% planu po zmianach i 137,3% wykonania
w 1994r., natomiast rozchody w kwocie 9.257 tys. zł stanowiły 130,5% planu po
zmianach i 140,1% wykonania w 1994r.
Zakład Obsługi prowadził eksploatację budynku Ministerstwa Finansów
i w 1995r. odprowadził do budŜetu państwa kwotę 1.098 tys. zł z tytułu opłat za
wynajem lokali uŜytkowych w gmachu Ministerstwa Finansów.
Z wypracowanego w 1995 r. zysku brutto w wysokości 78 tys.zł Zakład Obsługi
wpłacił do budŜetu 31 tys. zł podatku dochodowego od osób prawnych oraz 23 tys. zł,
tj. 50% zysku brutto po potrąceniu podatku, natomiast zysk netto w wysokości
23 tys. zł przeznaczono na zwiększenie środków obrotowych.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Finansów w części 08.
Wnioski NIK dotyczyły:
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1. Dokonania wpłaty do budŜetu kwoty 10.423,4 tys. zł naleŜnej z tytułu nadwyŜki
środków obrotowych wynikającej z rozliczenia środka specjalnego za rok 1995.
2. Uporządkowania gospodarki finansowej resortu poprzez:
-

przeprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych, które umoŜliwiłyby
dokonywanie w trakcie roku wpłat do budŜetu zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.
w sprawie środków specjalnych jednostek budŜetowych,

-

wprowadzenie zakładowego planu kont w resorcie finansów zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
zarządzenia nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów
kont dla państwowych i gminnych jednostek budŜetowych i ich gospodarstw
pomocniczych, zakładów budŜetowych, państwowych i gminnych funduszy
celowych oraz gmin i ich związków.

3. ObniŜenia stanu zasobów banderol wyprodukowanych w latach 1993-1995 do
poziomu rezerwy planowanej w wysokości 15%.

CZĘŚĆ 09 - MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dochody
W 1995 r. dochody resortu wyniosły 1.278,7 tys.zł, stanowiąc 156% wielkości
przewidzianej w ustawie budŜetowej oraz planu po zmianach. Osiągniąte dochody
pochodziły m.in. ze sprzedaŜy składników majątkowych, usług, odsetek na rachunkach
bankowych oraz nadwyŜek z gospodarki pozabudŜetowej.

Ustalono, Ŝe w 7 przypadkach, wpłat do urzędu skarbowego z tytułu dochodów
dokonywano z opóźnieniem. Opóźnienia te dochodziły nawet do 12 dni i obejmowały
kwotę 28,8 tys.zł. Postępowanie takie było sprzeczne z § 10 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 02.08.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonania
budŜetu państwa.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. wydatki w części 09 określono na kwotę
3.973.811 tys.zł. W planie wydatków budŜetowych na 1995 r. dokonanych zostało -
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decyzjami Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - 16 zmian,
z których jako najwaŜniejsze naleŜy wymienić:
- decyzję Ministra Finansów z dnia 27.01.1995 r. w sprawie przesunięcia dotacji
budŜetowej do Funduszu Pracy (3.895.650 tys.zł) z części 09 do części 46 Krajowy Urząd Pracy,
- decyzję Ministra Finansów z dnia 28.03.1995 r. w sprawie zwiększenia środków na
wynagrodzenia i ich pochodne na kwotę ogółem 3.297 tys.zł, w związku
z podwyŜkami wynagrodzeń od dnia 01.01.1995 r.,
- decyzję Ministra Finansów z dnia 20.10.1995 r., zwiększającą plan wydatków
bieŜących o kwotę 323 tys.zł w celu sfinansowania adaptacji budynków,
zagospodarowanych w ramach mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej na
ośrodek szkoleniowo-wychowawczy Ochotniczych Hufców Pracy w Szprotawie,
- decyzję Dyrektora Generalnego w MPiPS z dnia 30.11.1995 r. w sprawie
zmniejszenia wydatków bieŜących w Centrali urzędu o 27 tys.zł.
W rezultacie dokonanych zmian, ostateczny plan wydatków budŜetowych na 1995 r.
ustalony został w kwocie 90.706,9 tys.zł. Przeniesienia wydatków budŜetowych
odbywały się zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budŜetowe.
Wydatki ogółem w 1995 r. w części 09 wyniosły 91.573,6 tys.zł i w realcji do
ustawy budŜetowej po zmianach były wyŜsze o 866,7 tys.zł (100,96%). Przekroczenie
wydatków spowodowane zostało dodatkowym zwiększeniem wynagrodzeń
w państwowej sferze budŜetowej, na podstawie rozporządzenia RM z dnia
03.10.1995 r. Po uwzględnieniu ww. uzasadnionego przekroczenia poniesione wydatki
stanowiły 99,1% wykonania planu po zmianach. Z ogólnej kwoty wydatków, na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 40.153,2 tys.zł (103,8% planu po
zmianach oraz 99,4% planu po zmianach uwzględniając uzasadnione przekroczenie).
Pozostałe wydatki bieŜące wyniosły 46.954,4 tys.zł (98,8% planu po zmianach),
a inwestycje zamknęły się kwotą w wysokości 4.466 tys.zł stanowiąc prawie 100%
planu po zmianach.
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach części 09 budŜetu wyniosło 3510 osób
(w przeliczeniu na pełne etaty) tj. 79,2% planu po zmianach, co w relacji do 1994 r.
oznacza wzrost o 364 osoby. Nakłady poniesione na wynagrodzenia ogółem zamknęły
się kwotą 30.022 tys.zł, tj. 98,3% planu po zmianach, co stanowiło wzrost
o 9.803 tys.zł (48,5% w stosunku do 1994 r.). Z kolei przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wyniosło 712,8 zł i w stosunku do 1994 r. (535,6 zł) było wyŜsze
o 177,2 zł, tj. o 33,1%.
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Wynagrodzenia przyznawane były pracownikom zgodnie z obowiązującymi
zasadami i tabelami płac. RównieŜ pozostałe wydatki bieŜące realizowane były
prawidłowo.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykon.
1994 r.

Wykon.

1995 r.

3
71.907
1.339
1.339

w/g
ustawy
budŜet.
4
3.973.811
1.610
-

2. dział 79
2.1. rozdz. 7941
2.2. rozdz. 8011

3.982
89
3.893

4.339
-

4.873
158
4.715

5.000
162
4.838

5.089
114
4.975

125,6
182,0
124,3

115,2
-

102,6
102,5
102,6

98,3
142,1
97,2

3. dział 86
3.1. rozdz. 8621

4.998
4.998

3.895.650
3.895.650

5.000
5.000

5.000
5.000

6.387
6.387

100,0
100,0

1)
-

100,0
100,0

78,3
78,3

4. dział 89
4.1. rozdz. 8995

33.890
33.889

42.147
42.142

46.888
46.888

48.027
48.027

43.311
43.310

141,7
141,7

114,0
114,0

102,4
102,4

110,9
110,9

5.
5.1.
5.2.
5.3.

dział 91
rozdz. 9111
rozdz. 9122
rozdz. 9195

27.167
14.168
4.159
8.840

27.780
12.568
5.102
-

29.904
14.271
5.595
10.038

29.853
14.301
5.581
9.970

34.719
18.107
5.315
11.298

109,9
100,9
134,2
112,8

107,5
113,8
109,4
-

99,8
100,2
99,8
99,3

86,0
79,0
105,0
88,2

6. dział 94
6.1. rozdz. 9495

531
531

2.285
-

2.285
2.285

1.897
1.897

679
679

357,3
357,3

83,0
-

83,0
83,0

279,4
279,4

1

2
część ogółem
1. dział 01
1.1. rozdz. 2712

budŜet
po zm.

wykon.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

6
91.574
1.798
1.798

1994 r.
w war.
1995 r.
7
91.897
1.711
1.711

5
90.707
1.757
1.757

8
127,4
134,3
134,3

9
1)
111,7
-

10
101,0
102,3
102,3

11
99,7
105,1
105,1

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278
1) nie przeliczono, poniewaŜ wg ustawy budŜetowej na 1995 r. środki zaplanowano dla Funduszu Pracy, a nie
dla Pomocy Społecznej.

W ustawie budŜetowej na 1995 została utworzona rezerwa celowa w wysokości
5.000 tys.zł, przeznaczona na dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie
pomocy dla osób bezdomnych oraz pomocy socjalnej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, a takŜe programu osłonowoaktywizującego dla pracowników b. PGR, obejmującego swoim zasięgiem kilka
wybranych województw (dział 86).
Z 275 umów o przyznaniu dotacji, szczegółowej analizie poddano 33, tj. 12%.
W przypadku dwóch, dotyczących realizacji programu pomocy socjalnej dla dzieci
i młodzieŜy z rodzin najuboŜszych, Komisja Opiniująca przyznała środki finansowe po 25 tys.zł - stowarzyszeniom (Młodzi Socjaldemokraci oraz Konwent Organizacji
Bezrobotnych i Pomocy Bezrobotnym), mimo braku wymaganej rekomendacji
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Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Kuratorium Oświaty oraz nie przedstawienia sprawozdań finansowych oraz opisowych
z działalności organizacji, jak teŜ aktualnych wyciągów z rejestru stowarzyszeń.
Stwierdzono, Ŝe Komisja Opiniująca nie posiadała ustalonego regulaminu działania.
Przekazanie środków nastąpiło przed zawarciem umów precyzujących warunki
wykorzystania dotacji.
W dziale 89 - RóŜna działalność - wydatki wyniosły 48.026,6 tys.zł tj. 102,4%
planu po zmianach oraz 99,6% planu po zmianach wraz z uzasadnionym
przekroczeniem. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodków szkolenia i wychowania
OHP oraz Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wyniosły 47.191,9 tys.zł,
zasiłki dla rodzin poborowych odbywających zastępczą słuŜbę wojskową stanowiły
464,6 tys.zł oraz dotacja dla zakładu budŜetowego "Dialog" 370 tys.zł.
W dziale 91 - Administracja państwowa - wydatkowano 29.852,6 tys.zł (99,8%
planu po zmianach oraz 99,2% planu po zmianach wraz z uzasadnionym
przekroczeniem). Główne wydatki w tym dziale poniesiono na:
- funkcjonowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej - 14.301 tys.zł (100,2%
planu po zmianach oraz 98,9% planu po zmianach uwzględniając uzasadnione
przekroczenie),
- współpracę naukowo-techniczną i gospodarczą z zagranicą - 5.581 tys.zł (99,8%
planu po zmianach) - główną pozycję wydatków stanowiła składka z tytułu
przynaleŜności Polski do Międzynarodowej Organizacji Pracy, w wysokości
4.443,8 tys.zł,
- realizację zadań projektu "promocja zatrudnienia i rozwój słuŜb zatrudnienia" obsługa poŜyczki Banku Światowego 9.052,6 tys.zł.
W dziale 91 wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 1.539 tys.zł, z tego
w centrali 810 tys.zł. W ramach tych wydatków Ministerstwo PiPS podpisało w dniu
30.12.1994 r. umowę z firmą Olivetti na zakup sprzętu komputerowego (aneksowaną
w dn. 17.02.1995 r.) o wartości 73.839 USD. Po uregulowaniu cła i opłat granicznych
wartość kontraktu wyniosła 229 tys.zł. Sprzęt komputerowy miał zostać dostarczony
do dnia 13.03.1995 r. Firma Olivetti z 25 dniowym opóźnieniem przekazała zakupiony
sprzęt, ponadto był on niekompletny, a jedna z trzech drukarek igłowych była
uszkodzona. Zarówno w treści umowy, jak i uzupełniającym ją aneksie strony nie
umieściły zapisu o moŜliwości naliczenia ewentualnych kar umownych za zwłokę
w dostawie sprzętu komputerowego, w związku z czym nie w pełni zabezpieczono
interesy budŜetu państwa. NaleŜy nadmienić, Ŝe umowa została zaakceptowana przez
radcę prawnego Ministerstwa. Firma Olivetti przekazała nieodpłatnie komputer
przenośny Philos 44, o wartości 6.000 zł, jako rekompensatę za niedotrzymanie
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terminu realizacji umowy. MPiPS w dniu 07.10.1995 r. podpisało z ww. firmą nowy
kontrakt na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla 39 ośrodków
szkoleniowych (TOR 10 - Projekt rozwoju małej przedsiębiorczości). Firma Olivetti
została wybrana jako ostateczny kontrahent w wyniku zorganizowania przez resort
przetargu ograniczonego. Wartość zakupu wyniosła 1.350 tys. USD, a termin realizacji
upływał z dniem 21.11.1995 r. Ustalono, Ŝe na koniec stycznia br. nie wszyscy adresaci
otrzymali sprzęt komputerowy, natomiast do 21 ośrodków przekazano sprzęt
i oprogramowanie niekompletne. Do dnia zakończenia kontroli, tj. 06.05.1996 r.
umowa nie została do końca zrealizowana i rozliczona pod względem finansowym.
Od początku realizacji projektu Promocji zatrudnienia i rozwoju słuŜb
zatrudnienia, tj. od 1991 r. do 1995 r., z kredytu Banku Światowego w kwocie
80 mln USD wydatkowano 11.464.610 USD, tj. 14,3%. Natomiast w badanym okresie,
tj. w 1995 r. wydatkowano 2.637.770 USD. Wydatki poniesione z tytułu odsetek
i opłat za tzw. gotowość, finansowane z budŜetu Ministerstwa Finansów, wyniosły
w 1995 r. 1.023.493 USD, a łącznie w latach 1991-1995 - 2.900.564 USD, co
stanowiło 25,3% wykorzystanej w tym okresie poŜyczki. W 1995 r. na sfinansowanie
wkładu Polski w koszty realizacji projektu "Promocja zatrudnienia i rozwoju słuŜb
zatrudnienia", czyli na obsługę poŜyczki, z budŜetu MPiPS wydatkowano
9.052,6 tys.zł, tj. 99,3% planu po zmianach (9.118 tys.zł).
W dziale 94 - Finanse - wydatkowano 1.896,8 tys.zł (83,0% planu po
zmianach). Środki przeznaczono na refundację umorzonych kredytów i odsetek od
kredytów udzielonych na zagospodarowanie dla absolwentów szkół wyŜszych
i zawodowych - w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.08.1983 r.
w sprawie zatrudnienia absolwentów1.
W ustawie budŜetowej na rok 1995 utworzono rezerwę celową w wysokości
54.787 tys.zł na dotacje na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych
realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin w rejonach
zagroŜonych wysokim bezrobociem strukturalnym. Tryb składania wniosków
oraz zasady przyznania dotacji z budŜetu państwa uregulowano w wydanym na
podstawie art. 19 ust. 2 ustawy budŜetowej na 1995 r. rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23.05.1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad
przyznawania dotacji1. Decyzją z dnia 24.05.1995 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
realizując postanowienia § 2 ww. rozporządzenia, podzielił całą kwotę z rezerwy
budŜetu państwa pomiędzy 27 województw, na terenie których występowały rejony
zagroŜone wysokim bezrobociem strukturalnym. Wielkość przyznanych kwot wahała
się od 106 tys.zł (województwo opolskie) do 6.940 tys.zł (województwo łódzkie).
Ustalone powyŜszą decyzją kwoty nie były korygowane.
1
1

Dz.U. Nr 53, poz. 234.
Dz.U. Nr 59, poz. 308
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W myśl rozporządzenia R.M. z dnia 23.05.1995 r. Minister PiPS zobowiązany
został do przedstawienia Radzie Ministrów w terminie do dnia 31.03.1996 r.
informacji o realizacji i finansowaniu ww. inwestycji dofinansowanych dotacją
w 1995 r. Ustalono, Ŝe do dnia 30.04.1996 r. nie opracowano powyŜszej informacji.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia
i nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- zabezpieczenia interesu budŜetu państwa poprzez umieszczanie w umowach
klauzuli dającej podstawę do naliczania kar umownych na wypadek nie
wywiązywania się kontrahentów z zadań określonych w umowie,
- terminowego odprowadzania uzyskanych dochodów do urzędu skarbowego,
- przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustalonymi
zasadami.
CZĘŚĆ 10 - KANCELARIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. - w części 10 - określone zostały dochody
w wysokości 1.373 tys. zł. Układ wykonawczy budŜetu Kancelarii Sejmu przewidywał,
Ŝe z tytułu usług dochody wyniosą 1.098 tys. zł, ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych - 260 tys. zł oraz z pozostałych źródeł - 15 tys. zł.
Wykonane dochody w 1995 r. wyniosły 2.681 tys. zł, co stanowiło 195,3%
planu oraz 114,6% wykonania w 1994 r.
Z tytułu usług świadczonych przez Kancelarię Sejmu uzyskano 1.366 tys. zł,
tj. 124,4% planu, w tym 1.072 tys. zł z opłat wniesionych przez Kancelarię Senatu za
zakwaterowanie senatorów w Domu Poselskim, a ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych 180 tys. zł, tj. 69,2% planu. Pozostałe dochody w wysokości 1.135 tys. zł
były 90-krotnie wyŜsze od planowanych i pochodziły m.in. ze spłat poŜyczek
mieszkaniowych zaciągniętych przez posłów (674 tys. zł), rozliczeń z lat ubiegłych
(268 tys. zł) oraz odszkodowań wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń (176 tys. zł).
Na koniec 1995 r. zaległości w realizacji naleŜności budŜetowych wyniosły
503 tys. zł, w tym 477 tys. zł z tytułu niespłaconych przez posłów poŜyczek
mieszkaniowych.
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Uzyskiwane w ciągu 1995 r. dochody odprowadzane były na rachunek Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w terminach określonych
w § 10
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. - w części 10 - budŜetu państwa określono
wydatki w wysokości 111.573 tys. zł, z tego 97.379 tys. zł przeznaczono na wydatki
bieŜące, 6.839 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych a 7.355 tys. zł na
sfinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym.
W trakcie roku budŜetowego Kancelaria zgłosiła Ministrowi Finansów
oszczędności w wydatkach budŜetowych w wysokości 5.333 tys. zł, z tego 5.044 tys. zł
w grupie wydatków bieŜących oraz 289 tys. zł w świadczeniach na rzecz osób
fizycznych. Minister Finansów stosownymi decyzjami zmniejszył plan wydatków
Kancelarii Sejmu do 106.240 tys. zł.
Zmiany i przeniesienia w planie wydatków budŜetowych były zgodne
z zasadami określonymi w Prawie budŜetowym, a wykonanie wydatków nie
przekroczyło kwot określonych w budŜecie.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

1

Wyszczególnienie

Wykon.
1994 r.

1995 r.

Wykon.
1994 r.
w war.
1995 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

budŜet
po zm.

wykon.

5

6

7

8

9

10

11

2

3

w/g
ustawy
budŜet.
4

część ogółem

75.967

111.573

106.240

98.697

97.086

129,9

88,5

92,9

101,7

75.967

111.573

106.240

98.697

97.086

129,9

88,5

92,9

101,7

75.967

111.573

106.240

98.697

97.086

129,9

88,5

92,9

101,7

1.

dział 99
(Administracja
państwowa)
1.1. rozdz. 9911
(Jednostki centralne)
Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W 1995 r. wydatki wyniosły 98.697 tys. zł, co stanowiło 92,9% planu po
zmianach oraz 129,9% nominalnego wykonania w 1994 r. W ujęciu realnym wydatki
w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. wzrosły o 1,7%.
Na koniec 1995 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.
Niewykorzystane środki budŜetowe w kwocie 261,6 tys. zł Kancelaria Sejmu
zwróciła na rachunek budŜetu państwa w terminie określonym w § 43 ust. 5 pkt 3
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rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa.
W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano wydatki w kwocie
6.339 tys. zł, co stanowiło 96,6% budŜetu po zmianach oraz 136,5% wykonania
1994 r.
Wydatki bieŜące wyniosły 85.003 tys. zł, tj. 92,1% budŜetu po zmianach oraz
136,5% wykonania 1994 r.
Dominującą pozycję wydatków bieŜących (47,2% tj. 40.135 tys. zł) stanowiły
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Kancelarii Sejmu i Prezydium Sejmu
oraz ryczałty poselskie (łącznie z refundacją).
Przyznany na 1995 r. limit wynagrodzeń osobowych pracowników Kancelarii
Sejmu w wysokości 19.264 tys. zł wykorzystany został w 100% przy jednoczesnym
wykorzystaniu etatów kalkulacyjnych w 98,1%.
W 1995 r. przeciętne zatrudnienie w Kancelarii w przeliczeniu na pełne etaty
wyniosło 1.114 osób (w 1994 r. - 1.100 osób) i było niŜsze od załoŜonego o 21 osób.
Przeciętna płaca miesięczna wraz z nagrodami wyniosła w 1995 r. 1.510 zł i była
wyŜsza niŜ w 1994 r. o 38,3%. W 1995 r. na poziom przeciętnego wynagrodzenia
wpłynęło równieŜ wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Za
199.854 godziny nadliczbowe wypłacono pracownikom 1.575 tys. zł, przy czym
najwięcej godzin nadliczbowych, bo aŜ 31,2% przepracowali zatrudnieni w Kancelarii
Sejmu kierowcy. Przeciętnie na 1 kierowcę przypadało w ciągu miesiąca 130 godzin
nadliczbowych (w 1994 r. - 121 godzin).
Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Kancelaria
Sejmu odprowadzała w terminach określonych w art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W toku kontroli stwierdzono pięć przypadków pobrania z rachunku bankowego
środków na wynagrodzenia bez jednoczesnego opłacenia naleŜnych składek na rzecz
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 9
Prawa budŜetowego stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej. Z opóźnieniem
czternastodniowym przekazane zostały składki od środków pobranych na wypłatę
pracownikom tzw. 13-tej pensji, z dwudniowym - składki od ryczałtów poselskich za
marzec 1995 r., z jednodniowym - składki od ryczałtów poselskich za luty, maj oraz
sierpień 1995 r.
ZałoŜone w ustawie budŜetowej na 1995 r. środki na wydatki majątkowe
w kwocie 7.355 tys. zł zostały w 100% przekazane na bankowy rachunek inwestycyjny
i łącznie z pozostałością środków niewykorzystanych w latach poprzednich oraz
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naliczonymi przez bank odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku
inwestycyjnym stanowiły kwotę 9.630 tys. zł.
W 1995 r. nakłady inwestycyjne Kancelarii Sejmu wyniosły 5.936 tys. zł i były
o 19,3% niŜsze od planowanych, przy czym:
- na inwestycje budowlane - 692 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach oraz 20,7%

kwoty załoŜonej pierwotnie,
- na zakupy inwestycyjne - 5.244 tys. zł, tj. 78,8% planu po zmianach oraz 130,4%

kwoty załoŜonej pierwotnie.
Na koniec 1995 r. stan środków obrotowych działalności inwestycyjnej wynosił
3.295 tys. zł i był ponad dwukrotnie wyŜszy od stanu na koniec 1994 .r
(o 1.677 tys. zł). Wzrost ten wynikał głównie z niepodjęcia przez Kancelarię prac
związanych z modernizacją sieci energetycznej zasilającej obiekty sejmowe, z uwagi
na brak dokumentacji projektowej. W 1995 r. na zadanie to przekazano z budŜetu
środki w wysokości 2.845 tys. zł, zaś umowę na prace projektowe Kancelaria Sejmu
zawarła z Biurem Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" w Poznaniu
dopiero w dniu 7 listopada 1995 r. z terminem wykonania prac w ciągu 46 tygodni.
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte przez Szefa Kancelarii
Sejmu działania dla prawidłowego wdraŜania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, w tym powołanie Pełnomocnika do Spraw Zamówień
Publicznych, utworzenie Komisji Przetargowej, określenie w przepisach
wewnętrznych zasad i trybu zawierania umów cywilno-prawnych przez Kancelarię
Sejmu. W toku kontroli stwierdzono jednak przypadki nieprzestrzegania zasad
wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, dotyczących
określania kryteriów oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców
i wykonawców, formy zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego oraz
zasad zabezpieczenia naleŜytego wykonania umów na roboty budowlane, co zgodnie
z art. 57 ust. 1 pkt 14 Prawa budŜetowego, stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej.
Na przykład:

- przy zamówieniach na dostawy środków trwałych, prowadzonych w trybie

negocjacji z zachowaniem konkurencji, w dwóch przypadkach, w toku
postępowania, dokonano zmian kryteriów oceny ofert, przez co naruszony został art.
24 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (zamówienia na dostawę
kserokopiarek dla potrzeb Wydawnictwa Sejmowego),
- przekazano firmie projektowej kwotę 4,6 tys. zł za opracowanie dokumentacji

technicznej w zakresie zabudowy podcienia Domu Poselskiego, bez uprzednio
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zawartej z firmą umowy na w/w prace projektowe, przez co naruszony został art. 73
oraz art. 74 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych,
- przy udzielaniu czterech zamówień na roboty budowlane nie zachowano

postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do
których konieczne jest zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, oraz form
tego zabezpieczenia, o czym stanowi art. 75 ust. 3 ustawy o zamówieniach
publicznych. W dwóch przypadkach nie potrącono z faktur przejściowych
określonych w umowach kwot zabezpieczenia.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Kancelarię Sejmu. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, z uwagi na ich
niewielkie rozmiary i skalę, nie miały istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania zasad, trybu i formy postępowania, ustalonych przepisami art. 24 ust.

1, art. 73, art. 74 ust. 1 oraz art. 75 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych,
- planowania środków na roboty budowlane w wysokości odpowiadającej realnemu

zapotrzebowaniu w roku budŜetowym, przy uwzględnieniu czasu trwania procedur
poprzedzających proces inwestycyjny, a takŜe przewidywanego czasu realizacji.

CZĘŚĆ 11 - KANCELARIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. nie przewidywała dochodów Kancelarii Senatu.
Osiągnięte nieplanowane dochody wyniosły - 54,5 tys. zł i stanowiły 57,6% dochodów
uzyskanych w 1994 r. Podstawowym źródłem dochodów były odsetki od udzielonych
ze środków budŜetowych poŜyczek dla 64 senatorów, na podstawie uchwały
Prezydium Senatu o pomocy socjalnej dla senatorów. Z tego tytułu w 1995 r. dochody
wyniosły 40,3 tys. zł i stanowiły 74% ogółu dochodów. Pozostałe dochody pochodziły
przede wszystkim ze sprzedaŜy składników majątkowych i wydawnictw senackich.
W 1995 r. w dwóch przypadkach niezgodnie z terminami określonymi
w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie
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szczegółowych zasad i trybu wykonania budŜetu państwa odprowadzono dochody
w łącznej wysokości 11,1 tys. zł na rachunek urzędu skarbowego z 6 i 9 dniowym
opóźnieniem oraz bezzasadnie nie odprowadzono kwoty w wysokości 177,12 zł, która
wpłynęła na rachunek Kancelarii z tytułu rozliczenia biura senatorskiego z lat
ubiegłych. Z tytułu niewykorzystanej w 1995 r. dotacji na zadania zlecone
z opóźnieniem 10 dniowym w lutym 1996 r. odprowadzono środki w wysokości
80,1 tys. zł zwrócone przez jednostki niepaństwowe.

Wydatki
W części 11 (Kancelaria Senatu) ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła plan
wydatków w wysokości 37.282 tys. zł z tego: 21.618 tys. zł na wydatki bieŜące,
1.752 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 7.046 tys. zł na dotacje,
a 6.866 tys. zł na sfinansowanie zadań o charakterze majątkowym. W ramach
wydatków, w ustawie budŜetowej, przewidziano środki w wysokości 12.496 tys. zł na
dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania zlecone w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą, w tym 5.450 tys. zł na cele inwestycyjne.
W toku realizacji budŜetu Kancelaria Senatu zgłosiła Ministrowi Finansów
niŜsze o 1.000 tys. zł od planowanych wydatki w grupie wydatków bieŜących
i Minister Finansów stosowną decyzją zmniejszył plan do wysokości 20.618 tys. zł.
Informując Ministra Finansów o niŜszych od planowanych wydatkach,
wskazano jednocześnie sześć konkretnych placówek słuŜby zdrowia, którym w opinii
Prezydium Senatu naleŜy zwiększyć środki i określono wysokość środków dla kaŜdej
placówki. Rezerwy celowe w budŜecie zwiększone w wyniku niewykorzystania
środków w Kancelarii Senatu, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo budŜetowe,
przeznaczone są na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
budŜetowej nie mógł być dokonany w okresie uchwalania budŜetu i dysponentem
rezerwy, zgodnie z art. 46 ust. 3 cytowanej ustawy, jest Minister Finansów.

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli nie znajduje natomiast formalnego
uzasadnienia wskazywanie Ministrowi Finansów celów na jakie mogą być
przeznaczone środki z tytułu zmniejszonych wydatków Kancelarii Senatu.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Wyko-

1995 r.
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22258
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93,5
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8780
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99,8
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142,1

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W 1995 r. wydatki wyniosły 35.660 tys. zł i stanowiły 95,6% kwoty wynikającej
z ustawy, 98,3% planu po zmianach oraz 146,8% wykonania w 1994 roku a w cenach
realnych - 114,9%.
Na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą wydatkowano 12.474 tys. zł w tym
5.450 tys. zł na zadania inwestycyjne oraz 7.024 tys. zł - na wydatki bieŜące, co
w stosunku do wydatków na ten cel poniesionych w 1994 r. stanowiło odpowiednio:
wydatki inwestycyjne - 397,8%, wydatki bieŜące - 127,7%.
Na sfinansowanie bieŜących wydatków oraz świadczeń na rzecz osób
fizycznych w tych organach przeznaczono w 1995 r. 21.770 tys. zł, co w stosunku do
wykonania w 1994 r. stanowiło 132,3%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.416 tys. zł i
stanowiły 147,7% takich wydatków w 1994 r.
Środki przeznaczone na inwestycje (bez środków na zadania zlecane
jednostkom niepaństwowym) wykorzystane zostały w 100%, z czego 67,9%
przeznaczono na zakupy środków trwałych, a 32,1% pozostawiono na rachunku
inwestycyjnym na 1996 r.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły w 1995 r.
9.096 tys. zł i stanowiły 41,8% wydatków bieŜących Kancelarii.

Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Senatu wyniosło w 1995 r. 313,57 etatu
i było wyŜsze o 3,3% niŜ w 1994 r. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło natomiast
w 1995 r. 1.575 zł, w tym pracowników Kancelarii (bez członków kierownictwa)
1.459 zł i było wyŜsze od przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r. o 33.5%.
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W ramach zakupu towarów i usług (§ 28, 29 oraz 31-37 klasyfikacji
budŜetowej) wydatkowano 7.079 tys. zł, co stanowiło 95,3% planu wg ustawy
budŜetowej, 96,4% planu po zmianach oraz 111,7% wykonania w 1994 r.
W 1995 r. zmniejszeniu uległy w stosunku do 1994 r. wydatki na podróŜe
słuŜbowe krajowe z 1.810 tys. zł do 1.753 tys. zł, w tym zwłaszcza koszty
zakwaterowania senatorów w Domu Poselskim i hotelu "Solec" z 1.518 tys. zł do
1.346 tys. zł. Wzrost wydatków dotyczył natomiast podróŜy słuŜbowych zagranicznych
z 381,5 tys. zł w 1994 r. do 607,4 tys. zł w 1995 r. W 1995 r. liczba osób
odbywających podróŜe zagraniczne wyniosła ogółem 333 (w 1994 r. - 296), w tym 225
(w 1994 r. - 192) senatorów oraz 108 (w 1994 r. - 104) pracowników Kancelarii.
Na sfinansowanie kosztów remontów pomieszczeń Kancelarii Senatu
wydatkowano w 1995 r. - 553 tys. zł, co w stosunku do 1994 r. stanowiło 131,7%.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe roboty wartości 225 tys. zł nie były przewidywane
w planie remontów, a konieczność ich przeprowadzenia w pilnym terminie skłoniła do
zastosowania przy wyborze wykonawcy formy przetargów ograniczonych. W tej
formie zlecono w 1995 r. między innymi przeprowadzenie naprawy elewacji
kamiennej tarasu wartości 56,9 tys. zł, elewacji kamiennej budynku wartości 14 tys. zł
oraz prac remontowo-malarskich wartości 117 tys. zł.
Środki w wysokości 258 tys. zł przeznaczone zostały na opłacenie prac
zleconych, w tym opracowanie ekspertyz i opinii związanych z pracą legislacyjną
Senatu. Np. w 1995 r.zatrudniono w trybie umów zleceń 4 osoby, którym powierzono
przez okres całego roku (z krótkimi przerwami) prowadzenie spraw związanych
z załatwianiem skarg i interwencji wpływającymi do senatorów i Senatu.
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli nie znajduje uzasadnienia celowość zatrudniania w
tej formie pracowników w dłuŜszych okresach (nawet rocznych) dla realizacji
bieŜących zadań Kancelarii, przy jednoczesnym niewykorzystaniu limitu zatrudnienia.
Wydatki w ramach funduszu dyspozycyjnego (§ 84) wyniosły w 1995 r.
3.875 tys. zł. i wzrosły w stosunku do 1994 r. o 18,4%. W ramach tych środków kwota
w wysokości 3.660 tys. zł przeznaczona została na pokrycie kosztów prowadzenia biur
senatorskich w terenie. W ocenie NIK nie znajduje natomiast formalnego
uzasadnienia, wypłacenie w ramach środków funduszu dyspozycyjnego nagród dla
pracowników innych jednostek budŜetowych. Współdziałanie z Senatem naleŜało do
zakresu obowiązków tych pracowników, a wypłacane osobom fizycznym środki
pienięŜne, zgodnie z uchwałą nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie
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klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej1, stanowią
wynagrodzenia i stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia
1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych oraz innych
przychodów i rozchodów planowanie i realizacja wydatków na wynagrodzenia
powinny dotyczyć paragrafów klasyfikacji budŜetowej dla tego przewidzianych. Np.
w 1995 r. Kancelaria Senatu dla pracowników innych jednostek, a w szczególności
Kancelarii Sejmu, BOR, Lecznicy MZiOS wypłaciła w formie nagród środki
w wysokości 17 tys. zł.
W toku kontroli stwierdzono naleŜytą staranność Kancelarii Senatu przy
rozliczaniu dotacji przyznanych jednostkom niepaństwowym na realizację bieŜących
zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą.
Na 13 stowarzyszeń, które otrzymały w 1995 r. środki dotacji Kancelaria
przeprowadziła kontrolę w 12 jednostkach, w których sprawdzono prawidłowość
wykorzystania i rzetelność udokumentowania wydatków.
Uwagi dotyczyły natomiast nieprzestrzegania, wynikającej z art. 29 ust. 2
ustawy - Prawo budŜetowe, zasady proporcjonalnego finansowania inwestycji
w stosunku do zaciągniętych zobowiązań finansowych i przekazywania kolejnych rat
dotacji na zadania inwestycyjne pomimo, Ŝe Stowarzyszenie "Wspólnota Polska",
któremu zlecono takie zadania, nie wykorzystało wcześniej przekazanych środków.
Pozwoliło to na lokowanie przekazanych środków na rachunkach bankowych
i przeznaczanie dochodów z tytułu odsetek na działalność statutową
Stowarzyszenia.W 1995 r. z przekazanych na działalność inwestycyjną środków
w wysokości 5.450 tys. zł, na koniec roku pozostały niewykorzystane środki
w wysokości 2.614 tys. zł. Z tytułu ulokowania środków inwestycyjnych na
terminowych rachunkach bankowych odsetki w wysokości 169,8 tys. zł
Stowarzyszenie przekazało na własną działalność statutową.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Kancelarię Senatu.
1

MP Nr 15, poz. 85; 1985 r. Nr 16, poz. 126; 1986 r. Nr 27, poz. 184; 1987 r. Nr 9, poz. 78; 1990 r. Nr 46,
poz. 350.
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Wnioski NajwyŜszej Izby Kontroli dotyczyły braku formalnego uzasadnienia
dotyczącego wskazywania Ministrowi Finansów celów, na jakie mają być
przeznaczone środki z tytułu zmniejszonych wydatków Kancelarii, nieuzasadnionego
wypłacania nagród pracownikom innych jednostek oraz nadmiernego w stosunku do
potrzeb przekazywania środków dotacji na zadania inwestycyjne zlecone jednostkom
niepaństwowym. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Szef Kancelarii
Senatu podzielił stanowisko NIK i podjął działania dotyczące m.in. uregulowania
zasad przekazywania środków jednostkom niepaństwowym.

CZĘŚĆ 12 - TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. nie przewidywała w części 12 dochodów, bowiem
stosownie do art. 49 uchwały Sejmu R.P. z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 39,
poz. 184 ze zm.) koszty postępowania przed Trybunałem ponosi Skarb Państwa. Nie
planowano równieŜ dochodów z innych źródeł. W 1995 r. Trybunał Konstytycyjny
zrealizował dochody budŜetowe w wysokości 2,1 tys. zł. Źródłem dochodów był zwrot
nieprawidłowo naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w 1994 r.
Wydatki
Ustawa budŜetowa na rok 1995 określiła w części 12 budŜetu państwa - plan
wydatków Trybunału Konstytucyjnego w wysokości ogółem 4.728 tys. zł, w tym:
4.456 tys. zł przeznaczono na wydatki bieŜące, 270 tys. zł na wydatki majątkowe oraz
2 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykon
w

1995 r.

Wykon.
1994 r.

6:3

6:4

6:5

6:7
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1994 r.
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1995 r.
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%

%
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część ogółem

8.865

4.728

4.728
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88,7
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8.865

4.728

4.728

4.193

11.329

47,3
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88,7
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8.865

4.728

4.728

4.193
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47,3

88,7
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37,0

1

1.

budŜet
po zm.

w/g
ustawy
budŜet.
4

dział 99

1.1. rozdz. 9912
Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W trakcie realizacji budŜetu w 1995 r. dokonano jednorazowo przeniesień
planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budŜetowej na podstawie
art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budŜetowe.
W wyniku wprowadzonych zmian, planowana ogólna kwota wydatków
Trybunału na rok 1995 pozostała niezmieniona i wynosiła 4.728 tys. zł.
W 1995 r. na rachunek bieŜący Trybunału Konstytucyjnego, Minister Finansów
przekazał środki w wysokości 4.710 tys. zł.
Wydatki budŜetowe Trybunału Konstytucyjnego w 1995 r. wyniosły
4.193 tys. zł, z czego 3.922 tys. zł przeznaczono na wydatki bieŜące, 270 tys. zł na
wydatki majątkowe, a jeden tysiąc złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Niewykorzystana w 1995 r. kwota 517 tys. zł zwrócona została na rachunek
budŜetu państwa.
Zrealizowane wydatki stanowiły 88,7% kwoty ujętej w ustawie budŜetowej
i 89,0% kwoty przekazanej przez Ministra Finansów. W stosunku do 1994 r. wydatki
1995 r. były niŜsze o 52,7% co wynikało ze stosunkowo wysokich wydatków 1994 r.
związanych z finansowaniem adaptacji i wyposaŜenia siedziby Trybunału.
Główną pozycję w wydatkach Trybunału stanowiły wydatki z tytułu
wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2.321 tys. zł, tj. 55,4% wydatków
ogółem.Wydatki na materiały i wyposaŜenie stanowiły kwotę 589 tys. zł, tj. 14,1%
wydatków ogółem, wydatki z tytułu usług materialnych 387 tys. zł, tj. 9,2% wydatków
ogółem.

Na rachunek środków inwestycyjnych w 1995 r. przekazano, zgodnie z planem
finansowym 270 tys. zł.
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Korzystając ze środków na rachunku inwestycyjnym pochodzących z okresów
poprzednich oraz zwiększeń wynikających z oprocentowania kwot na rachunku,
w 1995 r. sfinansowano zakupy środków trwałych na kwotę 489,6 tys. zł. W toku
kontroli nie stwierdzono udzielania przez Trybunał zamówień w trybie niezgodnym
z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych .
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 65 etatów, co stanowiło 91,5% etatów
kalkulacyjnych. W porównaniu z rokiem 1994 liczba pracowników Trybunału
zwiększyła się średnio o 16 etatów, tj. o 32,6%.
Wydatki obejmujące wynagrodzenie osobowe oraz nagrody z zakładowego
funduszu nagród wyniosły w 1995 r. - 1.585 tys. zł i stanowiły 88,4% planu po
zmianach (1.792 tys. zł). W stosunku do wydatków z tytułu wynagrodzeń w roku
1994 (999 tys. zł) wydatki na wynagrodzenia zrealizowane w roku 1995 były wyŜsze
o 58,7% (1.585 tys. zł), a w stosunku do wydatków ustalonych w ustawie budŜetowej
(1.809 tys. zł) stanowiły 87,6%.
Odpowiednio przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 1995 r. wyniosło
w Trybunale kwotę 2.020,59 zł (bez wypłat zaległych za okres 1.01.1993 r. 31.03.1993 r.) i w stosunku do ustawy budŜetowej (2.123,24 zł) było niŜsze o 4,8%.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Trybunał Konstytucyjny.
Wnioski NIK dotyczyły jedynie:
- zatwierdzenia zakładowego planu kont w zakresie przyjętych zasad księgowania
w formie wewnętrznego aktu prawnego,
- przestrzegania terminu poświadczenia przez Narodowy Bank Polski stanu środków
na rachunkach bieŜących i stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia ujmowanych
w sprawozdaniu Rb-23.

CZĘŚĆ 13 - MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU
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Dochody
Ustalona w cz. 13 ustawy budŜetowej na 1995 rok kwota dochodów
budŜetowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu wynosiła łącznie 118.150 tys.zł
i w ciągu roku budŜetowego nie została zmieniona. Zrealizowano ją w łącznej
wysokości 116.634 tys.zł, co stanowiło 98,7% planu. Wykonanie planu dochodów
części 13 było więc wyŜsze o 1.516 tys.zł od kwoty ustalonej w budŜecie.
Podstawowymi źródłami dochodów budŜetowych resortu były wpływy w dziale
97 - RóŜna działalność, rozdział 9716 - prywatyzacja, które stanowiły 97,2%
faktycznie uzyskanych dochodów.

Realizację dochodów budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

SprzedaŜ akcji i udziałów Skarbu Państwa

Plan

Wykonanie

%

30.000

27.100

90,6

8.000

5.174

64,7

72.000

80.683

112,1

SprzedaŜ likwidowanych przedsiębiorstw i części
składników majątkowych
Leasing i dzierŜawa
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań
Ogółem

110.000
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113.233

102,9

W 1995 r. do budŜetu państwa w cz. 13 wpłynęła z tytułu prywatyzacji kwota
o 3.233 tys.zł wyŜsza niŜ planowano, pomimo iŜ nie zostały w pełni wykonane
przewidywane dochody z tytułu sprzedaŜy akcji i udziałów Skarbu Państwa
(o 2.830 tys.zł mniej) oraz z tytułu sprzedaŜy likwidowanych przedsiębiorstw i części
składników majątkowych (mniej o 2.826 tys.zł)
Dochody z prywatyzacji na etapie planowania zostały przez Ministerstwo
Przemysłu i Handlu zaniŜone, szczególnie w pozycji wpływów z tytułu leasingu
i dzierŜawy. Świadczy o tym fakt przekroczenia o 8.683 tys.zł, tj. o 12,1% kwoty
ustalonej w planie, pomimo wzrostu zaległości we wnoszeniu opłat przez podmioty
gospodarcze. Na koniec roku 1995 zaległości te wynosiły 20.174 tys.zł i były wyŜsze
o 7.485 tys.zł, tj. o 59,1% niŜ na początku roku. Stanowiły one 28,0% planowanych na
1995 r. dochodów z tytułu leasingu i dzierŜawy. Nie ściągnięte kwoty dotyczyły
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24 (spośród 219) spółek, z których 14 nie regulowało terminowo zobowiązań od co
najmniej 2 lat.
Pomimo, iŜ w IV kw. 1995 r. powołany przez Ministra Przemysłu i Handlu
Zespół ds. Umów o korzystanie z mienia Skarbu Państwa wnioskował o rozwiązanie
umów z 7 spółkami, to do czasu zakończenia kontroli w maju 1996 r. w sprawach tych
nie zapadły ostateczne decyzje.
Pozostałe dochody w kwocie 3.401 tys.zł, tj. 2,9% całości stanowiły wpływy
z działów 01 - Przemysł - 73 tys.zł, 61 - Handel wewnętrzny - 743 tys.zł, 89 - RóŜna
działalność - 883 tys.zł, 90 - Dochody od osób prawnych i fizycznych - 905 tys.zł i 91 Administracja państwowa - 797 tys.zł.

Wydatki
Wydatki budŜetowe na 1995 r. ustalono w ustawie budŜetowej na kwotę
672.609 tys.zł. Wydatki te, w ciągu roku budŜetowego, zostały podwyŜszone przez
Ministra Finansów o 95,7% (643.808 tys.zł) tj. do kwoty 1.316.417 tys.zł. Kwota
zwiększenia dotyczyła głównie wydatków w dziale 96 - Dotacje na finansowanie
zadań gospodarczych, które wzrosły z kwoty 505.839 tys.zł do 1.108.799 tys.zł,
tj. o 602.960 tys.zł, tzn. o 119,2%. Były to dotacje podmiotowe, przeznaczone na
restrukturyzację zadłuŜenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Wykonanie wydatków w części 13 budŜetu państwa w 1995 r. wyniosło
1.317.633 tys.zł, tj. 100,1% kwoty ustalonej w budŜecie po zmianach. Przekroczenie
planu wydatków po zmianach o 0,1%, tj. o 1.216 tys.zł związane było z otrzymaniem na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
dodatkowych środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej dodatkowych kwot bez wprowadzenia formalnych zmian planu przez Ministra
Finansów.
W porównaniu do 1994 r. wydatki były wyŜsze o 598.720 tys.zł, tj. o 83,3%,
a w cenach realnych o 43%.
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Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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91

1
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Kol. 7 = kol 3 x 1,278

Podstawową pozycję wykonanych wydatków budŜetowych w 1995 r. stanowiły
dotacje na finansowanie zadań gospodarczych, które wynosiły 84,2% wydatków
ogółem.
Z kwoty 737.290 tys.zł stanowiącej wydatki na inne dotacje, 603.415 tys.zł
przeznaczone zostało na restrukturyzację zadłuŜenia z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne dla 65 przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa,
w stosunku do których do dnia 31 grudnia 1994 r. uprawomocniły się postanowienia
sądu o zatwierdzeniu układu. Ponadto przeznaczono kwotę 128.545 tys.zł na
utrzymanie mocy produkcyjnych w 38 podmiotach gospodarczych przemysłu
obronnego.
Z dokumentów będących w dyspozycji MPiH wynika, Ŝe likwidowane
z udziałem środków budŜetowych Kopalnie Soli "Machów" i "Bochnia" przekroczyły
wskaźnik przyrostu przeciętnych wynagrodzeń określonych przez Komisję Trójstronną
ds. Społeczno-Gospodarczych odpowiednio o 15,3 i 3,1%. Naruszono w ten sposób
§ 13 Zarządzenia Nr 11/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26.06.1995 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych
dla górnictwa1.
Z działu 01 - Przemysł, na inwestycje centralne zrealizowano dotacje w łącznej
wysokości 62.650 tys.zł. Na 9 inwestycji ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do
ustawy budŜetowej na 1995 r., 3 przewidziano do zakończenia w 1995 r. Faktycznie
zakończone zostały dwie inwestycje centralne: Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.,
KWK "Jaworzno" - zagospodarowanie odpadów oraz Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo - budowa gazociągu Kutno-Gostynin-Gustorzym (Brześć Kujawski).
Nie została natomiast zakończona inwestycja pod nazwą Rudzka Spółka Węglowa
S.A., KWK "Zabrze-Bielszowice" - rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej
Węgla, etap II b, w Rudzie Śląskiej. Inwestor Rudzka Spółka Węglowa, KWK
1

Zarządzenie niepublikowane

75
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"Zabrze-Bielszowice" otrzymał przewidzianą w załączniku do nr 6 do ustawy
budŜetowej na 1995 r. kwotę w formie dotacji z budŜetu w wysokości 6.000 tys.zł,
a wykorzystał ją w kwocie 5.564 tys.zł, tj. w 92,7%.
W dziale 61 - Handel wewnętrzny, w planie budŜetu po zmianach, ustalono
kwotę 84.482 tys.zł, a wykonano 85.295 tys.zł, tj. 101,0%, w tym w rozdziale 6182 Państwowa Inspekcja Handlowa odpowiednio 20.530 tys.zł i 21.206 tys.zł, tj. 103,3%
oraz w rozdziale 6597 - Gospodarstwa pomocnicze odpowiednio 62.455 tys.zł i 62.638
tys.zł, tj. 100,3%. Uzasadnione przekroczenie planu wydatków w dziale 61 wynika
z realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r..
Ministerstwo Przemysłu i Handlu przekazując dotację na realizację zadań
państwowych przez jednostki niepaństwowe zawarło 4 umowy z Federacją
Konsumentów - Radą Krajową na kwotę ogółem 535 tys.zł oraz dwie umowy
z Fundacją - Konsumenckim Instytutem Jakości na kwotę ogółem 132,5 tys.zł, co daje
łączną kwotę 670,2 tys.zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy budŜetowej na
1995 r. kwota dotacji na ww. cel została ustalona dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu
w wysokości 550 tys.zł. Z powyŜszego wynika, Ŝe kwota dotacji została zwiększona
o 120,2 tys.zł, tj. o 21,9%.
Wydatki w dziale 83 - Kultura i Sztuka ustalono w budŜecie po zmianach
w wysokości 931 tys.zł, a wykonano w kwocie 960 tys.zł, tj. w 103,2%. Kwota ta
uwzględnia przekroczenie wydatków, wynikających z art. 38 ustawy budŜetowej na
rok 1995. Ww. środki przeznaczono dla Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu
i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.
Wydatki w dziale 89 - RóŜna działalność ustalono w budŜecie po zmianach
w wysokości 8.862 tys.zł, a wykonano w kwocie 9.031 tys.zł, tj. w 101,9%, w tym dla
Okręgowych Inspektoratów Gospodarki Energetycznej kwoty te odpowiednio wyniosły
5.159 tys.zł i 5.328 tys.zł, co oznacza wykonanie w 103,4% oraz na pozostałą
działalność odpowiednio 3.063 tys.zł i 3.063 tys.zł, co oznacza wykonanie w 100%.
Wydatki w dziale 89 równieŜ uwzględniają przekroczenia wynikające z art. 38
ustawy budŜetowej na 1995 r. W rozdziale 8995 - Pozostała działalność, wydatki
w kwocie 1060 tys.zł przeznaczono na likwidację jednostek badawczo-rozwojowych
i zakładów budŜetowych. Wg stanu na 31 grudnia 1995 r. na 134 jednostki badawczorozwojowe, nad którymi nadzór pełnił Minister Przemysłu i Handlu, w stanie
likwidacji znajdowało się 10 jednostek, a 7 zostało zlikwidowanych.
Kontrola ujawniła, Ŝe w toku realizacji wydatków na likwidację jednostek
badawczo-rozwojowych naruszono zasadę określoną w art. 42 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo budŜetowe, zgodnie z którą dotacje ze środków budŜetowych udzielone
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do końca lutego następnego roku.
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W odniesieniu do prowadzonej przez b. Agencję Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw likwidacji Resortowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

"Chemoautomatyka" (na podstawie umowy z MPiH) stwierdzono, Ŝe przekazane
Agencji w 1994 r. środki finansowe nie zostały rozliczone, ani na koniec 1994 r., ani
w 1995 r. W dniu 31 grudnia 1995 r. nadwyŜka przekazanych środków wynosiła
17.383 zł i do czasu zakończenia kontroli w maju 1996 r. nie została zwrócona.
Problem przewlekłości postępowania likwidacyjnego wystąpił takŜe
w odniesieniu do Ośrodka Doskonalenia Kadr MPiH w Warszawie postawionego
w stan likwidacji 10 października 1994 r. z pierwotnym terminem zakończenia
30 czerwca 1995 r. W dniu 1 września 1995 r. przesunięto termin likwidacji na
30 września 1995 r. PrzedłoŜone przez Likwidatora w dniu 15 marca 1996 r.
sprawozdanie z likwidacji, do dnia 10 maja 1996 r. nie zostało rozpatrzone
i zatwierdzone przez MPiH. Ze sprawozdania Likwidatora wynika, Ŝe szacowane
koszty likwidacji na kwotę 552 tys.zł zostaną przekroczone i wyniosą około 601 tys.zł.
Wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa ustalone w budŜecie po
zmianach w wysokości 14.360 tys.zł zostały wykonane w kwocie 14.584 tys.zł,
tj. w 101,6%. Wydatki w tym dziale uwzględniają przekroczenia wynikające
z realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej strefie budŜetowej w 1995 r.
Kalkulacyjna liczba etatów na 1995 r. wyniosła 3.628. Faktyczne zatrudnienie
wyniosło 3.020, co stanowiło 83,2% przyznanych etatów oraz było niŜsze o 64 etaty
w stosunku do 1994 r. Przeciętne wynagrodzenie w resorcie przemysłu i handlu
wyniosło w 1995 r. 792 zł (na jednego zatrudnionego i było wyŜsze o 35,2% od
przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r. (586 zł).
Gospodarka pozabudŜetowa
Planowane dochody po zmianach, zakładów budŜetowych (bez instytucji
kultury) ustalone były na 1995 r. w wysokości 7.818 tys.zł, a wydatki 7.650 tys.zł.
Wykonano je natomiast odpowiednio w kwocie 6.660 tys.zł, tj. w 85,2% i 6.700 tys.zł,
tj. 87,6%. W zakresie przychodów nastąpił znaczny, bo o 20% spadek wpływów
z usług zakładów budŜetowych - z planowanej kwoty 7.818 tys.zł do 6.255 tys.zł.
Do czasu zakończenia kontroli Minister Przemysłu i Handlu nie podjął decyzji
o likwidacji w stosunku do zakładów budŜetowych, które w 1995 r. wykazały ujemny
wynik finansowy. Obowiązek podjęcia takiej decyzji wynika z postanowień § 3
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów
budŜetowych1.

Dotyczyło to:
- Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Kadr Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krośnie (ujemny wynik finansowy 4,7 tys.zł),
- Ośrodka Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Łodzi (ujemny wynik finansowy
3,4 tys.zł).
Planowane dochody gospodarstw pomocniczych na 1995 r. po zmianach zostały
ustalone w wysokości 198.850 tys.zł (w tym dotacja z budŜetu 62.455 tys.zł),
a wydatki w wysokości 144.140 tys.zł oraz wpływy z zysku do budŜetu państwa
w wysokości 7.073 tys.zł.
Przychody wykonano w wysokości 213.143 tys.zł, tj. w 107,2%, a rozchody
w wysokości 148.686 tys.zł, tj. w 103,2%. Wpływy z zysku do budŜetu wyniosły
921 tys.zł, co stanowiło 13,0% planu po zmianach.
Na niewykonanie planowanych wpłat do budŜetu miała wpływ niŜsza od
zakładanej sprzedaŜ zapasów rezerw państwowych. Na planowaną kwotę 7.000 tys.zł
wykonano 576 tys.zł, tj. 8,2%.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, zwracając jednak uwagę na następujące
nieprawidłowości:
- zaniŜenie planu dochodów budŜetowych,
- utrzymywanie się zaległości w ściąganiu naleŜności z tytułu odpłatnego korzystania
przez spółki z mienia Skarbu Państwa,
- naruszenie wynikających z prawa budŜetowego zasad gospodarki finansowej
w zakresie udzielania dotacji,
- niewyegzekwowanie od Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w likwidacji niewykorzystanej nadwyŜki kwoty dotacji przekazanej na likwidację
Resortowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Automatyki "Chemoautomatyka"
w Warszawie,
- naruszenie przez likwidatorów Kopalni Soli "Machów" i "Bochnia" postanowień
zarządzenia nr 11/95 Ministra Przemysłu i Handlu w części dotyczącej wskaźników
wzrostu wynagrodzeń oraz niedopuszczenie do zaistnienia takich naruszeń
w przyszłości,
1

Dz.U. Nr 42, poz. 183.
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- niepodjęcie decyzji wobec zakładów budŜetowych, które w 1995 r. nie spełniły
wymaganego przepisami prawa budŜetowego warunku samofinansowania swojej
działalności.

CZĘŚĆ 14 - MINISTERSTWO PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. w części 14 określiła dochody na kwotę
1.911.100 tys. zł, czyli o 126% więcej niŜ wynosiło wykonanie w 1994 r.
Realizację dochodów budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
Dział

Treść

Wykonanie
ustawy
budŜetowej
w 1994 r.

Ustawa
budŜetowa
na 1995 r.
po
zmianach

Wykonanie
ustawy
budŜetowej
w
1995 r.

1

2

3

4

5

Dochody ogółem
89

RóŜna działalność
Dochody od
90
osób prawnych
(dywidendy)
Administracja
91
państwowa
97
RóŜne rozliczenia
(prywatyzacja)
w tym:
a) opłaty za świadectwa
udziałowe NFI
b) pozostałe rozliczenia

Wykonanie
w 1995 r.
do wyk. w
w 1994 r.
(w %)
(5:3)
6

w tys. zł
Wykonanie
planu na 1995 r.
po zm.
(w %)
(5:4)
7

847.261

1.911.100

1.721.843

203,2

90,1

287

200

100

35,2

50,0

204

900

7.565

3.708,3

840,6

43

-

11

25,6

-

846.727

1.910.000

1.714.166

202,4

89,7

400.000

0

1.510.000

1.714.166

846.727

0
202,4

113,5

Plan dochodów MPW został w 1995 r. wykonany w 90,1%. Nie zrealizowano,
planowanych na kwotę 400.000 tys. zł, dochodów w dziale 97 z tytułu opłat za
powszechne świadectwa udziałowe NFI (PŚU). Brak moŜliwości osiągnięcia tych
dochodów wynikał wprost z art. 39 ust. 4 ustawy o NFI. Zgodnie z tym
postanowieniem dochody Skarbu Państwa będą stanowiły środki pochodzące z opłat za
wydane PŚU, pozostałe na rachunku funduszu prywatyzacji w dniu likwidacji tego
funduszu, czyli po upływie 6 miesięcy od zakończenia wydawania PŚU. W myśl
bowiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia
trybu wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia
i zakończenia ich wydawania1 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1

Dz. U. Nr 92, poz. 455.
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17 października 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu
wydawania powszechnych świadectw udziałowych oraz terminów rozpoczęcia
i zakończenia ich wydawania1, proces dystrybucji tych świadectw ma trwać
12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, czyli od dnia 22 listopada 1995 r. "Efekt
budŜetowy" likwidacji tego funduszu moŜe więc wystąpić dopiero w 1997 r..
Planowane w tym samym dziale dochody w pozycji "pozostałe rozliczenia"
(prywatyzacja), zostały przekroczone o 204.166 tys.zł, tj. o 13,5%.
Zaplanowana na 1994 r. kwota dochodów z tytułu dywidend od spółek
sprywatyzowanych, w których Skarb Państwa posiadał jeszcze akcje/udziały, została
zrealizowana w 22,6%, a w 1995 r. - w 841%. Z 135 podmiotów branych pod uwagę
przy planowaniu tej grupy dochodów, decyzje o wypłacie dywidendy z tytułu podziału
wygospodarowanych w 1994 r. zysków podjęły organy właścicielskie 18 spółek, przy
czym 9 z nich dokonało wpłaty tych środków do budŜetu z opóźnieniem.
Z przeprowadzonych badań losowo wybranych podmiotów (ze zbioru 117 spółek
z udziałem SP, które nie podjęły decyzji o wypłaceniu dywidendy) wynika, Ŝe
większość z nich wygospodarowane zyski przekazywała na uzupełnienie kapitału
zapasowego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
Planowane wpływy budŜetowe w dziale 89 RóŜna działalność, dotyczące
dochodów osiąganych z tytułu wynajmowania przez Zakład Obsługi MPW lokali
uŜytkowych, zrealizowano w 50,0%.
Wartość akcji/udziałów spółek przeznaczonych w 1995 r. przez Ministra PW do
prywatyzacji drogą kapitałową, wraz z naleŜnościami za akcje/udziały sprzedane
w latach poprzednich, wyniosła 3.083.783 tys.zł. Wpływy ze sprzedaŜy akcji/udziałów
wyniosły w 1995 r. 1.713.037 tys.zł, co stanowiło 55,5% sumy wartości akcji/udziałów
Skarbu Państwa w podmiotach prywatyzowanych przez tego Ministra. Na kwotę tę
złoŜyły się wpłaty w gotówce w wysokości 1.710.049 tys.zł (99,8%) oraz wpływy
w obligacjach - powodujące obniŜenie długu publicznego państwa - na kwotę
2.988 tys. zł (0,2%). Z kolei na dochody budŜetowe w dziale 97 wykazane w ww tabeli
w kwocie 1.714.166 tys. zł składały się wpłaty gotówkowe w wysokości 1.710.049 tys.
zł oraz odsetki od sprzedaŜy ratalnej udziałów i akcji Skarbu Państwa na sumę 4.116
tys. zł. NaleŜności Skarbu Państwa z tytułu ratalnej sprzedaŜy akcji/udziałów wynosiły
odpowiednio na dzień 1 stycznia 1995 r.: 107.466 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 1995
r.: 91.214 tys. zł, czyli nastąpiło zmniejszenie salda naleŜności o 16.252 tys. zł. W
1995 r. Minister PW sprzedał akcje/udziały Skarbu Państwa za kwotę 1.696.785 tys. zł,
co stanowiło 80% łącznej wartości akcji/udziałów SP w 26 jsSP sprywatyzowanych
kapitałowo w 1995 r.

1

Dz. U. Nr 132, poz. 597.
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Ocena efektywności projektów prywatyzacji, realizowanych w 1995 r. będzie
przedmiotem, opracowywanej odrębnie przez NIK, "Informacji o stanie przekształceń
własnościowych w gospodarce narodowej w 1995 r.".
Wydatki
Plan wydatków na 1995 r. w części 14 określony w ustawie budŜetowej na
poziomie 106.979 tys. zł uległ w trakcie trwania roku budŜetowego 9 zmianom. Plan
ten po zmianach zamknął się kwotą 310.029,8 tys. zł, co stanowi wzrost o blisko
190%. Zmiana planowanych wydatków nastąpiła na podstawie wydanych przez
Ministra Finansów 8 decyzji zwiększających i 1 decyzji zmniejszającej wydatki
budŜetowe.
Największa zmiana nastąpiła w dziale 96 Dotacje na finansowanie zadań
gospodarczych, gdzie wydatki zwiększono z 8.600 tys. zł do 165.487,5 tys. zł, w tym
kwota 156.432,5 tys. zł, przeznaczona została na restrukturyzację zadłuŜenia 90 jsSP
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na cele specjalne. Druga, pod względem
rozmiarów, zmiana dotyczyła wydatków w dziale 97 "róŜne rozliczenia"
(prywatyzacja). W dziale tym zwiększono o 44.437,1 tys. zł wydatki na pokrycie części
kosztów przygotowania i rozprowadzenia powszechnych świadectw udziałowych.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
część 14 ogółem

Wykonanie
1994 r.

1995 r.

Wykonanie.
1994 r.
w warunkach
1995 r..
7

w/g
ustawy
budŜet.

budŜet po
zmianach

wykonanie

3

4

5

6

60.967,2

106.979,

310.029,8

266.833,

0

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

77.916,1

438

249

86

34

134

113

101

105

4

1.

dział..91 - Administracja
państwowa

12.010,4

14.229,0

15.955,2

16.097,7

15.349,3

1.1.

rozdz. 9111

11.893,0

14.051,0

15.741,2

15.885,6

15.199,0

134

113

101

104

1.2.

rozdz. 9122

117,0

178,0

214,0

212,2

150,0

181

119

99

141

2.

dział 96 - Dotacja na sfinansosowanie zadań gospodarczych

13.671,1

8.600,0

165.487,5

165.487,

17.471,0

1210

1924

100

947

5

2.1.

rozdz. 9611

5.400,0

5.400,0

5.400,0

5.400,0

6901,0

100

100

100

78

2.2.

rozdz. 9625

8.271,0

3.200,0

160.087,5

160.087,

10.570,0

1935

5002

100

1514

5
3.

dział 97 - RóŜne rozliczenia

26.785,7

84.150,0

128.587,1

85.248,2

34.232,1

318

101

66

249

3.1.

rozdz. 9716

26.785,7

84.150,0

128.587,1

85.248,2

34.232,1

318

101

66

249

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278;
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Przekroczenie planowanych wydatków w dziale 91 o 0,9% nastąpiło na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r.,
tj. dla MPW o 213 tys. zł, w tym osobowych o 150 tys. zł, a dla Zakładu BudŜetowego
o 49 tys. zł, w tym osobowych o 49 tys. zł.
Wydatki ogółem na prywatyzację w 1995 r. zrealizowane przez MPW wyniosły
85.248 tys.zł, z czego 41.744 tys.zł przypadło na koszty dystrybucji świadectw
udziałowych NFI. Pozostałe wydatki w kwocie 43.504 tys.zł były wyŜsze o 62,3% od
poniesionych w 1994 r. Wzrost ten był niŜszy od wzrostu dochodów budŜetowych
z tytułu prywatyzacji wynoszącego 102,5%.
Z kwoty 43,5 mln zł na prywatyzację kapitałową przypadło 34,7 mln zł, czyli 79,8%.
Wydatki te dotyczyły poniesionych w 1995 r. kosztów kontynuowanych procesów
prywatyzacji kapitałowej, którymi objęto 121 jsSP. Koszty te ponoszone były na:
opracowanie dokumentacji, doradztwo prawne, prowizje od sukcesu i od sprzedaŜy
akcji oraz na podatek VAT i ogłoszenia w prasie.
W 1995 r. nastąpiła poprawa relacji kosztów prywatyzacji do dochodów
uzyskanych ze sprzedaŜy udziałów i akcji jsSP. W 1994 r. kwota wydatków poniesiona
na ten cel, wynosząca 26.800 tys.zł stanowiła 3,2% dochodów budŜetowych
osiągniętych z prywatyzacji kapitałowej, natomiast w 1995 r. koszty prywatyzacji (bez
kosztów związanych z emisją i dystrybucją świadectw udziałowych NFI) stanowiły
2,5% tych dochodów.
Procedury udzielania zamówień publicznych zostały uregulowane zarządzeniem
Nr 27 Ministra PW z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu postępowania komórek
organizacyjnych MPW w procesach zawierania i realizacji umów z kontrahentami oraz
powołania Komisji ds Zamówień. Następnie Minister PW wydał zarządzenie Nr 32
z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie dokonywania wyboru kontrahentów do realizacji
umów prywatyzacyjnych oraz odbioru wykonanych prac, płatnych ze środków spółek
Skarbu Państwa. W dniu 26 lipca 1995 r. Minister PW zatwierdził regulamin Komisji
ds Udzielania Zamówień Publicznych.
Spośród 53 umów dotyczących wydatków na prywatyzację, zawartych przez
MPW i realizowanych w 1995 r., 40 umów podpisano przed dniem 1 stycznia 1995 r.,
natomiast pozostałe 13 umów zawarto po tej dacie, z pominięciem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych ze względu na "rozpoczęcie zamówienia" w 1994 r.
Pominięcie przy zawieraniu
powyŜszych 13 umów procedur przewidzianych
w omawianej ustawie było działaniem legalnym. Po zbadaniu ww. 13 umów, w
jednym przypadku stwierdzono nierzetelność polegającą na zawarciu umowy
i odbiorze opracowań przedprywatyzacyjnych, dotyczących podmiotu uprzednio
sprywatyzowanego (faktyczne zlecenie wykonania tych opracowań nastąpiło
wprawdzie przed prywatyzacją lecz dokonała tego osoba nie posiadająca upowaŜnienia
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Ministra PW). Według oceny NIK,
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opisany wyŜej sposób postępowania świadczy o nierzetelności w działaniach
podejmowanych w imieniu Ministra PW.
Minister PW, jako kierownik jednostki, nie dokonał aktualizacji zakładowego
planu kont, co jest niezgodne z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w którym
postanowiono: "Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki
z uwzględnieniem przepisów art. 83". Plan kont obowiązujący w Ministerstwie
Przekształceń Własnościowych z odręczną adnotacją: "od 1.10.95", sporządzony przez
Głównego Księgowego nie został zatwierdzony przez Ministra. W opracowaniu
Głównego Księgowego stanowiącym wyliczenie kont stosowanych w księgowości
MPW nie uwzględniono 7 następujących kont podanych w załączniku nr 2 do
Zarządzenia Nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r.:
−
−
−
−
−
−
−

015 "Mienie zlikwidowanych jednostek",
225 "Rozrachunki z budŜetami",
226 "Długoterminowe naleŜności budŜetowe",
760 "Pozostałe przychody i koszty",
840 "Rezerwy i przychody przyszłych okresów",
853 "Fundusze pozabudŜetowe",
855 "Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek".

W omawianym opracowaniu nie zamieszczono takŜe kont "200" i "853",
faktycznie wykorzystywanych w MPW, co równieŜ świadczy o nierzetelności
w aktualizacji zakładowego planu kont. W rezultacie w systemie ewidencji księgowej
występowały nieprawidłowości, do których naleŜy zaliczyć m. in.:
-

wykazanie ujemnego salda naleŜności za sprzedane akcje na koniec 1995 r. ze
względu na zaliczanie do sprzedaŜy akcji wpłat na poczet zakupu akcji w ofercie
publicznej, tj. rzychodów przyszłych okresów,

-

podawanie niezgodnego z rzeczywistością stanu wartości akcji/udziałów Skarbu
Państwa w sprywatyzowanych spółkach w "Zestawieniu wartości majątku Skarbu
Państwa i jego sprzedaŜy w sprywatyzowanych spółkach za okres od 1 stycznia
1995 r. do 31 grudnia 1995 r.,

-

wykazanie w bilansie MPW na dzień 31 grudnia 1995 r., w pozycji 84, straty
w wysokości 166.461,6 tys. zł, zamiast w osiągniętego w rzeczywistości zysku.

Wymienione wyŜej przykłady świadczą o nierzetelności w zakresie
dostosowania systemu ewidencji księgowej MPW do postanowień ustawy
o rachunkowości oraz cytowanego wyŜej zarządzenia Nr 46 Ministra Finansów.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. ustalono dla MPW limit zatrudnienia ogółem
na poziomie 636 etatów kalkulacyjnych, z tego 476 etatów dla jednostki budŜetowej
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i 160 etatów dla gospodarki pozabudŜetowej niedotowanej. W porównaniu do
przeciętnego zatrudnienia w 1994 r. - wynoszącego odpowiednio: 582, 443 i 139
etatów - liczby te były wyŜsze kolejno o 9,3%, 7,4% i 15,1%. W 1995 r. nie
wprowadzano zmian w planowanych liczbach etatów kalkulacyjnych. Przeciętne
zatrudnienie w 1995 r. ogółem wyniosło 590 etatów, z tego w MPW 468 etatów
i w Zakładzie Obsługi 122 etaty. Faktyczne zatrudnienie było zatem niŜsze od ww.
wielkości załoŜonych w planie na 1995 r. odpowiednio o: 7,2%, 1,7% i 23,7%. Dla
Zakładu Obsługi przewidywano na 1995 r. wzrost liczby etatów o 15,1%
w porównaniu do roku poprzedniego. Faktyczny stan zatrudnienia w wyniósł w 1995 r.
122 etaty i był o 12,2% niŜszy od wykonania w 1994 r. Wzrosło zatrudnienie w grupie
"R" z 7 etatów w 1994 r. do 8 w 1995 r. Fakt ten spowodował, Ŝe liczba zatrudnionych
(średniorocznie) przypadająca na jeden etat w grupie "R" uległa zmniejszeniu z 62
w 1994 r. do 57 osób w 1995 r., czyli o 7%.
W 1995 r. w porównaniu do 1994 r. wynagrodzenia ogółem w wykonaniu 14
części budŜetu państwa zwiększyły się o 43,8%, w tym osobowe o 44,3%, z tego
w MPW odpowiednio o 45,6% i o 46,3%, zaś w Zakładzie Obsługi kolejno o 33,0%
i o 32,8%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło w 1995 r. w MPW
14,2 tys.zł i było wyŜsze o 37,9% od przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego
w 1994 r. (10,3 tys zł). Wątpliwości budzi kwestia celowości zwiększenia liczby
etatów "R". Stwierdzono bowiem, Ŝe z grona 3 podsekretarzy stanu, kaŜdy nadzorował
prace wyłącznie jednego departamentu.
Gospodarka pozabudŜetowa
Planowane na 1995 r. wpływy budŜetowe w dziale 89 w kwocie 200 tys. zł
składały się z prognozowanych, na sumę 191 tys. zł, dochodów z wynajmowanych
przez Zakład Obsługi lokali uŜytkowych, a pozostałe 9 tys. zł miały stanowić wpłaty
50% osiągniętego zysku netto.
W toku kontroli ustalono, Ŝe Zakład Obsługi MPW osiągnął w 1995 r. następujące
wyniki:
- przychody
2.997.779,6 tys. zł,
- rozchody
2.909.231,5 tys. zł,
- zysk brutto
88.548,1 tys. zł.
W efekcie, wypracował on 50,2 tys. zł zysku netto. Połowę tej kwoty,
tj. 25,1 tys.zł wpłacił na rachunek MPW.
Wpłata w 1995 r. zysku Zakładu Obsługi na sumę 13,0 tys. zł stanowiła 144,5% kwoty
planowanej i przedstawionej w załączniku nr 4 do ustawy budŜetowej.
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W toku kontroli ustalono, Ŝe nie osiągnięto planowanych na 1995 r. dochodów
z najmu lokali uŜytkowych. Na podstawie ewidencji księgowej Zakładu Obsługi
ustalono, Ŝe dochód z najmu za 1995 rok osiągnięto w następującej wysokości:

− przychody
− rozchody
− dochód

908,7 tys.zł,
837,8 tys.zł,
70,9 tys.zł.

W 1995 r. Zakład Obsługi przekazał na konto MPW, jako wpłatę do budŜetu z
tytułu najmu, kwotę 84,9 tys.zł. Zakład Obsługi wpłacił ponadto na konto dochodów
budŜetowych MPW w dziale 89 kwotę 2,1 tys.zł z tytułu naleŜnych odsetek.
Łącznie dochody budŜetu zrealizowane w 1995 r. przez MPW w dziale 89 § 72,
§ 81 i § 77 wynosiły 100 tys.zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w wysokości
200 tys.zł. stanowiło 50,0%. Przyczyną niewykonania planowanych w tym dziale
dochodów było zmniejszenie liczby oraz powierzchni pomieszczeń wynajmowanych
w celach komercyjnych.
Zwrócić naleŜy przy tym uwagę, Ŝe plan Zakładu Obsługi - zawierający m.in. kwoty
z tytułu wpłaty do budŜetu: 9 tys. zł z zysku oraz 48,7 tys.zł z wynajmu pomieszczeń skierowany został do zatwierdzenia przez Ministra Przekształceń Własnościowych
dopiero w dniu 5 lipca 1995 r.
Dyrektor Zakładu Obsługi MPW, poleceniem nr 5a/95 z dnia 18.08.1995 r.
wprowadził do stosowania zakładowy plan kont opracowany na podstawie Zarządzenia
nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu
Ministerstwa
Przekształceń
Własnościowych,
wskazując
jednak
na
nieprawidłowości w zakresie planowania budŜetowego, zawarcia umowy
o wykonanie analiz prywatyzacyjnych oraz prowadzenia ewidencji księgowej.
Nie wszystkie wnioski pokontrolne z lat ubiegłych zostały w pełni
zrealizowane. Nie zapadły bowiem jeszcze orzeczenia w sprawie kwot nadpłaconych
firmom doradczym "Bain and Company". Stwierdzono, Ŝe MPW podtrzymuje
roszczenia w stosunku do tych firm doradczych na kwotę 362 150 USD, co stanowi
prawie 53% kwoty wynikającej z protokołu kontroli budŜetowej MPW za 1993 r.
Wpłat do budŜetu z tytułu zwrotu kwot naleŜnych od firm doradczych w 1995 r. nie
dokonano. Z tych samych względów nie wyegzekwowano naleŜności w kwocie
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149,6 tys. zł za sprzedane w imieniu SP udziały w "Cetech" Sp. z o.o. w Łodzi oraz
naleŜności z tytułu kary umownej w kwocie 500 tys. zł wraz z naleŜnymi odsetkami.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie moŜliwości dalszej
poprawy działalności MPW. Wnioski sformułowane po kontroli budŜetu w 1995 r.
dotyczyły:
− dokonania aktualizacji zakładowego planu kont i uporządkowania systemu

ewidencji księgowej,
− przestrzegania

zasady zlecania opracowań prywatyzacyjnych przez osoby
posiadające stosowne upowaŜnienia, a takŜe eliminowania przypadków zawierania
umów po wykonaniu prac,

− utrzymywania stałego nadzoru nad skuteczną realizacją wniosków pokontrolnych,

po kontrolach budŜetowych z lat ubiegłych,

CZĘŚĆ 15 - KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła planowane dochody Komisji Papierów
Wartościowych w wysokości 1.200 tys.zł. W 1995 r. Urząd Komisji Papierów
Wartościowych przekazał do budŜetu państwa 1.195,6 tys.zł (99,7% planowanych
dochodów). Głównym źródłem dochodów Komisji Papierów Wartościowych były kary
pienięŜne za nieprzestrzeganie przepisów prawa, nakładane na biura maklerskie
i spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Z tego
tytułu urząd Komisji Papierów Wartościowych przekazał do budŜetu państwa
1.187,5 tys.zł (99,3% uzyskanych dochodów).

Wydatki
Wysokość wydatków budŜetowych Komisji Papierów Wartościowych w 1995 r.
ustawa budŜetowa określiła na 3.772 tys.zł. W wyniku zmian ustawy budŜetowej
wysokość wydatków Komisji Papierów Wartościowych ustalono ostatecznie na
poziomie 4.258,1 tys.zł.
Wydatki budŜetowe poniesione przez Komisję Papierów Wartościowych
w 1995 r. w wysokości 4.302,7 tys.zł stanowiły 101,0% skorygowanego planu
wydatków i 115,6% poziomu załoŜonego w ustawie budŜetowej. Przekroczenie planu
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po zmianach było uzasadnione dodatkowymi podwyŜkami wynagrodzeń od dnia
1 października oraz jednorazowymi wypłatami w grudniu 1995 r. wprowadzonymi
przez Radę Ministrów na podstawie art. 38 ustawy budŜetowej na 1995 r.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1

2

3

1995 r.
Wg ustawy BudŜet po
budŜetowej zmianach
4

5

Wykonanie
6

Wykonanie 1994 r.
w war
1995 r.
7

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

część ogółem

3.106,7

3.722,0

4.258,1

4.302,7

3.970,4 138,5

115,6

101,0 108,4

dział 91

3.106,7

3.722,0

4.258,1

4.302,7

3.970,4 138,5

115,6

101,0 108,4

1.1. rozdział 9111

2.990,0

3.620,0

4.160,4

4.204,8

3.821,2 140,6

116,2

101,0 110,0

rozdział 9122

116,7

102,0

97,7

97,9

1.

149,2

83,9

96,0

100,2

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W stosunku do roku 1994 wydatki wzrosły o 38,5% (o 1.196,0 tys.zł), w tym
wydatki bieŜące o 40,1%. W wydaktach ogółem wydatki bieŜące stanowiły
4.172,7 tys.zł, tj. 97,0% natomiast wydatki majątkowe 130,0 tys.zł, tj. 3,0%.
W stosunku do roku 1994 wydatki majątkowe utrzymały się na tym samym poziomie.
Dominującą pozycję wydatków bieŜących (56,1%) stanowiły w 1995 r. wydatki
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W stosunku do 1994 r. udział tych wydatków w
wydatkach budŜetowych ogółem wzrósł o 4,8 punkta procentowego.
Przyznany na 1995 r. limit wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.568,3 tys.zł
wykorzystany został w 100% (1.568,3 tys.zł), przy jednoczesnym wykorzystaniu
etatów kalkulacyjnych w 92%. W 1995 r. przeciętne zatrudnienie w Komisji Papierów
Wartościowych wyniosło 92 osoby (w 1994 r. - 85 osób) i było niŜsze niŜ zakładano
o 8 osób. Według stanu na koniec 1995 r. zatrudnionych było w Komisji Papierów
Wartościowych 95 osób. Przeciętna płaca (bez "R" i bez nagród) wyniosła za 1995 r.
1.347 zł i wzrosła w stosunku do roku 1994 o 342 zł, tj. o 34,0%.
Znaczącą grupę wydatków (1.598,6 tys.zł tj. 37,2%) stanowiły zakupy towarów
i usług, a w szczególności:
- usług niematerialnych
- usług materialnych
- materiałów i wyposaŜenia

-

768,2 tys.zł, tj. 17,9%,
440,1 tys.zł, tj. 10,2%,
390,4 tys.zł, tj. 9,1%.

65,6
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Wydatki na usługi niematerialne, zakupy materiałów i wyposaŜenia obciąŜone
były dodatkowo kosztami spłat II raty opłaty za uŜytkowanie pomieszczeń Biblioteki
oraz rat leasingowych za sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej o łącznej wartości
196,7 tys.zł (17,0% kosztów usług niematerialnych i zakupów materiałów
i wyposaŜenia - razem).
PowyŜsze koszty opłat za uŜytkowanie pomieszczeń Biblioteki i rat
leasingowych za sprzęt nagłaśniający wynikały z zawartych w IV kw. 1994 r. umów,
których realizacja obciąŜyła wydatki bieŜące Komisji Papierów Wartościowych
w 1995 r.
W rezultacie Komisja Papierów Wartościowych w 1995 r. zmuszona była
dokonać przesunięć środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami
klasyfikacji budŜetowej, ograniczając wydatki na podróŜe słuŜbowe krajowe oraz
pomoce dydaktyczne i naukowe, zwiększając kwoty wydatków na usługi
niematerialne, zakupy materiałów i wyposaŜenia. Dodatkowo Komisja Papierów
Wartościowych w 1995 r. ograniczyła takŜe wydatki ze środków rachunku bieŜącego.
Urząd Komisji Papierów Wartościowych nie dostosował do dnia 30 września
1995 r. funkcjonującego planu kont do wymogów określonych zarządzeniem Nr 46
Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych
i gminnych jednostek budŜetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów
budŜetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.
Gospodarka pozabudŜetowa
Przedmiot działalności finansowej w formie środków specjalnych określony
został w decyzji Przewodniczącego KPW z dnia 14 kwietnia 1993 r.
Zgodnie z ww. decyzją przedmiotem tej działalności jest m.in.:
- upowszechnianie
wartościowych,

wiedzy

o

zasadach

funkcjonowania

rynku

papierów

- organizowanie egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych
i doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano przychody środka specjalnego
na poziomie 600 tys.zł. W ciągu 1995 r. faktyczne przychody środka specjalnego
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wyniosły 927,2 tys.zł, tj. przekroczono plan o 54,5%. W stosunku do 1994 r. nastąpił
spadek tych przychodów o 66% (z 2.697,50 tys.zł).
Dominującą pozycję przychodów (92,7%) stanowiły opłaty egzeminacyjne
wniesione przez kandydatów na maklerów i doradców inwestycyjnych. Bardzo
znaczny (o 73,4% w stosunku do 1994 r.) spadek przychodów z tytułu egzaminów na
maklerów, spowodowany był spadkiem zainteresowania egzaminami maklerskimi w 1994 r. do egzaminu maklerskiego przystąpiło 8.106 osób, podczas gdy w 1995 r.
2.293 osoby, przy jednoczesnym utrzymaniu się opłat egzaminacyjnych od sierpnia
1994 r. na niezmienionym poziomie.
PowyŜszy wzrost przychodów środka specjalnego pozwolił na sfinansowanie
wydatków w wysokości 937,6 tys.zł, tj. o 365,6 tys.zł więcej niŜ planowano (wzrost
wydatków o 63,9%). Największe kwoty w ramach środka specjalnego wydatkowano
na organizację egzaminów maklerskiego i na doradców inwestycyjnych - łącznie
61,9% oraz na składki na ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń (w tym równieŜ
dotyczących obsługi egzaminów) - 10%.
Na dzień 31 grudnia 1995 r. na rachunku środka specjalnego pozostała
niewydatkowana kwota w wysokości 23,0 tys.zł.
Zarządzeniem Nr 4 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia
22 września 1994 r. utworzone zostało przy Urzędzie Komisji Papierów
Wartościowych gospodarstwo pomocnicze p.n. Zakład Obsługi, które do końca 1995 r.
nie podjęło działalności gospodarczej.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Komisję Papierów Wartościowych.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania zasady zawierania umów zlecenia przed wykonaniem zleconych prac
oraz określania w zawieranych umowach wartości zlecanych prac,
- opiniowania przez radców prawnych trybu udzielania większych zamówień
publicznych.

CZĘŚĆ 16 - KRAJOWE BIURO WYBORCZE
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Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. nie przewidywano dochodów w części 16
Krajowe Biuro Wyborcze. Natomiast zrealizowano dochody ze sprzedaŜy publikacji
(§ 43) w wysokości 1.783,3 zł oraz tytułem odszkodowania z polisy OC w PZU
w wysokości 4.045,5 zł, co łącznie stanowiło kwotę 5.828,8 zł, tj. 65,9% dochodów
z 1994 r.

Wydatki
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła wydatki w części 16 - Krajowe Biuro
Wyborcze - w wysokości 2.290,0 tys. zł z przeznaczeniem na: wydatki bieŜące
i majątkowe Krajowego Biura Wyborczego oraz świadczenia dla osób fizycznych.
NiezaleŜnie od środków na utrzymanie Krajowego Biura Wyborczego, w 1995 r.
przyznano środki z rezerwy celowej budŜetu państwa na sfinansowanie wydatków
związanych z wyborami, w tym 3.272,0 tys. zł na zorganizowanie wyborów Prezydenta
R.P. oraz 85,1 tys. zł na cele wyborów uzupełniających do Senatu R.P.
Na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta R.P. wydatkowano
3.068,5 tys. zł, tj. 93,7% przyznanych środków, a wyborów uzupełniających do Senatu
R.P. - 57,0 tys. zł, tj. 67% planu.
Na wydatki bieŜące łącznie (wraz ze środkami przeznaczonymi z rezerwy
celowej) wydatkowano 4.340,5 tys. zł, co stanowiło 241,7% wykonania w 1994 r.
i 92,6% planu po zmianach. Na świadczenia pienięŜne na rzecz osób fizycznych
przeznaczono 205,6 tys. zł, tj. 95,5% wykonania w 1994 r. i 97,9% planu. Wydatki
o charakterze majątkowym wyniosły 329,7 tys. zł i stanowiły 111,8% wykonania
w 1994 r. oraz 99,9% planu.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły w 1995 r. 444,7 tys. zł, co
stanowiło 9,1% ogółu wydatków.
Z tytułu umów o dzieło i umów zleceń wydatkowano 278,6 tys. zł, co stanowiło
8,6% ogółu wydatków.
Stwierdzono przy tym, Ŝe umowy zlecenia i umowy o dzieło nie były
podpisywane przez Głównego Księgowego Krajowego Biura Wyborczego, co było
wymagane zgodnie z § 11 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Krajowego Biura
Wyborczego.
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Realizacja zakupów inwestycyjnych przeprowadzona była w Krajowym Biurze
Wyborczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych. Łącznie na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 329,7 tys. zł, co
stanowiło 6,8% wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w rozdziale 9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli, na kwotę 230,0 tys.zł, stanowiły 13%
wydatków w tym rozdziale i wzrosły w stosunku do wydatków w 1994 r. o 17,9%.
Ponadto wykorzystano środki z rezerwy celowej (w rozdz. 9990 - Wybory Prezydenta
R.P.) w wysokości 99,7 tys. zł.
W Krajowym Biurze Wyborczym w 1995 r. w ramach zakupów inwestycyjnych
realizowane było zadanie, zgodnie z projektem wprowadzonym w 1993 r.
p.t. "Informatyczne wspomaganie wyborów parlamentarnych". Wydatki związane
z realizacją informatyzacji w Krajowym Biurze Wyborczym dokonywane są etapami
ze szczegółowym uzasadnieniem wydatków w kaŜdym roku budŜetowym.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Krajowe Biuro Wyborcze nie dysponowało
docelowym projektem informatyzacji wraz z kosztorysem i przewidywanym terminem
zakończenia inwestycji.
W ramach funduszu dyspozycyjnego (§ 84) w 1995 r. wydatkowano 9.000,0 zł,
co stanowiło 56,3% kwoty przewidzianej w planie, z czego 2.850,0 zł przeznaczono na
wypłacenie nagród, powołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych
oraz innych przychodów i rozchodów, umoŜliwiające dokonywanie wydatków w tym
paragrafie w oparciu o inne przepisy szczególne.
Przy wypłacaniu tych nagród nie uwzględniono natomiast zasad wynikających
z § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie
klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Krajowe Biuro Wyborcze.
Wnioski NIK dotyczyły jedynie:
- przestrzegania przepisów regulaminu organizacyjnego oraz instrukcji obiegu

dokumentów w zakresie parafowania umów zleceń i umów o dzieło przez
Głównego Księgowego BudŜetu Krajowego Biura Wyborczego,
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- opracowania docelowego projektu informatyzacji Krajowego Biura Wyborczego

wraz z zestawieniem przyszłych kosztów.

CZĘŚĆ 18 - MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I BUDOWNICTWA
Dochody
BudŜet Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zgodnie
z ustawą budŜetową na 1995 r. przewidywał uzyskanie dochodów w wys.
119.830 tys. zł.
Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1995 r. wyniosło
151.282 tys. zł, tj. 126% kwoty planowanej (dla porównania w 1994 r. wykonanie
dochodów wyniosło 51.826,2 tys.zł na planowane 58.412,5 tys. zł) Nie stwierdzono
nieterminowego odprowadzania dochodów. NaleŜności na koniec 1995 r. wyniosły
6.039,8 tys.zł (w tym w dziale 31 - 748,2 tys.zł - zaległości w spłatach poŜyczek
z b.Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego oraz ze środków
przeznaczonych na restrukturyzację budownictwa, a w dziale 97 - 5.291,5 tys.zł
z tytułu spłat rat kapitałowych oraz opłat dodatkowych za korzystanie z mienia Skarbu
Państwa oddanego w leasing spółkom utworzonym na bazie likwidowanych
przedsiębiorstw).
Na dochody budŜetowe złoŜyły się głównie wpływy z dokonywanych przez
kredytobiorców spłat zadłuŜenia wobec budŜetu z tytułu przejściowego wykupienia
odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe
do 31 maja 1992 r. oraz kredytów udzielonych osobom fizycznym na cele
mieszkaniowe tzw. kredytów hipotecznych na kwotę 91.772,6 tys.zł (dział 94), a takŜe
z prywatyzacji likwidacyjnej przedsiębiorstw, tj. spłat rat kapitałowych oraz spłat za
korzystanie z mienia skarbu Państwa oddanego w leasing spółkom utworzonym na
bazie likwidowanych przedsiębiorstw, w kwocie 49.666,2 tys. zł (dział 97).
W dziale 31 - Budownictwo dochody wykonano w wysokości 6.167,8 tys. zł, na
planowane 5,0 tys.zł. ZłoŜyły się na to głównie spłaty poŜyczek z byłego Funduszu
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Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w kwocie 4.257,7 tys.zł oraz odsetki od
wyŜej wymienionych poŜyczek w kwocie 1.835,4 tys.zł. Znaczna róŜnica między
planem i jego wykonaniem wynika z braku bieŜącego nadzoru i kontroli ze strony
słuŜb MGPiB spłat rat kapitałowych i odsetek z b.FRBM realizowanych przez Bank
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.
W dziale 90 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych - dochody
wykonano w kwocie 3.370,2 tys. zł. Dochody w tym dziale wynikały z wpłaty przez
Spółkę WAVIN Metalplast Buk dywidendy za 1994 r.
Równocześnie stwierdzono, Ŝe MGPiB nie podjęło skutecznych działań w celu
wyegzekwowania zaległych dywidend w wysokości 25,0 tys.zł od ProjektowoProdukcyjnej Spółki Akcyjnej "Metalplast" S.A. w Poznaniu, w której Skarb Państwa
posiada 11% kapitału akcyjnego. Spółka ta straciła płynność finansową.
W dziale 91 - Administracja państwowa - dochody zostały wykonane w kwocie
267,9 tys. zł na planowane 20,0 tys. zł (1340,0%). Przekroczenie w dochodach kwoty
planowanej spowodowane zostało przede wszystkim wniesieniem opłat z tytułu
zarządu nieruchomością przez jednostki obce, wynajmujące powierzchnię budynku
biurowego przy ul.Wspólnej 2 w Warszawie.
W dziale 94 - Finanse - dochody wykonano w kwocie 91.772,6 tys. zł na
zaplanowane w wysokości 76.000,0 tys. zł (120,8%). Wpływy w tym dziale wynikają
głównie z dokonywanych przez kredytobiorców spłat zadłuŜenia wobec budŜetu
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. oraz kredytów
udzielonych osobom fizycznym na cele mieszkaniowe tzw. kredytów hipotecznych
(9.711,2 tys. zł), a takŜe uzyskania dochodów nieplanowanych wynikających ze zwrotu
przez PKO BP niesłusznie wypłaconych premii gwarancyjnych w latach ubiegłych w
wysokości 61,4 tys. zł.
W dziale 97 - RóŜne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości
49.666,2 tys.zł na planowane 42.000,0 tys. zł (118,3%). Dochody realizowane w tym
dziale pochodziły głównie z prywatyzacji likwidowanych przedsiębiorstw, dla których
organem załoŜycielskim był Minister GPiB, (w wysokości 49.264,3 tys.zł) oraz wpłat
środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (w wysokości 307,9 tys. zł).
Wydatki
Wydatki określono w ustawie budŜetowej na 1995 r. w kwocie
1.607.884,0 tys.zł. Minister Finansów w okresie od 14 kwietnia do 27 grudnia 1995 r.
dokonał 9 decyzjami zmian zwiększających limit wydatków o kwotę 467.273,0 tys. zł,
tj. o 29,1% w stosunku do wydatków przewidzianych w ustawie budŜetowej oraz
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2 decyzjami zmniejszającymi limit wydatków o kwotę 8.556,0 tys. zł, tj. o 0,4%.
W efekcie zmian, plan wydatków na 1995 r. wyniósł 2.066.601 tys. zł.
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1995 r. podjął 8 decyzji
o przeniesieniach wewnętrznych budŜetu na łączną kwotę 22.154,4 tys. zł. Zmiany
dotyczyły przeniesień środków budŜetowych wewnątrz działów.
Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1995 r. wyniosło
2.065.453,0 tys. zł tj. 99,9% planu po zmianach (dla porównania, wykonanie
wydatków w 1994 r. wyniosło 2.204.477,0 tys.zł, co w warunkach 1995 r. wyniosłoby
2.817.321 tys.zł). Przeciętne zatrudnienie w części 18 budŜetu w 1994 r. wyniosło
689 osób, natomiast w 1995 r. - 712 na 868 etatów kalkulacyjnych.

Realizacja wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Lp.
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Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W dziale 01 - Przemysł - wydatki w wysokośći 600 tys. zł zostały wykonane
w 100%. Realizacja wydatków dotyczyła wykupienia w imieniu Skarbu Państwa 600
akcji Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
W dziale 31 - Budownictwo - wydatki wg ustawy budŜetowej wynosiły
21.345 tys. zł. Decyzjami Ministra Finansów plan wydatków został obniŜony do kwoty
17.715,0 tys.zł (tj. o 17,0% w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budŜetowej).
Faktyczne wykonanie planu po zmianach wyniosło 17.405,0 tys. zł (tj. 98,3%). Na ww.
kwotę składały się: dotacja w wysokości 295,0 tys. zł na zakupy inwestycyjne dla
Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa (mimo iŜ COIB z dniem 1 lipca 1995 r.
postawiono w stan likwidacji) oraz wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne
w wysokości 14.911,0 tys.zł i tzw. "Pozostałą działalność" (tj. m.in. nagrody Ministra
GPiB za wybitne osiągnięcia twórcze, wydatki na badania i analizy wchodzące
w zakres tzw. "SłuŜb państwowych", opracowanie katalogów, poradników,
wytycznych z zakresu techniki budowlanej) w wysokości 2.199,0 tys.zł.
W dziale 66 - RóŜne usługi materialne ustalono wydatki w kwocie 886,0 tys.zł.
Po zmianach, plan wydatków w dziale 66 ustalono na kwotę 967,4 tys. zł, a wykonanie
wyniosło 940,0 tys.zł (97,2%) i w całości dotyczyły one działalności Resortowego
Ośrodka Informatyki MGPiB. Zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia
wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budŜetowej (wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeń) o 81,4 tys.zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i opłatami
bieŜącymi dotyczyły równieŜ zakupów mikrokomputerów (334,0 tys. zł) i kart
sieciowych (20,0 tys. zł) do komputerów.
W dziale 70 - Gospodarka komunalna w ustawie ustalono wydatki w kwocie
500,0 tys.zł i wielkość ta nie uległa zmianie w ciągu roku 1995. Natomiast wykonanie
wyniosło 480,9 tys. zł i dotyczyło m.in.:

39,6
38,9
x
76,5
76,5
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- przygotowania materiałów szkoleniowych do projektowania w planowaniu
przestrzennym, opracowania zasad informatyzacji gospodarki przestrzennej
skoordynowanych z programem SIT,
- wydatków związanych ze współpracą transgraniczną w zakresie planowania
przestrzennego,
- przygotowania załoŜeń do projektu ustawy o rehabilitacji zasobów mieszkaniowych
i infrastruktury technicznej,
- kontynuacji prac identyfikacyjnych Ŝołnierzy polskich poległych na róŜnych
frontach oraz dofinansowania wydania kolejnych tomów Księgi Pochowanych
śołnierzy Polskich (co wynika z działalności statutowej MGPiB).
W dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
określono w ustawie wydatki w kwocie 7.800,0 tys.zł. Decyzjami Ministra Finansów
zmniejszono plan do kwoty 2.874,0 tys.zł. Kwotę 4.926,0 tys.zł (zmniejszenie
wydatków w dz. 74) przeniesiono do cz. 85 budŜety wojewodów i przeznaczono na
wypłatę rekompensat dla kandydatów rezygnujących z kolejki do spółdzielni
mieszkaniowych (1.476,0 tys.zł), odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
(1.450,0 tys.zł), regulację stanów prawnych (2.000,0 tys. zł). Plan po zmianach
w kwocie 2.874,0 tys.zł został wykonany w wysokości 2.285,0 tys.zł (79,5%). Wydatki
dotyczyły realizacji umów w zakresie opinii i opracowań specjalistycznych
dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, odszkodowań za mienie
wywłaszczone z naruszeniem prawa oraz prowadzenia monitoringu mieszkaniowego,
wyceny i weryfikacji cen obiektów do celów odszkodowawczych, a takŜe
przygotowania opinii i ekspertyz prawnych do ustawy o najmie lokali, własności lokali
oraz projektu ustawy o niektórych przedsiębiorstwach budownictwa mieszkaniowego.
W dziale 79 - Oświata i wychowanie wydatki zrealizowano w wysokości
77,6 tys. zł, co w stosunku do planowanych w ustawie 80,0 tys.zł stanowiło 97,5%.
Wydatki w tym dziale były przeznaczone m.in. na wdroŜenie dokumentacji
programowej dla zawodu technik urządzeń sanitarnych, prowadzenie badań potrzeb
budowlanego rynku pracy oraz dofinansowanie XVII edycji Konkursu Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej.
W dziale 89 - RóŜna działalność plan wydatków wynosił 206,0 tys.zł i nie uległ
zmianie w ciągu 1995 r. Wykonanie wydatków wyniosło 36,0 tys.zł, tj. 17,5%
i dotyczyło wydatków związanych z obronnością kraju takich jak: przygotowanie
pojazdów samochodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych, utrzymanie i konserwacja
sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne. Na niskie wykonanie
wydatków złoŜyły się następujące przyczyny: odstąpienie od zakupów sprzętu
indywidualnego wyposaŜenia pojazdów przekazywanych na potrzeby Sił Zbrojnych
oraz rezygnacja z zakupów sprzętu techniczno-wojskowego.
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W dziele 91 - Administracja państwowa w ustawie budŜetowej ustalono
wydatki w kwocie ogółem 12.267,0 tys.zł (w tym jednostki centralne 9.517,0 tys.zł).
W wyniku zmian decyzjami Ministra Finansów zwiększono wydatki do kwoty
13.605,5 tys.zł. Wykonanie wydatków wyniosło 13.715,0 tys.zł (100,8%), w tym
w rozdziale 9111 - Jednostki centralne - plan po zmianach wyniósł 10.318,0 tys.zł,
a wykonanie wydatków 10.391,0 tys.zł (100,7%). Limit wynagrodzeń w rodziale 9111
(dla 255 etatów) został wykonany w 103% na kwotę 3.621,0 tys.zł i był wyŜszy od
zatwierdzonego planu wynagrodzeń osobowych (3.547,9 tys.zł) o kwotę 73,0 tys.zł,
tj. o podwyŜki dla pracowników od 1 października 1995 r. i jednorazowe wypłaty
w grudniu 1995 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat bez nagród i odpraw
wynosiło 973,0 zł.
W dziale 91 realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem, Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego (rozdział 9114). Według układu wykonawczego do
ustawy budŜetowej na 1995 r. na wydatki GUNB planowano kwotę 2.226,0 tys.zł,
natomiast wg planu po zmianach - kwotę 2.681,0 tys.zł. Plan wydatków wykonano
w wysokości 2.727,0 tys.zł, tj.101,7%. Przekroczenie planu wynikało z podwyŜek
wynagrodzeń wprowadzonych z dniem 1 października 1995 r.
Wydatki na współpracę naukowo-techniczną i gospodarczą z zagranicą
(rozdział 9122) zaplanowano na kwotę 374,0 tys.zł, natomiast po zmianie decyzją
Ministra GPiB, zwiększono kwotę wydatków o 61,0 tys.zł. Faktyczne wykonanie
wydatków wyniosło 428,2 tys.zł tj. 98,4% kwoty po zmianach i dotyczyło: składek za
członkowstwo w organizacjach międzynarodowych (20,2 tys.zł), wydatków na
słuŜbowe podróŜe zagraniczne (236,3 tys.zł), wydatków na utrzymanie zagranicznych
gości, tłumaczeń itp. (171,7 tys.zł).
W dziale 91 wydatki dotyczyły równieŜ utrzymania 2-ch Rejonowych
Inspektoratów Spraw Obronnych w Warszawie i Poznaniu. Plan wydatków
początkowo (rozdział 9131) wynosił 150,0 tys.zł, po zmianach - 171 tys.zł. Realizacja
wydatków wyniosła 169 tys.zł, tj. 98,8%.
W dziale 94 - Finanse - ustalono wydatki w kwocie 1.554.100 tys.zł, na które
składały się nastepujące pozycje:
- 600.000,0 tys.zł - z przeznaczeniem na refundację premii gwarancyjnych od
wkładów oszczędnościowych (rozdział 9418),
- 200,0 tys.zł - z przeznaczeniem na refundację premii za systematyczne oszczędzanie
na ksiąŜeczkach mieszkaniowych (rozdział 9419),
- 830.000,0 tys.zł - z przeznaczeniem na przejściowe wykupienie odsetek od
kredytów mieszkaniowych tzw. "przedmiotowych", tj. zaciągniętych przede
wszystkim przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz od kredytów podmiotowych tzw.
"hipotecznych" (rozdz. 9420),
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- 123.900,0 tys.zł z przeznaczeniem na Fundusz Hipoteczny (rozdział 9495)1.
Plan po zmianach dokonanych decyzjami Ministra Finansów 1995 r. wynosił
2.019.788 tys.zł i został wykonany w 100% (dla porównania w 1994 r. wydatki w tym
dziale wykonano w wysokości 2.156.773 tys. zł, co w warunkach 1995 r. wyniosłoby
2.756.355 tys.zł). Najbardziej znaczące kwoty wydatków obejmowały refundację
premii gwarancyjnych (plan po zmianach i wykonanie w rozdziale 9418
1.125.650,0 tys.zł, tj. 100%) oraz wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (plan
i wykonanie w rozdziale 9420 - 829.465,0 tys.zł tj. 100% wykonania). W 1994 r.
wykonanie, w warunkach porównywalnych z 1995 r. wyniosło w rozdziale 9418 1.794.953 tys.zł, a w rozdziale 9420 - 959.871 tys.zł.

W dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych wydatki wynosiły
10.000,0 tys.zł i były przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji przez
niektóre spółdzielnie mieszkaniowe programów termorenowacji spółdzielczych
zasobów mieszkaniowych słuŜących zmniejszeniu zuŜycia energii cieplnej do celow
ogrzewania mieszkań. Dotacje na ten cel były przekazane spółdzielniom z budŜetu
MGPiB. Faktyczne wykonanie wydatków wyniosło 9.946,7 tys.zł. Niepełne wykonanie
wydatków było związane ze zwrotem przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Nasz Dom"
w Radomiu kwoty 53,3 tys. zł.
W dziale 97 - RóŜne rozliczenia - planowane wydatki w kwocie 100,0 tys. zł
były przeznaczone na zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, na skutek
wypowiedzenia umów leasingu oraz zabezpieczenia i zagospodarowania majątku
pozostającego po likwidacji przedsiębiorstw w związku z wdroŜeniem procesu
prywatyzacji. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 13,1 tys.zł.
Gospodarka pozabudŜetowa
W ramach gospodarki pozabudŜetowej resortu gospodarki przestrzennej
i budownictwa w 1995 r. funkcjonowało:
- pięć zakładów budŜetowych, tj. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa i 4
ośrodki centralnego szkolenia maszynistów budowlanych w Mińsku Mazowieckim,
Radomiu, Włocławku i Wrocławiu,

1

Zaplanowana na rok 1995 kwota środków z budŜetu państwa (123.900.000 zł) została faktycznie
wykorzystana w 1% (w kwocie 1.229.196 zł). Kwota planowana w budŜecie na rok 1995 była kolejno
zmniejszana decyzjami dysponenta głównego (do 5% kwoty początkowej) - w związku z niŜszym od
zakładanego zapotrzebowaniem na kredyty refinansowane ze środków Funduszu Hipotecznego oraz wskutek
zredukowania pierwotnych kwot poŜyczek Banku Światowego i EBOR (z 267 mln $ do 77 mln $, tj. do 29%
pierwotnych kwot). Kwoty środków budŜetowych, pozostałe po zmniejszeniu wydatków budŜetu państwa na
Fundusz Hipoteczny, "zwiększyły pulę środków przeznaczonych na rozliczenia z bankami z tytułu
budownictwa mieszkaniowego".
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- dwa gospodarstwa pomocnicze, tj. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz Zakład Obsługi Gospodarczej MGPiB.
W ustawie budŜetowej na 1995 r., dla Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w zakresie gospodarki pozabudŜetowej określono następujące
wielkości przychodów i rozchodów dla:
- zakładów budŜetowych: dochody - 6.815 tys.zł, a rozchody - 6.764 tys.zł,
- gospodarstw pomocniczych: dochody i rozchody po 2.272 tys.zł.
Natomiast plan po zmianach przewidywał dla:
- zakładów budŜetowych: dochody - 7.402 tys.zł, a rozchody 7.340 tys.zł
- gospodarstw pomocniczych: dochody i rozchody po 3.286 tys.zł.
Faktyczne wykonanie planu w zakładach budŜetowych wyniosło: dochody 5.519 tys.zł (tj. 74,6% planu), a rozchody 5.404 tys.zł (tj. 73,6% planu). Tak niskie
wykonanie przychodów i rozchodów zostało spowodowane faktem postawienia
z dniem 1 lipca 1995 r. w stan likwidacji, Centralnego Ośrodka Informacji
Budownictwa w Warszawie. Natomiast wykonanie przychodów i rozchodów
w gospodarstwach pomocniczych wyniosło: dochody - 3.585 tys.zł (tj. 109,1% planu
po zmianach) oraz rozchody 3.468 tys.zł (tj. 105,5%).

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. W stosunku do 1994 r.
nastąpiła poprawa w gospodarowaniu środkami budŜetowymi.
Wnioski NIK dotyczyły:
- podjęcia skutecznych działań w celu rozliczenia Projektowo-Produkcyjnej Spółki
Akcyjnej "Metalplast" w Poznaniu z zaległych dywidend oraz rozwaŜenie celowości
dalszego posiadania akcji w tej spółce,
- przeprowadzenia analizy i oceny podejmowanych przez Bank Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego - "BUD-BANK" czynności oraz terminowości
realizacji spłat rat kapitałowych i odsetek w 1995 r. dot. poŜyczek z b.Funduszu
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego i środków na restrukturyzację
budownictwa oraz doprowadzenie do pełnego rozliczenia tych spłat.
CZĘŚĆ 19 - MINISTERSTWO
śYWNOŚCIOWEJ
Dochody

ROLNICTWA

I

GOSPODARKI
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Dochody budŜetowe w części 19 ustalono w kwocie 3.464 tys. zł.Zrealizowane
dochody wyniosły 6.009,7 tys. zł i w stosunku do ustawy budŜetowej na 1995 r. były
wyŜsze o 2.545,7 tys. zł, t.j. o 73,5 %.
Wysokie wykonanie dochodów związane było, podobnie jak w 1994 r., z ich
zaniŜaniem na etapie planowania. Mimo to, uzyskane dochody w 1995 r.
w porównaniu do 1993 r. i 1994 r. dowodzą, Ŝe polepszył się stopień realności ich
planowania. Podczas gdy w 1993 r. i 1994 r. uzyskane dochody były wyŜsze od
załoŜonych w planie odpowiednio: o 102,2 % i o 135,9 %, to w 1995 r. przekroczono
je o 73,5 %.
Znaczne dysproporcje pomiędzy planem a wykonaniem dochodów Ministerstwa
nie zawsze wynikały z faktu uzyskania wpływów nie dających się wcześniej
przewidzieć. Dotyczy to zwłaszcza stałych pozycji planu, jak wpływy za usługi (§ 42)
czy nadwyŜki dochodów z działalności pozabudŜetowej (§ 72), które przekroczyły
wielkości planowane w 1995 r. odpowiednio o 858,2 tys. zł i 336,8 tys.zł, t.j. o 35,7%
i o 125,7 %.Uwagi te odnoszą się równieŜ do uzyskanych ponadplanowych wpływów
w 1995 r. z tytułu zwrotu nie wykorzystanej dotacji w 1994 r. przez Agencję
Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 1.028 tys. zł.
W 1995 r. nie nastąpiła poprawa w egzekwowaniu naleŜnych dochodów przez
Ministerstwo i dysponentów niŜszego stopnia. NaleŜności wobec budŜetu w cz. 19
MRiGś, wyniosły 200,1 tys. zł na koniec 1995 r. i były wyŜsze o 44,6 tys. zł,
tj. o 28,6 % niŜ na koniec 1994 r.
Wydatki
Wydatki w części 19 ustalono w kwocie 996.895 tys. zł.
Minister Finansów dokonał w 1995 r. zmian w wydatkach budŜetowych
Ministerstwa RiGś w stosunku do wielkości określonych w ustawie.
W konsekwencji dokonanych zmian (zwiększeń i zmniejszeń) określone
w budŜecie wydatki Ministerstwa na 1995 r zostały zwiększone do wysokości
1.218.722,6 tys. zł, tj. o kwotę 221.827,6 tys. zł.( o 22,2 %). Zwiększenia te dotyczyły:
- dodatkowych środków dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w kwocie 157.000,0 tys. zł na dopłaty w 1995 r. do oprocentowania bankowych
kredytów udzielanych podmiotom prowadzącym gospodarstwa rolne,
- sfinansowania w kwocie 51.947,1 tys. zł podwyŜek wynagrodzeń w państwowej
sferze budŜetowej od 1 stycznia, od 1 lipca (wraz z pochodnymi) oraz odpisów na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- dodatkowych środków w kwocie 13.263,0 tys. zł na wydatki bieŜące i majątkowe
w dziale 79 Oświata i wychowanie,
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- dodatkowych środków w kwocie 1.525,0 tys. zł na inwestycje w dziale 91
Administracja państwowa,
- sfinansowania wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi)w kwocie 974,6 tys.zł
z tytułu zwiększenia zatrudnienia w zawodowych szkołach rolniczych,
- dodatkowych środków dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie
900,0 tys. zł na odpłatne przejmowanie nieruchomości rolnych od rolników, którzy
nabyli uprawnienia do emerytury lub renty na mocy ustawy z dnia 20.12.1991 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- dodatkowych środków w kwocie 245,0 tys. zł na wydatki bieŜące i majątkowe
w Centralnej Bibliotece Rolniczej oraz Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
- sfinansowania wydatków w kwocie 152,0 tys. zł związanych z podróŜami
zagranicznymi w celu rozszerzenia współpracy Polski z komisjami
międzynarodowymi.
Zmniejszenie wydatków nastąpiło wskutek przekazania, decyzją Ministra
Finansów, do części 85 BudŜety wojewodów środków w kwocie 4.179,2 tys. zł na
sfinansowanie zadań z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego w 1995 r.
Zrealizowano w 1995 r. wydatki w wysokości 1.218.698,6 tys. zł, tj. 100,9 %
w stosunku do planu po zmianach, gdyŜ przekroczono je o kwotę 10,719,8 tys.zł.
Przekroczenie to było uzasadnione dodatkowymi podwyŜkami wynagrodzeń od dnia
1 października oraz jednorazowymi wypłatami w grudniu 1995 r. wprowadzonymi
przez Radę Ministrów na podstawie art. 38 ustawy budŜetowej na 1995 r. Zostały one
w pełni pokryte środkami otrzymanymi od Ministra Finansów w roku budŜetowym
1995, z uwzględnieniem zwrotów nie wykorzystanych środków przez dysponentów
niŜszego stopnia w wysokości 1.720,5 tys. zł i zarachowania ich na tzw. wznowienie
wydatków w 1995 r. Przy na ogół sprawnej dystrybucji środków ze strony
Ministerstwa Finansów, opóźnienia w stosunku do upływu czasu, wystąpiły w trzech
pierwszych kwartałach 1995 r. W IV kwartale nastąpiło wyrównanie ilości środków do
poziomu wymaganego planem, przy czym aŜ 17,5% rocznych przydziałów środków
zrealizowano w grudniu 1995 r.
Realizację wydatków prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

Dz

Rozdz.

Treść

1

2
Razem

3
Część 19-MRiGś

40

Ogółe
m
4001
4002
4003

Rolnictwo
Centrum Doradztwa
PISiPAR
Inspektorat
Kwar.Ro.

1994 rok
wyk.fakt.
wyk.wg
BudŜet wg
wydatków cen 1995 r.
ustawy
4
5
6
719.577,1 919.619,5 996.895,00
0
3
450.104,2 575.233,1 540.047,00
0
7
1.691,40
2.161,61
1.203,00
6.588,50
8.420,10
6.714,00
1.553,00
1.984,73
1.718,00

1995 rok
BudŜet po
zmianach
7
1.207.978,82

wyk.fakt.
wydatków
8
1.218.698,60

Wskaź.
%
8:4
9
169,36

Wskaź Wskaź. Wskaź
%
%
%
8:5
8:6
8:7
10
11
12
132,52 122,25 100,89

696.806,67

697.617,45

154,99

121,28

129,18

100,12

1.467,66
7.901,15
1.957,00

1.499,13
8.142,18
2.018,50

88,63
123,58
129,97

69,35
96,70
101,70

124,62
121,27
117,49

102,14
103,05
103,14
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4004
4005
4006
4007
4332

Inspekcja Nasienna
Okręgowa St.Chem.
COBORU
CSHZ
ARiMR

4401

Postęp biologiczny
w prod. roślinnej
Postęp bilogiczn
w prod. zwierzęcej

4402

4403
4404
4408
4410
4411

79

83

89

91

4495
Ogółem
7941
8011
8071
8295
Ogółem
8311
8322
Ogółem
8983
Ogółem
9111
9122

94

Ogółem

Upowsz. dor. rolnicz
Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt
Chemizacja
rolnictwa
Monitoring jakości
Finansowanie
innych zadań
Pozost.działalność
Oświata i wychow.
Internaty
Szkoły zawodowe
Jednostki pomoc.sz.
Pozost.dzłałaność
Kultura i sztuka

10.565,20
300,00
3.356,80
3.624,00
253.102,5
0

13.502,23 11.629,00
383,40
330,00
4.289,99
3.648,00
4.631,47
5.752,00
323.465,0 284.000,00
0

60.081,30

76.783,90

95.353,30
788,40

13.241,26
300,00
3.916,17
8.470,01
441.000,00

13.652,27
300,00
3.983,64
8.470,01
441.000,00

129,22
100,00
118,67
233,72
174,24

101,11
78,25
92,86
182,88
136,34

117,40
90,91
109,20
147,25
155,28

103,10
100,00
101,72
100,00
100.00

88.645,00

85.122,37

85.122,27

141,68

110,86

96,03

100,00

121.861,5 114.555,00
2
1.007,58
5.309,00

113.424,69

113.423,00

118,95

93,08

99,01

100,00

1.048,22

1.048,22

132,96

104,03

19,74

100,00

171,00
135,33

133,81
105,89

100,00
114,88

100,00
100,00

707,00
6.100,00

903,55
7.795,80

1.209,00
7.186,00

1.209,00
8.255,15

1.209,00
8.255,15

0,00

0,00

0,00

3.182,57

3.182,57

2.873,97
2.736,00
5.168,23
5.413,00
325.965,6 289.613,00
6
52.136,52 49.162,00
273.640,3 239.002,00
8
52,27
1.165,00
136,49
284,00
2.448,52
2.168,00

2.681,83
3.629,68
340.187,02

2.681,83
3.629,68
349.839,88

119,26
89,75
137,16

93,31
70,23
107,32

98,02
67,05
120,80

100,00
100,00
102,84

51.244,80
287.383,69

53.105,14
295.149,67

130,17
137,85

101,86
107,86

108,02
123,49

103,63
102,70

1.340,01
218,52
2.718,06

1.366,55
218,52
2.803,07

3341,20
204,61
146,31

2614,40
160,10
114,48

117,30
76,94
129,29

101,98
100,00
103,13

2.248,80
4.044,00
255.059,2
0
40.795,40
214.116,1
0
40,90
106,80
1.915,90

100,00

Muzea
Biblioteki
RóŜna działalność

752,80
1.163,10
15,60

962,08
1.486,44
19,94

868,00
1.300,00
35,00

1.127,96
1.590,09
36,00

1.166,41
1.636,66
34,76

154,94
140,72
222,82

121,24
110,11
174,35

134,38
125,90
99,31

103,41
102,93
99,31

Wydatki obronne
Administracja
państw.
Jednostki
państwowe
Współpraca z
zagranicą
Finanse

15,60
12.382,20

19,94
15.952,25

35,00
15.032,00

35,00
18.232,07

34,76
18.403,44

222,82
147,44

174,35
115,37

99,31
122,43

99,31
100,94

8.905,30

11.380,97

10.926,00

14.069,78

14.254,42

160,07

125,25

130,46

101,31

3.576,90

4.571,28

4.106,00

4.162,28

4.149,02

115,99

90,76

101,05

99,68

0,00 150.000,00

150.000,00

150.000,00

100,00

100,00

0,00

Kol. 5 = kol. 4 x 1,278

Wydatki w dziale 40 Rolnictwo w 1995 r. wyniosły 697.617,4 tys. zł tj. 100,0%
kwoty przewidzianej w planie po zmianach. Nominalnie wydatki w tym dziale wzrosły
w 1995 r. w stosunku do 1994 r. o 54,5 %, a realnie o 21,3 %
Z wydatkowanej kwoty 697.617,4 tys. zł przeznaczono m.in.:
- 441.000,0 tys.zł, tj. 63,2% dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARMiR) na działalność statutową i dopłaty do odsetek od kredytów na cele
rolnicze i suszowe,
- 214.922,0 tys. zł, tj. 30,8 % na zadania na rzecz rolnictwa,
- 900,0 tys.zł dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na finansowanie
wydatków związanych z wykupem gruntów przekazywanych na rzecz Skarbu
Państwa za rentę lub emeryturę.
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Zaplanowaną po zmianie w dziale 40 Rolnictwo
dotację w kwocie
441.000,0 tys.zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo
przekazywało w 1995 r. nierównomiernie. Około połowę tej dotacji przekazano
Agencji dopiero w IV kwartale 1995 r., przy czym 28,7 % wpłynęło do ARiMR
w grudniu 1995 r. Dotacja ta stanowiła 51,8% uzyskanych przychodów Agencji
w 1995 r. Ponadto, zgodnie z ustawą budŜetową na 1995 r.(cz.. 19 dział 94 Finanse),
Ministerstwo przekazało Agencji 150.000,0 tys. zł na kredytowanie inwestycji
w rolnictwie i w przetwórstwie rolno - spoŜywczym.
Przychody ARiMR w 1995 r. wyniosły 851.058,2 tys. zł i były
o 100.800,0 tys.zł, tj. o 13,4 % większe od przychodów przewidzianych w planie
finansowym na 1995 r. Około 81% przychodów, tj. 689.672,7 tys.zł pochodziło
z budŜetu państwa, w tym:
- 591.000,0 tys. zł (69,4 %) z dotacji budŜetowych (łącznie z kwotą 157 mln zł
przyznaną dodatkowo przez Ministra Finansów),
- 77.729,7 tys. zł (9,1 %) z oprocentowania obowiązkowych rezerw bankowych,
- 20.943,0 tys. zł (2,4 %) z oprocentowania bonów skarbowych.
Pozostałe przychody (19 %), stanowiły odsetki od środków uzyskanych przez
ARiMR w latach ubiegłych z budŜetu państwa w drodze dotacji lub oprocentowania
obowiązkowych rezerw bankowych oraz kwoty uzyskane z tytułu zwrotu środków
byłego Funduszu Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 1995 r. łączne rozchody Agencji wyniosły 597.718,1 tys. zł, tj. 70,2%
planowanych rozchodów. Z kwoty tej przeznaczono:
- 210.929,8 tys. zł na działalność statutową, tj. 43,5 % planowanej kwoty,
- 100.221,6 tys.zł na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą wsi
i małą przedsiębiorczością na wsi (poŜyczka "ASAL - 300") tj. 76,0% w stosunku
do planu,
- 148.079,8 tys.zł na dopłaty do bankowych kredytów suszowych, tj. 87,1%
planowanej kwoty,
- 138.486,9 tys.zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze, tj. 92,3%
planowanej kwoty.
W stosunku do zgromadzonych w ciągu 1995 r. środków (pula dyspozycyjna)
w wysokości 1.314.984,4 tys. zł, rozchody stanowiły 45,4 %, a stan środków na koniec
grudnia 1995 r. wynosił 713.000,0 tys.zł i był nominalnie o 246.500,0 tys.zł,
tj. o 52,8% wyŜszy niŜ na koniec 1994 r. Stan tych środków stanowił 83,7%
przychodów Agencji uzyskanych w 1995 r.
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W świetle ustaleń kontroli przeprowadzonej w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, negatywnie naleŜy ocenić sposób wykorzystania przez
Agencję środków, będących w jej dyspozycji w 1995 r. Zaledwie 45,4%
dyspozycyjnych środków przeznaczono na pomoc finansową dla rolnictwa, w tym
24,2% na działalność statutową, natomiast 54,6% środków ulokowano w bankach lub
skierowano na rynek papierów wartościowych. Na koniec 1995 r. Agencja posiadała
środki w postaci lokat terminowych, bonów skarbowych i pienięŜnych w łącznej
kwocie 545.100,0 tys.zł, które stanowiły 76,4% stanu środków ogółem.
Z zaplanowanych wydatków budŜetowych w części 19 na zadania na rzecz
rolnictwa w kwocie 214.923,8 tys.zł, wydatkowano 214.922,0 tys.zł, tj. 100,0%.
Z kwoty tej przeznaczono:
- 113.422,9 tys.zł, tj.52,8% na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej,
- 85.122,3 tys.zł, tj. 39,6% na postęp biologiczny w produkcji roślinnej,
8.255,1 tys.zł, tj. 3,8% na zadania z zakresu chemizacji rolnictwa,
3.182,6 tys.zł, tj. 1,5% na monitoring jakości gleb, roślin i produktów rolniczych,
2.681,8 tys.zł, tj. 1,2% na ogrzewanie warsztatów szkolnych,
- 1.209,0 tys.zł, tj 0,6% na zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
1.048,2 tys. zł, tj. 0,5 % na upowszechnianie doradztwa rolniczego.
Pomimo kierowanych wcześniej uwag ze strony NIK, nadal zastrzeŜenia budzi
realność planowania zadań rzeczowych w rolnictwie i wydatków na ich realizację.
Świadczą o tym częste zmiany wprowadzane w trakcie roku do układu wykonawczego
budŜetu: 5-krotne ich zwiększanie na łączną kwotę 2.829,4 tys.zł oraz 4-krotne
zmniejszanie na kwotę 7.482,3 tys. zł, w tym 2.631,3 tys.zł przeniesionych na
inwestycje Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt (CSHZ). W okresie od 14 do 29
grudnia 1995 r. plan wydatków budŜetowych na postęp biologiczny w rolnictwie
korygowany był 5 razy, a w dniu 29.12.1995 r. na rachunek inwestycyjny CSHZ
przekazano kwotę 718,.0 tys zł, w tym kwotę 633,3 tys.zł z zaplanowanych wydatków
na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Ze środków budŜetowych, zaplanowanych w 1995 r. na dotacje do postępu
biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, sfinansowano m.in.:
- dwa tematy prac badawczych, zlecone Instytutowi Zootechniki w Krakowie, pn
"Organizacja i prowadzenie Krajowego Centrum Informacji o Paszach" w kwocie
66,6 tys. zł i "Doskonalenie metod oceny pasz w kraju" w kwocie 137,9 tys.zł,
- koszty związane z wydaniem trójjęzycznego słownika zootechnicznego przez
Polskie Towarzystwo Zootechniczne w Warszawie w wysokości 67,7 tys.zł,
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- nagrody dla laureatów konkursu prac magisterskich za 1994/1995 rok w wysokości
4,9 tys.zł, dotację tę przekazano Polskiemu Towarzystwu Zootechniczemu.
Dopuszczenie przez Ministerstwo do wypłacenia powyŜszych dotacji jest
wynikiem - w ocenie NIK - niewłaściwego kwalifikowania zlecanych przez MRiGś
zadań finansowanych ze środków budŜetowych na podstawie postanowień
rozporządzenia Ministra RiGś z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek
dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.1
W świetle ustaleń kontroli Ministerstwa, negatywnie naleŜy ocenić terminowość
rozliczania i rzetelność dokumentowania wydatków budŜetowych w ramach postępu
biologicznego w rolnictwie.
Przekazana "Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego" Spółce z o.o. w Kutnie
dotacja w wysokości 889,0 tys. zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów
zaopatrzenia krajowych plantatorów w importowane nasiona buraka cukrowego,
rozliczona była bez podania faktycznej ceny sprzedaŜy tych nasion plantatorom mimo
określonego wymogu w tym zakresie (§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra RiGś z dnia
21 lipca 1995 r.).
W dokumentach dotyczących rozliczenia dopłat do importowanych nasion
kukurydzy w kwocie 108,3 tys.zł, przyznanych Hodowli Roślin Rolniczych "Nasiona
Kobierzyc" Sp. z o.o. w Kobierzycach, stwierdzono nieprawidłowe udokumentowanie
wydatków. W wystawionych przez tę Spółkę fakturach sprzedaŜy, dotyczących aŜ
99,7% jednostek nasiennych kukurydzy (na ogólną ilość sprzedanych 35,5 tys.
jednostek), brak było danych, Ŝe sprzedawane nasiona kukurydzy pochodzą z importu
i stanowią materiał hodowlany.
Niedostateczną staranność w dokumentowaniu realizacji zadań z zakresu
postępu biologicznego w rolnictwie oraz wykorzystaniu dotacji budŜetowych,
stwierdzono w rozliczeniu wykorzystanej dotacji w kwocie 338,5 tys.zł przez
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Kwota ta, w rozliczeniu prac
zleconych Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, podana została
przez COBORU jedynie w ujęciu globalnym, bez wymaganego jej uszczegółowienia.
Stwierdzono ponadto, Ŝe sprawozdania z realizacji 5 tematów z zakresu ochrony
zasobów genowych roślin przedstawione były Ministerstwu przez COBORU bez daty
ich sporządzenia, a rozliczenia finansowe polegały na wykazaniu jedynie 5 do 6 grup
ogólnie określonych kosztów, poza 2 przypadkami ich wyspecyfikowania.
Badania kontrolne wykazały opóźnienia w realizacji rozliczeń finansowych
importu zasobów genetycznych bydła. Dopiero w dniu 20.09.1995 r. Ministerstwo
1

Dz.U. Nr 93, poz. 464.
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przekazało CSHZ kwotę 30,3 tys.zł w celu ostatecznego rozliczenia dotacji do
importu nasienia i zarodków bydlęcych, przyznanej w wysokości 565,1 tys.zł na
podstawie decyzji z 28 grudnia 1994 roku.
Na wydatki majątkowe w dziale 40 Rolnictwo, obejmujące wydatki na
realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne, przewidziano w cz. 19 ustawy budŜetowej
na 1995 r. kwotę 78.894,0 tys. zł. Kwota ta została zwiększona do wysokości
82.143,7 tys. zł i zrealizowana w całości.
W ramach wydatkowanych środków, na realizację inwestycji centralnej pt.
"Budowa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Tulcach" w 1995 r. przeznaczono
w budŜecie Ministerstwa kwotę 3.016,0 tys. zł. Przeprowadzone badania kontrolne
w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie wykazały, Ŝe mimo
przewidzianego w ustawie budŜetowej terminu zakończenia inwestycji w 1995 r, pod
koniec I kwartału 1996 r nadal kontynuowane były na niej prace wykończeniowe i
pousterkowe. Opóźnienia w realizacji tej inwestycji wystąpiły głównie z braku
właściwego nadzoru ze strony Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt nad przebiegiem
i jakością robót inwestycyjnych.
Analiza poniesionych nakładów na inwestycję wykazała, Ŝe w stosunku do kwot
określonych w ustawach budŜetowych z lat 1993 - 1995, nakłady zostały przekroczone
o kwotę 499,4 tys. zł (o 9 %), w tym w 1995 r. o kwotę 406,.3 tys. zł (o 13,5%). Na
finansowanie tej inwestycji przeznaczono środki z rachunku bieŜącego Stacji Hodowli
i Unasieniania Zwierząt w Poznaniu w wysokości 299,9 tys. zł wbrew przepisom § 9
rozporządzenia Ministra Finansów z 2.08.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad
i wykonywania budŜetu państwa.
Dalsze kontynuowanie robót inwestycyjnych w I kwartale 1996 r., przy braku
zabezpieczenia środków na ich realizację, powodowało ujemne konsekwencje.
W efekcie na dzień 11.04.1996 r. SHiUZ w Poznaniu posiadała nieuregulowane
zobowiązania wobec wykonawców z tytułu realizacji inwestycji w roku 1995
i I kwartale 1996 r. w wysokości 110,2 tys. zł, w tym z tytułu poniesionych nakładów
w 1996 r. w wysokości 76,5 tys. zł.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo budŜetowe naruszeniem
dyscypliny budŜetowej było wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym za 1995 r.
danych niezgodnych z ewidencją księgową. W Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt
oraz Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Poznaniu polegało to na sporządzaniu
niezgodnie z ewidencją księgową sprawozdania Rb-51 o stanie środków na rachunkach
finansowania inwestycji jednostek i zakładów budŜetowych oraz o stanie zobowiązań
dotyczących tych inwestycji za rok 1995 - nie wykazując stanu środków na rachunku

353

inwestycyjnym i nie podając zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, podczas
gdy z ewidencji księgowej wynikała kwota odpowiednio 47,0 tys. zł i 175,7 tys. zł.
Stwierdzono równieŜ, Ŝe niezgodnie z ewidencją księgową została sporządzona
i przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej przez Centralną
Stację Hodowli Zwierząt informacja o realizacji inwestycji centralnej za 1995 r.
W informacji nie wykazano nakładów ze źródeł nie przewidzianych w ustawie
budŜetowej na rok 1995 oraz nie wykazano zobowiązań wg stanu na 31.12.1995 r.,
a takŜe stanu środków inwestycyjnych na koniec roku 1995 na rachunku finansowania
inwestycji.
Przy realizacji inwestycji centralnej w roku 1995 SHiUZ w Poznaniu nie
przestrzegała ustawy o zamówieniach publicznych przy dokonywaniu w 1995 roku
zakupów pierwszego wyposaŜenia inwestycji. W maju 1995 r zlecono, bez
przeprowadzenia przetargu, Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa
Przemysłowego Nr 2 "POZ-BUILDING" wykonanie posadzki w maneŜu budynku
laboratoryjnego za kwotę 66,8 tys. zł (łącznie z podatkiem VAT).
Realizacja inwestycji przebiegała niezgodnie z zakresem rzeczowym
opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Kwota
poniesionych nakładów inwestycyjnych niezgodnie z zakresem rzeczowym wyniosła
397,6 tys.zł.
Zaplanowane (po zmianach) w budŜecie Ministerstwa na 1995 r. wydatki
w dziale 79 Oświata i wychowanie w wysokości 349.844,3 tys. zł zostały wykonane
w kwocie 349.839,9 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianie. W stosunku do 1994
r. wydatki na oświatę i wychowanie w cenach bieŜących wzrosły w części 19 budŜetu
państwa o 37,2 %, a w wymiarze realnym o 7,3 %. W 1995 r. zwiększone zostały
środki (w stosunku do ustalonych w ustawie budŜetowej) na utrzymanie szkół
zawodowych rolniczych (rozdz. 8011) o kwotę 56.147,7 tys. zł, tj. o 23,5 %, w tym na
zmniejszenie niedoboru w wynagrodzeniach i pochodnych (§ 11 - 17) o kwotę
26.899,4 tys. zł (o 24,6 %). Zwiększenie środków dla szkół zawodowych rolniczych
w 1995 r. stworzyło warunki do właściwego dycyplinowania wydatków. W 1995 r.
wydatki limitowane na wynagrodzenia osobowe (§ 11) zostały przekroczone
w rozdziale 8011 Szkoły zawodowe o 45,6 tys. zł, podczas gdy w 1993 r. i 1994 r.
wydatki te zostały przekroczone odpowiednio o 431,7 tys. zł i o 449,9 tys. zł.
Utrzymujące się jeszcze w 1995 r. przekroczenia wydatków w § 11 zostało
spowodowane głównie wypłatą nieplanowych nagród jubileuszowych, wypłatami z
tytułu zastępstw za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach
lekarskich oraz zwiększonymi zadaniami dydaktycznymi.
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W 1995 r zwiększyły się zdolności płatnicze zawodowych szkół rolniczych. Na
koniec grudnia 1995 r. zobowiązania wymagalne w dziale 79 Oświata i wychowanie
wynosiły 6,9 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do 1994 r. (963,9 tys. zł).
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach objętych częścią 19 budŜetu dotyczącą
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej w 1995 r. uległo zmniejszeniu
w stosunku do 1994 r. o 2,3% i wyniosło 31.528 osób, w tym w jednostkach
budŜetowych zmniejszyło się ono o 1,0% i stanowiło 23.363 osoby, tj. 74,1%
zatrudnienia w części 19 ogółem. Zatrudnienie w dziale 40 Rolnictwo zmniejszyło się
o 3,0% i w dziale 79 Oświata i Wychowanie o 0,9%, co stanowiło odpowiednio
1.477 osób i 21.497 osób. Natomiast w administracji państwowej (dział 91) przeciętne
zatrudnienie wzrosło o 2,9% i stanowiło 389 osób (całość w administracji centralnej).
Wydatki na wynagrodzenia w części 19 budŜetu w 1995 r. wyniosły
257.744 tys. zł, były wyŜsze o 24,1% w stosunku do ustawy budŜetowej i 31,8% do
wykonania 1994 r.. W jednostkach budŜetowych wyniosły one 180.619 tys.zł,
tj. wzrosły o 23,8% w stosunku do ustawy budŜetowej i o 33,1% do wykonania
1994 r., w tym w dziale 40 Rolnictwo o 31,6%, w dziale 79 Oświata i Wychowanie
o 33,3% oraz w dziale 91 Administracja państwowa o 29,6%. Przekroczono przy tym
o 38,8 tys. zł plan wynagrodzeń limitowanych, tj. osobowych, w jednostkach
budŜetowych działu 79 Oświata i Wychowanie w sposób naruszający dyscyplinę
budŜetową (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budŜetowe).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (obejmujące wszystkie składniki wypłat
§§ 11-17) w części 19 budŜetu wyniosło w 1995 r. 681 zł brutto i w stosunku do
1994 r. wzrosło o 34,8%. Natomiast w jednostkach budŜetowych (wynagrodzenie
wynikające ze stosunku pracy) wzrosło o 34,4%, tj. do wysokości 644 zł, w tym
w dziale 40 Rolnictwo o 35,9% (do 716 zł), w dziale 79 Oświata i Wychowanie
o 34,5% (do 628 zł) oraz w dziale 91 Administracja Państwowa (centralna) o 26,0%
(do 1.275 zł).
Ministerstwo niezgodnie z zapisami ustawy budŜetowej określiło wydatki dla
jednostek gospodarki pozabudŜetowej niedotowanej z działu Rolnictwo w kwocie
5.013 tys. zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 14) i 8 tys.zł na honoraria
(§ 13) oraz dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej dotowanej z działu Kultura
i sztuka w kwocie 5 tys.zł na honoraria.
Resortowa Komisja Orzekająca (w składzie 8 osób) w 1995 r. dokonała
rozstrzygnięć w 465 sprawach, stanowiących 57,7% spraw oczekujących na
rozpatrzenie w 1995 r., co oznacza, Ŝe na koniec 1995 r. pozostawało do rozpatrzenia
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341 spraw. W wyniku pracy tej komisji 280 osób uniewinniono z zarzutu naruszenia
dyscypliny budŜetowej, a 91 uznano za winnych, 12 osób ukarano karą upomnienia.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. określone zostały łączne wydatki na rolnictwo
i jego otoczenie (łącznie z dotacją na ubezpieczenia społeczne rolników) w kwocie
8.533.726,0 tys. zł i ustalone po zmianach w wysokości 8.638.613,0 tys. zł, z czego
8.558.613,0 tys. zł (99,1%) stanowiły środki budŜetowe i 80.000,0 tys. zł (0,9%) pozabudŜetowe.
Z zaplanowanych na 1995 r. wydatków budŜetowych na rolnictwo i jego
otoczenie, w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej było po
zmianie 1.218.722,0 tys.zł (14,2%), zaś pozostałe ulokowane zostały głównie
w zbiorczym budŜecie wojewodów (7,3%), w budŜecie Agencji Rynku Rolnego
(2,8%) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (74,1%).
Zaplanowane na rok 1995 wydatki budŜetowe na rolnictwo i jego otoczenie
zostały zrealizowane w wysokości 8.564.180,0 tys. zł, co stanowi 99,14% planowanej
kwoty po zmianie.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

Lp.

Treść

1
I
1
2

2
Ogółem w ustawie budŜetowej
w części o8 MF-dotacje do nawozów
w części 19 MRiGś w tym:
dział 40 Rolnictwo
3 w części 39 ARR
4 w części 55 KRUS
5 w części 83 Rezerwy celowe
6 w części 85 Zbiorczy BudŜet Wojewodów
II Ogółem pozabudŜetowe
III RAZEM I + II w tym:
bez części 55

Gospodarka pozabudŜetowa

Planowane wg ustawy
budŜetowej
z 30.12.1994 r. po zmianach
3
4
8.453.726,0 8.558.613,0
134.970,0
135.570,0
996.895,0 1.218.722,0
540.047,0
697.620,0
241.340,0
241.340,0
6.340.000,0 6.340.000,0
204.000,0
536.521,0
622.981,0
80.000,0
80.000,0
8.533.726,0 8.638.613,0
2.193.726,0 2.298.613,0

Wykonanie
5
8.486.450,4
135.467,0
1.218.698,6
697.617,4
241.340,0
6.268.100,0
622.844,8
77.729,7
8.564.180,1
2.296.080,1

5:4%
6
99,16
99,92
100,00
100,00
100,00
98,87
99,98
97,16
99,14
99,89
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W 1995 r.Gospodarstwo pomocnicze - Zakład Obsługi Ministerstwa RiGś,
uzyskał przychody i zrealizował rozchody na poziomie planowanym tj. w kwocie
odpowiednio 3.229,9 tys.zł i 3.229,4 tys.zł. Osiągnięte przychody i rozchody były
nominalnie o 26,6% wyŜsze od uzyskanych dochodów przez ten Zakład w 1994 r.
Przychody osiągnięte w 1995 r. dotyczyły głównie wpływów z czynszu od
najemców z tytułu uŜytkowania pomieszczeń biurowych, które stanowiły 68,9%
przychodów ogółem.
W 1995 r., porównaniu do 1994 r., pogorszyła się sprawność Zakładu
Ministerstwa RiGś w egzekwowaniu naleŜności z tytułu wynajmowania lokali.
Podczas gdy na koniec grudnia 1994 r. nieuregulowane naleŜności przez najemców
wynosiły 58,5 tys. zł, to na koniec grudnia 1995 r. stan tych naleŜnosci wynosił
100,1 tys.zł i był relatywnie wyŜszy o 41,5%.
Na koniec grudnia 1995 r. zobowiązania Zakładu Obsługi wobec wierzycieli
wyniosły 341,3 tys.zł i były wyŜsze o 162,1% niŜ w analogicznym okresie 1994 r.
Dotyczyły one głównie niezrealizowanych zobowiązań wobec dostawców energii
i usług (98,1% zobowiązań ogółem), wobec Urzędu Skarbowego z tytułu
niezapłaconego podatku VAT (1,1%) i wobec ZUS (0,2%).

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Stwierdzone w toku
kontroli NIK uchybienia i nieprawidłowości, z uwagi na ich niewielkie rozmiary i
skalę, nie rzutują na tę ocenę.
Wnioski NIK dotyczyły m.in.:
- podjęcia działań zmierzających do dalszej poprawy planowania i realizacji
dochodów i wydatków budŜetowych,
- doskonalenia planowania zadań z zakresu postępu biologicznego w rolnictwie oraz
wydatków budŜetowych na ich finansowanie, a takŜe przestrzegania zasad
gospodarki środkami budŜetowymi przeznaczonymi na ten cel,
- przestrzegania warunków dotyczących udzielania dotacji oraz egzekwowania od
wykonawców zadań, sprawozdań, rozliczeń lub informacji z otrzymanych środków
budŜetowych.
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CZĘŚĆ 21 - MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. wyznaczyła dla resortu transportu i gospodarki
morskiej zadanie odprowadzenia do budŜetu kwoty 17.274 tys. zł, tj. o 36,6% więcej
niŜ w 1994 r. (12.645 tys. zł.).Plan dochodów został wykonany w wysokości
20.684,4 tys.zł, tj. w kwocie o 19,7% wyŜej niŜ zaplanowano i o 17,8% niŜej od
wykonania w 1994 r. (25.154,3 tys. zł).
Przekroczenie planu wynikało
odprowadzonych z rozdziałów:

głównie

z

ponadplanowych

dochodów

- 5611 (jednostki dróg publicznych krajowych) - wykonanie w 298,2%, tj. w kwocie
o 3369,1 tys. zł wyŜszej od przewidywanej planem,
- 5231 (urzędy morskie) - wykonanie 149,2%, co w wyrazie finansowym skutkowało
ponadplanowym odprowadzaniem do budŜetu kwoty 1.316 tys. zł,
- 9716 (prywatyzacja) - wykonanie w 139,7%, tj. w kwocie o 1873,2 tys. zł wyŜszej
od przewidzianej planem.
Na koniec 1995 r. naleŜne ale nie wyegzekwowane kwoty wyniosły
1.683,3 tys. zł. W 1995 r. w stosunku do 1994 naleŜności wzrosły o 19,7%, przy czym,
podobnie jak w latach ubiegłych stanowią istotny problem w urzędach morskich, gdzie
wskaźnik ten wyniósł 25,8%. Dotyczy to równieŜ Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych. W windykacji naleŜności Skarbu Państwa od spółek uŜytkujących mienie
byłych jednostek organizacyjnych drogownictwa występowały naleŜności, wynoszące
wg stanu na 31.12.1995 r., kwotę 717,9 tys. zł, przy czym naleŜności te w 1995 r.
zwiększyły się o 76,6 tys. zł, tj. o 10,4% w porównaniu do stanu na koniec 1994 r.
Omówione naleŜności wbrew obowiązkowi sprawozdawczemu, nie zostały wykazane
w sprawozdaniu Rb-27 za 1995 r.
Wydatki
Wykonanie wydatków budŜetowych w 1995 roku zestawiono w poniŜszej tabeli.
w tys.zł
1995 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
1.1.
2.

Wykon.
1994 r.

wg ustawy
budŜet.

2

3

4

część ogółem

2.056.143,4

2.431.668,0

10.500,0

9.810,0

dział 01
rozdz. 2995
dział 50

10.500,0

9.810,0

814.399,7

1.053.370,0

budŜet po
zm.
5

wykon.
6

2.463.497,5 2.471.642,7

Wykon.1994 r.

6:3

6:4

6:5

6:7

w war.1995 r.

%

%

%

%
11

9

10

2.627.751,4

7

120,2

8

101,6

100,3

94,1

13.419,0

93,4

100,0

100,0

100,0

9.810,0

9.810,0

9.810,0

9.810,0

13.419,0

93,4

100,0

100,0

100,0

1.079.446,1 1.085.836,7

1.040.802,8

133,3

103,1

100,6

104,2
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1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.

rozdz. 5231

64.935,6

71.239,0

85.033,2

85.905,4

82.987,7

2.2.

rozdz. 5233

9.001,1

8.538,0

3.176,6

3.176,6

11.503,4

2.3.

rozdz. 5331

747,3

872,0

1.057,0

1.088,7

955,0

2.4.

rozdz. 5421

4.793,4

5.250,0

5.676,8

5.734,7

6.126,0

2.5.

rozdz. 5611

600.436,6

799.119,0

762.360,6

767.821,8

767.358,0

2.6.

rozdz. 5895

9

10

11

120,6

101,0

103,5

35,3

37,2

100,0

27,6

145,7

124,9

103,0

114,0

119,6

109,2

101,0

93,6

127,9

96,1

100,7

100,1

132,3

134.485,7

168.352,0

222.141,9

222.109,5

171.872,7

165,2

131,9

99,98

129,2

dział 79

49.349,7

55.866,0

62.084,9

63.463,6

63.068,9

128,6

113,6

102,2

100,6

3.1.

rozdz. 7941

10.249,3

11.834,0

10.941,9

11.105,6

13.098,6

108,4

93,8

101,5

84,8

3.2.

rozdz. 8011

39.061,7

43.960,0

51.080,0

52.295,0

49.920,7

133,9

119,0

102,4

104,8

3.3.

rozdz. 8071

3.

38,7

72,0

63,0

63,0

49,6

162,8

87,5

100,0

127,0

dział 81

17.814,9

19.771,0

23.995,6

24.557,3

22.767,4

137,8

124,2

102,3

107,9

4.1.

rozdz. 8111

15.507,6

17.127,0

20.727,8

21.258,2

19.818,7

137,1

124,1

102,6

107,3

4.2.

rozdz. 8121

2.307,3

2.644,0

3.267,8

3.299,1

2.948,7

143,0

124,8

100,9

111,9

796,2

847,0

978,1

1.015,7

1.017,5

127,6

119,9

103,8

99,8

9

10

11

4.

5.

dział 83

1
5.1.
6.
6.1.
7.

2
rozdz. 8311

3

4

5

6

7

8

796,2

847,0

978,1

1.015,7

1.017,5

127,6

119,9

103,8

99,8

dział 85

244.041,4

305.767,0

315.255,2

315.255,2

311.884,9

129,2

103,1

100,0

101,1

rozdz. 8596

244.041,4

305.767,0

315.255,2

315.255,2

311.884,9

129,2

103,1

100,0

101,1

1.743,6

2.030,0

2.062,0

2.062,0

2.228,3

118,3

101,6

100,01

92,6

243,6

282,0

314,0

314,5

311,3

129,1

111,5

100,2

101,0

dział 89

7.1.

rozdz. 8975

7.2.

rozdz. 8983

1.500,0

1.748,0

1.748,0

1.747,8

1.917,0

116,5

99,98

99,98

91,2

dział 91

9.720,3

11.967,0

13.240,7

13.322,1

12.422,5

137,1

111,3

100,6

107,2

8.1.

rozdz. 9111

6.453,0

6.786,0

8.544,8

8.643,4

8.246,9

133,9

127,4

101,2

104,8

8.2.

rozdz. 9121

1.336,8

1.653,0

1.519,1

1.513,7

1.708,4

113,2

91,6

99,6

88,6

8.3.

rozdz. 9122

1.243,8

2.762,0

2.261,1

2.234,3

1.589,6

179,6

80,9

98,8

140,6

8.4.

rozdz. 9131

652,0

728,0

870,5

885,7

833,3

135,8

121,7

101,2

106,3

8.5.

rozdz. 9195

34,7

38,0

45,2

45,0

44,3

129,7

118,4

99,6

101,6

dział 94

-

10.000,0

2.556,5

2.426,3

-

-

24,3

94,9

-

9.1.

rozdz. 9412

-

10.000,0

2.545,0

2.414,8

-

-

24,1

94,9

-

9.2.

rozdz. 9425

-

-

11,5

11,5

-

-

-

100,0

-

10.

dział 95

79.997,6

100.000,0

97.585,0

97.420,1

102.236,9

121,8

97,4

99,8

95,3

8.

9.

10.1.

79.997,6

100.000,0

97.585,0

97.420,1

102.236,9

121,8

97,4

99,8

95,3

dział 96

827.780,0

862.240,0

856.483,3

856.473,2

1.057.902,8

103,5

99,3

99,99

80,9

11.1.

rozdz. 9616

679.000,0

717.500,0

717.500,0

717.500,0

867.762,0

105,7

100,0

100,0

92,7

11.2.

rozdz. 9617

146.820,0

144.640,0

131.883,3

131.873,2

187.635,9

89,8

91,2

99,99

70,3

11.3.

rozdz. 9625

1.960,0

100,0

7.100,0

7.100,0

2.504,9

362,2

7.100,0

100,0

283,5

11.

rozdz. 9595

Ogólna kwota wydatków określona w ustawie budŜetowej dla MTiGM
w wysokości 2.431.668 tys. zł w trakcie realizacji budŜetu została zwiększona do
wysokości 2.463.497,5 tys. zł, tj. o 1,3%, na co składały się zwiększenia wydatków
głównie z tytułu sfinansowania:
- podwyŜek wynagrodzeń wprowadzonych w ciągu roku 1995 dla pracowników sfery
budŜetowej - 44.566,9 tys. zł,
- zakupu limitu odłowu mintaja na Morzu Ochockim, niezbędnego do prowadzenia
połowów do końca 1995 r. - 6000 tys. zł,
- wydatków poniesionych przez PLO na zakup nowych kontenerów - 2.658,5 tys. zł,
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- wydatków rzeczowych szkół morskich - 1.200 tys. zł,
oraz zmniejszenia w związku z:
- przekazaniem Wojewodzie Katowickiemu dotacji przedmiotowej do pasaŜerskich
przewozów autobusowych w komunikacji międzymiastowej na terenie
woj. katowickiego, organizowanej przez samorządy gmin i związki gmin 12.756,7 tys. zł,
- przeniesieniem do rezerw celowych kwoty 11.058,5 tys. zł m.in. wobec niŜszych niŜ
planowano dopłat do odsetek od kredytów na cele gospodarki rybnej oraz nadzór
budowlany.
Wykonanie ogółem wyniosło 2.471.642,7 tys. zł, co stanowiło 100,3% budŜetu
po zmianach. Przekroczenie wykonania wydatków wynikało z realizacji postanowień
rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego
zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r.
Zrealizowane wydatki w 1995 r. były wyŜsze w porównaniu do wykonania 1994
r. o 20,2%.
W 1995 r. podobnie jak w 1994 r. największą grupę wydatków stanowiły
dotacje i subwencje, przy czym ich udział w wydatkach ogółem zmniejszył się
w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. o 4,4% punktu procentowego.
Największe udziały w dotacjach stanowiły dotacje do PKP i PKS. Ich łączna
wysokość wyniosła w 1995 r. 849.373,2 tys. zł z czego otrzymały:
- PKP - 717.500 tys. zł. (w tym: przedmiotowa do pasaŜerskich przewozów
kolejowych - 352.000 tys. zł; podmiotowa - 365.500 tys.zł),
- PKS - 131.873,2 tys.zł (przedmiotowa do pasaŜerskich przewozów autobusowych)
Udział tych dotacji (PKP i PKS) w wydatkach ogółem stanowił 34,4% i był
niŜszy niŜ w 1994 r. o 5,8 pkt procentowego.
Wykonanie w grupie wydatków bieŜących wyniosło ogółem 828.358 tys. zł,
w tym na wynagrodzenia 135.331, tj. 16,3%. W porównaniu do wykonania 1994 r.
stanowiło to wzrost odpowiednio o ok. 30% i ok. 40%. Główną pozycją wydatkową
były środki na utrzymanie jednostek dróg krajowych.
Kontrola wykonania planu budŜetowego w części dotyczącej wynagrodzeń
i zatrudnienia wykazała zwiększającą się róŜnicę pomiędzy kalkulacyjną liczbą etatów
a faktycznym zatrudnieniem w resorcie. O ile w roku 1994 przy 20.379 etatach
zatrudnienie wyniosło 17.517 osób co dawało róŜnicę 2862 (14%) to w roku 1995 r.
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kalkulacyjna liczba etatów zwiększona została do 20.405, a faktyczne zatrudnienie
ograniczono do 17.292 osób, co dało róŜnicę 3113 (15,3%).
Wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje) resortu określono w ustawie
budŜetowej na 330.001 tys. zł. W wyniku zmian zostały zwiększone do kwoty
348.451,7 tys. zł i w takiej wysokości rozdysponowane. Uwzględniając środki
pochodzące z niewykorzystanej dotacji na inwestycje w 1994 r. (23.732,6 tys. zł) resort transportu i gospodarki morskiej dysponował w 1995 r. środkami budŜetowymi,
przeznaczonymi na finansowanie inwestycji, w łącznej kwocie 372.184,3 tys. zł.
Największy udział w dotacji na inwestycje miały jednostki budŜetowe i inne
jednostki organizacyjne (Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, WyŜsze
Szkoły Morskie w Szczecinie i Gdyni, Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad).
Przeznaczono dla nich 182.745,2 tys. zł, tj. 52,4% środków zaplanowanych w ustawie
budŜetowej - po zmianach - na inwestycje (w 1994 r. - 47,1%). Wykonanie w tej
grupie wydatków wyniosło 125.307,7 tys. zł, co stanowiło 68,6% kwoty otrzymanej
w 1995 r. i 67,3% planu obejmującego środki pozostałe z 1994 r.
Uwagę zwraca bardzo niskie wykonanie wydatków przez Agencję Budowy
i Eksploatacji Autostrad (AB i EA). Jednostka ta, będąca prawnym następcą Agencji
Budowy Autostrad (ABA) - zlikwidowanej 15.06.1995 r. - wykorzystała jedynie 11,6%
zaplanowanej kwoty. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, Ŝe równieŜ jej
poprzedniczka, tj. ABA z planowanych 40.009 tys. zł wykorzystała jedynie 52,1 tys. zł
(0,1%) przy czym na podstawowe zadanie jakim był wykup gruntu pod autostrady nie
poniesiono Ŝadnych nakładów.
Na inwestycje podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) przeznaczono wg
planu po zmianach 47,6% ogółu środków inwestycyjnych (w 1994 r. - 52,9%). Po
uwzględnieniu pozostałości z 1994 r. była to kwota 186.003,6 tys. zł. Faktyczne
wykonanie w tej grupie wydatków wyniosło 174.790,4 tys. zł, tj. 94% planu
resortowego (obejmującego środki pozostałe z 1994 r.) przy czym środki otrzymane
w ramach budŜetu 1995 r. wykorzystano w 100%.
W odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw najniŜsze wykonanie
odnotowała Kolejowa SłuŜba Zdrowia (funkcjonująca w przedsiębiorstwie PKP), która
wykorzystała jedynie 66,3% środków budŜetowych otrzymanych do dyspozycji. Fakt
ten w zestawieniu z ogólnie znanymi trudnościami i niedoinwestowaniem słuŜby
zdrowia budzi szczególny niepokój tym bardziej, Ŝe jest to kolejny rok, w którym nie
zdołano zrealizować planowanych zakupów (wykonanie w 1994 r. wyniosło 68%
planu).
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W przypadku PKS, z ogólnej kwoty dotacji na inwestycje dla tych
przedsiębiorstw określonej na 22.067 tys. zł., 20.000 tys. zł przeznaczono na
dofinansowanie zakupu taboru autobusowego. Według przyjętych przez MTiGM zasad
podziału tej kwoty, dotacjami - w jednakowej wysokości, tj. 19 tys. zł - objęto zakup
kaŜdej sztuki nowego autobusu dokonanego przez przedsiębiorstwo PKS. Kwota ta
była pochodną przyjęcia do planu zakupów 1050 szt. autobusów (1017 m-ki Autosan,
15 m-ki Jelcz, 18 rezerwa MTiGM) i stanowiła ok. 20%. ceny nowego autobusu
oferowanego przez producentów krajowych.
Do końca 1995 r. przedsiębiorstwa PKS zakupiły łącznie 852 autobusy (w tym 801
m-ki Autosan, 17 m-ki Jelcz i 34 inne) otrzymując z tego tytułu dopłaty w łącznej
wysokości 16.181 tys. zł. Pozostałą kwotę przekazano przedsiębiorstwom zaliczkowo
do rozliczenia w 1996 r. W 1995 r. z moŜliwości dofinansowania własnych inwestycji,
skorzystało 161 spośród 174 przedsiębiorstw PKS nadzorowanych przez Ministerstwo
TiGM.
Według omówionego trybu podziału dotacji, dopłaty (po 19.000 zł) do
zakupionych przez PKS autobusów miały charakter częściowej refundacji
poniesionych juŜ wcześniej wydatków inwestycyjnych przez poszczególne
przedsiębiorstwa PKS.
W ocenie NIK, preferowanie zakupów autobusów marki Autosan i Jelcz było
celowe. Autobusy tych marek są bowiem podstawowym taborem wszystkich
przedsiębiorstw PKS (ok. 90%), które równieŜ posiadają odpowiednią bazę techniczną
i fachową obsługę serwisową.
NiezaleŜnie od powyŜszej oceny, faktem pozostaje, Ŝe środki budŜetowe - za
pośrednictwem PKS - skierowane zostały w zdecydowanej większości do Autosanu,
który praktycznie zmonopolizował dostawy, przy czym stało się to z pominięciem
wymaganych prawem procedur przy udzielaniu zamówienia publicznego.
Podkreślić bowiem naleŜy, Ŝe choć decyzje o przeznaczeniu dotacji dla PKS
zapadały w 1994 r. to w okresie dokonywania zakupów, obowiązywała juŜ ustawa
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
W ramach dotacji inwestycyjnych w resorcie realizowano 17 inwestycji
centralnych.
Planowane nakłady na te inwestycje zostały ustalone w załączniku nr 6 do
ustawy budŜetowej na kwotę ogółem 518.707 tys. zł. Dotacja budŜetowa stanowiła
w niej 212.092 tys. zł (tj. 40,9% planowanych nakładów ogółem) z czego dla:
- jednostek dróg publicznych realizujących 8 zadań - 100.403 tys. zł,
- przedsiębiorstwa PKP, realizującego 5 zadań - 75.804 tys. zł,
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- pozostałych przedsiębiorstw realizujących 4 zadania - 35.885 tys. zł.
W planie resortowym łączne nakłady na omawiane inwestycje zostały ustalone
na 559.633 tys. zł. W kwocie tej środki pochodzące z dotacji budŜetowej wynosiły 222.485 tys. zł (w tym 10.393 tys. zł stanowiły "pozostałości" z roku ubiegłego).
Wykorzystanie środków budŜetowych (wraz z pozostałościami z 1994 r.)
w kwocie 213.288 tys.zł, tj. na poziomie 96% naleŜy uznać za zadowalające. Ogólne
wykonanie nakładów na wszystkich 17 inwestycjach (z uwzględnieniem środków
własnych inwestorów) wyniosło 460.286 tys. zł i było znacznie niŜsze od przyjętych
załoŜeń (o ok. 18%). Planowanych nakładów nie wykonano w 9 zadaniach z czego 5
realizowanych przez jednostki dróg publicznych, 2 przez PKP i 1 przez
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" we Władysławowie, przy
czym Ŝadne z 6 zadań przewidzianych do oddania w 1995 r. nie zostało zakończone.
W odniesieniu do 3 inwestycji ustalono, Ŝe naruszono art. 27 ust. 2a ustawy Prawo budŜetowe stwierdzający, Ŝe środki z budŜetu państwa przeznaczone na
finansowanie inwestycji centralnych nie mogą być wykorzystane na inne cele.
Dotyczyło to zadań:
- "budowa budynku 3 torowej hali całopociągowej W-wa Grochów", którego
wartość kosztorysową określono (w zał. nr 6 do ustawy budŜetowej na 1995 r.) na
87.127 tys. zł.
Zadanie o tej nazwie nie było wyszczególnione w planie inwestycyjnym Centralnej
DOKP (inwestora) ani teŜ w zbiorczym zestawieniu kosztów (z.z.k.). Stwierdzono,
Ŝe budowę hali realizowano w ramach zadania pn. "budowa budynku 3 torowej hali
całopociągowej WGW Grochów z obiektami towarzyszącymi", które poza
budynkiem hali obejmowało szereg obiektów stanowiących łącznie technologiczne
wyposaŜenie stacji postojowej dla wagonów osobowych. Wartość kosztorysowa
tego kompleksu (wg z.z.k. zaktualizowanego w 1994 r.) wynosiła 120.000 tys. zł,
przy czym 62.500 tys. zł odnosiło się do budynku hali całopociągowej, a pozostała
część do obiektów i zadań (zakupów) towarzyszących.
- "budowa autostrady A 4 obwodnicy Krakowa, odcinka Tyniecka - Opatkowice".
Ze środków budŜetowych na finansowanie ww. zadania, inwestor, tj. Dyrekcja
Okręgowa Dróg Publicznych w Krakowie wydatkowała 503 tys. zł na cele nie
mieszczące się w załoŜeniach techniczno ekonomicznych wymienionego zadania
(dokumentacja na budowę odcinka autostrady Opatkowice - Wielicka oraz na
ogrodzenie autostrady w ciągu drogi Kraków - Chrzanów),
- "przebudowa dworca PKP Kraków Główny Osobowy II etap".
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W przypadku powyŜszego zadania, inwestor, tj. Południowa DOKP, otrzymał na
jego realizację środki budŜetowe w łącznej wysokości 4.673 tys. zł. tzn. o 900 tys. zł
wyŜsze niŜ to przewidywała ustawa budŜetowa (zał. nr 6). Faktycznie inwestor
wykorzystał dodatkową kwotę dotacji na zapłatę 2 faktur Przeds. "Budostal - 3" w
Krakowie, które dotyczyły zakresu robót finansowanych przez Wojewodę
Krakowskiego.
Natomiast na zadanie pn. "przebudowa przejścia granicznego Przemyśl Mościska" - inwestor, tj. Południowa DOKP przeznaczył na jego realizację środki
własne w kwocie 3.963 tys. zł wobec określonych w zał. 6 do ustawy budŜetowej 4.823 tys. zł. Tym samym Południowa DOKP nie spełniła wymagań art. 29 ust. 5
prawa budŜetowego i jest w związku z tym zobowiązana do zwrotu do budŜetu
państwa środków budŜetowych otrzymanych w 1995 r. w kwocie 1.891 tys. zł.

Gospodarka pozabudŜetowa
W 1995 r. z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie art. 16 ustawy
Prawo budŜetowe (tj. w formie gospodarki pozabudŜetowej) jednostki resortu
transportu i gospodarki morskiej uzyskały przychody ogółem (z wyłączeniem muzeum
kolejnictwa i muzeum lotnictwa) w kwocie 181.320,7 tys.zł.
Była to kwota wyŜsza o 241,9% od kwoty określonej przez dysponenta cz. 21 na
etapie planowania budŜetu i ujętej w zał. nr 4 ustawy budŜetowej na 1995 r.
Łączne przychody i rozchody z gospodarki pozabudŜetowej określono
w ustawie budŜetowej odpowiednio w wysokościach: 74.943,0 tys.zł i 72.473,0 tys.zł.
Działalność w formie środków specjalnych przyniosła jednostkom resortu
przychody w wysokości 169.646,8 tys.zł, tj. o 256% wyŜsze od określonych ustawą
budŜetową (66.112 tys. zł). Rozchody środków specjalnych były w 1995 r. wyŜsze niŜ
określone w ustawie budŜetowej (66.302 tys. zł) o 213% i wyniosły 141.283,3 tys.zł.
Uwzględniając stan środków obrotowych na początku roku oraz przychody roku
sprawozdawczego - jednostki resortu dysponowały na rachunkach specjalnych kwotą
207.227,5 tys.zł., z czego w 1995 r. wydano 68,1% tej kwoty, tj. 141.283,3 tys.zł.
Dominująca część przychodów zrealizowanych w roku 1995 (161.748,7 tys.zł),
przypadała na środek specjalny Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Wpłat na
rachunek tego środka specjalnego dokonywało tak jak i w roku poprzednim gospodarstwo pomocnicze p.n. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
(BOTM), które powołane zostało zarządzeniem nr 311 Ministra TiGM z 20.12.1991 r.
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Pozyskiwane przez BOTM środki - głównie z tytułu opłat za uprawnienia przewozowe
w międzynarodowym transporcie drogowym przeznaczone zostały na budowę,
modernizację i utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Stwierdzone nieprawidłowości
nie miały istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły m.in.:
- zwiększenia nadzoru nad inwestycjami resortu realizowanymi z udziałem środków
budŜetowych,
- ograniczenia rozbieŜności pomiędzy potrzebami wyraŜanymi kalkulacyjną liczbą
etatów, a faktycznym poziomem zatrudnienia,
- dostosowania procedury dofinansowywania zakupu taboru autobusowego do
postanowień ustawy o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ 22 - MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
Dochody
Dochody budŜetowe ustalone w ustawie budŜetowej w kwocie 11.285 tys.zł
wykonane zostały w kwocie 23.893 tys.zł tj. w 211,7 % planu, przy czym
przekroczenie wystąpiło we wszystkich działach i rozdziałach klasyfikacji budŜetowej.
Dochody uzyskane w 1995 r. stanowiły 165,5 % dochodów w 1994 r.
Z realizacji planu dochodów budŜetowych, wynikają następujące krytyczne
uwagi NIK. W 1995 r., (w jeszcze wyŜszym stopniu niŜ to miało miejsce w 1994 r.)
dochody budŜetowe zaplanowano z nadmierną ostroŜnością, szczególnie w odniesieniu
do działu 59 - Łączność. Plan dochodów tego działu, ustalony na kwotę 9000 tys.zł
(1,5% poniŜej dochodów zrealizowanych w 1994 r.) wykonano juŜ w I półroczu
1995 r. na poziomie 96,7% planu rocznego, zaś w ciągu całego roku wykonany został
w kwocie 20.757 tys.zł, tj. w 230,6% planowanych dochodów. Tak znaczny przyrost
dochodów tego działu wskazuje na niedostateczne rozeznanie skutków finansowych
działań podejmowanych w sferze łączności.
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Plan dochodów z tytułu nadwyŜki przychodów nad wydatkami zakładu
budŜetowego-Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) przekroczono o
141%. Agencja ta, na etapie opracowywania planu finansowego na 1995 r. zakładała
dochody do budŜetu w kwocie 5000 tys.zł tj., o blisko 25 % poniŜej wykonanych w
1994r. Do planu przyjęto zaś kwotę 7012 tys.zł a wykonano w wysokości 16.896 tys.zł
(w tym 4.846 tys. zł za 1994 r.). Wynikało to głównie z zakończonej w końcu 1994 r.
weryfikacji uŜywanych częstotliwości przez Telekomunikację Polską S.A i dokonania
przez nią po raz pierwszy wpłaty za pełny rok kalendarzowy według faktycznie
wykorzystywanych częstotliwości. Na przekroczenie dochodów budŜetowych przez
PAR miała takŜe wpływ zmiana stawek (zwiększenie opłat)
za uŜywanie
częstotliwości, wprowadzona od 1 maja 1994 r. rozporządzeniem Ministra Łączności
z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za uŜywanie częstotliwości1 oraz
opóźnienie procesu koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (czego nie
uwzględniono na etapie planowania).
RównieŜ dochody budŜetu państwa z tytułu opłat za uŜywanie linii, urządzeń
lub sieci telekomunikacyjnych pobierane przez PAR i PITiP2 zaplanowano w ocenie
NIK, nierealistycznie. Dochody budŜetu z tego tytułu pobierane przez PAR
zaplanowano na 1995 r. w kwocie 1688 tys.zł (na poziomie 84% wykonanych
w 1994 r.) wykonano zaś w kwocie 3.020 tys. zł, tj. na poziomie 179% planu. Plan
dochodów budŜetowych z tytułu opłat pobieranych przez PITiP w kwocie 300 tys.zł
(na poziomie 100% wykonanych w 1994r) zrealizowano w kwocie 656 tys.zł, tj. na
poziomie 218,8 % planowanych, w tym 38% stanowiły opłaty za IV kwartał 1994
wniesione w 1995 r.
ZastrzeŜenia NIK budzą takŜe zbyt duŜe róŜnice wysokości kwot wpłacanych
przez PAR do budŜetu państwa w 1995 r. z tytułu nadwyŜek środków obrotowych
w postaci tzw. ‘’zaliczek’’ za poszczególne kwartały. Ponadto kwoty wpłacane po
rozliczeniu za dany rok, a wnoszone w roku następnym wykazywały tendencję
gwałtownego wzrostu. W latach 1992-1995 udział dochodów przekazywanych po
rozliczeniu w roku następnym stanowił odpowiednio 17%,25%, 48% i 41% całości
kwot dochodów PAR w poszczególnych latach. W 1995 r. dochody budŜetu państwa
z omawianego tytułu wyniosły 20.312 tys.zł, z czego aŜ 8.262 tys.zł (41%) pozostało
do przekazania w 1996r. W poszczególnych kwartałach 1995 roku PAR przekazywał
do budŜetu kwoty w postaci "zaliczek" następująco: 700 tys.zł, 4.500 tys.zł,
3.425 tys.zł i 3.425 tys.zł.

1
2

Dz.U.Nr 54, poz.221.
Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa.
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PowyŜszy stan wynikał głównie z niewłaściwego zaplanowania przychodów
PAR w 1995 r., co miało bezpośredni związek z ustaleniem (na niskim poziomie),
nadwyŜki środków obrotowych przekazywanych do budŜetu. W ten sposób zaniŜony
został jednocześnie wskaźnik określający - zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budŜetowych - stosunek
procentowy wysokości kwartalnych wpłat do budŜetu z tytułu nadwyŜek środków
obrotowych od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe
przyjęty wskaźnik (24%) równieŜ nie był w pełni przestrzegany (np. w I kw. 1995 r.
wpłacono ok. 5% uzyskanych przychodów, a średnio w ciągu 1995 r. ok. 21%).
W funkcjonowaniu PITiP i PAR stwierdzono następujące nieprawidłowości
mające wpływ na poziom uzyskanych dochodów budŜetowych:
- wstrzymanie przez PITiP, z początkiem 1994r. do końca 1995r. kontroli ustalania
przypadków prowadzenia działalności telekomunikacyjnej bez wymaganych
zezwoleń,
- Zarząd Krajowy PAR nie wdroŜył procedur kontrolnych, niezbędnych do
uregulowania statusu prawnego nielegalnie działających właścicieli sieci odbioru
telewizji kablowej (utracone dochody oszacowano na ok.700-750 tys.zł rocznie),
- Zarząd Krajowy PAR nie zorganizował skutecznej kontroli opłat wnoszonych na
rzecz Skarbu Państwa przez podmioty zobowiązane na podstawie zezwoleń, co
dotyczyło w szczególności bardzo licznych uŜytkowników radiokomunikacyjnych
urządzeń amatorskich i CB-Radio,
- jednostki PITiP nie wykonywały w pełnym zakresie kontroli wypełniania przez
operatorów sieci telekomunikacyjnych obowiązku uiszczania rocznych opłat za
uŜywanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych.

Wydatki
Wydatki Ministerstwa Łączności w 1995 r. wyniosły 122.564,1 tys.zł, co
stanowiło 100,1% planowanych wydatków na 1995 r. w ustawie budŜetowej po
zmianach. Zrealizowane wydatki stanowiły 99,99% dopuszczalnego poziomu
uwzględniającego środki na dodatkowe podwyŜki wynagrodzeń.
Wydatki wykonane w 1995r. były wyŜsze w porównaniu do 1994 r. o 179,1 % ,
przy czym największy wzrost wystąpił w dziale 59 - Łączność, o 146 %.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜsze tabeli:
w tys.zł
1995 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie
2
część ogółem

Wykon.
1994 r.
3
43.913,4

wg ustawy
budŜetowej
4
120.987,0

budŜet po
zmianach
5
122.378,1

wykonanie
6
122.564,1

Wykon.1994 r.

6:3

6:4

6:5

6:7

w warunkach
1995 r.

%

%

%

%

9

10

11

101,3

100,1

218,4

7
56.121,3

8
279,1
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dział 59

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w realizacji wydatków budŜetowych.
W strukturze wydatków, podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział
stanowiły wydatki działu 59 - Łączność, które zrealizowano w kwocie 91.984 tys.zł,
a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 75 %. Główną pozycją wydatków w tym
dziale stanowiło finansowanie inwestycji w kwocie 87.661 tys.zł. Kwota ta stanowiła
71,5 % wydatków ogółem resortu łączności, w ramach której poniesiono wydatki:
a) w kwocie 14.940 tys.zł na inwestycję centralną-budowa UPP KrakówPłaszów.W 1995r., tj. rok później niŜ wstępnie planowano zakończono
w podstawowym zakresie realizację inwestycji centralnej - budowę Urzędu
Przewozu Poczty Kraków-Płaszów. JednakŜe ze względu na brak środków
finansowych nie została zakończona realizacja tego zadania w pełnym zakresie. Na
1996r. przesunięto zakończenie następujących zadań:
- wykończenie i adaptacja budynku administracyjno-socjalnego‘’budynek D’’,
- wybudowanie tunelu pod torami kolejowymi na stacji Kraków-Płaszów,
- wykonanie zjazdu z estakady.
b) w kwocie 44.570 tys.zł na inwestycje Poczty Polskiej w zakresie budowy,
rozbudowy i modernizacji urzędów pocztowych (30.994 tys.zł), zakupów urządzeń
informatycznych (2.384 tys.zł), zakupów gotowych dóbr dla potrzeb urzędów
pocztowych i transportu (11.264 tys.zł) i opracowania dokumentacji przyszłościowej
inwestycji (142 tys.zł.),
c) w kwocie 3.680 tys.zł na inwestycje PAR , zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej,
zestawów, sieci i oprogramowania komputerowego, systemów sygnalizacji
alarmowej oraz sprzętu administracyjno-biurowego,
d) kwocie 620 tys.zł na inwestycje PITiP, zakupy sprzętu informatycznego
i samochodów,
e) w kwocie 11.994 tys.zł na realizację ''Programu telefonizowania miejscowości
wiejskich nie posiadających Ŝadnego telefonu''. W 1995r. stelefonizowano 1501 wsi
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na planowanych 1512 przy czym środki budŜetowe na telefonizację wsi w kwocie
12.000 tys.zł wykorzystane zostały w 99,9%. Nadal na koniec 1995r. bez telefonu
pozostawało (wg danych resortu łączności) około 1600 miejscowości.
Nadmienić przy tym naleŜy, Ŝe ''Program telefonizowania miejscowości wiejskich
nie posiadających Ŝadnego telefonu" opracowany na lata 1991-1995, przewidywał,
Ŝe do końca 1995r. wszystkie miejscowości wiejskie będą posiadały co najmniej
jeden telefon,
f) w kwocie 11.857 tys. zł na inwestycje postulowane przez Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego i Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Drugim działem o największym udziale w wydatkach resortu łączności był dział
96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych - dotacja podmiotowa dla Poczty
Polskiej. Kwota wydatków tego działu 22.000 tys.zł stanowiła 17,9% ogółu wydatków
resortu łączności a przeznaczona była na pokrycie straty Poczty Polskiej w 1995 r.
Z danych resortu łączności wynika, Ŝe Poczta Polska, po uwzględnieniu dotacji
podmiotowej uzyskała dodatni wynik finansowy, zysk netto w kwocie 740,5 tys.zł.
Poczta Polska realizując strategię dojścia do pełnej samodzielności finansowej
sukcesywnie, w kolejnych latach 1993-1995 zmniejszała stratę na działalności, która
wyniosła odpowiednio 36.208 tys. zł, 27.364 tys. zł, i 21.980 tys. zł.
Kwota dofinansowania z budŜetu państwa działalności Poczty Polskiej została
zmniejszona ze 129.500 tys.zł(w tym 120.000 tys.zł z częściowego zaniechania
podatku od Telekomunikacji Polskiej S.A. i 9.500 tys.zł dotacji na inwestycję
centralną) w 1994 r. do 81.510 tys.zł (dotacja z budŜetu państwa), tj. o 37 %. W 1995r.
dotacja wykorzystana została następująco :
- 14.940 tys.zł na inwestycję centralną budowa UPP Kraków-Płaszów,
- 44.470 tys.zł na inwestycje podmiotów gospodarczych,
- 22.000 tys.zł na pokrycie straty (w dniu 28 lutego 1996 r., według I wersji
sprawozdania finansowego, Poczta Polska zwróciła na rachunek bankowy
Ministerstwa kwotę 586 tys.zł jako nadwyŜkę otrzymanej dotacji podmiotowej, na
podstawie art.42, ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budŜetowe).
W 1995 r. Poczta Polska uzyskała korzystniejsze niŜ zakładano wyniki
finansowe, w związku z czym dotacja podmiotowa na pokrycie straty została
wykorzystana w 96,4 %.
W 1995 r. Poczta Polska realizowała zadania określone w ''Polityce w zakresie
usług pocztowych i ich rozwoju'' ukierunkowane m.in. na rozwój usług o charakterze
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powszechnym, typu ekspresowego, dodatkowych a takŜe na zwiększenie
bezpieczeństwa obrotu pocztowego, dostępności usług oraz stopniowej poprawy
terminowości przebiegu przesyłek listowych i paczek. W ramach realizacji tych zadań
Poczta Polska w 1995 r. zwiększyła liczbę placówek pocztowych o 45 do 7658 z czego
2808 to urzędy miejskie (wzrost o 61), a 4850 wiejskie (spadek o 16). W 1995 r.
nastąpiła poprawa bezpieczeństwa obrotu pocztowego.
W dziale 91 - Administracja państwowa wydatkowano kwotę 7.298 tys.zł,
w tym na utrzymanie centrali ministerstwa 5.713 tys.zł i na współpracę naukowotechniczną i gospodarczą z zagranicą kwotę 1.585 tys.zł.
W ocenie NIK, realizację dominującej części wydatków cechowała racjonalność
i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.
ZastrzeŜenia do wykonania wydatków w 1995 r., w opinii NIK, odnoszą sie do
polityki zatrudnieniowej w sferze budŜetowej resortu łączności. Wynikają one
z pogłębiania się róŜnic pomiędzy kalkulacyjną liczbą etatów a faktycznym
zatrudnieniem.
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Łączności
w 1995 r. wynosiło 801 osób przy czym stanowiło ono 78,2% limitu etatów
kalkulacyjnych określonych w ustawie budŜetowej (po zmianach). W 1994 r. wskaźnik
ten wynosił 84,1%. W PITiP wskaźnik ten wyniósł tylko 56,2% (w 1994r. 52,7%),
w Ministerstwie 94,4% (95,3% w 1994r.), w Muzeum Poczty i Telekomunikacji 82,1%
(92 % w 1994r) a w PAR 78,8% (89,2% w 1994r.). Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w części 22 budŜetu wzrosło do 1109 zł i było wyŜsze w porównaniu do
1994 r. o 54%, w tym w PITiP wyniosło 1028 zł (wzrost o 20%), w Ministerstwie
1341zł (wzrost o 35%) w Muzeum 661 zł (wzrost o 60%) i w PAR 1038 zł wzrost
o 76%.
Efektem niepełnego wykorzystania przydzielonej kalkulacyjnej liczby etatów
oraz pełnego wykorzystania środków na wynagrodzenia w części 22 budŜetu było
uzyskanie średnio o 44,7% wyŜszego przeciętnego wynagrodzenia od planowanego,
w tym: w Ministerstwie o 13%, w PITiP o 57,9% w Muzeum o 28,3% i w PAR
o 55,7%.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa
przez Ministerstwo Łączności. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
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Pozytywna ocena odnosi się takŜe do działalności nadzorowanego przez
Ministra Łączności ppup Poczta Polska.
Wnioski NIK dotyczyły:
- urealnienia procesu planowania dochodów budŜetu państwa szczególnie
w odniesieniu do dochodów pochodzących z działalności Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej oraz Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej,
- zobowiązania zakładu budŜetowego - PAR do przestrzegania zasad przekazywania
dochodów do budŜetu państwa,
- ograniczenia rozbieŜności pomiędzy potrzebami wyraŜanymi liczbą etatów
kalkulacyjnych a faktycznym poziomem zatrudnienia.
CZĘŚĆ 23 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla Urzędu Zamówień Publicznych dochodów
nie planowano.
Urząd Zamówień Publicznych osiągnął dochody w kwocie 0,4 tys.zł.
Wydatki

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜsze tabeli:
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W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla Urzędu Zamówień Publicznych
zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.800,0 tys. zł, z czego: na wydatki bieŜące
przewidziano 2.290.0 tys. zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,0 tys. zł, na
wydatki majątkowe 500,0 tys. zł.
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W trakcie roku budŜetowego Minister Finansów zwiększył o 326,7 tys. zł plan
wydatków Urzędu. PowyŜsza kwota przeznaczona została na podwyŜki wynagrodzeń
oraz na sfinansowanie wynagrodzeń dla 15 dodatkowych etatów kalkulacyjnych
przyznanych Urzędowi od dnia 1 lipca 1995 r. Limit zatrudnienia z 41 przewidzianych
w ustawie budŜetowej etatów zwiększono do 56 etatów. Planowana kwota wydatków
Urzędu po zmianach wyniosła 3.126,7 tys. zł.
W 1995 r. Urząd wydatkował 2.402,8 tys. zł, co stanowiło 85,8 % wydatków
określonych w ustawie budŜetowej i 76,8 % planu po zmianach. Wydatki bieŜące
wyniosły 1.902,8 tys. zł, czyli 72,7 % planu tych wydatków po zmianach. Na zakup
dóbr inwestycyjnych wydatkowano 262,3 tys. zł, tj. 37,5 % środków przyznanych
Urzędowi na ten cel (w tym w roku 1994 - 200,0 tys.zł). Pozostałe środki w wysokości
444,8 tys. zł pozostawiono na rachunku inwestycyjnym. Zaplanowane na rok 1995
wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 tys. zł nie zostały
zrealizowane.
Środki w wysokości 41,4 tys. zł, pozostałe z nie zrealizowanych wydatków,
zostały zwrócone do budŜetu państwa z zachowaniem obowiązującego terminu.
W strukturze wydatków bieŜących Urzędu największą pozycję stanowiły
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§ 11, § 41, § 42) - 46,4 %, wydatki na
materiały i wyposaŜenie (§ 31) - 30,3 % oraz wydatki na zakup usług niematerialnych
(§ 37) - 14,6 %. Pozostałe wydatki bieŜące wyniosły 8,7 %.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 600,4 tys. zł stanowiły
136,4% przewidzianych w ustawie budŜetowej oraz 90,5 % planu po zmianach.
W znacznym stopniu nie wykorzystany został przyznany Urzędowi limit etatów
kalkulacyjnych. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 32
osoby, tj. 78 % limitu określonego ustawą budŜetową oraz 57,1 % limitu zatrudnienia
zwiększonego od lipca 1995 r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Urzędzie
wynosiło 1.563 zł.
Z ogólnej kwoty 578,4
tys. zł wydatkowanej na zakup materiałów
i wyposaŜenia, 300,8 tys. zł, tj. 52,0 % przeznaczone zostało na zakup mebli
biurowych stanowiących pierwsze wyposaŜenie Urzędu. Wyboru dostawcy tych mebli
dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ten został przeprowadzony
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. JednakŜe określenie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów dokonywania oceny
złoŜonych ofert, w których znaczenie ceny przy wyborze oferty określono na poziomie
zaledwie 20 %, a znaczenie "parametrów technicznych dostawy oraz warunków
funkcjonalnych aranŜacji" na poziomie 60 % nie skłaniało przystępujących do
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przetargu do oferowania tańszych mebli biurowych. W rezultacie wydatki poniesione
na zakup tych mebli, w przeliczeniu na 1 pracownika Urzędu wyniosły 7 tys. zł.
Niektóre wydatki Urzędu w tej grupie poniesione zostały z naruszeniem
postanowień ustawy o zamówieniach publicznych, co jak stanowi art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe jest naruszeniem dyscypliny
budŜetowej.
Dokonując w trybie zapytania o cenę, wyboru wykonawcy 7 szaf wnękowych
zawarto umowę z firmą, która zaoferowała cenę wyŜszą (o 5,5 tys. zł) niŜ inny oferent.
Stanowiło to naruszenie art. 69 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
zobowiązującego zamawiającego do zawarcia umowy z dostawcą lub wykonawcą,
który zaoferował najniŜszą cenę. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w tym trybie dokonywania
zamówienia jedynym kryterium wyboru dostawcy lub wykonawcy jest oferowana cena.
Zawarta umowa dotyczyła równieŜ wykonania usług (na kwotę 14,2 tys. zł), które nie
zostały objęte zapytaniem o cenę, a zatem ich zlecenie nastąpiło z pominięciem
procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
W trybie zamówienia z wolnej ręki, uznając iŜ zachodzi okoliczność określona
w art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych (tj. Ŝe wartość zamówienia
nie przekracza równowartości 1000 ECU), w październiku i grudniu 1995 r. 3 krotnie
dokonywano w tej samej firmie zakupów sejfów gabinetowych i szafy pancernej za
łączną kwotę 5,1 tys. zł, tj. powyŜej 1.000 ECU. Naruszono tym samym art. 3 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych stanowiący, iŜ zamawiający nie moŜe w celu
uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień
publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na części lub zaniŜać wartość
zamówienia.
Wydatki majątkowe Urzędu dotyczyły zakupu 3 samochodów osobowych
(z dodatkowym wyposaŜeniem) za łączną kwotę 138,6 tys. zł oraz sprzętu
komputerowego i oprogramowania za kwotę 123,9 tys. zł. Analiza trybu dokonywania
tych zakupów wykazała naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
I tak:
-

wyboru dostawcy samochodu Polonez 1500 GLJ za kwotę 19,8 tys. zł dokonano
w trybie zapytania o cenę, kierując zapytanie do 7 dostawców, spośród których 6
nie zajmowało się sprzedaŜą samochodów tego typu, o wymaganych przez Urząd
parametrach technicznych. Działanie takie nie spełniało - zdaniem NIK wymogów
określonych w art. 67 ustawy o zamówieniach publicznych, tj. wyboru
najkorzystniejszej oferty i konkurencyjności;
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-

zakupu samochodu Fiat Tempra za kwotę 37,1 tys. zł dokonano z wolnej ręki
uznając, Ŝe przekazanie przez Gospodarstwo Pomocnicze URM informacji, iŜ
posiada ono wyłączność na sprzedaŜ tego typu samochodu ze zniŜką 8-10%
stanowi okoliczność wskazaną w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o zamówieniach
publicznych, uzasadniającą wybór tego trybu udzielenia zamówienia. Zgodnie
z powołanym wyŜej przepisem, zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej
ręki, jeŜeli ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych
moŜna je uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy. Stwierdzono
tymczasem, Ŝe w 1995 r. sprzedaŜ samochodów Fiat Tempra na terenie Warszawy
prowadziło co najmniej 6 firm.

Naruszeniem postanowień ustawy o zamówieniach publicznych było równieŜ
nabycie 3 szt. drukarek laserowych za kwotę 6,0 tys. zł bez zastosowania jednego
z trybów udzielania zamówienia wymienionych w art. 13 ustawy o zamówieniach
publicznych. Ponadto nie udokumentowano w sposób określony w art. 25 ust. 1 tej
ustawy
przeprowadzonego
postępowania,
dotyczącego
zakupu
sprzętu
komputerowego, którego łączna wartość przekroczyła 144,0 tys. zł.
W ramach wydatków w wysokości 277,8 tys. zł poniesionych na zakup usług
niematerialnych, na wypłaty z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenia za
wykonywanie prac naleŜących do zakresu obowiązków pracowników Urzędu
wydatkowano 65,4 tys. zł. Kwota ta była równa 10,9 % osobowego funduszu płac.
W trakcie roku budŜetowego, niezgodnie z prawem powołano w Urzędzie
środek specjalny pod nazwą "Odwołania". W zarządzeniu Prezesa UZP w tej sprawie
wskazano bowiem, Ŝe źródłami przychodów środków specjalnych "Odwołania" są
wpłaty dokonywane przez uczestników postępowania odwoławczego, orzeczone przez
zespół arbitrów na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 91 ustawy o zamówieniach
publicznych. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.
w sprawie środków specjalnych jednostek budŜetowych nie przewidują moŜliwości
tworzenia środka specjalnego ze źródeł wskazanych w zarządzeniu Prezesa UZP.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Zamówień Publicznych, wskazując jednak na przypadki naruszenia
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe stwierdzone w wyniku kontroli powtarzające się
przypadki naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych miały miejsce
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w Urzędzie, którego Prezes jest centralnym organem administracji państwowej
właściwym w sprawach zamówień publicznych.
Wnioski NIK dotyczyły:
− przestrzegania zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych określonych
w ustawie o zamówieniach publicznych,
− uwzględniania, przy dokonywaniu zakupów dóbr i usług, zawartej w prawie
budŜetowym zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków budŜetowych,
− doprowadzenia do zgodności z prawem rozliczania kosztów postępowania
odwoławczego.
CZĘŚĆ 25 - MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Z ZAGRANICĄ
Dochody
W ciągu 1995 roku plan dochodów resortu współpracy gospodarczej
z zagranicą, w porównaniu z ustawą budŜetową, nie uległ zmianie i wynosił
64.201 tys.zł, tj. 93% wykonania roku poprzedniego (69.027,6 tys. zł) i 72,8%
wykonania 1994 r. w warunkach 1995 r. (88.217 tys. zł).
Wykonanie dochodów w kwocie 80.229,8 tys. zł stanowiło 124,9% planu na
1995 r. i związane było w znacznej mierze z nieprawidłową budową planu dochodów.
Podobnie jak w 1994 r. nie umieszczono w planie na 1995 r. wpływów dotyczących
rozliczenia kredytów udzielonych przez były Fundusz Rozwoju Eksportu. Wpływy
z tego tytułu w 1995 r. wyniosły 3.074,7 tys. zł, zaś stan zadłuŜenia kapitałowego na
koniec roku wynosił jeszcze 7,9 mln zł.
W planie dochodów MWGzZ na znacznie zaniŜonym poziomie zaplanowane
zostały równieŜ dochody ewidencjonowane w dziale 91 - Administracja państwowa,
a odnoszące się do sprzedaŜy składników majątkowych z placówek zagranicznych.
W 1995 r. MWGzZ wykonywało swoje zadania poprzez 73 placówki ekonomicznohandlowe z 13 oddziałami i 16 przedstawicielstwami. Wykonanie dochodów wyniosło
5,8 mln zł i było wyŜsze 39 razy od załoŜonego planu.
Szczególnym przykładem niewłaściwego planowania dochodów MWGzZ na
1995 r., było określenie wielkości wpływów z tytułu prywatyzacji kapitałowej.
Według planu, w 1995 r. miały być sprywatyzowane BUDIMEX TRADING
Sp. z o.o., AGROMET-MOTOIMPORT Sp. z o.o., INTER-VIS Sp. z o.o., NAVIMOR
Sp. z o.o., POLIMEX-CEKOP S.A. Ze sprzedaŜy akcji/udziałów tych spółek budŜet
państwa, zgodnie z przyjętym planem, uzyskać miał 50 mln zł.
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Dokonane ustalenia wykazały, Ŝe Ŝadna z tych spółek nie została
sprywatyzowana, jak równieŜ nie została uwzględniona (poza NAVIMORem
Sp. z o.o.) w planie prywatyzacji na 1996 r.
Faktyczne wpływy z tytułu prywatyzacji dotyczyły spółek, które zostały
sprywatyzowane przed 1995 r. Były to ANIMEX S.A., PAGED S.A., POLMOT
HOLDING Sp. z o.o i ELEKTRIM S.A. Kierownictwo MWGzZ, będąc świadomym
powyŜszej sytuacji, nie uwzględniło w planie dochodów wpływów od tych jednostek.
W planie prywatyzacji nie znalazł się takŜe CENTROZAP Sp. z o.o., która została
sprywatyzowana w 1995 r.
Realizacja wpływów z tytułu prywatyzacji kapitałowej w 1995 r. ukształtowała
się na poziomie 53,4 mln zł, w tym wpływy z ELEKTRIM S.A. wyniosły 36,4 mln zł,
a z CENTROZAPu Sp. z o.o. 15,1 mln zł.
Odnośnie dochodów z tytułu dywidend stwierdzono, Ŝe w MWGzZ w dalszym
ciągu brak jest skutecznego nadzoru nad terminowym egzekwowaniem naleŜności od
spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje i udziały. Skutkowało to tym, Ŝe
w ogólnej kwocie zrealizowanych w 1995 r. dochodów z tytułu dywidend o wartości
12,3 mln zł, 0,5 mln zł, tj. 4,5% wpływów, stanowiły zaległe wpłaty z lat 1990-1993.
Ze względu na niedotrzymanie wymaganych terminów wpłat dywidend przez
spółki (dotyczyło to prawie połowy z 34 spółek nadzorowanych przez MWGzZ),
opóźnienia w przekazywaniu dywidend dochodziły do 3 m-cy. Łącznie na dochody
budŜetu państwa w ciągu 1995 r. z opóźnieniem wpłynęło 1,4 mln zł.
Wydatki
Realizacja wydatków wyniosła w 1995 r. 100.971,2 tys. zł i stanowiła 98,5%
budŜetu po zmianach i 97,8% w porównaniu z wykonaniem 1994 r. w warunkach roku
1995.
Zmiany w planie wydatków związane były ze zwiększeniem o 1.810,6 tys.zł
wynagrodzeń w sferze budŜetowej. Pozostała kwota 2.203,2 tys. zł decyzją Ministra
Finansów z 8 grudnia 1995 r. przeznaczona została na nabycie akcji w Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. W grudniu 1995 r. ze środków promocji
eksportu (rozdział 6492) Ministerstwo przekazało na udziały w KUKE S.A.
dodatkowo 2.700 tys.zł.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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Część ogółem
dział 91
rozdz. 9111
rozdz. 9121
rozdz. 9122

80 784
55 682
9 743
42 286
3 653
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75 176
13 936
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1.3.

4. dział 94
4.1. rozdz. 9511

100,0
100,0

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W 1995 r. przeciętne zatrudnienie w części 25 wyniosło 775 osób (w roku
poprzednim 744 osoby), przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1.120,70 zł na osobę
(w roku 1994 - 799,80 zł).
W dziale 91 Administracja państwowa (Ministerstwo Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą) przeciętne zatrudnienie w 1995 r. wyniosło 322 osoby (w 1994 r. - 296
osób), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1.427,30 zł (w 1994 r. - 1.021,40 zł) na
osobę.
NajwyŜszy wzrost wydatków w porównaniu z wydatkami poniesionymi
w 1994 r. wystąpił w rozdziale 9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza
z zagranicą. Wydatki wzrosły w tym rozdziale o 56,3%. Znacznie bo o 76,9% wzrosły
wydatki na podróŜe słuŜbowe zagraniczne - odpowiednio z 821,3 tys. zł do 1.453,0 tys.
zł. Uwagę zwraca fakt, iŜ niezaleŜnie od wzrostu wydatków na podróŜe słuŜbowe
zagraniczne wystąpiły równieŜ opóźnienia w ich rozliczaniu. Dotyczyło to 16,5%
delegacji.
W Centrali Ministerstwa (rozdział 9111) wydatki w 1995 r. wzrosły o 42,8%
w porównaniu z poniesionymi w 1994 r., a w rozdziale 9121 Placówki zagraniczne
o 33,2%.
Z ogólnej sumy wydatków resortu 17%, tj. 17.149,9 tys. zł poniesiono na
promocję eksportu (rozdział 6492), z tego 11,7% przeznaczono na potrzeby
Ministerstwa. Kwotę 532,5 tys. zł wydatkowano na nagrody pracowników resortu
i zakładu budŜetowego, a 1.476,1 tys. zł, jako "dofinansowanie placówek"
ekonomiczno-handlowych.
Przy wydatkowaniu środków budŜetowych Ministerstwo nie stosowało procedur
postępowania, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczyło to
wydatków na zakup mebli i nieruchomości dla placówek ekonomiczno-handlowych za
granicą i wydawnictw promocyjnych, szkolenia, roboty budowlano-montaŜowe,
związane z organizacją wystaw itp. Na przykład dokonując zakupów mebli dla
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placówek w Sofii, Tallinie i Kaliningradzie na kwotę 111,0 tys. zł nie prowadzono
negocjacji, zapewniającej konkurencję ani nie dokonywano zapytania o cenę,
zapewniającego wybór najkorzystniejszej oferty. Analogicznie przy zakupie
nieruchomości w Kaliningradzie i Taszkiencie na sumę 271,8 tys. USD resort nie
dysponował ofertami kupna-sprzedaŜy potwierdzającymi zasadność wysokości ceny,
zapłaconej za te nieruchomości.
W 1995 r. ze środków na promocję eksportu wydatkowano 12.502,9 tys. zł na
usługi materialne (§ 37) na podstawie indywidualnych decyzji Departamentu Promocji
(do 15 tys. zł), bądź Rady do Spraw Promocji Eksportu (powyŜej 15 tys. zł), powołanej
przez Ministra w składzie: posłowie, senatorowie, przedstawiciele innych resortów
i Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.
Decyzje te podejmowano z pominięciem regulacji zawartych w ustawie
o zamówieniach publicznych. Na przykład: kwotę 1.907,9 tys. zł, tj. 15,3%
wydatkowanej na usługi materialne, Ministerstwo przekazało na rzecz KIG na
dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych i reklamowych, kosztów
dzierŜawy i zabudowy powierzchni wystawienniczej. W grudniu 1995 r. przekazano na
rzecz KIG kwotę 178,6 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie "Moskwa
Meble 95". Z sumy tej ponad 50%, przekazano podwykonawcy (firmie "EkspozycjaSerwis" s.c. ze Złotokłosu) za wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Ministerstwo
Współpracy
Gospodarczej
z
Zagranicą.
Stwierdzone
nieprawidłowości ze względu na ich skalę nie miały istotnego wpływu na ocenę
wykonania budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
- egzekwowania dochodów budŜetu państwa, a w szczególności naleŜności z tytułu
prywatyzacji i spłaty kredytów udzielonych przez b. FRE,
- przestrzeganie terminowości odprowadzania dochodów Ministerstwa na dochody
budŜetu państwa.

CZĘŚĆ 28 - MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW
NATURALNYCH I LEŚNICTWA
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Dochody
Plan dochodów budŜetowych w części 28 Ministerstwa Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgodnie z zapisem w ustawie budŜetowej na 1995 r.
przewidywał uzyskanie kwoty 4.545 tys. zł i nie uległ zmianie w ciągu roku
budŜetowego.
Dochody zrealizowano w wysokości 8.939 tys.zł, tj. w 197,1% w stosunku do
ustawy budŜetowej. Wykonanie dochodów we wszystkich działach znacznie odbiegało
od planu.
W dziale 31 - Budownictwo - dochody wykonano w wysokości 1.977 tys.zł,
tj. w 227,2% w stosunku do planowanych (870 tys.zł). Wpływy uzyskano z wpłat
z tytułu koncesji geologicznych, spłaty poŜyczek z byłego Funduszu Finansowania
Prac Geologicznych, ze sprzedaŜy przez Państwowy Instytut Geologiczny
dokumentacji geologicznej, z opłat za ustanowienie uŜytkowania górniczego oraz
z tytułu opłaty za egzaminy.
W dziale 45 - Leśnictwo - dochody wykonano w wysokości 1.907 tys.zł,
tj. w 1059,4% planu (180 tys.zł). Wysokie dochody uzyskano ze sprzedaŜy lasów
i gruntów (1.553 tys.zł), ze sprzedaŜy zbędnych składników majątkowych oraz z tytułu
wpływów z usług. Świadczy to o niewłaściwym planowaniu dochodów i braku
powiązania z zadaniami rzeczowymi.
W dziale 66 - RóŜne usługi materialne - dochody wykonano w wysokości
3.413 tys.zł, tj. w 136,5% planu (2.500 tys.zł). Największe dochody w kwocie
2.681,9 tys.zł uzyskano w okręgowych dyrekcjach gospodarki wodnej. Przekroczenie
dochodów uzyskano przede wszystkim dzięki nieplanowym sprzedaŜom środków
trwałych, wykonywaniem pozaplanowych usług oraz zwrotem części podatku VAT.
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ) wykonała dochody w wysokości
582 tys.zł, tj. 176,4% planu (330 tys.zł). Dochody PIOŚ stanowiły nieplanowane
nadwyŜki środków specjalnych, dochody z dzierŜawy, wyŜsze niŜ planowano wpływy
z usług, ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych oraz róŜne opłaty.
W Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej wykonano dochody
w wysokości 40 tys. zł, tj. 153,8% planu (26 tys.zł). Dochody uzyskano przede
wszystkim z usług i sprzedaŜy zbędnych środków trwałych.
Gospodarstwa pomocnicze przy okręgowych dyrekcjach gospodarki wodnej z tytułu osiągniętego zysku odprowadziły do budŜetu 109 tys.zł, tj. 138,0% w stosunku
do planu (79 tys.zł).
W dziale 79 - Oświata i wychowanie - uzyskano dochody w wysokości 17 tys.zł,
tj. 28,3% planu (60 tys.zł) z tytułu świadczonych usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
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W dziale 89 - RóŜna działalność - wykonano dochody w wysokości 8 tys.zł,
tj. 160,0% planu (5 tys.zł). Dochody uzyskano z tytułu wpłaty nadwyŜki bilansowej
gospodarstwa pomocniczego działającego przy Ministerstwie.
W dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - uzyskano dochody
w wysokości 221 tys.zł, tj. 194,2% planu (120 tys. zł). Zrealizowane dochody
pochodziły z tytułu wpłat części czynszu przez gospodarstwo pomocnicze za
udostępnienie powierzchni w budynku Ministerstwa, ze sprzedaŜy zbędnych
składników majątkowych, z tytułu odsetek bankowych od sum uzyskanych z Komitetu
Badań Naukowych na dofinansowanie składek opłacanych na rzecz organizacji
międzynarodowych i działalności ogólnotechnicznej oraz z tytułu rozliczeń z lat
ubiegłych.
W dziale 97 - RóŜne rozliczenia - na planowane dochody w wysokości
800 tys.zł uzyskano 1.397 tys.zł tj. 174,6% planu. Dochody uzyskano z wpływów
z tytułu sprzedaŜy i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, w tym
z tytułu dzierŜawy majątku Skarbu Państwa przez spółki - 1.105 tys.zł.
Na koniec 1995 r. w resorcie ochrony środowiska, zasobów naturalnych
i leśnictwa wystąpiły naleŜności budŜetowe w kwocie 1.793,5 tys.zł, tj. 512,1%
w stosunku do kwoty zaległości na koniec 1994 r. (350,2 tys.zł).
Zaległości w dochodach powstały głównie w działach: 31 - Budownictwo 22,9 tys.zł, 45 - Leśnictwo - 36,2 tys.zł, 66 - RóŜne usługi materialne - 481,5 tys.zł
oraz 97 - RóŜne rozliczenia - 1.252,6 tys.zł. W dziale 31 zaległości wynikały ze spłat
rat poŜyczek udzielonych w przeszłości ze środków byłego Funduszu Finansowania
Prac Geologicznych. W dziale 45 powstały z powodu trudności w systematycznym
regulowaniu zobowiązań z tytułu opłat czynszowych przez uŜytkowników mieszkań.
NaleŜności naliczane były na bieŜąco oraz ściągano je z zachowaniem przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W dziale 66 zaległości powstały
głównie w okręgowych dyrekcjach gospodarki wodnej w kwocie 430,9 tys.zł, z tego
między innymi z tytułu świadczonych usług, sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych oraz naliczonych czynszów i dzierŜaw za m-c grudzień 1995 r.
z terminem płatności przypadającym na styczeń 1996 r.
W dziale 97 gromadzone były dochody z prywatyzacji. Do roku 1995 dochody
z prywatyzacji ewidencjonowane były na koncie 226 jako długoterminowe naleŜności
budŜetowe. Od roku 1995 naleŜności z tego tytułu są ewidencjonowane na koncie 221
jako roczny przypis naleŜnych dochodów budŜetowych. W związku z powyŜszym
kwota naleŜności długoterminowych na koniec 1995 r. wynosiła 10.219 tys.zł,
a zaległych opłat rocznych z tytułu zawartych umów 1.253 tys.zł. NajpowaŜniejszymi
dłuŜnikami budŜetu były:
- Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych "Hydropol" SA Gdańsk

- 587 tys.zł,
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- Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych "Polwiert" SA Poznań
- Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych "Wiertex"
SA Legnica

- 552 tys.zł,
- 104 tys.zł.

Wierzytelności wobec tych spółek objęte są sądowym postępowaniem układowym.
Postanowieniem Sądu z dnia 21.09.1995 r. zatwierdzono układ
z Przedsiębiorstwem Robót Wiertniczych "Hydropol" SA Gdańsk (uprawomocnił się
dnia 14.11.1995 r.). Wierzytelności Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa uznano ogółem na 1.175,6 tys.zł (na dzień 24.10.1994 r.).
Dług zredukowany został do wysokości 639,6 tys.zł i ma być spłacany w 20 ratach
kwartalnych po dwóch latach karencji. Zaległości bieŜące na dzień 31.12.1995 r. tego
przedsiębiorstwa wyniosły 81,8 tys.zł. PoniewaŜ zaległości te przekroczyły kwotę
dwóch rat leasingowych (jedna rata - 10,8 tys.zł), umowę leasingową wypowiedziano
dnia 20.11.1995 r. ze skutkiem na dzień 31.03.1996 r.
Kontrole wykazały, Ŝe dochody budŜetowe w 1995 r. nie były przekazywane
w terminie zgodnym z przepisami § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2.08.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa
w Okręgowych Dyrekcjach Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (opóźnienia od 6 do
13 dni) i w Krakowie (trzykrotne opóźnienia miesięczne) oraz w Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska (opóźnienia dotyczyły 22% wpłat).
Wydatki
Plan wydatków budŜetowych w części 28 przewidywał wydatki w wysokości
421.186 tys.zł. Dodatkowo w części 83 - rezerwy celowe, przewidziane zostały środki
w wysokości 88.110 tys.zł z przeznaczeniem na:
- utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego

-

1.120 tys.zł,

- sfinansowanie zadań z Kredytu Banku Światowego
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

-

79.490 tys.zł,

- wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym -

7.500 tys.zł.

W roku budŜetowym decyzjami Ministra Finansów dokonano 19 zmian, w tym
17 zwiększających limit wydatków na kwotę 70.546 tys.zł oraz 2 zmniejszające limit
wydatków na kwotę 2.209 tys.zł.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dokonał
7 zmian wewnętrznych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budŜetowej na łączną kwotę
1.894 tys.zł - wszystkie dokonane w ramach uprawnień.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.10.1995 r. w sprawie
dodatkowego zwiększania wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r.
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zostały przyznane dodatkowe środki w wysokości 3.886,4 tys.zł na sfinansowanie
podwyŜek wynagrodzeń od dnia 1.10.1995 r. wraz z jednorazową wypłatą w miesiącu
grudniu.
Ogółem resort ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w 1995 r.
otrzymał środki pienięŜne w wysokości 493.410 tys.zł.
Zadania statutowe Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w 1995 r. realizowało 100 resortowych jednostek budŜetowych oraz
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych jako dysponent II stopnia wydatków.
Wydatki budŜetowe w 1995 r. zostały wykonane w wysokości 492.841 tys.zł,
tj. 100,7% w stosunku do planu wydatków po zmianach oraz 120,1% nominalnego
wykonania w 1994 r., w ujęciu realnym wydatki poniesione w 1995 r. w porównaniu
z 1994 r. uległy obniŜeniu o 6,0%.

Realizacje wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
1994 r.

1
1.
1.1.

2
Część ogółem
dział 01
rozdz. 2995

3
410.339
0
0

4
421.186
500
500

5
489.524
500
500

2.
2.1.
2.2.

dział 31
rozdz. 3991
rozdz. 3995

12.614
10.200
2.414

13.830
8.850
4.980

13.830
9.751
4.079

13.773
9.738
4.035

3.
3.1.
3.2.
3.3.

dział 45
rozdz. 4711
rozdz. 4995
rozdz. 4997

63.189
15.226
46.307
1.656

28.716
17.556
9.350
1.810

81.093
22.058
56.935
2.100

4.
4.1.
4.2.
4.3.

dział 66
rozdz. 6811
rozdz. 6822
rozdz. 6995

305.529
50.084
239.970
15.475

339.779
55.441
265.027
19.311

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

dział 79
rozdz. 7941
rozdz. 8011
rozdz. 8061
rozdz. 8295

18.483
8.320
7.963
220
1.980
450

6.

dział 89

1995 r.
Wg ustawy BudŜet po
budŜetowej zmianach

WykonaWyko- nie 1994 r.
nanie
w war.
1995 r.
6
7
492.841
524.413
500
x
500
x

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

9
117,0
100,0
100,0

10
100,7
100,0
100,0

11
94,0
x
x

16.121
13.036
3.085

109,2
99,6
95,5 110,.0
167,1
81,0

99,6
99,9
98,9

85,4
74,7
130,8

81.546
22.515
56.868
2.163

80.755
19.459
59.180
2.116

129,1
147,9
122,8
130,6

283,9
128,2
608,2
119,5

100,6
102,1
99,9
103,0

101,0
115,7
96,1
102,2

353.728
60.596
273.474
19.658

356.458
62.046
274.668
19.744

390.466
64.007
306.682
19.777

116,7
123,9
114,5
127,6

104,9
111,9
103,6
102,2

100,8
102,4
100,4
100,4

91,3
96,9
89,6
99,8

24.815
13.092
9.360
200
2.163

26.426
13.695
10.448
200
2.083

26.845
13.866
10.701
200
2.078

23.621
10.633
10.177
281
2.530

145,2
166,7
134,4
90,9
104,9

108,2
105,9
114,3
100,0
96,0

101,6
101,2
102,4
100,0
99,8

113,6
130,4
105,1
71,2
82,1

906

906

903

575

200,7

99,7

99,7

157,0

8
120,1
x
x
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6.1.

rozdz. 8983

450

906

906

903

575

200,7

99,7

99,7

157,0

7.
7.1.
7.2.
7.3.

dział 91
rozdz. 9111
rozdz. 9122
rozdz. 9195

10.074
8.272
1.586
216

12.640
9.860
2.700
80

13.041
10.551
2.430
60

12.816
10.551
2.209
56

12.875
10.572
2.027
276

127,2
127,6
139,3
25,9

101,4
107,0
81,8
70,0

98,3
100,0
90,9
93,3

99,5
99,8
109,0
20,3

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W dziale 01 - Przemysł - wykonanie wydatków budŜetowych wyniosło
500 tys.zł, tj. 100% planu i dotyczyło wydatków majątkowych na objęcie 500 akcji
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜda.
W dziale 31 - Budownictwo - wydatkowano 13.773 tys.zł, tj. 99,6% planu
(13.830 tys.zł). Na wydatki bieŜące wydatkowano 13.623 tys.zł, a na majątkowe 150 tys.zł. Ze środków budŜetowych w ramach tego działu realizowano
nieinwestycyjne roboty geologiczne, sfinansowano działalność komisji geologicznych,
koszty Rady Geologicznej, Biura Koncesji Geologicznych, Państwowej SłuŜby
Geologicznej, udział w organizacji "Interoceanmetal", ekspertyzy na potrzeby
geologiczne, dotacje na inwestycje dla Zakładu BudŜetowego Budownictwa Wodnego
w Puławach.
W dziale 45 - Leśnictwo - plan wydatków po zmianach wyniósł 81.093 tys.zł.
Zdecydowany wpływ na wzrost planu wydatków miało uruchomienie rezerwy celowej
w wysokości 49.267 tys.zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań leśnictwa
kredytem Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach
realizowanego "Programu rozwoju leśnictwa i ochrony ekosystemów w parkach
narodowych w latach 1993-1997".
Wydatki w 1995 r. zostały wykonane w wysokości 81.546 tys.zł, tj. w 99,9%
planu. Wydatkji te dotyczyły:
- dotacji dla gospodarstw pomocniczych
- 2.163 tys.zł,
87 tys.zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
- wydatków bieŜących
- 73.637 tys.zł,
w tym wynagrodzeń
- 8.355 tys.zł,
- wydatków majątkowych
- 5.659 tys.zł.
W ramach poniesionych wydatków m.in. realizowano:
- działalność bieŜącą 20 parków narodowych i Krajowego Zarządu
Parków Narodowych
- 16.856 tys.zł,
- inwestycje parków narodowych
- 5.659 tys.zł,
- dotacje dla gospodarstw pomocniczych przy parkach
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narodowych
- 2.163 tys.zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach
- 7.385 tys.zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach a finansowane kredytem
Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
w tym: - zalesienia gruntów
- 18.600 tys.zł,
- przebudowa drzewostanów uszkodzonych na skutek
emisji przemysłowych
- 28.985 tys.zł,
- oceny i ekspertyzy w dziedzinie leśnictwa, ochrony przyrody
oraz działalność Rady Ochrony Przyrody
- 1.898 tys.zł.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. zapewniono kwotę 79.490 tys.zł w części 83 Rezerwy celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań "Programu rozwoju
leśnictwa i ochrony ekosystemów w parkach narodowych w latach 1993-1997". Ujęte
w ustawie wydatki dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wyniosły
76.630 tys.zł, a do końca 1995 r. uruchomiono jedynie 47.585,4 tys.zł. Świadczy to
o złym wykorzystaniu stworzonych w budŜecie moŜliwości wzrostu lesistości w kraju.
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe część środków dotacji celowych z budŜetu
państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym na "prowadzenie rezerwatów
przyrody" wykorzystano na inne cele, a mianowocie: w Nadleśnictwie Czerwonak
(RDLP Poznań) - 6,2 tys.zł wydatkowano druk folderów oraz w Nadleśnictwie
Lutowiska (RDLP Krosno) - 24,9 tys.zł wydatkowano na budowlę tarasu widokowego
w rezerwacie "Krzywe", co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budŜetowego stanowi
naruszenie dyscypliny budŜetowej.
W dziale 66 - RóŜne usługi materialne wykonanie wydatków wyniosło
356.458 tys.zł tj. 100,8% planu po zmianach.

-

Środki budŜetowe wydatkowano na:
Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska
Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Biuro Programu Oceny Skutków Działań w Środowisku
usługi państwowej słuŜby hydrologiczno-meteorologicznej
tys.zł

- 62.046 tys.zł,
- 274.668 tys.zł,
- 6.056 tys.zł,
188 tys.zł,
13.500

W ujęciu szczegółowym wg grup wydatków, budŜet działu 66 przeznaczono na
sfinansowanie:
847 tys.zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
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- wydatki bieŜące
w tym: - wynagrodzenie
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje centralne
- inwestycje jednostek budŜetowych

-

190.303 tys.zł,
41.027 tys.zł,
165.308 tys.zł,
152.500 tys.zł,
12.808 tys.zł.

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska na planowane wydatki budŜetowe
po zmianach w wysokości 62.056 tys.zł wydatkowała 62.046 tys.zł, tj. 102,4%
otrzymanych środków. W ramach poniesionych wydatków finansowana była
działalność 49 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Dominujący udział w wykonanych wydatkach PIOŚ
stanowiły koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (49,9%). Wydatki
majątkowe wyniosły 11,6% ogółu wydatków. Stwierdzono płatność z góry za
niewykonany etap pracy w wysokości 50 tys.zł.
Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej wydatkowały - 274.668 tys.zł,
tj. 99,98% otrzymanych środków budŜetowych.
W ujęciu szczegółowym poniesione wydatki w 1995 r. zostały przeznaczone na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

- wydatki bieŜące
w tym: - wynagrodzenia
- wydatki majątkowe

- 116.201 tys.zł,
- 18.376 tys.zł,
- 157,735 tys.zł,

z tego: - inwestycje centralne
- inwestycje jednostek i zakładów budŜetowych

732 tys.zł,

- 152.500 tys.zł,
5.235 tys.zł.

W strukturze wydatków bieŜących znaczną pozycję stanowią koszty związane
z utrzymaniem i eksploatacją rzek, które w 1995 r. wyniosły 77.686 tys.zł. W 1995 r.
realizowano 863 zadania finansowane środkami budŜetowymi (996 w 1994 r., 976
w 1993 r.) w tym: zadania remontowe - 586 (686 w 1994 r.), eksploatacja - 228
(261 w 1994 r.), nowa zabudowa - 49 (49 w 1994 r.). Zakończono łącznie 656 zadań,
w tym: remonty - 431, eksploatacja - 195, nowa zabudowa - 30. Uzyskane efekty
rzeczowe w 1995 r. podobnie jak w latach ubiegłych nie zapewniają odtworzenia
istniejącej zabudowy i regulacji rzek, powodują dalszą ich dekapitalizację.
W warunkach ograniczonych moŜliwości finansowych pozytywnym zjawiskiem było
zmniejszenie udziału wydatków na nową zabudowę regulacyjną do 11,4% środków
(12,7% w 1994 r., 13,6% w 1993 r.) na rzecz remontów i konserwacji obiektów juŜ
istniejących - 58,5% środków (58,4% w 1994 r., 58% - w 1993 r.).
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W 1995 r. w ramach inwestycji centralnych kontynuowano realizację 15 zadań.
Na ich realizację ustawa budŜetowa określiła środki w wysokości 152.500 tys.zł,
a wydatkowano 153.072 tys.zł, w tym całość dotacji budŜetowej.
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Realizację zadań przedstawiono w poniŜszym zestawieniu:

1
1.

2
3
Zespół zbiorników 1975 r.
wodnych CzorsztynNiedzica-Sromowce
WyŜne na Dunajcu

4
1997 r.

5
256.848

2.

Zbiornik Wodny
Swinna-Poręba
na rzece Skawie

1995 r.

2001 r.

145.757

Przewidywane wydatki do
zakoń.
inwestycji
(w cenach
1996)
(tys.zł)
6
7
8
70.550 72.017 426.651
w tym
1.467
z dot.
NFOŚ
iGW
38.000 38.507 1.512.722

3.

Zbiornik wodny
Jeziorsko na rzece
Warcie

1975 r.

1996 r.

26.240

5.300

5.306

4.

Zbiornik wodny
Wióry na rzece
Świślinie

1987 r.

2000 r.

32.973

8.500

5.

Zbiornik wodny
Sosnówka na
potoku
Czerwonka

1986 r.

1998 r.

26.009

6.000

6.

Zbiornik wodny
Topola na rzece
Nysie Kłodzkiej

1986 r.

2001 r.

15.360

7.

Zbiornik wodny
Kozielno na rzece
Nysie Kłodzkiej
Polder Buków na
rzece Odrze, zad.
nr 3

1986 r.

2002 r.

1990 r.

2

3

Nazwa inwestycji
Lp. centralnej

8.

1

Rzeczywisty
termin
rozpoczęcia

Przewidywany
termin
zakończenia

Nakłady
poniesione
do dnia
31.12.95
(w cenach
bieŜ.)
(tys.zł)

Nakłady roku
1995 (wydatki
budŜet.)(tys.zł)
plano- wykowane
nane

Zaawansowanie
rzeczowe robót
na dzień (%)
31.12.
31.12.
1994
1995

Prace wykonywane
w 1995 r.

9
94

10
96

11
Prowadzono prace na: zaporze
głównej w Niedzicy, galerii,
przelewie stokowym, na wieŜach zamknięć, złoŜach materiałów i elektrowni wodnej

20

24

98

99

24,8

28

65

75

4.000

15.863 288.047
w tym
7.918
dot.
NFOŚ
iGW
7.754 82.296
w tym
1.750
dot.
NFOŚ
iGW
4.000 130.303

40

48

5.067

1.250

1.250

86.834

18

19

Prowadzono prace w całym
zakresie przedsięwzięcia (wieŜa ujęciowa, wieŜa zrzutowa,
niecki wypadowe, kanał odpływowy, przelew, grodza II
etapu)
Odwodnienie terenów. Oddano
do eksploatacji elektrownię
wodną "Jeziorsko" (moc 4,9
MW), rozpoczęto budowę
oczyszczalni ścieków w
Jeziorsku
Prowadzono roboty podstawowe, betonowanie na bloku
przelewowo-spustowym, wieŜy
spustów oraz galerii, roboty
ziemne i przesłonę cementacyjną
Kontynuowano roboty na
zaporze czołowej, wieŜy ujęć i czaszy zbiornika. Rozpoczęto budowę kanału przepustowego
wód potoku Podgórna
Kontynuowano roboty na
zaporze czołowej i obwałowaniach,
budowli zrzutowej wraz z elektrownią wodną
Kontynuowano roboty ziemne
czaszy

1998 r.

8.660

2.200

3.812
w tym
1.587
dot.
NFOŚ
iGW

42.975

25

38

Wykonywano nasypy ziemnej
zapory bocznej, przełoŜenie
potoku Łęgoń oraz roboty
ziemne pod budowę drogi

4

5

6

7

8

9

10

11

33.271
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9.

Polder Buków na
1993 r.
rzece Odrze, zad.
nr 9
Śluza Czersko Pol- 1986 r.
skie na rzece
Brdzie

1997 r.

3.053

1.000

1.002

14.049

20

25

Wykonywano ziemną zaporę
boczną i wykup gruntów

2000 r.

12.969

3.400

3.414

49.200

73

78

11.

Stopień wodny
Kościuszko na
rzece Wiśle

1976 r.

1996 r.

11.287

4.000

4.192

19.995

94

97

12.

Roboty zabezpie1976 r.
czające na stopniu
wodnym "Dwory"

1997 r.

9.025

2.500

2.640

36.850

90

92

13.

Roboty zabezpieczające na stopniu
wodnym Smolice
na gór-nej Wiśle
Jar "Ratowice" na
rzece Odrze

1976 r.

1998 r.

4.248

1.200

1.266

26.827

56

58

Kontynuowano roboty Ŝelbetowe w komorze śluzy i w awanportach, wykonywano zabezpieczenia antykorozyjne i zasypkę wykopu
Prowadzono roboty ziemne
przy drodze ekspresowej, regulacyjne na dolnym stanowisku,
ogólnobudowlane na osiedlu
eksploatacyjnym
Realizowano roboty ziemne i
ubezpieczeniowe na kanale
dolnym, formowanie wałów
przeciwpowodziowych, roboty
antykorozyjne jazu i śluzy
Prowadzono roboty ziemne,
regulacyjne oraz antykorozyjne
śluzy

1987 r.

1995 - 10.516
przekazano do
eksploatacji
1996 roboty
wykończen.
2002 r. 3.535

3.100

3.100

11.118

85

99

Zakończono III etap zadania
(lewe przęsło i obiekty towarzyszące) i przekazano do
eksploatacji w grudniu 1995 r.

1.500

1.500

13.488

20

16

Kontynuowano roboty I etapu
(prawe przęsło), wykonano
betony przyczółka i filaru oraz
przęsła jazowego

10.

14.

15.

Jar "Lipki" na
rzece Odrze

1991 r.
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Długotrwała realizacja obiektów gospodarki wodnej powoduje wzrost kosztów
budowy oraz opóźnia uzyskanie efektów rzeczowych, co zwłaszcza w odniesieniu do
zbiorników wodnych jest niekorzystne dla gospodarki narodowej.
W ramach inwestycji jednostek i zakładów budŜetowych realizowano
12 przedsięwzięć budowlanych, w tym dwa przekazane do eksploatacji w 1994 r. (jaz
Zawada i budynek Nadzoru Wodnego w Nakle nad Notecią - roboty wykończeniowe).
Do waŜniejszych naleŜy zaliczyć: Jaz Rogów na drodze wodnej Odry, elektrownię
wodną Mylof, regulację rzeki Brennicy od km 5.805 do 7.960 km. Na inwestycje
jednostek i zakładów budŜetowych zaplanowano 5.235 tys.zł ze środków
budŜetowych, wykonano 5.181 tys.zł, tj. 99,0%.
Na realizację zadań statutowych 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej
zaplanowano wydatki budŜetowe w wysokości 6.068,7 tys.zł, z czego wykonano
6.056 tys.zł. Na działalność merytoryczną wydatkowano 2.348,7 tys.zł, tj. 41,2%
wydatków bieŜących, a wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36,9%, a na utrzymanie
jednostek - 21,9%. Wydatki majątkowe wyniosły 353 tys.zł i zostały wykonane w
100%.
Na usługi państwowej słuŜby hydrologiczno-meteorologicznej wydatkowano
13.500 tys.zł z tego:
- na utrzymanie słuŜby hydrologiczno-meteorologicznej
- 11.907 tys.zł,
- na techniczną kontrolę zapór
- 1.593 tys.zł.
W dziale 79 - Oświata i wychowanie plan wydatków po zmianach wynosił
26.426,8 tys.zł. Wydatki wykonano w wysokości 26.845 tys.zł, tj. 101,6%, z czego
wykorzystano na sfinansowanie:
- internatów i stypendiów dla uczniów
- 13.866 tys.zł,
- szkół zawodowych
- 10.701 tys.zł,
- wydatków majątkowych Centralnego Ośrodka
Szkolenia i Doskonalenia Kadr
200 tys.zł,
- pozostałą działalność
- 2.078 tys.zł,
w tym: na edukację ekologiczną
- 1.968 tys.zł.
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe Ministerstwo zleciło czynności będące
w zakresie jego działania, tj. opracowanie wniosków o przyznanie Nagrody Ministra.
Zlecenie i umowa opiewała na 80 wniosków, zapłacono takŜe za 80 wniosków,
podczas gdy na podstawie protokołu Komisji ds. Nagród z dnia 11.05.1995 r.
stwierdzono, Ŝe wniosków było 75.
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W dziale 89 - RóŜna działalność plan wydatków budŜetowych wynosił
906 tys.zł i został wykonany w wysokości 903 tys.zł, tj. w 99,7%, z tego na wydatki
bieŜące przeznaczono 603 tys.zł, a na inwestycje - 300 tys.zł.
W ramach działu finansowane były zadania wyodrębnione (obronne) związane
z robotami budowlano-montaŜowymi, utrzymaniem i konserwacją specjalistycznych
rezerw państwowych oraz szkoleniami obronnymi.
W dziale 91 - Administracja państwowa plan wydatków wynosił 13.041 tys.zł
i został wykonany w kwocie 12.816 tys.zł, tj. w 98,3%. W ujęciu szczegółowym wg
grup wydatków środki budŜetowe przeznaczono na sfinansowanie:
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
- wydatków bieŜących
w tym: wynagrodzenia

2 tys.zł,
- 12.014 tys.zł,
- 4.365 tys.zł,

- wydatków majątkowych
800 tys.zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Ministerstwa wyniosły 10.550,6 tys.zł tj. ok. 100%
planu (10.550,7 tys.zł).
Na współpracę naukowo-techniczną i gospodarczą z zagranicą wydatkowano
2.208,5 tys.zł, tj. 90,87% planu (2.430,4 tys.zł).
Składki z tytułu przynaleŜności do organizacji międzynarodowych wyniosły ze
środków budŜetowych 24,6 tys.zł, tj. 84,8% planu (29 tys.zł). Ponadto na opłacenie
składek za przynaleŜność do 7 organizacji międzynarodowych, Komitet Badań
Naukowych decyzją 2/6084/9 z dnia 13.04.1995 r. przyznał Ministerstwu kwotę
1.182,7 tys.zł. Składki zostały opłacone w kwocie 1.051,0 tys.zł dnia 2.06.1995 r.
Niewykorzystane środki KBN-u w kwocie 131,7 tys.zł Departament Współpracy
z Zagranicą zwrócił dopiero w dniu 5.12.1995 r.
Środki budŜetowe przeznaczone na współpracę z zagranicą w 1995 r. wydatkowały
trzy departamenty: Współpracy z Zagranicą, Polityki Ekologicznej i Gospodarki
Wodnej. Taki podział powodował wątpliwości kompetencyjne i organizacyjne,
i w efekcie trudności w księgowaniu i w sprawozdawczości.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100% i wyniosły 800 tys.zł. Wydatkowano je
na zakupy inwestycyjne.
Na koniec 1995 r. w jednostkach resortu ochrony środowiska, zasobów
naturalnych i leśnictwa zobowiązania wynosiły 2.199,8 tys.zł. Były to zobowiązania
niewymagalne.
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Kalkulacyjna liczba etatów na 1995 r. wynosiła 10.147 i była wyŜsza o 135
w stosunku do 1994 r. Faktyczne zatrudnienie wyniosło 8.477 etatów i było wyŜsze
o 74 etaty w stosunku do 1994 r. Przeciętne wynagrodzenie w resorcie ochrony
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa wyniosło w 1995 r. 680 zł (na jednego
zatrudnionego) i było wyŜsze o 35,2% od przeciętnego wynagrodzenia w 1994 r.
(503 zł).
Kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania
procedur ustawy o zamówieniach publicznych.
Ministerstwo nie stosowało postanowień ustawy o zamówieniach publicznych
przy wydatkowaniu wszystkich środków budŜetowych na: tłumaczenie (138,7 tys.zł),
wyŜywienie (68,9 tys.zł), wynajem sal i hoteli (70,4 tys.zł) oraz ekspertyzy i róŜne
opracowania (59,5 tys.zł), przy czym kwotę 38,5 tys.zł (za zorganizowanie warsztatów
OECD) wydatkował bez zawarcia umowy pisemnej. Na usługi tłumaczeniowe
Ministerstwo zawarło umowę z firmą "Contact Service" s.c. Umowa ta nie
zabezpieczała interesów Skarbu Państwa, poniewaŜ nie określała wysokości
stosowanych cen, formy odbioru pracy, terminu jej obowiązywania. Ministerstwo
przekazało teksty do tłumaczenia bez pokwitowania, określenia terminu odbioru,
formy odbioru oraz określenia wartości usługi. Kontrola wykazała brak dokumentów
świadczących o negocjacji cen za 51 tłumaczeń konferencyjnych na 86,7 tys.zł.
W PIOŚ, pomimo uzyskania w marcu 1995 r. zgody Prezesa UZP na udzielenie
zamówienia z wolnej ręki dot. wykonania pracy pt. "Prowadzenie monitoringu wód
powierzchniowych (wartość pracy 600.000 zł), podpisano w dniu 10.05.1995 r.
z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej aneks nr 8 do umowy nr 2536/0
z 26.05.1993 r., podczas gdy przyjęty tryb postępowania zobowiązywał do podpisania
umowy, a nie korzystania z art. 95 ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.
57 ust. 1 pkt 14 prawa budŜetowego postępowanie przy udzielaniu zamówień
niezgodne z zasadami, formą i trybem przewidzianym w ustawie a zamówieniach
publicznych stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej.

Gospodarka pozabudŜetowa
W 1995 r. działały 3 zakłady budŜetowe. Zakłady budŜetowe osiągnęły dochody
w wysokości 7.257 tys.zł, tj.95,5% planu (7.598 tys.zł). W 1995 r. zakłady nie
uzyskały dotacji z budŜetu państwa. Wydatki zakładów budŜetowych wyniosły
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7.257 tys.zł, tj. 95,5% planu (7.598 tys.zł). Nie było wpłaty do budŜetu z tytułu
nadwyŜki środków obrotowych.
W 1995 r. funkcjonowało 28 gospodarstw pomocniczych. Dochody
gospodarstw osiągnęły kwotę 41.388 tys.zł, tj. 153,4% planu (26.980 tys.zł), w tym
dotacja z budŜetu wyniosła 2.163 tys.zł. Wydatki gospodarstw wyniosły 32.859 tys.zł,
tj. 129,5% planu (25.378 tys.zł),w tym wpłata z zysku do budŜetu - 117 tys.zł, tj.
136,0% planu (86 tys.zł).
W resorcie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w 1995 r. było
86 środków specjalnych. Środki specjalne uzyskały dochody w wysokości 15,2 tys.zł
tj. 96,2% planu (przy planowanych po zmianach 15,8 tys.zł). Środki specjalne nie
uzyskały dotacji z budŜetu państwa. Wydatki wykonano w wysokości 15,2 tys.zł, tj.
96,2% planu (15,8 tys.zł planowane). Wpłata do budŜetu, która nie była planowana,
wyniosła 305 tys.zł z tytułu nadzwyŜki za 1994 r.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Kontrola
wykazała wyraźną poprawę w realizacji budŜetu w 1995 r. w porównaniu do lat
ubiegłych.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania procedur ustawy o zamówieniach publicznych,
- podjęcia ściągania naleŜności budŜetowych, szczególnie z tytułu prywatyzacji,
- spowodowania lepszego wykorzystania przez DGLP środków przeznaczonych na
sfinansowanie zadań "Programu rozwoju leśnictwa i ochrony ekosystemów
w parkach narodowych w latach 1993-1997",
- zdyscyplinowania jednostek resortu do terminowego regulowania zobowiązań
i prawidłowego dokumentowania wydatków,
- poprawy planowania dochodów w powiązaniu z zakresem rzeczowym.

238

CZĘŚĆ 30 - MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Dochody
ZałoŜone w ustawie budŜetowej na 1995 r. dochody Ministerstwa Obrony
Narodowej w kwocie 9.860,0 tys.zł zostały zrealizowane w 198,6% i wyniosły
19.577,5 tys.zł.
Realizację dochodów budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
1 9 9 5 r.

Wykonanie

Lp

Wyszczególnienie

1994 r.

wg ustawy
budŜet.

budŜet po
zmianach

Wykonanie
wykonanie

1994 r. w
war. 1995r

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

(kol.3x1,278)

1

1.

1.1

2
Część 30 ogółem
Dział 98 - obrona
narodowa
Rozdz. 9811
- obrona
narodowa

3

4

5

6

7

12.758,2

9.860,0

9,860,0

19.577,5

16.305,0

153,5

198,6

198,6

120,0

12.758,2

9.860,0

9.860,0

19.577,5

16.305,0

153,5

198,6

198,6

120,0

12.758,2

9.860,0

9.860,0

19.577,5

16.305,0

153,5

198,6

198,6

120,0

Znacznie wyŜsze wykonanie planu dochodów (o 98,6%) wynikało z ich
niedoszacowania w kilku pozycjach, a w szczególności w § 81 - odsetki bankowe od
środków budŜetowych gromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę
1.495,3 tys.zł, a takŜe z tytułu wyegzekwowania od dostawców kar i odsetek oraz
zwrotu udzielonej w latach ubiegłych Ŝołnierzom (spółdzielniom mieszkaniowym)
pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe (§ 77) w kwocie 7.590,6 tys.zł.
W zakresie realizacji dochodów budŜetowych stwierdzono przypadki
nieprzestrzegania terminów wpłat dochodów na rachunki urzędów skarbowych oraz
niezgodności danych w sprawozdaniu finansowym jednostki z faktycznymi wpłatami
dochodów potwierdzonymi przez urząd skarbowy.
Odnośnie realizacji art.47 ustawy budŜetowej na rok 1995, dotyczącego
zagospodarowania wpływów ze sprzedaŜy lub likwidacji sprzętu wojskowego,
stwierdzono, Ŝe wpływy z tego tytułu w 1995 r. wyniosły 36.356,9 tys.zł. Na dochody
budŜetowe odprowadzono 1.817,8 tys.zł, tj. 5% uzyskanych wpływów, co było zgodne
z dyspozycją tego przepisu.
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Wydatki
Ustawa budŜetowa na rok 1995 określiła plan wydatków Ministerstwa Obrony
Narodowej (część 30) w wysokości 5.862.685,0 tys.zł, z tego w: dziale 91 administracja państwowa - 25.860,0 tys.zł, dziale 95 - ubezpieczenia społeczne 1.093.039,0 tys.zł, dziale 96 - dotacje na finansowanie zadań gospodarczych 12.600,0 tys.zł i dziale 98 - obrona narodowa - 4.731.186,0 tys.zł.
W ciągu roku budŜetowego Minister Finansów dokonał:
- zwiększeń budŜetu MON na kwotę 678.802,4 tys.zł3,
- zmniejszeń budŜetu MON na kwotę 19.942,8 tys.zł4,
- przeniesień środków budŜetowych pomiędzy działami na kwotę 16.395,4 tys.zł5.
Plan wydatków budŜetowych Ministerstwa Obrony Narodowej w 1995 r.,
ustalony ostatecznie na kwotę 6.521.544,7 tys.zł, został zrealizowany w 101,1%, tj.
w kwocie 6.594.449,2 tys.zł. Przekroczenie planu wydatków o kwotę 72.904,5 tys.zł,
tj. o 1,1%, było skutkiem realizacji od 1 października 1995 r. podwyŜki wynagrodzeń
Ŝołnierzy i pracowników wojska, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń
w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. Przekroczenie to mieściło się w limicie
wydatków określonym w ww. rozporządzeniu.

3

Zwiększenia dotyczyły: planowanych podwyŜek płac - 620.429,5 tys.zł, odszkodowań dla osób niesłusznie
represjonowanych - 6.280,0 tys.zł, obchodów Roku Katyńskiego - 500,0 tys.zł, realizacji programu
"Partnerstwo dla Pokoju" - 10.000,0 tys.zł, sfinansowania zobowiązań wymagalnych oraz wyposaŜenia
jednostki wojskowej skierowanej do Bośni - 41.000,0 tys.zł, sfinansowania zobowiązań wymagalnych - 106,0
tys.zł, adaptacji obiektów przejętych po armii ZSRR - 487,0 tys.zł.

4

Zmniejszenia dotyczyły: przesunięcia do budŜetów innych dysponentów limitu na płace Ŝołnierzy
wykonujących zadania poza wojskiem - 2.836,8 tys.zł, wolnych środków z działu 95 - 17.000,0 tys.zł,
przeniesienia kwot na obchody Roku Katyńskiego - 106,0 tys.zł.

5

Przeniesienia dotyczyły: środków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z działów 98, 95 i 91 do działu 86 opieka społeczna i związane to było z realizacją postanowień ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach
rodzinnych i pielęgnacyjnych, a takŜe z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych oraz innych
przychodów i rozchodów.
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Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
1 9 9 5 r.

Wykonanie

Lp

Wyszczególnienie

1

2

1994 r.

wg ustawy
budŜet.

budŜet po
zmianach

Wykonanie
1994 r. w
war. 1995r

wykonanie

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

(kol.3x1,278)

Część 30 - ogółem

3

4

5

5.117.014,1

5.862.685,0

6

7

6.521.544, 6.594.449,2 6.539.544,0
7

128,9

112,5

101,1

100,8

1.

Dział 86 - Opieka
społeczna

0

0

16.395,4

16.394,6

0

-

-

100,0

0

1.1

Rozdz.8617 - Zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne

0

0

16.395,4

16.394,6

0

-

-

100,0

-

2.

Dział 91 - Admin.
państwowa

39.432,6

25.860,0

30.578,4

31.300,3

50.394,9

79,6

121,3

102,6

62,3

2.1

Rozdz.9111 - Jedn.
centralne

16.245,8

25.860,0

30.578,4

31.376,8

20.762,1

193,1

121,3

102,6

151,1

2.2

Rozdz.9131 - Jedn.
terenowe

23.186,8

0

0

0

29.632,7

-

-

-

-

3.

Dział 95 - Ubezp.
społeczne

937.499,9

1.093,039,0

1.284.589, 1.284.750,8 1.198.124,9
5

137,0

117,5

100,0

107,2

3.1 Rozdz.9592 - Świadcz.
pienięŜ.z zaopatrzenia
emerytalnego

937.499,9

1.093.039,0

1.284.589, 1.284.750,8 1.198.124,9
5

137,0

117,5

100,0

107,2

12.600,0

12.600,0

12.600,0

12.600,0

16.102,8

100,0

100,0

100,0

78,2

12.600,0

12.600,0

12.600,0

12.600,0

16.102,8

100,0

100,0

100,0

78,2

4.127.481,6

4.731.186,0

5.177.381, 5.249.403,5 5.274.921,5

127,2

1110,0

101,4

99,5

127,2

111,0

101,4

99,5

4.

Dział 96 - Dotacje na
finansów.
zadań gospod.

4.1
5.

5.1

Rozdz.9625 - Inne
dotacje
Dział 98 - Obrona
narodowa
Rozdz.9811 - Obrona
narodowa

4
4.127.481,6

4.731.186,0

5.177.381, 5.249.403,5 5.274.921,5
4

Ze zrealizowanych w 1995 r. przez MON kwot: wydatki bieŜące jednostek
budŜetowych stanowiły 4.724.578,6 tys.zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.632.128,1 tys.zł; dotacje i subwencje - 142.224,2 tys.zł oraz wydatki majątkowe 95.518,3 tys.zł.
W ramach wydatków bieŜących (4.724.578,6 tys.zł): wynagrodzenia i pochodne
stanowiły 2.435.114,4 tys.zł (51,5%); zakupy towarów i usług - 1.598.837,3 tys.zł
(33,8%), a zakupy uzbrojenia, sprzętu powszechnego uŜytku i części zamiennych 606.743,2 tys.zł (12,8%).

241

Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. (część 30)
w porównaniu do 1994 r. przedstawia poniŜsza tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2

%
6:4

7

326.735
311.942
8.551
6.242

413,44
411,30
417,12
515,18

306.446
290.360
7.005
9.081

572,94
567,48
606,59
721,46

138,6
138,0
145,4
140,0

Dział 91
- jednostki budŜetowe

3.925
3.925

803,67
803,67

1.274
1.274

1.679,43
1.679,43

209,0
209,0

Dział 95
- jednostki budŜetowe

0
0

296
296

800,12
800,12

322.810
308.017
8.551
6.242

408,69
406,30
417,12
515,18

304.876
288.790
7.005
9.081

568,10
562,34
606,59
721,46

139,0
138,4
145,4
140,0

88.097
86.144
19
1.934

982,06
978,56
1.272,13
1.135,03

90.012
87.079
19
2.914

1.239,90*
1.230,29
1.891,03
1.522,80

126,2
125,7
148,7
134,2

Dział 91
- jednostki budŜetowe

0
0

0,00

768
768

2.071,70
2.071,70

Dział 95
- jednostki budŜetowe

0
0

0,00

17
17

1.761,73
1.761,73

88.097
86.144
19
1.934

982,06
978,56
1.272,13
1.135,03

89.227
86.294
19
2.914

1.232,64
1.222,70
1.891,03
1.522,80

125,5
124,9
148,7
134,9

Część 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- jednostki budŜetowe
- szkoły wyŜsze

151.800
149.153
2.647

71,25
71,00
85,26

131.332
127.780
3.552

104,81
104,10
130,44

147,1
146,6
153,0

Dział 98
- jednostki budŜetowe
- szkoły wyŜsze

151.800
149.153
2.647

71,25
71,00
85,26

131.332
127.780
3.552

104,81
104,10
130,44

147,1
146,6
153,0

Dział 98
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze
śOŁNIERZE ZAWODOWI
Część 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze

Dział 98
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze
3.

Wykonanie 1995 r.
ZatrudPrzeciętne
nienie
wynagrodz.
(uposaŜ)
w zł
5
6

OGÓŁEM
Część 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze

2.

Wykonanie 1994 r.
ZatrudPrzeciętne
nienie
wynagrodz.
(uposaŜ.)
w zł
3
4

śOŁNIERZE NIEZAWODOWI
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Ogółem Ŝołnierze

1
4.

2

239.897

405,73

221.344

5

566,41

6

139,6

3

4

7

86.838
76.645
8.532
1.661

434,74
435,97
415,22
478,57

85.102
75.501
6.986
2.615

589,94
587,28
603,10
631,30

135,7
134,7
145,2
131,9

Dział 91
- jednostki budŜetowe

3.925

803,67

506
506

1.084,06
1.084,06

134,9

Dział 95
- jednostki budŜetowe

0

0,00

279
279

741,53
721,53

82.913
72.720
8.532
1.661

417,28
416,12
415,22
478,57

84.317
74.716
6.986
2.615

586,47
583,34
603,10
631,30

PRACOWNICY CYWILNI
Część 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze

Dział 98
- jednostki budŜetowe
- gospodarka pozabudŜetowa niedotowana
- szkoły wyŜsze

140,5
140,2
145,2
131,9

* w przeciętnym uposaŜeniu Ŝołnierzy zawodowych nie uwzględniono wypłat z § 15 dotyczących naleŜności
z tytułu uposaŜeń wypłacanych przez okres 12 miesięcy po zwolnieniu z zawodowej słuŜby wojskowej,
odpraw, ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop i nagród jubileuszowych. Po uwzględnieniu tych
naleŜności przeciętne uposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych wynosiło 1.360,00 zł.

Zatrudnienie przeciętne w resorcie w 1995 r. wynosiło 306.446 osób i było niŜsze
w stosunku do etatów kalkulacyjnych ustalonych w ustawie budŜetowej o 41.448 osób.
Zatrudnienie to w poszczególnych grupach wynosiło: Ŝołnierze - 221.344 (mniej
o 27.906), pracownicy cywilni - 85.102 (mniej o 13.542), w tym w jednostkach
budŜetowych - 75.501 (mniej o 9.136), w gospodarce pozabudŜetowej - 6.986 (mniej
o 4.321), w szkołach wyŜszych - 2.615 (mniej o 85).
W porównaniu do 1994 r. zatrudnienie przeciętne w resorcie zmalało o 20.289 osób
(6,2%), z tego:
- Ŝołnierzy - o 18.553 (7,7%), przy czym liczba Ŝołnierzy niezawodowych
zmniejszyła się o 20.468 (13,5%), natomiast wzrosła liczba Ŝołnierzy zawodowych
o 1.915 (2,2%);
- pracowników cywilnych - o 1.736 (2,0%), z czego w jednostkach budŜetowych
i gospodarce pozabudŜetowej odpowiednio o 1.444 (1,5%) i 1.546 (18,1%),
w szkołach wyŜszych o 954 (57,4%).
W wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, niezaleŜnie od
przekroczenia spowodowanego realizacją dodatkowych podwyŜek wynagrodzeń,
zgodnie z powołanym wyŜej rozporządzeniem Rady Ministrów, nastąpiło
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przekroczenie wydatków o kwotę 29.063,5 tys.zł, tj. o 1,4% i dotyczyło
ponadplanowych
wypłat
dwunastomiesięcznych
uposaŜeń
oraz
odpraw
i ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy dla Ŝołnierzy zwalnianych z zawodowej
słuŜby wojskowej. Kwestia ta była przedmiotem wyjaśnień pomiędzy Ministrem
Obrony Narodowej a Ministrem Finansów. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie
zajęto jednoznacznego stanowiska co do legalności tego przekroczenia.
Z kwoty przeznaczonej na zakupy towarów i usług (1.598.837,3 tys.zł)
dominujące pozycje stanowiły: materiały pędne i smary - 114.002,2 tys.zł; przedmioty
zaopatrzenia mundurowego - 78.123,1 tys.zł; drobny sprzęt, materiały i części
zamienne - 114.358,9 tys.zł; remonty, konserwacje, naprawy uzbrojenia i sprzętu
wojskowego - 221.069,4 tys.zł; remonty pomieszczeń, budynków i obiektów
specjalnych - 154.754,9 tys.zł; prace badawczo-rozwojowe - 82.833,0 tys.zł; zakup
produktów Ŝywnościowych dla wojska - 226.231,1 tys.zł; leki i środki pomocnicze 63.961,8 tys.zł; podróŜe słuŜbowe krajowe - 33.747,3 tys.zł.
W zakresie realizacji wydatków na zakup towarów i usług w niektórych
jednostkach wojskowych zaciągnięto zobowiązania przekraczające plan finansowy
jednostki, co zgodnie art. 57 ust.1 pkt 8 ustawy - Prawo budŜetowe stanowiło
naruszenie dyscypliny budŜetowej. W sprawozdaniu rocznym jednej z kontrolowanych
jednostek zaniŜono kwotę zobowiązań wymagalnych, co skutkowało naruszeniem
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz dyscypliny budŜetowej (art.57
ust.1 pkt 15 ustawy - Prawo budŜetowe). W sprawozdaniu finansowym jednostki nie
wykazano równieŜ kar i odsetek sankcyjnych, które zapłacono w związku z
opóźnieniami w realizacji zobowiązań finansowych - art.4 ust.1 ustawy
o rachunkowości, co zgodnie z art.57 ust.1 pkt 15 ustawy - Prawo budŜetowe
stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej. W sprawach powyŜszych naruszeń
dyscypliny budŜetowej, w jednostkach wojskowych wdroŜono postępowania
wyjaśniające. Stwierdzono wiele przypadków nieterminowego regulowania
zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, skutkujących naliczaniem kar
i odsetek sankcyjnych. Ustalono ponadto, Ŝe realizacja zaplanowanych na 1995 r.
zadań remontowych obiektów wojskowych była niepełna i nie zawsze terminowa.
Jednocześnie podejmowano dodatkowe przedsięwzięcia remontowe, bez określenia
źródeł ich finansowania.
W 1995 r., w ramach wydatków przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe
(82.833,0 tys.zł), kwotę 77.819,7 tys.zł wydatkowano na finansowanie prac badawczorozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Z kwoty tej 42.094,7 tys.zł,
tj. 54,1%, przeznaczono na realizację tematów uwzględnionych w planie Ministerstwa
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Obrony Narodowej, a 35.725,0 tys.zł (45,9%) na prace badawczo-rozwojowe
w ramach dwóch strategicznych programów rządowych.
Zgodnie z planem prac badawczo-rozwojowych w 1995 r. finansowano 74 tematy
dotyczące 12 rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Z wyszczególnionej tematyki 1995 r. planowano zakończyć 30 tematów. Faktycznie
zakończono z pozytywnym wynikiem
20 tematów, w tym 3 planowane do
zakończenia w 1996 r. Opóźnienia w realizacji prac stwierdzono w 13 tematach.
Wydzielenie i wydatkowanie z budŜetu MON środków na finansowanie prac
badawczo-rozwojowych pozostawało w sprzeczności z zasadami wykonywania
budŜetu państwa, ustalonymi w art.6 ust.1 i ust.2 pkt 4 oraz art.46 ust.5 ustawy z dnia 5
stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe, a takŜe z przepisami art.2 ust.5 i 6 oraz art.14 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych.
Z kwoty przeznaczonej na uzbrojenie, sprzęt powszechnego uŜytku i części
zamienne (606.743,2 tys.zł) zakupiono: uzbrojenie i sprzęt wojskowy - 437.453,8 tys.zł
(w tym 403.865,4 tys.zł zakupy krajowe i 33.588,4 tys.zł importowe); części zamienne
do uzbrojenia i sprzętu wojskowego - 35.929,2 tys.zł (odpowiednio 24.924,8 tys.zł i
11.004,4 tys.zł); pozostały sprzęt i wyposaŜenie powszechnego uŜytku - 72.443,1 tys.zł
(72.306,8 tys.zł i 136,3 tys.zł); części zamienne do pozostałego sprzętu i wyposaŜenia
powszechnego uŜytku - 17.331,9 tys.zł (17.282,5 tys.zł i 49,4 tys.zł); amunicja i
materiały wybuchowe - 40.624,2 tys.zł (34.964,7 tys.zł i 5.659,5 tys.zł); wydatki
towarzyszące zakupom uzbrojenia i sprzętu - 2.962,4 tys.zł (145,3 tys.zł i 2.817,1
tys.zł).
Realizując postanowienia art.46 ustawy budŜetowej na rok 1995, resort obrony
narodowej wydatkował na zakupy uzbrojenia, sprzętu, amunicji oraz badania
i wdroŜenia w krajowym przemyśle zbrojeniowym kwotę 541.574,6 tys.zł, tj. 147,2%
kwoty określonej na ten cel w ustawie budŜetowej.
W uchwale Sejmu RP z dnia 20 października 1994 r. w sprawie załoŜeń polityki
społeczno-gospodarczej na 1995 r. przyjęto, iŜ jednym z podstawowych programów
społeczno-gospodarczych przewidzianych do realizacji w 1995 r. był program
"Partnerstwo dla Pokoju".
Zgodnie z § 15 decyzji budŜetowej na 1995 r. Nr Pf 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 27 marca 1995 r. na realizację programu "Partnerstwo dla Pokoju"
przewidziano w układzie wykonawczym budŜetu MON kwotę 10.000,0 tys.zł. Ponadto
w rezerwach celowych budŜetu państwa wydzielono na ten program kwotę
10.000,0 tys.zł. W ramach kwot przeznaczonych na ten cel zrealizowano 131
przedsięwzięć z zakresu ćwiczeń, konferencji, seminariów i kursów na kwotę
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4.300,0 tys.zł oraz zakupiono uzbrojenie na kwotę 12.535,9 tys.zł. Nie wykorzystane
środki finansowe na dostawy w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju"
(3.164,1 tys.zł) przeznaczono na pokrycie zobowiązań roku 1996 za dostawy
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
W związku z uchwałą Rady Ministrów nr 141/95 z dnia 5 grudnia 1995 r.
w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu wojskowego w Bośni (IFOR), Minister
Finansów przekazał Ministrowi Obrony Narodowej dodatkowe środki budŜetowe
w wysokości 41.000,0 tys.zł
z przeznaczeniem m.in. na wyposaŜenie tego
kontyngentu. Polska zobowiązała się do wydzielenia, do końca 1995 r., 16 batalionu
powietrzno-desantowego do wspólnych działań w ramach programu "Partnerstwo dla
Pokoju". Jednostka ta osiągnęła gotowość do działania w grudniu 1995 r. W 1995 r.
wydatkowano kwotę 945,0 tys.zł na zaspokojenie potrzeb materiałowych
i logistycznych tego kontyngentu. Uzbrojenie i sprzęt natomiast pochodziły z zapasów
wojska.
W zakresie realizacji wydatków na
ustalono:

zakupy

uzbrojenia i sprzętu wojskowego

- sfinansowanie zobowiązań płatniczych roku 1996 na kwotę 3.300,0 tys.zł ze
środków przeznaczonych w 1995 r. wyłącznie na zakup samolotów I-22 IRYDA,
zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
określenia wydatków budŜetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budŜetowego1. Kwota ta została odprowadzona w czasie
kontroli NIK na dochody budŜetowe;
- udzielenie w 1995 r. przedpłat (zaliczek) dostawcom, w tym w szczególności PHZ
"Cenzin", ZM "Mesko", NAT "Import-Eksport" na łączną kwotę 35.814,4 tys.zł
i nierozliczenie tych przedpłat do dnia 30 marca 1996 r., podczas gdy zgodnie z § 21
pkt 6 decyzji budŜetowej na 1995 r. Nr Pf 3/MON, przedpłaty powinny być
rozliczone w tym samym roku budŜetowym.
W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.632.128,1 tys.zł): kwota
1.274.966,1 tys.zł (78,1%) stanowiła wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych
byłych Ŝołnierzy zawodowych; kwota 297.142,3 tys.zł (18,2%) - wydatki na
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. równowaŜniki w zamian
umundurowania i wyŜywienia, na remonty i konserwacje kwater oraz gratyfikacje
urlopowe; inne świadczenia stanowiły 60.019,7 tys.zł (3,7%), w tym 7.455,2 tys.zł
(0,5%) na wypłaty świadczeń dla jedynych Ŝywicieli rodzin.
W 1995 r. na dotacje przeznaczono 142.224,2 tys.zł, z tego na: finansowanie
zadań gospodarczych - 12.600,0 tys.zł; dotacje dla akademii wojskowych 129.126,8 tys.zł, w tym dla Akademii Obrony Narodowej - 30.188,6 tys.zł, Wojskowej
1

Dz.U. Nr 30, poz. 647.
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Akademii Technicznej - 58.431,3 tys.zł, Wojskowej Akademii Medycznej 23.238,1 tys.zł i Akademii Marynarki Wojennej - 17.268,8 tys.zł oraz dotacje dla
jednostek niepaństwowych, tj. Związku Byłych śołnierzy Zawodowych - 497,4 tys.zł.
Przekroczenie o 1,9% kwoty planowanej dotacji dla szkół wyŜszych było skutkiem
podwyŜki wynagrodzeń od 1 października 1995 r.
Na wydatki majątkowe (inwestycje) w 1995 r. przeznaczono 95.518,3 tys.zł,
z czego na budownictwo mieszkaniowe - 67.557,4 tys.zł (70,7%), na budownictwo
ogólnowojskowe - 15.010,9 tys.zł (15,7%), a na budownictwo specjalne 12.950,0 tys.zł (13,6%). W ramach tych wydatków, na realizację inwestycji
centralnych przeznaczono łącznie 9.154,9 tys.zł, z tego na:
- rozbudowę Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie - 3.786,0 tys.zł
(107,2% kwoty ustalonej w ustawie budŜetowej na 1995 r.);
- budowę budynków mieszkalnych nr 4A-F w Warszawie - 3.052,9 tys.zł (100,1%);
- przygotowanie inwestycji na osiedlu Ząbki k.Warszawy - 200,0 tys.zł (100%);
- rozbudowę szpitala w Ełku - 1.816,0 tys.zł (109,4%);
- remont i modernizację nawierzchni lotniskowych Łask - 300,0 tys.zł (100,0%).
Zobowiązania budŜetowe na 31.12.1995 r. wynosiły ogółem 26.240,2 tys.zł
i dotyczyły wynagrodzeń (naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych) 12.452,2 tys.zł oraz dostaw towarów i usług - 13.788,0 tys.zł. Na pokrycie tych
zobowiązań pozostawiono w jednostkach resortu nie wykorzystane w 1995 r. środki
budŜetowe w kwocie 31.596,9 tys.zł. Kwota ta została zaliczona w cięŜar wydatków
budŜetowych 1995 r. Spośród ogółu zobowiązań, zobowiązania wymagalne wynosiły
2.688,0 tys.zł (10,2%). Za nieterminowe regulowanie zobowiązań opłacono kary
w kwocie 5.287,4 tys.zł.
Nieopłacenie w 1995 r. zobowiązań wymagalnych wojskowych jednostek
budŜetowych stanowiło naruszenie zasad gospodarności i celowości, gdyŜ resort
obrony narodowej otrzymał w grudniu 1995 r. środki z rezerwy budŜetu państwa
(41.000,0 tys.zł) z przeznaczeniem m.in. na uregulowanie zobowiązań wymagalnych.
W jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w 1995 r. ujawniono
szkody w mieniu wojskowym na kwotę 47.893,1 tys.zł. Łącznie z pozostałością nie
rozliczonych szkód z lat ubiegłych (8.183,9 tys.zł), do likwidacji pozostawało szkód na
kwotę 56.077,0 tys.zł, powstałych głównie w wojskach lotniczych (39.462,5 tys.zł),
infrastrukturze wojskowej (5.651,6 tys.zł) oraz w słuŜbie łączności (4.668,4 tys.zł).
W 1995 r. dokonano likwidacji 35% szkód na kwotę 19.603,2 tys.zł, z tego
94% poprzez decyzje o umorzeniu lub spisaniu (odpowiednio: 6.969,4 tys.zł
i 11.399,1 tys.zł), a 6% poprzez dobrowolne naprawienie lub decyzje o odszkodowaniu
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(odpowiednio: 257,4 tys.zł i 977,3 tys.zł). Na koniec roku pozostało nie zlikwidowane
65% ujawnionych szkód.
Opóźnienia w wyjaśnianiu i likwidacji szkód występowały we wszystkich
okręgach wojskowych oraz rodzajach wojsk i w niektórych wypadkach dotyczyły
szkód ujawnionych sprzed kilku lat.
Wnioski pokontrolne NajwyŜszej Izby Kontroli, dotyczące realizacji budŜetu
w 1994 r., zostały w zasadniczej części wykonane. W dalszym ciągu jednak nie
zapewniono dyscypliny w realizacji planu dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
rozliczaniu przedpłat (zaliczek) oraz w likwidacji szkód.
Po ujawnieniu w toku kontroli przypadku naruszenia dyscypliny budŜetowej
w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej, zgodnie z dysponycją art.63 ust.3
ustawy o NIK, skierowano stosowny wniosek do Okręgowej Komisji Orzekającej.
W zakresie realizacji wydatków na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego
stwierdzono nierzetelności we wdraŜaniu ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, a takŜe nieprzestrzeganie dyscypliny realizacyjnej
zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej planu dostaw uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, który stosownie do dyspozycji § 1 ust.1 regulaminu wewnętrznego,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 35/MON z dnia 14 września 1995 r.
(Dz.Rozk.MON, poz.135), był podstawą dokonywania zamówień publicznych na
zasadach szczególnych.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu
Ministerstwa Obrony Narodowej. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały
istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
−

przestrzegania obowiązujących terminów wpłat dochodów budŜetowych na
rachunki urzędów skarbowych;

−

opracowywania przez kaŜdego dysponenta trzeciego stopnia Ministerstwa Obrony
Narodowej planu finansowego, zgodnie z decyzją nr 24/MON z dnia 21 marca
1994 r.;

−

rozstrzygnięcia kwestii finansowania prac badawczo-rozwojowych dla potrzeb
obronności, zgodnie z przepisami prawa budŜetowego oraz ustawą o Komitecie
Badań Naukowych;

−

wzmocnienia nadzoru nad realizacją planów wydatków budŜetowych przez
dysponentów niŜszego stopnia, celem niedopuszczenia do obciąŜeń budŜetu z tytułu
kar i odsetek;
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−

wzmocnienia nadzoru w zakresie ścisłego przestrzegania przez Departament
Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON w postępowaniach o zamówienia
publiczne wymogów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, a zwłaszcza rzetelnego dokumentowania postępowania w tym
zakresie;

−

przestrzegania przez Departament Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON,
przy realizacji budŜetu, trybu rozliczania przedpłat i opłat etapowych na dostawy
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz remonty.

CZĘŚĆ 31 - MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dochody
ZałoŜone w ustawie budŜetowej na 1995 r. dochody Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w kwocie 7.180,0 tys.zł zostały zrealizowane w 152,4% i wyniosły
10.943,5 tys.zł.
Realizację dochodów budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Wykonanie

Lp

Wyszczególnienie

1

2

Wykonanie

1 9 9 5 r.
wg ustawy
budŜet.

1994 r.

budŜet po
zmianach

wykonanie

1994 r. w
war.1995r
(kol.3x1,278)

Część 31 - ogółem
Dział 86 - Opieka społeczna

1.
1.1 Rozdz.8695 - Pozostała
działalność
2. Dział 93 - Bezpiecz.publ.
2.1 Rozdz.9111 - Jednostka
centralna
2.2 Rozdz.9312 - Policja
2.3 Rozdz.9313 - UOP
2.4 Rozdz.9314 - StraŜ
Graniczna
2.5 Rozdz.9315 - NJW MSW
2.6 Rozdz.9316 - PSP
2.7 Rozdz.9395 - Pozostała
działalność
2.8 Rozdz.9397 - Gospodarstwa
pomocnicze
3. Dział 95 - Ubezpieczenia
społeczne
3.1 Rozdz.9592 - Świadczenia
pienięŜne z zaopatrzenia
emerytalnego

3

4

5

6

7

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10
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7.180,0

10.943,5
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-

-

-
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-

-
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-

-
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-

-
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-
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-
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151,8

5,6

468,8
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599,1

46,4

155,4

155,4

36,3

4.068,4
666,0

3.769,0
460,0

3.769,0
460,0

7.048,3
483,4

5.199,4
851,1

173,2
72,6

187,0
105,1

187,0
105,1

135,6
56,8

1.132,6

748,0

748,0

1.171,5

1.447,4

103,4

156,6

156,6

80,9

129,5
767,5

37,0
882,0

37,0
882,0

77,5
1.409,3

165,5
980,9

59,8
183,6

209,3
159,8

209,3
159,8

46,8
143,7

144.572,0*

939,0

939,0

310,8

184.763,1

0,2

33,1

33,1

0,2

245,8

205,0

205,0

182,2

314,1

74,1

88,9

88,9

58,0

-

-

-

39,0

-

-

-

-

-

-

-

-

39,0

-

-

-

-

-

* Dochody budŜetowe w 1994 r. obejmowały pomoc finansową w kwocie 143.485,0 tys.zł przyznaną
Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na sfinansowanie wydatków
związanych z ruchami migracyjnymi.
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Znacznie wyŜsze wykonanie planu dochodów (o 52,4%) wynikało z ich
niedoszacowania w kilku pozycjach planu, a w szczególności w § 77 - rozliczenia
budŜetowe lat ubiegłych, wpłat z tytułu szkód w mieniu resortu oraz wpłat z tytułu
odszkodowań - 5.020,0 tys.zł (265,2% planowanych kwot); sprzedaŜy składników
majątkowych (§ 43) - 2.264,0 tys.zł (130,9%); odsetek od środków budŜetowych
gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 81) - 1.284,0 tys.zł (114,9%) oraz wpłat

nadwyŜek działalności pozabudŜetowej - 451,0 tys.zł (117,1%). NiŜsze niŜ planowano
dochody uzyskano natomiast z tytułu wpływów za świadczone usługi (91%) ze
względu na wyłączenie z tych dochodów, zgodnie z art.30 ustawy budŜetowej na
1995 r., opłat sanatoryjnych i zaliczenie ich do dochodów własnych środków
specjalnych. Największe dochody uzyskała Policja - 7.097,4 tys.zł (64,9% dochodów
MSW), Państwowa StraŜ PoŜarna - 1.409,3 tys.zł (12,9%) i StraŜ Graniczna 1.246,3 tys.zł (11,4%).
W zakresie realizacji dochodów budŜetowych stwierdzono przypadki
nieprzestrzegania terminów wpłat dochodów na rachunki urzędów skarbowych.
Odnośnie realizacji art.47 ustawy budŜetowej na 1995 r. dotyczącego
zagospodarowania wpływów ze sprzedaŜy lub likwidacji sprzętu stanowiącego
wyposaŜenie jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych stwierdzono, Ŝe
wpływy z tego tytułu w 1995 r. wyniosły 5.853,5 tys.zł. Na dochody budŜetowe
odprowadzono 300,6 tys.zł, tj. 5,1% uzyskanych wpływów, co wypełniało dyspozycję
tego przepisu. Największe wpływy z tytułu sprzedaŜy sprzętu uzyskała Policja 3.413,0 tys.zł (58,3%) i StraŜ Graniczna - 1.118,3 tys.zł (19,1%).
Wydatki
Ustawa budŜetowa na rok 1995 określiła plan wydatków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (część 31) w wysokości 4.046.811,0 tys.zł, z tego w: dziale 86 - opieka
społeczna - 6.640,0 tys.zł; dziale 91 - administracja państwowa - 15.011,0 tys.zł;
dziale 93 - bezpieczeństwo publiczne - 2.919.306,0 tys.zł; dziale 95 - ubezpieczenia
społeczne - 1.105.854,0 tys.zł.
W ciągu roku budŜetowego Minister Finansów dokonał:
- zwiększeń budŜetu MSW na kwotę 635.069,6 tys.zł1,
1

Zwiększenia dotyczyły: sfinansowania podwyŜek od 1 stycznia 1995 r. uposaŜeń i nagród Ŝołnierzy oraz
funkcjonariuszy, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz emerytur i rent funkcjonariuszy 275.515,2 tys.zł; realizacji zadań wynikających z rządowego programu "Bezpieczeństwo i porządek
publiczny w państwie" - 13.800,0 tys.zł; sfinansowania inwestycji w Urzędzie Ochrony Państwa - 4.340,0
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- zmniejszeń budŜetu MSW na kwotę 27.443,0 tys.zł1;
- przeniesień środków budŜetowych pomiędzy działami na kwotę 29.731,0 tys.zł2.
Plan wydatków budŜetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1995 r.
ustalony ostatecznie na kwotę 4.654.437,5 tys.zł, został zrealizowany w 101,3%,
tj. w kwocie 4.715.348,3 tys.zł.
Przekroczenie planu wydatków o kwotę
60.910,8 tys.zł, tj. o 1,3%, było skutkiem realizacji od 1 października 1995 r.
podwyŜki wynagrodzeń funkcjonariuszy, Ŝołnierzy i pracowników resortu, zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r.
w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej
w 1995 r. PowyŜsze przekroczenie mieściło się w limicie wydatków określonych
w ww. rozporządzeniu.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
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1.
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3
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0
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32.837,9
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7
3.490.327.
8

172,7

116,5

101,3

98,3*

8.462,3

493,6

492,2

99,5

386,2

tys.zł; dofinansowania inwestycji centralnej pn. "Budowa Osiedla Kabaty-Wschód w Warszawie" - 3.350,0
tys.zł; sfinansowania podwyŜek od dnia 1 lipca 1995 r. uposaŜeń i nagród Ŝołnierzy i funkcjonariuszy,
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz emerytur i rent funkcjonariuszy - 275.512,2 tys.zł;
pokrycia skutków róŜnic kursowych w 1994 r. dotyczących środków pomocy niemieckiej w kwocie 10.200,0
tys.zł oraz na zakup aparatu do tomografu rezonansu magnetycznego dla słuŜby zdrowia MSW regionu
poznańskiego w kwocie 1.000,0 tys.zł - łącznie 11.200,0 tys.zł; realizacji zwiększonych zadań przez
Państwową StraŜ PoŜarną w związku z wycofaniem się z dniem 1 stycznia 1995 r. prezydentów miast:
Białegostoku, Kielc i Krakowa, a od 1 kwietnia 1995 r. Gliwic i Rybnika z realizacji "Programu
PilotaŜowego" w zakresie zadań PSP - 52,2 tys.zł; sfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Biura
Ochrony Rządu - 800,0 tys.zł; sfinansowania zakupu sprzętu pływającego dla Morskiego Oddziału StraŜy
Granicznej - 900,0 tys.zł; zrefundowania nadzwyczajnych wydatków poniesionych w 1995 r. przez
Państwową StraŜ PoŜarną - 500,0 tys.zł; pokrycia występujących w 1995 r. zobowiązań wymagalnych 49.100,0 tys.zł, w tym na zakup sprzętu informatycznego dla Policji - 1.000,0 tys.zł .
Zmniejszenia dotyczyły: środków na utrzymanie uchodźców - 3.627,0 tys.zł oraz środków na emerytury
i renty - 23.816,0 tys.zł.
Przeniesienia dotyczyły: środków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z działów 93 i 95 do działu 86 - opieka
społeczna i związane to było z realizacją postanowień ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych
i pielęgnacyjnych, a takŜe z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r., zmieniającym
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych oraz innych przychodów i
rozchodów.
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wskaźnik ten nie uwzględnia wydatków w dziale 95 ze względu na brak tego działu w budŜecie MSW
w 1994 r.

Ze zrealizowanych w 1995 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kwot, wydatki
bieŜące jednostek budŜetowych stanowiły 3.047.359,5 tys.zł; świadczenia na rzecz
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osób fizycznych - 1.604.686,8 tys.zł; dotacje i subwencje - 5.470,0 tys.zł oraz wydatki
majątkowe - 57.832,0 tys.zł.
W ramach wydatków bieŜących (3.047.359,5 tys.zł): wynagrodzenia i pochodne
stanowiły 2.180.719,0 tys.zł (71,6%); zakupy towarów i usług - 560.953,2 tys.zł
(18,4%), zakupy urządzeń i sprzętu - 152.447,7 tys.zł (5,0%).

Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej (część 31)
przedstawiono w poniŜszej tabeli:
Wykonanie 1994 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie 1995 r.

Zatrud-

Przeciętne

Zatrud-

Przeciętne

%

nienie

wynagrodz.

nienie

wynagrodz.

6:4

(uposaŜ.)

(uposaŜ)

w zł

1

2

3

4

w zł

5

6

7
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1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.
2.1.

Część 31 - Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
z tego:
Jednostki budŜetowe
- funkcjonariusze i Ŝołnierze zawodowi
- funkcjonariusze w słuŜbie kandydackiej
- Ŝołnierze niezawodowi
- pracownicy cywilni
Dział 86 - Opieka społeczna
- pracownicy cywilni
Dział 91 - Administracja państwowa
- pracownicy cywilni
Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne
- funkcjonariusze i Ŝołnierze zawodowi
- funkcjonariusze w słuŜbie kandydackiej
- Ŝołnierze niezawodowi
- pracownicy cywilni
Dział 95 - Ubezpieczenia społeczne
- funkcjonariusze zawodowi
- pracownicy cywilni
Działalność pozabudŜetowa
niedotowana
Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne
- pracownicy cywilni

193.142

195.487

190.783
140.881
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9.003
34.547

688,50
147,40
56,00
391,13

193.159
143.509
5.605
8.139
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518,80

133,6
128,1
148,0
132,6

48

415,13

49

562,92

135,6

1.034
189.701
140.881
5.270
9.003
34.547

704,64

953,38

135,3

688,50
147,40
56,00
382,20

1.051
191.954
143.494
5.605
8.139
34.716

919,50
188,80
82,90
505,10

133,6
128,1
148,0
132,2

2.359

471,99

15
90
2.328

1.761,11
918,51
552,66

117,1

2.359

471,99

2.328

552,66

117,1

Przeciętne zatrudnienie w resorcie w 1995 r. wynosiło 195.487 osób i było
niŜsze w stosunku do etatów kalkulacyjnych ustalonych w ustawie budŜetowej o 2.893
osoby. Zatrudnienie to w poszczególnych grupach wynosiło: funkcjonariuszy
i Ŝołnierzy - 157.253 osoby (mniej o 1.326), pracowników cywilnych - 38.234 (mniej
o 1.567), w tym w jednostkach budŜetowych - 35.906 (mniej o 957), a w gospodarce
pozabudŜetowej - 2.328 (mniej o 610).
W porównaniu do 1994 r. przeciętne zatrudnienie w resorcie wzrosło
o 2.345 osób (1,2%), z tego: funkcjonariuszy i Ŝołnierzy - o 2.099 (1,4%),
pracowników cywilnych ogółem - o 246 (0,6%), w tym w jednostkach budŜetowych
wzrost o 277 osób (0,8%), a zmniejszenie w gospodarce pozabudŜetowej o 31 osób
(1,3%).
W zakresie wykonania art.29 ustawy budŜetowej na 1995 r. ustalono, iŜ
przeciętne zatrudnienie policjantów wynosiło 99.071 (99,8%) i było niŜsze o 168 od
wielkości przewidzianej w ustawie (99.239).
Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych korpusach wynosiło: oficerów 15.039 (62,7% wielkości określonych w ustawie), aspirantów - 19.607 (67,6%)
i podoficerów - 41.312 (89,3%). Ponadto przeciętne zatrudnienie szeregowych
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wynosiło 23.040 osób, w tym przeciętne zatrudnienie funkcjonariuszy w słuŜbie
kandydackiej - 785.
W wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w jednej z jednostek
wojskowych MSW stwierdzono przekroczenie na kwotę 3.210,00 zł oraz
nieterminowo przekazywano naleŜne składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i
Fundusz Pracy co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy - Prawo budŜetowe
stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej.
Z kwoty przeznaczonej na zakup towarów i usług (560.953,2 tys.zł)
wydatkowano na: materiały i wyposaŜenie - 213.509,6 tys.zł, w tym: materiały pędne
i smary, materiały konserwacyjno-remontowe z zakresu uzbrojenia, transportu,
informatyki i łączności - 110.820,0 tys.zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego 28.890,0 tys.zł; materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, opał, artykuły
kancelaryjno-biurowe i szkoleniowe, środki utrzymania czystości - 68.524,6 tys.zł;
zakupy środków Ŝywności - 43.097,7 tys.zł; sprzęt medyczny - 1.083,0 tys.zł; opłaty za
energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie - 84.050,1 tys.zł; na podróŜe
słuŜbowe krajowe - 17.998,0 tys.zł.
Na usługi materialne i niematerialne wydatkowano 191.323,2 tys.zł, w tym na
remonty i konserwacje obiektów resortu wydatkowano 40.178,0 tys.zł, tj. 4,2% mniej
niŜ w 1994 r. Ograniczanie środków na remonty i konserwacje powoduje, iŜ np.
w Policji w 1995 r. wyremontowano 1,9% kubatury uŜytkowanych obiektów, co jest
najniŜszym wskaźnikiem w ostatnich latach (w 1992 r. - 3%, w 1993 r. - 3,5%,
w 1994 r. - 2%).
Z kwoty przeznaczonej na zakup urządzeń i sprzętu (152.447,0 tys.zł)
wydatkowano na: sprzęt łączności, transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej 144.385,0 tys.zł oraz sprzęt kwaterunkowy, biurowy i remontowo-budowlany 8.062,0 tys.zł.
W ramach środków przeznaczonych na zakup sprzętu łączności, transportu
i techniki specjalnej kwotę 57.487,2 tys.zł wydatkowano na spłatę kredytu
dewizowego na zakup samochodów, z tego 53.380,8 tys.zł dotyczyło spłaty rat
kapitałowych, a 4.106,4 tys.zł spłaty odsetek. Całkowite rozliczenie kredytu nastąpiło
w I kwartale 1996 r. (ostatnia wpłata wyniosła 47.195,0 tys.zł).
W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.604.686,8 tys.zł) najwięcej
środków przeznaczono na: świadczenia emerytalno-rentowe - 1.268.201,8 tys.zł
(79%); zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 28.757,5 tys.zł (1,8%) oraz nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 305.161,3 tys.zł (19%).
Dotacja dla Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP na realizację zadań
państwowych w zakresie "Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpoŜarowa",
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ustalona w ustawie budŜetowej na kwotę 5.200,0 tys.zł, została decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych zwiększona o 270,0 tys.zł. Otrzymane środki finansowe wykorzystano
m.in. na zakup umundurowania - 1.823,9 tys.zł, sprzętu przeciwpoŜarowego - 467,7
tys.zł, samochodów poŜarniczych - 1.842,4 tys.zł oraz na budowę, remonty i
modernizację remiz straŜackich - 399,7 tys.zł.
W 1995 r. z przekazanej dotacji (5.470,0 tys.zł) nie wykorzystana została kwota
83,6 tys. zł i nie została ona zwrócona do budŜetu do czego zobowiązywał art.42 ust.1
pkt 10 ustawy - Prawo budŜetowe.
Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 1995 r. przeznaczono kwotę
62.383,2 tys.zł, w tym 57.832,0 tys.zł ze środków budŜetowych (pozostała kwota to
środki pozabudŜetowe). Z powyŜszej kwoty na realizację inwestycji centralnych
określonych w ustawie budŜetowej przeznaczono łącznie 10.477,0 tys.zł, z tego na:
- budowę kompleksu koszar Policji Szczęśliwice w Warszawie - 2.501,0 tys.zł (125%
kwoty ustalonej w ustawie budŜetowej na 1995 r.);
- budowę przez NJW MSW Osiedla Kabaty - Wschód w Warszawie - 3.852,0 tys.zł
(770%);
- rozbudowę i modernizację przez CZSZ MSW szpitali w: Białymstoku kwotę
1.974,0 tys.zł (101,5%) i Olsztynie - 2.150,0 tys.zł (107,5%).
Pozostałą kwotę, tj. 51.906,2 tys.zł przeznaczono na budownictwo słuŜbowe
i mieszkaniowe. W ramach budownictwa mieszkaniowego uzyskano 128 mieszkań,
w tym w: Policji - 52, StraŜy Granicznej - 42, Państwowej StraŜy PoŜarnej - 25
i Urzędzie Ochrony Państwa - 9 mieszkań. W trakcie budowy było 668 mieszkań
o róŜnym stopniu zaawansowania, których zakończenie przewiduje się w latach 19961997.
Efektami budownictwa słuŜbowego było m.in. oddanie do uŜytku nowo
wybudowanych i zmodernizowanych obiektów w: Komendzie Stołecznej Policji,
komendach wojewódzkich Policji w: Białymstoku i Jeleniej Górze; komendach
rejonowych Policji w: Elblągu, Aleksandrowie Kujawskim, Tarnobrzegu, Siedlcach,
śyrardowie, Wągrowcu i Wrześni; komisariatów Policji w: Podkowie Leśnej,
Szczyrku, Załuskach, Wildze; placówek delegatur UOP w: Gorzowie Wielkopolskim
i Wałbrzychu; straŜnicy StraŜy Granicznej w Sępopolu oraz straŜnic Państwowej
StraŜy PoŜarnej w: śyrardowie i Jelczu.
Zobowiązania resortu na dzień 31 grudnia 1995 r. wynosiły 65.013,5 tys.zł
(w 1994 r. - 82.135,0 tys.zł), w tym zobowiązania wymagalne - 363,3 tys.zł (w 1994 r.
- 26.935,0 tys.zł). Zobowiązania te wystąpiły w Biurze AdministracyjnoGospodarczym MSW w kwocie 138,0 tys.zł i dotyczyły zaległych składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz w Państwowej StraŜy PoŜarnej
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w kwocie 225,3 tys.zł z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za zarząd
nieruchomościami. PowyŜsze zobowiązania wystąpiły pomimo zwiększenia w grudniu
1995 r. przez Ministra Finansów budŜetu MSW o kwotę 48.100,0 tys.zł
z przeznaczeniem na pokrycie występujących zobowiązań wymagalnych.
Wydatki resortu z tytułu kar i odsetek sankcyjnych w 1995 r. wynosiły
2.216,1 tys.zł, i były wyŜsze o około 85% w porównaniu do 1994 r. Przyczyną tego
był znaczny wzrost odsetek od zobowiązań wymagalnych, które na dzień 30 listopada
1995 r. wynosiły 41.541,1 tys.zł.
W 1995 r. w resorcie spraw wewnętrznych zarejestrowano 16.397 spraw
dotyczących szkód w mieniu resortu na kwotę 11.995,0 tys.zł. W porównaniu do
1994 r. liczba szkód zmalała o 1,0%, zaś ich wartość wzrosła o 15,6%.
W 1995 r. łącznie ze szkodami nie rozliczonymi w 1994 r., w resorcie było
19.988 szkód na kwotę 18.149,8 tys.zł. W wyniku postępowań likwidacyjnych
przypisano do zwrotu 4.697,9 tys.zł, tj. 25,9%, umorzono - 4.432,6 tys.zł, tj. 24,4%
oraz spisano z innych powodów - 1.336,1 tys.zł, tj. 7,4%. Bez prawomocnych decyzji
pozostało 3.600 szkód na kwotę 7.683,3 tys.zł, tj. 42,3%.
Szkody w środkach pienięŜnych wynosiły 3.112,4 tys.zł (17,2%), a w środkach
rzeczowych - 15.037,4 tys.zł (82,8%). Na szkody w środkach pienięŜnych składały się:
odszkodowania - 680,4 tys.zł, nadpłaty uposaŜeń - 98,0 tys.zł i pozostałe 2.334,1 tys.zł.
W środkach rzeczowych największe szkody wystąpiły w transporcie - 12.318,6 tys.zł,
łączności - 490,4 tys.zł, uzbrojeniu i technice specjalnej - 252,0 tys.zł, umundurowaniu
- 949,8 tys.zł, administracji i utrzymaniu obiektów - 572,2 tys.zł oraz remontach
obiektów i inwestycji - 265,1 tys.zł.
Spośród 13.604 szkód w transporcie (67,9% zarejestrowanych szkód), 4.654 (33,5%)
na kwotę 7.308,1 tys.zł powstało w wyniku uszkodzenia pojazdów słuŜbowych, w tym
2.113 spraw (3.370,7 tys.zł) dotyczyło uszkodzeń pojazdów z winy kierowców resortu.
Stwierdzono, Ŝe w dalszym ciągu przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych
dotyczące postępowania w przypadkach szkód w majątku resortu spraw wewnętrznych
nie obejmują Państwowej StraŜy PoŜarnej. W związku z powyŜszym w sprawach
z zakresu odpowiedzialności straŜaków PSP za szkody wyrządzone w majątku resortu
spraw wewnętrznych stosuje się unormowania zawarte w Kodeksie Pracy.
Wnioski pokontrolne NajwyŜszej Izby Kontroli dotyczące realizacji budŜetu
resortu spraw wewnętrznych w 1994 r., skierowane do kierowników poszczególnych
pionów i jednostek organizacyjnych, zostały wykonane z wyjątkiem braku decyzji co
do ostatecznego zagospodarowania ośrodka szkolenia w Rembertowie oraz
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uregulowania kwestii pełnej realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja
1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budŜetów, jednostek
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych.
Odnośnie realizacji wydatków na zakup urządzeń i sprzętu, w niektórych
jednostkach wojskowych MSW, StraŜy Granicznej i Policji niesumiennie i niestarannie
sporządzano dokumentację w związku z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia
publiczne.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały
istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
−

uregulowania kwestii pełnej realizacji obowiązków głównych księgowych przez
osoby wyznaczone w słuŜbach finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych
księgowych budŜetów jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
i gospodarstw pomocniczych ;

−

rozstrzygnięcia sprawy zagospodarowania ośrodka szkolenia w Rembertowie;

−

uregulowania kwestii legalności i celowości tworzenia rezerw w planach
finansowych dysponentów drugiego stopnia tak by były spełnione wymogi prawa
budŜetowego;

−

wzmocnienia nadzoru nad terminową realizacją zobowiązań finansowych resortu
w celu uniknięcia dodatkowych obciąŜeń budŜetu z tytułu kar i odsetek;

−

wzmocnienia nadzoru w zakresie ścisłego przestrzegania, w postępowaniach
o zamówienia publiczne, wymogów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach
publicznych,
zwłaszcza
rzetelnego
dokumentowania
prowadzonych postępowań.

CZĘŚĆ 32 - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dochody
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Dochody budŜetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustalone w ustawie
budŜetowej w kwocie 87.230,0 tys.zł zrealizowano w kwocie 59.784,7 tys.zł
(68% planu). Wyniki kontroli wskazują, Ŝe w projekcie budŜetu na 1995 r.
opracowanym przez MSZ dochody resortu szacowano na poziomie 60.200,0 tys.zł
a więc zbliŜonym do rzeczywistej realizacji. NIK pozytywnie ocenia działania
Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa, podejmowane dla uzyskania jak
największej kwoty wpływów z opłat konsularnych, stanowiących decydującą pozycję
dochodów budŜetowych resortu (w 1995 r. - 50.062,7 tys.zł). Wprowadzenie przez
Ministra Spraw Zagranicznych w 1995 r. nowych, wyŜszych stawek opłat za czynności
konsularne pozwoliło na zwiększenie wpływów z tego tytułu w stosunku do 1994 r.
Wynik ten osiągnięto pomimo zmniejszenia czynności konsularnych spowodowanych
m.in. wejściem w Ŝycie kolejnych umów o ruchu bezwizowym.
Uwagi NIK do pozostałych pozycji dochodów (wpływy ze sprzedaŜy
składników majątkowych, odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych) dotyczyły
136 tys. zł uzyskanych ze sprzedaŜy nieruchomości w 1994 r. i nie odprowadzonych do
budŜetu. Wpłata na konto dochodów została dokonana w 1996 r. podczas kontroli
NIK. Opóźnienie w realizacji płatności powstało na skutek braku przepływu informacji
między dwoma biurami MSZ.
Wydatki
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Część ogółem
dział 91
rozdz. 9121
rozdz. 9111
rozdz. 9122
rozdz. 9195
dział 83
dział 79
dział 86
dział 89
dział 91
rozdz. 9111
dział 79
Ogółem

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
1.
1.1.
2.

Wykonanie budŜetu w 1994r.
3
207.809
202.502
141.892
24.522
35.797
3.330
825
524
626

wg ustawy budŜetowej
4
244.043
237.921
171.485
29.800
36.496
4.000
1.011
630
481

1995 r.
BudŜet po
zmianach
5
252.271,11
246.095,1
180.441,7
31.222,4
34.091,0
340,0
4.000,0
1.045,0
630,0
501,0
246.383,02
31.510,4
1.054,0
252.568,1

Wykonanie
budŜetu
1995 r.
6
251.855,6
245.693,7
180.460,7
30.971,8
33.944,0
317,2
3.978,1
1.053,7
630,0
500,1
245.693,7
30,971,8
1.053,7
251.855,6

Wykonanie
budŜetu w 1994 r. 6 : 3 6 : 4 6 : 5
w warunkach
%
%
%
1995 r.
7
8
9
10
265.580 121 103
99
258.797 121 103
99
181.337 127 105 100
31.339 126 104
99
45.748
95
93
99
4.255
1.054
669
800

119
127
120
80

99
104
120
80

6:
7
%
11
94
94
99
98
74

99
100
100
99

99

Kol.7 = kol. 3 x 1,278

1/ bez zwiększeń na przyrost płac w sferze budŜetowej
2/ dane z uwzględnieniem ww. zwiększeń budŜetu.
Wydatki budŜetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1995 r., wynosiły
251.855,6 tys.zł i były niŜsze od ustalonych w budŜecie po zmianach o 712,5 tys.zł.
W statystycznym ujęciu oznacza to pozytywny wynik realizacji budŜetu. Natomiast
krytyczne uwagi odnoszą się do faktu, Ŝe 4 m-ce po zakończeniu roku nie zostało

93
99
94
62
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zweryfikowanych przez MSZ 107 spośród 141 sprawozdań finansowych placówek
zagranicznych zawierających rozliczenie ponad 130 mln zł przeznaczonych na bieŜące
wydatki tych przedstawicielstw w 1995 r., a takŜe dane o wydatkach Centrali
Ministerstwa finansowanych przez placówki.
Przeprowadzone przez NIK w 1995 r. kontrole w 5 placówkach zagranicznych
w 3 wykazały istotne nieprawidłowości w dokumentowaniu gospodarki finansowej
tych przedstawicielstw.
Ustalenia kontroli odnoszące się do wydatków budŜetowych placówek
zagranicznych wykazały, Ŝe przedstawicielstwa te w 1995 r. oszczędnie
gospodarowały środkami przydzielonymi przez MSZ na ich bieŜące potrzeby.
Krytyczne uwagi dotyczyły realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów
prowadzonych w dwóch placówkach kontrolowanych przez NIK w 1995 r. Np.
z budŜetu kontrolowanej jednej ambasady od października 1994 r. wnoszono opłaty
czynszu za dwa obiekty przeznaczone na rezydencję ambasadora, tj. za mieszkanie
dotychczas zajmowane (13 tys. USD rocznie) i dom przeznaczony na docelową
rezydencję (33 tys. USD rocznie). Dom wynajęty w 1994 r. na trzy lata wymagał prac
adaptacyjnych szacowanych na około 70 tys. USD. Do czasu kontroli prowadzonej
w ambasadzie (sierpień 1995) placówka prowadziła nieskuteczne negocjacje
z właścicielem domu w sprawie dodatkowych zapisów w umowie najmu,
określających zasady rekompensaty ww. kosztów w przypadku wygaśnięcia umowy
w 1997 r. Do czasu kontroli w MSZ (marzec 1996 r.) porozumienie nie zostało
osiągnięte. Prace adaptacyjne w związku z brakiem powyŜszego rozstrzygnięcia nie
zostały rozpoczęte. Wydatki na najem dwóch nieruchomości ponoszone były od
1,5 roku.
W toku kontroli stwierdzono finansowanie wydatków Centrali Ministerstwa ze
środków zgromadzonych w placówkach zagranicznych.
Według wstępnych danych - jakimi dysponowało Ministerstwo zadłuŜenie
Centrali Ministerstwa wobec placówek na koniec 1995 r. wynosiło 2.443,2 tys.zł,
(w 1995 r. wzrosło o około 700 tys.zł). Wydatki te figurowały w sprawozdaniach jako
zadłuŜenie Ministerstwa wobec placówek i dotyczyły głównie kosztów podróŜy
pracowników delegowanych przez MSZ.
Celowość tych wydatków nie budzi zastrzeŜeń poniewaŜ decydującą ich
wielkość stanowiły wypłaty diet dla pracowników MSZ delegowanych do ochrony
placówek. Natomiast finansowanie ze środków placówek, bez refundacji przez MSZ,
a tym samym bez wprowadzenia do rozliczeń prowadzonych na rachunku bieŜącym,
stanowiło naruszenie zasad wykonywania budŜetu.
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NIK zwracała uwagę na tę nieprawidłowość w roku ubiegłym, po kontroli
wykonania budŜetu w 1994 r., wnosząc o odstąpienie od tej formy realizacji budŜetu
jako naruszającej obowiązujące zasady.
Kontrola wydatków na utrzymanie placówek zagranicznych wykazała, iŜ
zawarte były w nich wynagrodzenia pracowników odwołanych z placówek, w stosunku
do których Departament Personalny występował o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego. Pomimo, Ŝe pracownicy zostali odwołani z placówek wypłacano
wynagrodzenie od 570 do 1200 zł miesięcznie ze środków przeznaczonych na
utrzymanie tych placówek. Łączna kwota tego rodzaju wypłat wynagrodzenia w 1995
r. - w objętych kontrolą czterech sprawach - wynosiła 32,2 tys.zł i obciąŜyła koszty
utrzymania placówek.
W budŜecie MSZ ponad 9.787,0 tys.zł stanowiły wydatki
z funkcjonowaniem 13 Instytutów Polskich w 11 państwach.

związane

Przeprowadzona w toku kontroli analiza tych wydatków wykazała, Ŝe z budŜetu
resortu wydawano znaczne sumy na opłaty czynszów za siedziby Instytutów,
wynagrodzenia pracowników i inne bieŜące wydatki tych placówek. Natomiast
niewspółmiernie niskie kwoty przeznaczone zostały na ich działalność programową.
Np. Instytut Polski w Berlinie, którego koszty utrzymania w 1995 r. stanowiły kwotę
2.097,0 tys.zł, w tym najem siedziby 1.137,0 tys.zł, otrzymał z budŜetu resortu
95,5 tys.zł na finansowanie zadań programowych. Kontrola NIK przeprowadzona
wspólnie z MSZ w tym Instytucie wykazała, Ŝe przydzielone przez MSZ środki nie
wystarczyły nawet na półroczny okres działalności placówki.
Zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zakresu działalności
i struktury organizacyjnej Instytutów zawierają zapis, iŜ działalność tych placówek jest
finansowana z budŜetu MSZ przy współudziale finansowym zainteresowanych
instytucji współpracujących, a takŜe z wpływów ze sprzedaŜy dóbr kultury i nauki
polskiej. To ostatnie źródło finansowania wymieniane jest w odniesieniu do
5 instytutów powstałych w 1994 r. w miejsce ośrodków informacji i kultury polskiej
funkcjonujących w byłych państwach socjalistycznych. W 1995 r. działalność
handlową, o której mowa wyŜej prowadziły 3 Instytuty.
Gospodarka finansowa związana z prowadzeniem działalności handlowej
w Instytutach będących jednostkami budŜetowymi, nie została przez MSZ
dostosowana do Ŝadnej z ustawowo przewidzianych form gospodarki pozabudŜetowej.
Nadzór nad działalnością Instytutów Polskich za granicą po dokonaniu zmian
w strukturze organizacyjnej we wrześniu 1994 r. nie został powierzony Ŝadnej
komórce organizacyjnej w MSZ. W praktyce natomiast zajmowały się tym dwa biura
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(Biuro Finansów i BudŜetu, Biuro Administracyjno-Gospodarcze) oraz Departament
Promocji i Informacji.
Wyniki kontroli dają podstawę do stwierdzenia, Ŝe mimo braku sprecyzowania
zadań, ww. komórki organizacyjne w róŜnych formach i zakresie sprawowały nadzór
nad gospodarką budŜetową Instytutów i ich działalnością merytoryczną. Pozostały
jednak dziedziny działalności nie objęte nadzorem Ŝadnej komórki organizacyjnej
Ministerstwa.
Analizując kwoty wydatków ponoszonych w Centrali MSZ na zakupy sprzętu
komputerowego (651 tys.zł w 1995 r.), kontrolą objęto przebieg wdraŜania zastosowań
informatyki w działalności Ministerstwa. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Pełnomocnik
Ministra ds. Rozwoju Systemów Informatycznych dysponował programem działań na
lata 1994-1996 i planem przedsięwzięć w dziedzinie zastosowań informatycznych
w 1995 r. Realizacja znacznie odbiegała od załoŜeń i w waŜnych dziedzinach nie
wdroŜono planowanych zastosowań. W opracowanych kierunkach rozwoju
zastosowań informatyki do 1996 r. zakładano zatrudnienie w słuŜbach
informatycznych Ministerstwa na poziomie 20-23 etatów. W praktyce problematyką tą
zajmował się zespół z 7-o etatową obsadą. W 1995 r. wydano z budŜetu Ministerstwa
ponad 1 mln zł na zakupy sprzętu komputerowego, części zamiennych i opłaty serwisu.
Na wyposaŜeniu MSZ znajdowało się 298 komputerów, których efektywne
wykorzystanie w decydującej mierze zaleŜało od przebiegu wdraŜania systemów
informatycznych.
Wydatki budŜetowe Centrali Ministerstwa w 1995 r. wynosiły 30.971,8 tys.zł, w
tym ponad 42% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 581 pracowników
MSZ. Badając uregulowania prawne związane z określeniem zadań komórek
organizacyjnych Ministerstwa ustalono, Ŝe 134 pracowników zatrudnionych było
w 2 biurach i 4 departamentach, których zadania nie zostały określone
w obowiązującym regulaminie Ministerstwa.
Ten nieunormowany stan trwał od 1 września 1994 r., tj. od kiedy weszło
w Ŝycie zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające strukturę
organizacyjną Ministerstwa. Z uwagi na fakt braku regulaminu organizacyjnego nie
sprecyzowano zadań m.in. Biura Finansów i BudŜetu oraz Biura AdministracyjnoGospodarczego, tj. słuŜb zajmujących się gospodarką finansową i rozliczeniami
z budŜetem dochodów oraz wydatkami całego resortu spraw zagranicznych.
W zakresie gospodarki pozabudŜetowej nieprawidłowości dotyczyły utworzenia
gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zarząd Obsługi. Nie określono składników
majątkowych przydzielonych tej jednostce o czym stanowił § 2 ust. 2 pkt 4
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw
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pomocniczych jednostek budŜetowych. Pomimo, Ŝe z zarządzenia Ministra
o utworzeniu gospodarstwa wynika przydział składników majątkowych na podstawie
protokółu przekazania, to protokół ten nie został sporządzony do kwietnia 1996 r., tj.
przez okres 16 miesięcy.
NajwyŜsza Izba Kontroli juŜ w 1995 r. po kontroli wykonania budŜetu zwracała
uwagę na nieprawidłowości, za jakie uznano niewprowadzenie odpowiednich zmian
w regulaminie Ministerstwa i niezatwierdzenie regulaminów wewnętrznych nowo
powstałych komórek organizacyjnych. Uwagi te jednakŜe nie zostały uwzględnione
w działaniach Ministerstwa. Wyniki kontroli wskazują, Ŝe pomimo trwającej od
września 1994 r. niespójności przepisów określających strukturę organizacyjną
z regulaminem precyzującym zadania i tryb pracy Ministerstwa, objęte kontrolą
komórki organizacyjne uczestniczące w realizacji budŜetu wykonywały większość
zadań poprawnie i z naleŜytą dbałością.
Kontrola wykonania przez MSZ wniosków NIK z 1995 r. wykazała, Ŝe część
wniosków pokontrolnych realizowano przewlekle i w ograniczonym zakresie.
M.in. nie został w pełni zrealizowany wniosek NIK dotyczący dokonania
rozliczenia
z placówkami refundowanych przez Centralę MSZ wydatków
i odstąpienia od tego trybu wykonywania budŜetu. Zrefundowano jedynie część
wydatków z lat ubiegłych. ObciąŜanie placówek wydatkami Centrali, wprawdzie
w mniejszym zakresie lecz kontynuowano nadal.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy
dokonywaniu zakupów inwestycyjnych wykazała zgodność postępowania z ustawą
przy decydującej części zakupów sprzętu komputerowego. Objęte kontrolą zakupy za
kwotę 387,0 tys.zł realizowane były przez słuŜby informatyczne Ministerstwa.
Natomiast istotne nieprawidłowości wykazała kontrola zakupów kopiarek za
203,0 tys.zł, realizowanych przez Zarząd Obsługi. Nieprawidłowości te dotyczyły
zarówno wyboru dostawców, jak i procedury postępowania oraz rzetelności
dokumentowania danych podawanych w ofertach. Z objętych kontrolą trzech
zamówień publicznych realizowanych przez Zarząd Obsługi, za kwotę 203,0 tys.zł
w kaŜdym stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
a tym samym naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1 p. 14 ustawy Prawo
budŜetowe). W dwóch, za łączną sumę 196,0 tys.zł, naruszenia przepisów miały
wpływ na wybór dostawcy i koszty zakupu.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała do Ministra Spraw Zagranicznych
następujące wnioski:
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- ustalenie rzeczywistej wielkości zadłuŜenia Ministerstwa wobec placówek
zagranicznych i określenie sposobu dokonania tych rozliczeń w roku bieŜącym,
- zapewnienie skuteczności działań dyscyplinujących gospodarkę finansową resortu,
podejmowanych m.in. w oparciu o wyniki kontroli NIK,
- zwiększenie efektywności wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Instytutów
Polskich za granicą,
- przyspieszenie procesów wdraŜania zastosowań informatycznych w Ministerstwie
m.in. w dziedzinach bezpośrednio związanych z realizacją budŜetu.
Minister Spraw Zagranicznych wniósł zastrzeŜenia do wystąpienia
pokontrolnego. Do dnia zatwierdzenia "Analizy wykonania budŜetu państwa
w 1995 r." przez Kolegium NIK procedura odwoławcza nie została zakończona.
Zgłaszając zastrzeŜenia Minister poinformował równocześnie o działaniach
podjętych w celu wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych przez NIK, m.in.
o dokonanej zmianie struktury organizacyjnej MSZ i usprawnieniu procesów
decyzyjnych związanych z wykonywaniem budŜetu.

CZĘŚĆ 33 - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Dochody
Ustalone w ustawie budŜetowej na rok 1995 dochody cz.33 MEN w kwocie
1.495 tys.zł zrealizowano w wysokości 836,3 tys.zł, tj. 55,9% planu i 110,3%
wykonania roku 1994. Niepełne wykonanie dochodów spowodowane było brakiem
moŜliwości oszacowania ich wysokości na etapie planowania zwłaszcza w zakresie
dz.79 bowiem w myśl art. 30 ustawy budŜetowej na 1995 r. państwowe jednostki
budŜetowe zaliczane do działu oświata i wychowanie, miały moŜliwość
odprowadzania uzyskiwanych dochodów (z wyłączeniem dochodów pochodzących ze
sprzedaŜy składników majątkowych) na pozostające w ich dyspozycji rachunki
środków specjalnych. Na niepełną realizację dochodów cz.33 MEN wpłynęło równieŜ
niewyegzekwowanie 94,6 tys.zł naleŜności budŜetowych z tytułu odpłatności rodziców
dzieci umieszczonych w tzw. rodzinach zastępczych.

Wydatki
Plan wydatków cz.33 MEN określony w ustawie budŜetowej na 1995 r. w kwocie
8.784.691 tys.zł (o 3,6% więcej od wykonania wydatków w 1994 r.) przewidywał na:
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-

dotacje i subwencje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
wydatki majątkowe

3.283.612 tys.zł,
222.883 tys.zł,
4.840.756 tys.zł,
437.410 tys.zł.

Plan ten w wyniku zmian (zwiększeń, zmniejszeń) wprowadzonych w ciągu roku
decyzjami Ministra Finansów wzrósł do 10.782.818,6 tys.zł, tj. o 22,7%. Zwiększenia
planu wydatków (łącznie 1.999.442,5 tys.zł) spowodowane były m.in. koniecznością:
- sfinansowania podwyŜek wynagrodzeń wprowadzonych od 1 stycznia i od 1 lipca
1995 r. - łącznie
1.378.137,7 tys.zł,
- oddłuŜenia szkół podstawowych (dz. 79)

525.600 tys.zł,

- przejęcia zadań w związku z wycofaniem się niektórych gmin-miast z Programu
pilotaŜowego (dz. 01 i 79)
71.734,8 tys.zł.
Zmniejszenie planu wydatków budŜetowych cz.33 MEN o 1.314,9 tys.zł wynikało z
przekazania środków na finansowanie wzrostu kosztów zadań oświatowych
prowadzonych przez gminy-miasta w ramach Programu pilotaŜowego.
W rezultacie tych zmian w planie wydatków w stosunku do kwot ujętych w ustawie
budŜetowej dokonano zwiększenia środków głównie na:
- dotacje i subwencje (o 23%) do kwoty
- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych (o 26%)do kwoty

4.040.861 tys.zł,
6.106.354 tys.zł.

Ponadto, bez dokonania zmian w planie wydatków cz. 33 budŜetu państwa, Minister
Finansów, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r.,
przekazał Ministrowi Edukacji Narodowej - 353.184 tys.zł na sfinansowanie
podwyŜek wynagrodzeń od 1 października 1995 r. dla zatrudnionych w tym resorcie
pracowników państwowej sfery budŜetowej.
Zrealizowane w tej sytuacji wydatki w cz. 33 budŜetu państwa w 1995 r. stanowiły
ogółem 11.135.917 tys.zł (w 1994 r. - 8.479.922,3 tys.zł) i stanowiły przekroczenie
o 3,3% (353.098 tys.zł) planu po zmianach.
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Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
Lp.
Wyszczególnienie

1

2
część 33 MEN - ogółem

1.

01

Przemysł

2.

31

Budownictwo

3.

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne
usługi komunalne

4.

79

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

7911
7921
7931
7941
7961
7971
8011
8041
8071
8211
8221

4.12.

8222

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

8231
8232
8241
8242
8295

5.

81

5.1.
5.2.
5.3.

Oświata i wychowanie
w tym:
Szkoły podstawowe
Licea ogólnokształcące
Szkoły ogólnokształcące specjalne
Internaty i stypendia dla uczniów
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze
Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe specjalne
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Przedszkola
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze
i domy małego dziecka
Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych
i własnych
Placówki wychowania pozaszkolnego
Świetlice dziecięce
Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie
Domy wczasów dziecięcych
Pozostała działalność

Szkolnictwo wyŜsze
w tym:
8111 Działalność dydaktyczna
8121 Pomoc materialna dla studentów
8195 Pozostała działalność

6.

83

Kultura i sztuka

7.

87

Kultura fizyczna i sport

8.

88

8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.

11.
11.1.
11.2.

Turystyka i wypoczynek
w tym:
8811 Szkolne schroniska młodzieŜowe
89

RóŜna działalność
w tym:
8974 Muzea, biblioteki i archiwa naukowe
91

Administracja państwowa
w tym:
9111 Jednostki centralne
9131 Jednostki terenowe podległe organom
centralnym
96

Dotacje na finansowanie zadań
gospodarczych
9618 Dotacje do podręczników
9625 Inne dotacje

Kol. 7; kol. 3 x 1,278

Wykonanie
1994 r.

1995 r.
wg
ustawy
budŜetowej
3
4
8 479 922 8 784 691

budŜet
po zmianach
5
10 782 819

Wykon..
1994 r.
w warunkach
1995 r.
6
7
11 135 917 10 837 340

6:3

6:4

6:5

6:7

wykonanie

%%
8
9
10
131,3 126,8 103,3

11
102,8

4 995

5 811

5 843

5 843

6 384

117,0 100,6 100,0

91,5

94

110

110

110

120

117,0 100,0 100,0

91,6

130

160

160

160

166

123,1 100,0 100,0

96,3

7 118 039 7 241 136

9 007 582

9 313 510

9 096 854

130,8 128,6 103,4

102,4

4 136 680 4 350 601
498 812
394 082
191 234
172 046
152 653
192 396
66 615
97 073
18 235
28 280
1 090 420 1 022 166
36 595
27 496
132 305
103 416
8 263
5 966

5 416 201
574 631
225 993
153 230
92 184
36 408
1 210 382
44 469
169 061
11 088

5 606 195
594 836
233 916
160 064
95 423
36 329
1 255 615
45 907
175 019
11 428

5 286 677
637 482
244 397
195 091
85 134
23 304
1 393 557
46 768
169 086
10 560

135,5
119,3
122,3
104,9
143,2
199,2
115,1
125,4
132,3
138,3

103,5
103,5
103,5
104,5
103,5
99,8
103,7
103,2
103,5
103,1

106,0
93,3
95,7
82,0
112,1
155,9
90,1
98,2
103,5
108,2

121,5 129,0 103,1

95,0

132,8 78,7 99,3
99,4 174,9 103,9
238,4 172,4 103,2
15,6 13,7 100,1
122,8 97,2 103,2
154,6 177,2 100,3

103,9
77,8
186,5
12,2
96,1
121,0

128,9
150,9
136,0
83,2
98,3
128,5
122,8
167,0
169,2
191,6

405 138

381 536

477 109

492 106

108 582
56 974
110 730
13 145
6 032
85 619

183 295
32 380
153 092
15 000
7 620
74 691

145 236
54 510
255 876
2 049
7 176
131 965

144 198
56 639
263 978
2 052
7 407
132 385

517 766
0
138 768
72 813
141 513
16 799
7 709
109 421

1 276 077 1 448 612

1 663 147

1 707 367

1 630 826

133,8 117,9 102,7

104,7

1 065 375 1 154 939
185 987
261 203
22 828
30 673

1 363 294
273 998
23 874

1 405 982
275 478
23 883

1 361 549
237 691
29 174

132,0 121,7 103,1
148,1 105,5 100,5
104,6 77,9 100,0

103,3
115,9
81,9

65

65

390

479

479

479

498

122,8 100,0 100,0

96,1

4 543

4 891

5 593

5 778

5 806

127,2 118,1 103,3

99,5

4 474

4 811

5 503

5 688

5 718

127,1 118,2 103,4

99,5

17 116

18 920

26 496

27 094

21 874

158,3 143,2 102,3

123,9

17 111

18 915

22 610

23 209

21 868

135,6 122,7 102,6

106,1

49 488

55 572

64 344

66 513

63 246

134,4 119,7 103,4

105,2

7 547

8 684

10 013

10 154

9 645

134,5 116,9 101,4

105,3

41 752

46 662

54 105

56 133

53 359

134,4 120,3 103,7

105,2

9 050

9 000

9 000

8 998

11 566

99,4 100,0 100,0

77,8

7 550
1 500

7 500
1 500

7 500
1 500

7 498
1 500

9 649
1 917

99,3 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0

77,7
78,2
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Wydatki w cz. 33 budŜetu państwa realizowane były w 1995 r. w 11 działach
klasyfikacji budŜetowej, przy czym w dz. 79 Oświata i wychowanie wykonano 83,6%
ich ogółu, a w dz. 81 Szkolnictwo wyŜsze 15,3%. W 1994 r. odpowiednio 83,9%
i 15,0%. Na pozostałe 9 działów klasyfikacji budŜetowej przypadało 1995 r. łącznie
1,1% wydatków realizowanych przez MEN z cz. 33 budŜetu państwa.
Największe kwoty wydatków w cz.33 MEN przeznaczono w 1995 r. na finansowanie:
- szkół podstawowych - 5.606.195 tys, zł (50,3% wydatków ogółem), tj. o 35,5%
więcej niŜ w 1994 r.,
- szkół zawodowych - 1.255.615 tys.zł (11,3%), tj. o 15,1% więcej niŜ w 1994 r.,
- liceów ogólnokształcących - 594.836 tys. zł (5,3%), tj. o 19,3% więcej niŜ
w 1994 r.,
- opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieŜą (zakłady opiekuńczo-wychowawcze
i domy małego dziecka oraz pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych) 636.212 tys. zł (5,7%), tj. o 23,9% więcej niŜ w 1994 r.,
- działalności dydaktycznej szkół wyŜszych 1.405.982 tys. zł (12,6%), tj. o 32%
więcej niŜ w 1994 r.
Mimo wykonania w 1995 r. ogółem wydatków w cz. 33 budŜetu państwa
w wysokości 103,3% planu po zmianach, wydatki te nie pokryły w pełni kosztów
zadań realizowanych w jednostkach organizacyjnych w resorcie edukacji narodowej.
Rezultatem niewystarczających środków zaplanowanych w ustawie budŜetowej na
1995 r. na wydatki jednostek finansowanych z dz. 79, 88, 89 i 91 budŜetu MEN było
zaciągnięcie zobowiązań, które łącznie w wysokości 980.766,5 tys.zł stanowiły na
koniec roku kwotę zobowiązań wymagalnych, równowaŜną 8,8% wydatków
zrealizowanym ogółem. W 1994 r. zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych
finansowanych z cz. 33 budŜetu państwa wynosiły 354.742 tys.zł i stanowiły 4,2%
zrealizowanych wydatków ogółem.
Zobowiązania te w 1995 r. dotyczyły:
-

dz.79 Oświata i wychowanie (99,9%)
dz.88 Turystyka i wypoczynek
dz.89 RóŜna działalność
dz.91 Administracja państwowa

979.724,6 tys.zł,
247,6 tys.zł,
0,4 tys.zł,
793,9 tys.zł.

W zobowiązaniach tych 62% (608.265,2 tys.zł) stanowiły zobowiązania naleŜne,
łącznie z odsetkami (ok. 232.410,4 tys. zł), z tytułu nie uregulowanych składek na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.
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W ocenie NIK powiększające się z roku na rok oraz w kolejnych kwartałach 1995 r.
zadłuŜenia (odpowiednio w kolejnych kwartałach 1995 r. o 137.557 tys. zł,
81.329 tys. zł, 33.313 tys. zł i o 373.825,5 tys. zł) były w podstawowym wymiarze
rezultatem zaniŜonego planu wydatków na wynagrodzenia., w związku z załoŜoną
w 1993 r. i dotychczas nie zrealizowaną 5% redukcją zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych resortu edukacji narodowej.
Finansowanie budŜetowe szkół i placówek oświatowych przez kuratorów oświaty
Opracowany przez MEN w lutym 1995 r. plan wydatków budŜetowych w dz.79 dla 49
kuratoriów oświaty oraz 8 jednostek budŜetowych finansowanych bezpośrednio przez
MEN, w tym Departamentu Administracyjnego, był niŜszy o 417.611 tys.zł (5,8%) od
ustalonych wydatków dla tego działu w ustawie budŜetowej.
Wyodrębnienie z kwoty do podziału dla wymienionych wcześniej jednostek, środków
do dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej na nie przewidziane wydatki
uniemoŜliwiło zapewnienie wymaganej (w myśl art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo
budŜetowe) zgodności planów finansowych tych jednostek z ustawą budŜetową na
1995 r. W konsekwencji ok. 80% tych środków (336.478 tys.zł) otrzymały jednostki
zabiegające aktywnie o zwiększenie planów ich wydatków, zaś zaledwie ok. 20% tych
środków skierowano na wydatki niemoŜliwe do przewidzenia na początku roku
budŜetowego.
W 1995 r. realizując budŜet w 6 działach klasyfikacji kuratorzy oświaty wydatkowali
łącznie 8.754.021,9 tys.zł, tj. 78,6% ogółu wydatków cz.33 MEN (w 1994 r. - 81,6%) z
tego:
-

w dz.01 Przemysł
w dz.79 Oświata i wychowanie (99,2%)
w dz.87 Kultura fizyczna
w dz.88 Turystyka i wypoczynek
w dz.89 RóŜna działalność
w dz.91 Administracja państwowa

5.843,4 tys.zł,
8.685.713,6 tys.zł,
473,4 tys.zł,
5.778,2 tys.zł,
80,7 tys.zł,
56.132,6 tys.zł.

Kuratorzy oświaty wydatkowali w zasadzie wszystkie przekazane w 1995 r. do ich
dyspozycji środki budŜetowe; ogółem w 49 województwach nie wykorzystano ok. 53
tys.zł, w tym 17,6 tys.zł w woj. bydgoskim.
Wydatki te, oprócz finansowania działalności szkół i placówek oświatowych (dz. 79)
prowadzonych przez kuratorów oświaty przeznaczono na: dotacje do warsztatów
szkolnych szkół zawodowych (dz. 01), subwencję oświatową dla gmin (dz. 79),
organizację zawodów i imprez sportowych oraz zakup sprzętu sportowego (dz. 87),
działalność szkolnych schronisk młodzieŜowych (dz. 88), utrzymanie urzędów
kuratorów oświaty (dz. 91).
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Największe kwoty wydatków dz. 79 kuratorzy oświaty przeznaczyli na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§§ 11, 17, 41 i 42) 4.796.266,9 tys.zł (82,2% wydatków bieŜących - po wyłączeniu środków na dotacje
i subwencje6; w 1994 r. 78,9%),
- subwencję oświatową dla gmin (§92) - 2.195.044,8 tys.zł,
- finansowanie inwestycji (§72) - 264.800,3 tys.zł.
Zrealizowane w 1995 r. wydatki w §11 (wynagrodzenia osobowe) w dz. 79 łącznie we
wszystkich województwach były o 105.256 tys.zł (3,3%) wyŜsze od planu wydatków
w tym zakresie, łącznie z przekazanymi poza planem środkami na dodatkowe
zwiększenie wynagrodzeń, co spowodowane zostało głównie przekroczeniem o 3.318
liczby etatów określonych dla jednostek budŜetowych dz. 79. Przekroczenie tych
wydatków wystąpiło w 46 województwach7, w tym w woj. piotrkowskim o 8,1%, a
lubelskim, gdańskim i chełmskim o ponad 7%.
W ocenie NIK zmniejszenie zatrudnienia, a przez to wydatków na
wynagrodzenia, nie było moŜliwe bez zmiany organizacji pracy szkół (ramowych
planów nauczania, wymiaru czasu pracy nauczycieli). Działania Ministerstwa Edukacji
Narodowej w 1995 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) dotyczyły jednak głównie
poszukiwania oszczędności w kosztach bieŜącej eksploatacji i wyposaŜenia obiektów
szkolnych oraz dalszego ograniczania realizacji zadań zwłaszcza opiekuńczych.
Przykładowo w 1995 r. na stypendia dla uczniów (§23) wydatkowano zaledwie
659 tys.zł, w tym 10 kuratoriów oświaty nie realizowało Ŝadnych wydatków na ten cel,
zaś na spłatę kar i odszkodowań (§39) wynikających m.in. z nieregulowania
zobowiązań wydatkowano ok.25,4 mln zł.
Według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. 693 gminy (28%) prowadziły 6.087
szkół podstawowych (32,3%), do których uczęszczało 2.328,9 tys., tj. 45,9% uczniów8.
W 1995 r. dalsze 22 gminy przejęły prowadzenie 149 szkół podstawowych z 22
filiami.
Określona w ustawie budŜetowej na 1995 r. subwencja oświatowa dla gmin
(§92) w kwocie 1.809.721 tys.zł, na skutek zmian wynikających z podwyŜek
wynagrodzeń (312.635 tys.zł) oraz zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenia
(85.493,6 tys.zł) zwiększona została do kwoty łącznej 2.207.849,6 tys.zł. Ponadto
decyzją Ministra Edukacji Narodowej gminom, które przejęły prowadzenie szkół
podstawowych w trakcie roku 1994 i od 1 stycznia 1995 r., przekazano dodatkowo
6
7
8

Wydatków realizowanych przez kuratorów oświaty w §§ 46-49, 50, 53, 72, 86, 89 i 92 klasyfikacji
budŜetowej.
Oprócz woj. ciechanowskiego, nowosądeckiego i przemyskiego.
Wg statystyki prowadzonej w MEN.
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91.444 tys.zł. To ostatnie zwiększenie było dokonane i ewidencjonowane w § 89 dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin równieŜ
w przypadku szkół przejątych z dniem 1 sierpnia 1995 r., co stanowiło naruszenie
postanowień art. 20 ustawy o finansowaniu gmin1. W wyniku tych nieprawidłowości
ewidencjonowana w wydatkach kuratorów oświaty subwencja oświatowa dla gmin
wyniosła 2.195.044,8 tys.zł, co nie odzwierciedlało rzeczywistych wydatków
budŜetowych na ten cel. W ocenie NIK stan ten uniemoŜliwił rzetelne sprawowanie
nadzoru głównego dysponenta cz. 33 budŜetu nad gospodarką finansową
i wykonaniem wydatków w zakresie subwencji oświatowej w poszczególnych
kuratoriach.
Ustalone na 1995 r. w ustawie budŜetowej wydatki majątkowe cz. 33 budŜetu
państwa w kwocie 437.410 tys.zł, a następnie w wyniku zmian w planie zwiększone do
451.565 tys.zł, zostały wykorzystane w wysokości 449.522 tys.zł (tj. 4% wydatków tej
części budŜetu). W 1994 r. zrealizowane w tym zakresie wydatki wynosiły
316.731 tys.zł. Wydatki te w 1995 r. w podstawowej wysokości 387.211 tys.zł (86,1%)
były realizowane w dz. 79, zaś największe kwoty wykorzystano w:
- rozdz. 7911 Szkoły podstawowe
- rozdz. 8011 Szkoły zawodowe
- rozdz. 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze
i domy małego dziecka
- rozdz. 7921 Licea ogólnokształcące

232.903 tys.zł,
60.464 tys.zł,
26.416 tys.zł,
38.635 tys.zł.

Wydatki majątkowe w dz. 79 w kwocie 364.731,3 tys.zł (94,2% ogółu
wydatków majątkowych w tym dziale) realizowane przez kuratorów oświaty
przeznaczone zostały na:
- finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych (§72)
w kwocie 264.800,3 tys.zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (§86)
w kwocie 72.198,1 tys.zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych powierzonych gminom (§50)
w kwocie 27.732,9 tys.zł.

1

W myśl art. 20, ust. 8 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600;
z 1994 r. Nr 105, poz.509, z 1995 r. Nr 101, poz. 504, Nr 124, poz. 601, Nr 154, poz. 794), wg stanu
z 1995 r., gminy, które przejmą prowadzenie szkół podstawowych jako zadanie własne od dnia innego niŜ
1 stycznia 1994 r. lub 1 stycznia 1995 r. otrzymują subwencję oświatową od dnia 1 stycznia roku
następującego po dniu przejęcia prowadzenia szkół podstawowych, zaś do końca roku, w którym przejęły
prowadzenie szkół podstawowych, otrzymują z budŜetu Ministra Edukacji Narodowej dotację celową na
koszty prowadzenia przejętych szkół podstawowych.
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Przeznaczone na zadania inwestycyjne w 1995 r. (i latach wcześniejszych) przez
kuratorów oświaty środki budŜetowe oraz wydatkowane na ten cel z budŜetów gmin
ok. 409 mln zł (w 1995 r.) umoŜliwiły kontynuowanie 2.559 inwestycji w zakresie
szkolnictwa podstawowego oraz uzyskanie m.in. 3.474 pomieszczeń do nauki, 196 sal
sportowych i 2 pływalni.
NajwyŜsza Izba Kontroli oceniając pozytywnie uzyskane rezultaty gospodarki
finansowej w cz. 33 budŜetu w zakresie inwestycji budowlanych, nie podziela
jednocześnie tej opinii w odniesieniu do wydatków majątkowych wyodrębnionych
przez MEN w 1995 r. na centralne finansowanie wyposaŜenia nowych pomieszczeń
uzyskanych w wyniku zakończonych inwestycji oświatowych. Zwraca zwłaszcza
uwagę, Ŝe Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do Spółki Akcyjnej "Nauka"
(prowadzącej w porozumieniu z MEN obsługę organizacyjną i księgową centralnych
zakupów wyposaŜenia szkół) kwotę 22.015,3 tys.zł, a więc wszystkie planowane
w 1995 r. na ten cel środki. Spółka ta dysponowała ponadto, z początkiem roku
budŜetowego, kwotą 883,2 tys.zł, która nie została wykorzystana na takie zakupy
w 1994 r. Skumulowane środki (ponad faktyczne potrzeby) wykorzystane zostały
w 1995 r. zaledwie w ok. 64%.
W 1995 r. na działalność urzędów kuratorów oświaty (rozdz. 9131 - Jednostki
terenowe podległe organom centralnym) wydatkowano 56.133 tys.zł, tj. o 34,4%
więcej niŜ w 1994 r. i o 212,3 tys.zł powyŜej określonego w tym zakresie limitu
wydatków budŜetowych, łącznie z przyznanymi poza planem środkami na dodatkową
podwyŜkę wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budŜetowej.
Przy niepełnym zrealizowaniu wydatków przez Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, przekroczenie planu wydatków wystąpiło w 4 Kuratoriach Oświaty
(w Warszawie, Radomiu, Jeleniej Górze i Sieradzu), przy czym wydatki zrealizowane
ponad przewidywaną normę w Kuratorium Oświaty w Warszawie (136,4 tys.zł),
stanowiły 62,9% ogólnej kwoty przekroczeń, zaś w Kuratorium Oświaty w Radomiu (78 tys.zł), ok. 36% tych przekroczeń.
Na finansowanie wynagrodzeń osobowych (§11) w rozdziale 9131 kuratorzy
oświaty wydatkowali 31.385,8 tys.zł, przekraczając jednocześnie w 14 jednostkach
ogółem o 281,1 tys.zł, tj. o 0,9% określoną w 1995 r. ich granicę, z uwzględnieniem
podwyŜek płac dokonanych na podstawie art. 38 ustawy budŜetowej na 1995 r.
W świetle ustawy prawo budŜetowe (art. 42, ust. 1 pkt 3, art. 57, ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
art. 45, ust. 5) działanie to stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej.
Przypadki przekraczania przez kuratorów oświaty wydatków w §11 rozdz. 9131
miały miejsce w latach poprzednich (w 1993 r. dotyczyło to 25 kuratorów oświaty oraz
22 w 1994 r.) jednak Minister Edukacji Narodowej nie podejmował działań,
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przewidzianych w takich przypadkach dla dysponentów części budŜetu państwa,
w ustawie prawo budŜetowe.
Dotacje budŜetowe dla szkolnictwa wyŜszego
Wydatki budŜetowe w dz. 81 Szkolnictwo wyŜsze wyniosły w 1995 r.
1.707.367 tys. zł, tj. o 33,8% więcej niŜ w 1994 r. Nie oznaczało to istotnej poprawy
sytuacji finansowej 55 dotowanych przez MEN uczelni, w których kształciło się
ogółem 642,3 tys. studentów (w tym 373,4 tys., tj. 58%, w systemie dziennym), tj.
o 12,7% więcej niŜ w 1994 r. W sytuacji tej koszty organizowanej działalności
dydaktycznej (ogółem ok. 1.848.606,9 tys. zł) - mimo uzupełniania, przekazanej na ten
cel dotacji MEN w kwocie 1.358.710,1 tys. zł, innymi przychodami, głównie z opłat
studentów (za zajęcia) - były średnio o 4,6% wyŜsze od uzyskanych przychodów z tej
działalności. W rezultacie, aŜ w 45 uczelniach uzyskane przychody w 1995 r. nie
zrównowaŜyły kosztów prowadzonej działalności dydaktycznej.
Na pomoc materialną dla studentów przeznaczono z cz. 33 budŜetu państwa
w 1995 r. w formie dotacji dla uczelni 264.204 tys. zł, tj. o ok. 50% więcej niŜ
w 1994 r. Przekazane do uczelni dotacje oraz środki własne szkół umoŜliwiły
wydatkowanie w 1995 r. ogółem w szkołach wyŜszych dotowanych przez MEN ok.
328.797,9 tys. zł na pomoc materialną dla studiującej młodzieŜy. Środki te w ok. 40%
(ok. 131.945,0 tys. zł) przeznaczono na stypendia dla 149 tys. studentów (tj. o ok. 11%
więcej niŜ w 1994 r.), w tym w ok. 2/3 za wyniki w nauce. Pozostałe wydatki
dotyczyły głównie finansowania kosztów eksploatacji domów i stołówek studenckich.
W 1995 r. wystąpił 7,5% wzrost (ze 186 tys. do 200 tys.) liczby studentów
uprawnionych do zakwaterowania w domach studenckich. Równocześnie liczba miejsc
w tych domach wzrosła zaledwie o 0,9% (ze 113 tys. do 114 tys.).
Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne zgłoszone w 1995 r. przez szkoły
wyŜsze w kwocie 154.319 tys. zł pokryte zostało dotacją w wysokości 57.135 tys. zł
(o ok. 14% więcej niŜ w 1994 r.). Niewielki wzrost dotacji do wydatków
inwestycyjnych w stosunku do roku ubiegłego, przy znacznym wzroście liczby
studentów i powiększających się w związku z tym potrzeb, nie gwarantował
wymaganego rozwoju i odtwarzania bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni. W tej
sytuacji 43.495 tys. zł, tj. 76,2% dotacji przeznaczono na inwestycje kontynuowane.
Na inwestycje nowo rozpoczynane przeznaczono 11.615 tys. zł (20,3%), na
dokumentacje przyszłościowe i przygotowanie inwestycji 1.225 tys. zł (tj. zaledwie
2,1%) oraz na wykup gotowych obiektów i działek budowlanych 800 tys. zł (1,4%)
Finansowanie archiwów państwowych
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Finansowana z dz.89 RóŜna działalność Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych wydatkowała z cz. 33 - MEN w 1995 r. 22.408,5 tys.zł, w tym blisko
600 tys.zł poza planem na dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń. Wydatki te - wyŜsze
o 30,9% od zrealizowanych w 1994 r. - nie zrównowaŜyły ok. 194 tys.zł kosztów
funkcjonowania i utrzymania działających w kraju 33 archiwów państwowych.
ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe jednostki te zlokalizowane głównie w obiektach starych
(zuŜytych technicznie, w tym często w obiektach zabytkowych), zmuszone były,
chroniąc zbiory archiwalne przed zniszczeniem, przeznaczyć w 1995 r. podstawowe
kwoty pozapłacowych wydatków bieŜących na niezbędne prace remontowe
i przebudowy.
W sytuacji tej Naczelna Dyrekcja kierując zwiększone środki finansowe na
remonty w części jednostek organizacyjnych ograniczyła te wydatki w pozostałych,
w tym wypadku 14 jednostkach, nawet poniŜej ich wydatków zrealizowanych
w 1994 r.
Realizacja wydatków w centrali Ministerstwa oraz finansowanie jednostek
bezpośrednio podległych Ministrowi
Z planowanych ogółem (w planie po zmianach oraz zwiększeniu poza planem
środków na dodatkowe podwyŜki wynagrodzeń w 1995 r.) do wykorzystania przez
Centralę MEN wydatków (106.266,8 tys.zł), realizowanych przez Departament
Administracyjny w 9 działach klasyfikacji budŜetowej, wykorzystano 106.260,7 tys.zł,
co stanowiło 0,95% ogółu zrealizowanych w 1995 r. wydatków cz. 33 budŜetu
państwa. W 1994 r. wydatki te (89.760 tys.zł) stanowiły 1,1% ogółu zrealizowanych
w tej części budŜetu.
Wydatki w 1995 r.
podstawowych w:

Departament

Administracyjny

zrealizował

w

kwotach

- dz. 79 - 78.169,7 tys.zł (73,6% ogółu tych wydatków),
- dz. 91 na utrzymanie Centrali MEN - 10.154,1 tys.zł (9,8%),
- dz. 96 na dotacje do produkcji podręczników i dotacje dla wydawnictw 8.997,5 tys.zł (8,5%).
W ocenie NIK, wydatki Centrali MEN, w części przypadków zrealizowane były bez
dostatecznego przestrzegania zasad, określonych zwłaszcza w art. 42, ust. 1, pkt 3
ustawy prawo budŜetowe, zobowiązujących dysponentów środków budŜetowych m.in.
do celowego i oszczędnego dokonywania wydatków. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza:
- finansowania organizacji olimpiad przedmiotowych na zasadach nie wynikających
z ustawy - Prawo budŜetowe; przedsięwzięcia te i działania traktowane były jako
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bliŜej nie określone, dotowane przez MEN jednostki (w 1995 r. - 2.964 tys.zł), dla
których ustalano plan wydatków i przekazywano środki z przeznaczeniem na
śródroczne podwyŜki, nie zapewniając jednocześnie pełnych i terminowych
rozliczeń kwot przekazywanych z §46 (dotacje dla jednostek niepaństwowych na
zadania państwowe),
- niewyegzekwowania do 15 marca 1996 r. rozliczeń (z kwoty 151,9 tys.zł) zadań
zleconych jednostkom niepaństwowym,
- przekazania w 1995 r., i wcześniej części zleceniobiorcom usług środków
w kwotach nadmiernych i nieŜądania ich zwrotu w 1996 r. w tym m.in. od Instytutu
Badań Edukacyjnych - 284,8 tys.zł, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pomocy
Naukowych i Sprzętu Szkolnego - 38,7 tys.zł, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu - 3 tys.zł,
- udzielania wydawnictwom dotacji do produkcji podręczników szkolnych
i akademickich w kwotach zawyŜonych o 15,8 tys.zł oraz z pominięciem zasad
udzielania i rozliczania takich dotacji1 (7.497,5 tys.zł),
- wadliwego w świetle przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przygotowania
i realizacji zamówień oraz zbędnego wydatkowania 2.127 zł w związku z
uniewaŜnieniem prowadzonych w tym zakresie przez MEN postępowań, co zgodnie
z art. 57 ust. 1 pkt 14 prawa budŜetowego stanowi naruszenie dyscypliny
budŜetowej,
- wydatkowania w 1995 r. na działalność Ogólnopolskiego Centrum Edukacji
Niestacjonarnej 2.687,2 tys.zł (tj. o 140% więcej niŜ w 1994 r.), w tym 871,4 tys.zł
(32%) na produkcję tzw. multimedialnych pakietów edukacyjnych (kaset wideo
i towarzyszących im podręczników) w sytuacji braku odbiorców tych środków
dydaktycznych i zalegania w magazynach ok. 90% produkcji zrealizowanej w latach
1992 - 1995.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZłoŜona sytuacja finansowa państwa, w tym
niedostatek w stosunku do potrzeb środków budŜetowych, determinowały
realizację zadań systemu edukacji narodowej. Pomimo występujących trudności
w realizacji budŜetu stwierdzono poprawę dyscypliny wydatków w porównaniu
do lat ubiegłych.
1

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania dotacji podmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (M.P. Nr 30, poz.209; 1995 r.
Nr 29, poz. 339).

372

Wnioski NIK dotyczyły:
- ustawicznego podejmowania, będących w kompetencjach Ministra Edukacji
Narodowej działań, niezbędnych do zapewnienia środków budŜetowych na
finansowanie zadań edukacyjnych wynikających z określonych prawem funkcji
państwa i gmin,
- przeciwdziałania wydatkom niecelowym lub realizowanym z naruszeniem prawa,
- zaniechania praktyki pozostawiania nierozdzielonych wydatków budŜetowych
(tworzenia rezerw niezgodnie z art. 36, ust. 6 ustawy - Prawo budŜetowe);
w przypadkach uzasadnionych ich celowym i gospodarnym wykorzystaniem podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej działań zapewniających prawną
moŜliwość tworzenia rezerw w wydatkach cz. 33 budŜetu państwa,
- usprawnienie systemu gospodarki finansowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
w kierunku zapewnienia legalności, gospodarności i celowości przeznaczania
i rozliczania wydatków w szczególności dotyczących:
- finansowania organizacji olimpiad przedmiotowych,
- dofinansowywania produkcji podręczników,
- zakupów pierwszego wyposaŜenia obiektów oświatowych,
- zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym,
- zamówień publicznych,
- zlecanych usług.
- bieŜącego analizowania przyczyn przekraczania wydatków budŜetowych
w finansowanych jednostkach w aspekcie uregulowań art. 42 ust. 1 pkt. 3 ustawy
prawo budŜetowe; w przypadkach określonych w art. 57 tej ustawy - kierowania
spraw do resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny
budŜetowej.
CZĘŚĆ 34 - MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
Dochody
Dochody w części 34 budŜetu państwa, zaplanowane w ustawie budŜetowej
w kwocie 3.341 tys.zł wykonane zostały w kwocie 12.058 tys.zł, tj. 360%,
a w porównaniu z 1994 r. dochody wzrosły o 172,8%. Znaczne przekroczenie
planowanych dochodów było wynikiem sprzedaŜy za kwotę 8.720 tys.zł nieruchomości
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pn. "Teatr na Powiślu", stanowiącej mienie po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie
Państwowym "Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe" w Warszawie.
Kontrola wykazała, Ŝe w realizacji przez MKiS dochodów w 1995 r. wystąpiły
przypadki naruszania obowiązujących przepisów. I tak:
- Biuro Administracyjno-BudŜetowe MKiS odprowadziło z opóźnieniem dochody
uzyskane ze sprzedaŜy mienia po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Państwowym
"Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe" (nieruchomości pn. "Teatr na
Powiślu").
Wpłaty na rachunek dochodów budŜetu państwa zostały dokonane:
- 11 stycznia 1996 r. - 7.402,6 tys.zł (opóźnienie o 1 miesiąc);
- 25 kwietnia 1996 r. - 993,3 tys.zł (opóźnienie o ponad 4 miesiące).
Działania te naruszały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa,
zgodnie z którymi dochody winny zostać odprowadzone 10 grudnia 1995 r.;
- Z uzyskanych wpływów ze sprzedaŜy nieruchomości pn. "Teatr na Powiślu"
w wysokości 8.720 tys.zł, Biuro Administracyjno-BudŜetowe MKiS pokryło
wydatki w kwocie 324,1 tys.zł na uregulowanie zobowiązań jakimi była obciąŜona
ta nieruchomość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązania te powinny
być uregulowane przed wykreśleniem przedsiębiorstwa z rejestru. PoniewaŜ nie
dopełniono tego obowiązku w toku likwidacji przedsiębiorstwa, zobowiązania
musiał uregulować organ załoŜycielski. Sfinansował je jednak z dochodów
budŜetowych, co stanowiło naruszenie art. 15 ust. 1 prawa budŜetowego, zgodnie
z którym państwowe jednostki budŜetowe pokrywają swoje wydatki z budŜetu
państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budŜetu. Zgodnie z art. 57
ust. 1 pkt 11 prawa budŜetowego przeznaczenie dochodów uzyskanych przez
państwową jednostkę budŜetową na wydatki ponoszone w tej jednostce stanowi
naruszenie dyscypliny budŜetowej;
- Pełnomocnik Ministra Kultury i Sztuki ds. Casino Centrum spółki z o.o. w Łodzi dyrektor Biura Przekształceń Własnościowych MKiS, nie odprowadził na rachunek
dochodów budŜetu państwa 100,4 tys.zł z tytułu dywidendy za 1994 r. od
posiadanych przez Skarb Państwa udziałów w tej spółce. Z naleŜnej dywidendy
pokryte zostały zobowiązania MKiS wobec spółki w kwocie 70 tys.zł, a pozostała
kwota 30,4 tys.zł znajduje się w dyspozycji spółki Casino Centrum. Zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt 1 prawa budŜetowego, dywidenda od posiadanych udziałów stanowi
dochód budŜetu państwa;
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- MKiS nie odprowadziło na dochody budŜetu państwa nadwyŜek środków
obrotowych zakładów budŜetowych w kwocie 145,2 tys.zł, potrąconych w 1995 r.
instytucjom kultury z naleŜnych im dotacji. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe nie został
zrealizowany przez MKiS wniosek w tym zakresie wynikający z ustaleń kontroli
wykonania budŜetu w 1994 r.
W ocenie NIK rzeczywista skala uzyskiwanych nadwyŜek środków obrotowych
była o wiele wyŜsza, co wykazały kontrole przeprowadzone przez NIK w narodowych
instytucjach kultury. Tylko w dwóch, spośród skontrolowanych muzeów, ujawnione
zostały nadwyŜki środków obrotowych w łącznej kwocie 1.006,6 tys.zł, które
dotyczyły: Zamku Królewskiego w Warszawie (222,9 tys.zł) i Muzeum Narodowego w
Warszawie (783,7 tys.zł). Instytucje te zaniŜały faktyczny stan środków obrotowych,
między innymi przez zawyŜanie normatywu zapasów materiałowych,
a w konsekwencji nie wykazywały faktycznie uzyskiwanych nadwyŜek środków
obrotowych podlegających rozliczeniu z budŜetem państwa.
Dodać naleŜy, Ŝe wytyczne w sprawie ustalenia normatywu zapasów
materiałowych na 1995 r., Minister Kultury i Sztuki wydał 15 lutego 1996 r., tj. po
upływie obowiązującego terminu sporządzenia sprawozdawczości budŜetowej
(Rb30).
Dochody budŜetu państwa były zaniŜone w wyniku finansowania działalności
przez narodowe instytucje kultury między innymi z dochodów z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Na przykład:
- Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie uzyskało w I półroczu 1995 r.
i przeznaczyło na sfinansowanie swojej działalności, dochody z tytułu najmu
pomieszczeń w kwocie 109,7 tys.zł;
- Muzeum - Pałac w Wilanowie uzyskane dochody w 1995 r. w kwocie 16 tys.zł
z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych przeznaczyło na wydatki własne.
Nieodprowadzenie tych dochodów na rachunek dochodów budŜetu państwa było
sprzeczne z art. 3 ust. 1 pkt 6 Prawa budŜetowego.
Sejm RP 12 kwietnia 1996 r. dokonał nowelizacji ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. W wyniku tej nowelizacji dochody z tytułu
najmu i dzierŜawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa
pozostają w dyspozycji instytucji kultury i nie są odprowadzane do budŜetu państwa.
Wydatki
Ze środków budŜetowych - cz. 34 finansowana była działalność ponad
430 jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Kultury i Sztuki,
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w tym m.in. 42 instytucji kultury, 322 szkół artystycznych I i II stopnia, burs
i internatów oraz 17 wyŜszych uczelni. Ze środków w części 34 finansowana była
równieŜ działalność w zakresie produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz inne zadania z zakresu kultury
i sztuki jak: konkursy, festiwale, przeglądy, działalność wydawnicza oraz zadania
z obszaru kultury mniejszości narodowych.
Wydatki budŜetowe w części 34 budŜetu państwa wykonane zostały w kwocie
537.758 tys.zł, co stanowiło 113,7% w stosunku do ustawy budŜetowej, 101,9% do
planu po zmianach.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
1995 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Wykon.

wg ustawy

budŜet po

1994 r.

budŜet.

zm.

3

4

wykon.

5

6

Wykon.1994 r.

6:3

6:4

6:5

6:7

w war.1995 r.

%

%

%

%

8

9

10

11

7

część ogółem

419.170

473.141

527.968

537.758

535.699

128,29

113,66

101,85

100,38

dział 66 (instytu-

14.589

16.398

16.398

16.398

18.645

112,40

100,00

100,00

87,95

131.036

121.836

144.453

149.443

167.464

114,05

122,66

103,45

89,24

6.676

6.462

7.664

7.837

8.532

117,39

121,28

102,26

91,85

122.141

112.713

133.953

138.725

156.096

113,58

123,08

103,56

88,87

dział 81

55.285

61.940

72.309

74.234

70.654

134,28

119,85

102,66

105,07

3.1.

rozdz. 8111

49.319

53.561

63.784

65.650

63.030

133,11

122,57

102,93

104,16

3.2.

rozdz. 8121

5.440

7.632

7.813

7.875

6.952

144,76

103,18

100,79

113,28

202.079

254.249

272.715

275.194

258.257

136,18

108,24

100,91

106,56

1.

cje filmowe)
2.

dział 79

2.1.

rozdział 7941

2.2.

rozdz. 8022

3.

4.

dział 83

4.1.

rozdz. 8311

51.338

57.175

63.896

65.735

65.610

128,04

114,97

102,88

100,19

4.2.

rozdz. 8313

27.141

35.845

6.295

6.428

34.686

23,68

17,93

102,11

18,53

4.3.

rozdz. 8314

4.174

4.146

4.464

4.500

5.334

107,81

108,54

100,81

84,36

4.4.

rozdz. 8322

19.262

20.564

26.239

26.691

24.617

138,57

129,79

101,72

108,43

4.5.

rozdz. 8411

20.920

17.807

25.951

25.951

26.736

124,05

145,73

100,00

97,06

4.6.

rozdz. 8421

4.967

5.158

7.211

7.211

6.348

145,18

139,80

100,00

113,59

4.7.

rozdz. 8451

5.093

5.858

4.340

4.340

6.509

85,22

74,09

100,00

66,68

4.8.

rozdz. 8495

57.933

95.103

92.832

92.812

74.038

160,21

97,59

99,98

125,36

dział 89

1.038

1.749

1.749

1.737

1.327

167,34

99,31

99,31

130,90

rozdz. 9631

1.024

1.688

1.688

1.678

1.309

163,87

99,41

99,41

128,19

5.
5.1.

376

6.

dział 91

15.143

16.969

20.296

20.705

19.353

136,73

122,02

102,02

106,99

6.1.

rozdz. 9111

4.720

5.734

6.598

6.644

6.032

140,76

115,87

100,70

110,15

6.2.

rozdz. 9131

9.102

9.759

11.982

12.324

11.632

135,40

126,28

102,85

105,95

0

0

48

47

0

-

-

97,92

-

7.

dział 97
(prywatyzacja)

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W 1995 r. ze środków części 34 budŜetu państwa finansowana była działalność ujęta w
7 działach klasyfikacji budŜetowej. W strukturze wydatków, wydatki bieŜące stanowiły
441.206 tys.zł, tj. 82%, a wydatki majątkowe 96.552 tys.zł, tj. 18%. W stosunku do
planu po zmianach (z uwzględnieniem uzasadnionego przekroczenia) wydatki bieŜące
zostały zrealizowane w 99,9%, wydatki majątkowe w 100%. W strukturze wydatków
budŜetowych części 34 - 92,8% stanowiły wydatki w trzech podstawowych działach:
- kultura i sztuka (dz. 83)
- 275.194 tys.zł, tj. 51,2%;
- oświata i wychowanie (dz. 79) - 149.443 tys.zł, tj. 27,8%;
- szkolnictwo wyŜsze (dz. 81) - 74.234 tys.zł, tj. 13,8%.

Wydatki w czterech pozostałych działach stanowiły łącznie 7,2% wydatków ogółem, w
tym:
-

administracja państwowa (dz. 91) róŜne usługi materialne (dz. 66 - instytucje filmowe) róŜna działalność (dz. 89) róŜne rozliczenia (dz. 97 - prywatyzacja) -

20.705 tys.zł, tj. 3,89%;
16.398 tys.zł, tj. 3%;
1.737 tys.zł, tj. 0,3%;
47 tys.zł, tj. 0,01%.

W porównaniu z 1994 r. wydatki budŜetowe w cz. 34 wzrosły w 1995 r.
o 28,3%. Największy wzrost wydatków w porównaniu z 1994 r. wystąpił w dz. 89 róŜna działalność, tj. o 67,3%, natomiast na zbliŜonym poziomie kształtowała się
dynamika wzrostu w działach: 91 - administracja państwowa o 36,7%, 83 - kultura
i sztuka o 36,2% i 81 - szkolnictwo wyŜsze o 34,3%.
W warunkach porównywalnych, wydatki budŜetowe w części 34 wzrosły
w 1995 r. - w stosunku do wykonania 1994 r. - o 0,4%, w tym w poszczególnych
działach klasyfikacji budŜetowej od 87,9% do 130,9%.
NajniŜsze wykonanie wystąpiło w działach: 89 - instytucje filmowe - 87,9% i 79 oświata i wychowanie - 89,2%, a najwyŜsze - w działach: 89 - róŜna działalność
(stowarzyszenia) - 130,9% i 91 - administracja państwowa - 107%.
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Spadek wykonania wydatków w dziale 79 wynikał przede wszystkim z realizacji
"Programu pilotaŜowego", w wyniku czego środki na prowadzenie szkół artystycznych
przejętych przez gminy zmniejszyły budŜet MKiS na 1995 r.
Wzrost wydatków w dziale 89 związany był z uwzględnieniem w ustawie
budŜetowej na 1995 r. zwiększonych wydatków w zakresie zadań państwowych
zleconych jednostkom niepaństwowym z obszaru kultury mniejszości narodowych.
Przeciętne zatrudnienie w części 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki w latach
1994-1995 wynosiło w 1994 r. - 22.340 etatów, w 1995 r. - 22.591 etatów (wzrost
o 1,1%).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w części 34 w 1994 r. wynosiło 472,72 zł
w 1995 r. - 640,40 zł (wzrost o 35,6%).
Planowane wynagrodzenia osobowe w cz. 34, w 1995 r. zostały przekroczone
o 1.511 tys.zł, co stanowiło 1,2% planu (z uwzględnieniem uzasadnionego
przekroczenia).
Nieuzasadnione przekroczenie wydatków na wynagrodzenia wystąpiło
w dziale 79 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.967 tys.zł, co stanowiło 2,5% planu po
zmianach (z uwzględnieniem uzasadnionego przekroczenia). Przekroczenie limitu
wynagrodzeń osobowych wystąpiło w 94 placówkach oświatowych spośród 321
nadzorowanych łącznie przez Ministra Kultury i Sztuki.
Podkreślenia przy tym wymaga, Ŝe od 1994 r. utrzymywano w szkolnictwie
artystycznym stan zatrudnienia, przekraczający o 202 etaty limit przyznany przez
Ministra Edukacji Narodowej. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych poza
limitem finansowane były głównie ze środków na wydatki rzeczowe szkół
i internatów, a w przypadku 31 placówek takŜe z funduszu socjalnego.
Utrzymywanie nadmiernego stanu zatrudnienia było jedną z przyczyn wzrostu
zadłuŜenia jednostek szkolnictwa artystycznego. W trakcie 1995 r. zadłuŜenie szkół
wzrosło o 1.824 tys.zł, tj. o 73,5% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 1994 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r. zobowiązania w części 34 wynosiły
5.810 tys.zł i były wyŜsze o 70,3% w porównaniu z 1994 r., z tego 5.676 tys.zł
stanowiły zobowiązania w dziale 79 - Oświata i wychowanie.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 1995 r., w kwocie 4.295 tys.zł
(wzrost o 73,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym) wystąpiły tylko w jednostkach
finansowanych w dziale 79 - Oświata i wychowanie. Zobowiązania te obejmowały:
- wynagrodzenia
- składki na FUSiFP

180 tys.zł,
1.657 tys.zł,
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- dostawy towarów i usług
- pozostałe

1.585 tys.zł,
873 tys.zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w 305 spośród 321 placówkach oświatowych,
z czego około 39% stanowiło zadłuŜenie 279 jednostek wobec ZUS i Funduszu Pracy.
Pobieranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia, bez jednoczesnego
opłacenia naleŜnych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz
Pracy, stanowi według art. 57 ust. 1 pkt 9 prawa budŜetowego naruszenie dyscypliny
budŜetowej. NaleŜy podkreślić, Ŝe w ustawie na 1994 i 1995 r. jednostki organizacyjne
szkolnictwa artystycznego miały zagwarantowane środki na opłacenie składek na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy tylko w wysokości 46%
wynagrodzeń, podczas gdy szkoły odprowadzają składki o 2% wyŜsze.
Na utrzymywanie się wysokiego poziomu zadłuŜenia jednostek CEA miało
wpływ zaliczanie przez wierzycieli bieŜąco wnoszonych przez te jednostki opłat na
poczet długów lub karnych odsetek. W 1995 r. zapłacono ok. 18.430 tys.zł karnych
odsetek, co wobec kwoty 14.688 tys.zł wszystkich, poniesionych w tym roku
wydatków rzeczowych, stanowiło bardzo znaczące obciąŜenie szkół.
W 1995 r. wydatki na realizację zadań państwowych zlecanych jednostkom
niepaństwowym w części 34 wyniosły 17.998 tys.zł, co stanowiło 99,9% kwoty
zaplanowanej w ustawie budŜetowej, 99,7% - w stosunku do budŜetu po zmianach
i 134,7% - do wykonania w 1994 r.
Kontrola wykazała, Ŝe w realizacji wydatków budŜetowych w 1995 r. w zakresie zadań
państwowych zlecanych jednostkom niepaństwowym naruszone zostały przepisy
prawa budŜetowego. I tak:
- w 1995 r. Minister Finansów zwiększył wydatki w cz. 34 budŜetu państwa,
przenosząc środki z ogólnej rezerwy budŜetowej w kwocie 1.500 tys.zł
z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego nie ujętego w budŜecie resortu, tj.
prowadzenie Centralnej Biblioteki Niewidomych. Zgodnie z przeznaczeniem
wykorzystana została kwota 1.088 tys.zł, a pozostałe środki w wysokości 412 tys.zł
MKiS wydatkowało na inne cele. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budŜetowego,
stanowiło to naruszenie dyscypliny budŜetowej.
- MKiS zlecało i rozliczało zadania państwowe jednostkom niepaństwowym
w sposób niezgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom
niepaństwowym1. Departamenty MKiS podpisywały umowy na realizację zadań
państwowych, które nie uwzględniały wymogów rozporządzenia z 13 lipca 1995 r.
1

Dz.U. Nr 87, poz. 437.
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określonych w § 10, tj. nie zawierały wzorów dokumentacji umoŜliwiającej
okresową ocenę realizacji zadania oraz precyzyjnego określenia przeznaczenia
przychodów uzyskanych przy realizacji zadania. Przy ustalaniu wysokości
przyznawanej dotacji na realizację zadań zleconych MKiS nie uwzględniało
przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców przy realizacji tych zadań, co
było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia z 13 lipca 1995 r.
NaleŜy dodać, Ŝe MKiS zlecając zadania państwowe zapewniało niektórym
podmiotom realizującym te zadania, szczególnie korzystne warunki poprzez
akceptowanie wysokich narzutów kosztów pośrednich (od 30 do 150%). Na przykład:
- Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie za organizację
XIII Międzynarodowego Konkursu im. Fr.Chopina otrzymało 609 tys.zł (150%
narzutu do wybranych kosztów konkursu), co stanowiło 44,1% ogólnej kwoty
dotacji przekazanej przez MKiS na realizację tego zadania. MKiS sfinansowało
w całości koszty zorganizowania konkursu (1.380 tys.zł), natomiast Towarzystwo
zostało uprawnione do pobierania korzyści majątkowych z tytułu praw do nagrań
fonograficznych i audiowizualnych oraz do nadań,
- w rozliczeniu dotacji w kwocie 1.248 tys.zł przekazanej Wydawnictwu "Klub
Skotnica" sp. z o.o. na wydawanie dwutygodnika "Sycyna" MKiS zaakceptowało
30% narzut kosztów pośrednich w kwocie 286 tys.zł, przy czym nie uwzględniło
przychodów uzyskanych przez wydawcę ze sprzedaŜy tego czasopisma.
Departamenty MKiS nie egzekwowały rozliczeń przekazanych dotacji na realizację
zadań państwowych w terminach określonych w umowach.
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła w części 34 wydatki majątkowe
w kwocie 94.263 tys.zł. W wyniku zmian wprowadzonych decyzjami Ministra
Finansów i Ministra Kultury i Sztuki ostateczna wielkość wydatków została określona
na 96.556 tys.zł, a ich wykonanie wyniosło 96.552 tys.zł, co stanowiło 102,4%
wielkości określonej w ustawie budŜetowej i 100% w stosunku do budŜetu po
zmianach. W 1995 r. wydatki majątkowe, w porównaniu z wykonaniem 1994 r.
wzrosły o 67,9%, a w warunkach porównywalnych o 31,4%.
W wydatkach majątkowych 77,6% stanowiły wydatki na inwestycje centralne
realizowane w resorcie, z czego 69,1% na odbudowę i rozbudowę Teatru Narodowego
w Warszawie. Planowane w ustawie budŜetowej na 1995 r. wydatki na realizację tej
inwestycji w kwocie 70.000 tys.zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów zostały
zmniejszone o 3.500 tys.zł. Kontrola wykazała, Ŝe MKiS w grudniu 1995 r. przekazało
na odbudowę i rozbudowę Teatru Narodowego 16.397 tys.zł, tj. 24,6% środków
przewidzianych w budŜecie po zmianach na 1995 r., przy czym stan nie
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wykorzystanych środków na koniec roku wynosił 6.932 tys.zł a zobowiązania
wymagalne - 2.784 tys.zł.
Wydatki majątkowe, poza wydatkami na inwestycje centralne, wyniosły
w 1995 r. 21.592 tys.zł. W ocenie NIK były one niewystarczające, co powodowało, Ŝe
instytucje kultury ze środków na działalność bieŜącą finansowały wydatki
inwestycyjne. Na przykład w 1995 r. Zamek Królewski w Warszawie ze środków na
działalność bieŜącą sfinansował wydatki inwestycyjne w kwocie 1.863,5 tys.zł.
Wydatki inwestycyjne centrali MKiS w 1995 r. wyniosły 161 tys.zł, z czego
113,6 tys.zł, tj. 70,5% wydatkowano na zakup 2 samochodów osobowych.
Kontrola wykazała, Ŝe zakupu tych samochodów dokonano z naruszeniem zasad,
formy i trybu określonego w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych. Nieprzestrzeganie zasad i trybu zamówień publicznych stanowi
naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 14 prawa budŜetowego).
W 1995 r. do Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Kultury i Sztuki
wpłynęło 25 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny budŜetowej przez 46 osób. RKO
rozpatrzyła 8 zawiadomień w stosunku do 19 osób i wydała orzeczenia
o uniewinnieniu 13 osób. W związku ze zgłoszonymi przez NIK zastrzeŜeniami co do
zasadności podjętych przez RKO orzeczeń o uniewinnieniu, w dwóch sprawach
(w stosunku do 3 osób) Minister Finansów działając z urzędu jako organ nadzoru,
uchylił orzeczenia - jako podjęte z naruszeniem prawa w całości i skierował sprawy do
ponownego rozpatrzenia.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Dokonując oceny uwzględniono poprawę
dyscypliny wydatków oraz działania podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości.
Wnioski NIK dotyczyły:
- egzekwowania i przekazywania w obowiązujących terminach uzyskiwanych
dochodów budŜetowych, w tym nadwyŜek środków obrotowych potrącanych
instytucjom kultury z naleŜnych im dotacji;
- zaniechania
budŜetowe;

pokrywania

wydatków

z

dochodów

stanowiących

naleŜności

- wykorzystywania środków budŜetowych otrzymywanych z rezerw budŜetu państwa
zgodnie z przeznaczeniem;
- zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym i ich rozliczania w sposób
zapewniający racjonalne wydatkowanie środków;
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- dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o zamówieniach publicznych;
- kontynuowania działań zmierzających do wyeliminowania przyczyn powstawania
zobowiązań wymagalnych, w tym dostosowania stanu zatrudnienia w placówkach
szkolnictwa artystycznego do ustalonych limitów;
- zwiększenia nadzoru nad podległymi Ministrowi jednostkami w zakresie
prawidłowości wykorzystania dotacji budŜetowych.
CZĘŚĆ 35 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. plan dochodów budŜetowych dla części 35
budŜetu państwa, tj. Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, został ustalony
w kwocie 37.023 tys.zł. i obejmował dochody w następujących działach klasyfikacji
budŜetowej:
-

79 - Oświata i wychowanie
85 - Ochrona zdrowia
91 - Administracja państwowa samorządowa
97 - RóŜne rozliczenia

-

10 tys.zł;
21.433 tys.zł;
310 tys.zł;
15.270 tys.zł.

W toku wykonywania budŜetu nie nastąpiły zmiany w planie dochodów
budŜetowych w części 35.
W 1995 r. uzyskano dochody na poziomie 59,5% załoŜeń planowych
(22.042 tys.zł). W poszczególnych działach osiągnięto dochody w następującej
wysokości:
-

79 - Oświata i wychowanie
85 - Ochrona zdrowia
91 - Administracja państwowa i samorządowa 97 - RóŜne rozliczenia
-

15 tys.zł, tj. 150% planu;
20.279 tys.zł, tj. 94,6% planu;
221 tys.zł, tj. 71,3% planu;
1.527 tys.zł, tj. 10% planu.

W 1995 r. uzyskano dochody z tytułu:
- dzierŜawy i leasingu (§ 33) - 1.525 tys.zł, co stanowiło 10% planu, który wynosił
15.270 tys.zł;
- wpływów z usług (§ 42) - 14.210 tys.zł, co stanowiło 104,2% planu, który wynosił
13.637 tys.zł;
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- sprzedaŜy składników majątkowych (§ 43) - 70 tys.zł, co stanowiło 91% planu,
który wynosił 77 tys.zł;
- róŜnych wpłat (§ 64) - 2.271 tys.zł, co stanowiło 92,8% planu, który wynosił
2.448 tys.zł;
- nadwyŜki zakładów budŜetowych, środków specjalnych i gospodarstw
pomocniczych (§ 72) - 275 tys.zł, co stanowiło 84,8% planu, który wynosił
324 tys.zł;
- grzywien i kar (§ 76) - 1.041 tys.zł, co stanowiło 86,8% planu, który wynosił 1.200
tys.zł;
- róŜnych dochodów (§ 77) - 2.544 tys.zł, co stanowiło 63,1% planu, który wynosił
4.034 tys.zł;
- odsetek (§ 81) - 108 tys.zł, co stanowiło 327,2% planu, który wynosił 33 tys.zł.
Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło w 3 działach klasyfikacji
budŜetowej.
Plan dochodów w dziale 97 - RóŜne rozliczenia, w rozdziale 9716 Prywatyzacja wynosił 15.270 tys. zł, a uzyskano dochody w wysokości 1.527 tys. zł, co
stanowiło tylko 10% planu. Podstawową przyczyną uzyskania tak niskich dochodów z
tytułu leasingu i dzierŜawy (§ 33) było zbyt późne wydanie przez Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych zgody na likwidację pięciu przedsiębiorstw "Cefarm",
co spowodowało, Ŝe nie uzyskano spodziewanych dochodów z ich prywatyzacji.
Plan dochodów w rozdziale 8512 - Szpitale kliniczne został wykonany
w 129,2%, lecz podobnie jak w 1994 r., takŜe w 1995 r. zarówno plan dochodów
ustalony dla szpitali poszczególnych akademii medycznych, jak i jego wykonanie były
znacznie zróŜnicowane.
W wykonaniu wniosku NIK z ubiegłego roku wszystkie jednostki finansowane
z działu - Ochrona zdrowia wykazały w rocznych sprawozdaniach o dochodach
budŜetowych stan zaległości z tytułu nie ściągniętych naleŜności.
Stan zaległości z tytułu nie ściągniętych naleŜności na koniec 1995 r. wynosił
ogółem 4.659 tys. zł. Z kwoty tej 91% (4.253 tys. zł) przypadało na dział 85 - Ochrona
zdrowia. Zaległości w ściąganiu dochodów wystąpiły w dwóch rozdziałach tego
działu. Kwota zaległości w rozdziale 8531 - Stacje sanitarno-epidemiologiczne
wynosiła 3.653 tys. zł (prawie 86% zaległości, występujących w dziale 85). Zaległości
w ściąganiu dochodów w rozdziale 8512 - Szpitale kliniczne kilkakrotnie przekraczały
wysokość dochodów w tym rozdziale.
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Wydatki
Plan wydatków budŜetowych w części 35 wynosił - według ustawy budŜetowej
na 1995 r. - 2.335.174 tys.zł.
W trakcie realizacji budŜetu, w wyniku 17 decyzji Ministra Finansów
zwiększono wydatki o łączną kwotę 299.766,1 tys.zł. Dodatkowe środki przeznaczono
m.in. na:
- sfinansowanie podwyŜek płac w 1995 r. (od 1 stycznia i od 1 lipca) pracowników
ochrony zdrowia, oświaty, szkolnictwa wyŜszego i administracji państwowej;
- zakup drobnego sprzętu medycznego, leków, materiałów leczniczych dla ośrodków
kardiochirurgicznych, wykonujących operacje w krąŜeniu pozaustrojowym;
- sfinansowanie wprowadzonych od 1 września 1995 r. 20% dodatków za dyŜury
nocne;
- sfinansowanie zakresu prac remontowych, niezbędnych do wykonania na skutek
poŜaru w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej;
- uregulowanie zobowiązań wymagalnych Centrum Zdrowia Dziecka, w związku
z przekształceniem tej jednostki budŜetowej w jednostkę naukowo-badawczą;
- realizację programów polityki zdrowotnej;
- uregulowanie zobowiązań wymagalnych, z tytułu zakupu leków w szpitalach
ogólnych oraz szpitalach klinicznych akademii medycznych i instytutów naukowobadawczych.
Realizując postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy budŜetowej na 1995 r.,
Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 3 października 1995 r. w sprawie
zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budŜetu państwa na rok 19951. Na
tej podstawie zwiększono wydatki w części 35 o kwotę 58.865 tys.zł
Poza tym w wyniku wniosków Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Minister
Finansów wydał 12 decyzji zmniejszających wydatki w części 35 - o łączną kwotę
21.968,5 tys.zł. Środki te zostały przekazane do budŜetu wojewodów,
z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, utworzenie
regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, obsługę poŜyczki Banku Światowego.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał w 1995 r. 44 decyzje (w 1994 r. 58), w wyniku których dokonano zmian w wydatkach budŜetowych, polegających na
1
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przeniesieniu środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budŜetowej
w części 35. Z ogólnej liczby tych decyzji, dotyczących zmian w wydatkach
budŜetowych - 23 (52%) podjęto w grudniu 1995 r. (podobna praktyka jest stosowana
przez Ministerstwo od kilku lat), czyli w ostatnim miesiącu realizacji budŜetu. Podjęcie
tych decyzji uzasadniano potrzebą racjonalnego wydatkowania środków.
Ostateczny plan wydatków w części 35 wynosił 2.612.971 tys.zł, z tego
przeznaczono na:
-

wydatki płacowe
pozostałe wydatki bieŜące
dotacje
wydatki inwestycyjne

-

801.936 tys.zł;
1.010.102 tys.zł;
488.429 tys.zł;
312.504 tys.zł.

W poszczególnych działach plan wydatków po zmianach przedstawiał się
następująco:
-

79 - Oświata i wychowanie
81 - Szkolnictwo wyŜsze
85 - Ochrona zdrowia
89 - RóŜna działalność
91 - Administracja państwowa i samorządowa

-

127.512 tys.zł;
296.780 tys.zł;
2.152.279 tys.zł;
10.309 tys.zł;
26.091 tys.zł.

W 1995 r. zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 2.654.729 tys.zł, co
stanowiło 101,6% planu.
Przyczyną wyŜszego od planowanego wykonania wydatków była realizacja
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego
zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r.1
Minister Pracy i Polityki Socjalnej poinformował m.in. Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej, Ŝe wydatki na podwyŜki wynagrodzeń oraz na jednorazowe
wypłaty w grudniu 1995 r. (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy) stanowią uzasadnione przekroczenie planu wydatków, ustalonego dla
poszczególnych dysponentów środków, gdyŜ Minister Finansów nie będzie wydawał
decyzji o zmianie planu wydatków.
W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej wydatkowano ogółem:
-

79 - Oświata i wychowanie
81 - Szkolnictwo wyŜsze
85 - Ochrona zdrowia
89 - RóŜna działalność

1
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-

130.480 tys.zł;
305.232 tys.zł;
2.182.349 tys.zł;
10.305 tys.zł;
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- 91 - Administracja państwowa i samorządowa

-

26.363 tys.zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w części 35 na poszczególne
rodzaje wydatków przeznaczono środki w wysokości:
- wydatki płacowe -

836.333 tys.zł, co stanowiło 31,5% ogólnej kwoty wydatków,

- pozostałe wydatki
bieŜące
- 1.008.985 tys.zł, co stanowiło 38,0% ogólnej kwoty wydatków,
- dotacje
- 496.908 tys.zł, co stanowiło 18,7% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki
inwestycyjne
- 312.503 tys.zł, co stanowiło 11,8% ogólnej kwoty wydatków.
Pozytywnie naleŜy ocenić działania podjęte przez Ministerstwo - w zakresie
rozliczania stowarzyszeń ochrony zdrowia z otrzymanej dotacji na realizację zadań
państwowych. JednakŜe Polski Związek Niewidomych nadal nie dokonał zwrotu
środków z 1994 r. (349,1 tys. zł), które wydatkował niezgodnie z postanowieniami
umowy. W 1996 r. stowarzyszenia ochrony zdrowia zwróciły do budŜetu nie
wykorzystane środki z 1995 r. w kwocie ponad 120 tys. zł, poza Katolickim
Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych w Warszawie, które nie dokonało zwrotu nie
wykorzystanej dotacji w kwocie 27.947 zł.
Według stanu na koniec 1995 r. zobowiązania wynosiły w części 35 ogółem
87.157,9 tys.zł, co stanowiło 3,3% zrealizowanych wydatków.
NaleŜy podkreślić, Ŝe w sprawozdawczości budŜetowej Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej nie ujęto zobowiązań związanych z zakupem aparatury i innego sprzętu
w 1995 r. dla jednostek słuŜby zdrowia, potwierdzonych jako bezsporne i wymagalne
przez byłego dyrektora Biura ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych.
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec 1995 r. wynosił 67.742,5 tys.zł, czyli 77,7%
ogólnej ich kwoty. Zobowiązania wymagalne w dziale ochrona zdrowia wynosiły
67.389,9 tys.zł, tj. 99,4% ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania
wystąpiły w 86 (w 1994 r. - 106) jednostkach finansowanych z części 35 budŜetu
państwa. NajwyŜsze zobowiązania posiadały szpitale kliniczne akademii medycznych.
W myśl postanowień art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo
budŜetowe, zaciąganie w roku budŜetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu
wymagalnych terminów płatności i zobowiązań wymagalnych z okresów
poprzedzających rok budŜetowy - przekraczają plan finansowy jednostki wykonującej
budŜet jest naruszeniem dyscypliny budŜetowej.
Nie wyegzekwowane i nie zwrócone w 1994 r. do budŜetu państwa środki
w kwocie 3.715.281 zł, pochodzące z rozliczeń pomiądzy firmą Serono i Centrum
Zdrowia Dziecka, zostały przekazane bez podstawy prawnej - na konto środków
specjalnych w Zakładzie Zamówień Publicznych i wykorzystane na zakup hormonu
wzrostu w 1995 r.
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Resortowa komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej,
podobnie jak w 1994 r., nienaleŜycie wykonywała swoje zadania. Łączna liczba spraw
pozostających do rozstrzygnięcia w 1995 r. przez resortową komisję orzekającą
wynosiła 263.
Mimo, iŜ w 1995 r. komisja rozpatrzyła 34 sprawy, tj. 13% ogólnej ich liczby
(w 1994 r. tylko 3), to na koniec 1995 r. pozostawało nie rozstrzygniętych 155 spraw.
W 1995 r., podobnie jak w 1994 r., uległy przedawnieniu 74 sprawy, co stanowiło ok.
48% ogólnej liczby spraw nie rozpatrzonych, według stanu na koniec ub.r.
W wyniku kontroli ustalono, Ŝe według stanu na koniec 1995 r., na kontach 12
placówek dyplomatycznych pozostawały nie wykorzystane środki budŜetowe
w wysokości 3.294 tys. zł, podczas gdy w końcu 1994 r. na kontach 14 ambasad stan
środków wynosił 1.594 tys. zł. Oznacza to, Ŝe w 1995 r. nastąpił ponad dwukrotny
wzrost kwoty tych środków. W 1995 r. na leczenie za granicę wyjechało 37 chorych i
27 konwojentów (w 1994 r. odpowiednio 26 i 21). Na leczenie za granicą
wydatkowano w 1995 r. 130.630 zł.
Pozostawienie nie wykorzystanych w danym roku środków budŜetowych na
rachunkach jednostek budŜetowych jest - w ocenie NIK - niezgodne z art. 48 ust. 1
Prawa budŜetowego.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej nie zrealizowało (skierowanych
w 1995 r., po kontroli budŜetowej) wniosków, dotyczących zracjonalizowania
gospodarki nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa. Nie dokonano
pełnych rozliczeń z dzierŜawcą obiektów "Chałubiński" w Zakopanem, w celu
ustalenia aktualnego stanu naleŜności i zobowiązań, nie wyegzekwowano, ani nie
podjęto próby wyegzekwowania, od dzierŜawcy zwrotu zaległego czynszu i podatku
od nieruchomości. Ministerstwo w latach 1993-95 poniosło związane z tymi obiektami
wydatki, z tytułu podatku od nieruchomości i rocznej opłaty za zarząd tym obiektem w łącznej kwocie 239.814 zł. DzierŜawca wpłacił w tym czasie na konto Ministerstwa
kwotę 1.500 zł (październik 1995 r.). Umowę dzierŜawy wypowiedziano z dniem
31 maja 1996 r.
Do czasu zakończenia kontroli, Ministerstwo nie podjęło ostatecznej decyzji
w sprawie zarządu nieruchomością przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie. Nie dokonano
równieŜ zmiany niekorzystnej dla Ministerstwa umowy najmu, zawartej w dniu 1 maja
1988 r., utrzymując sytuację, w której Skarb Państwa będący właścicielem połoŜonego
w centrum miasta, reprezentacyjnego pałacu o powierzchni 2.608 m2 uzyskuje czynsz
w wysokości ok. 34 zł miesięcznie.
Działania podejmowane przez Ministerstwo w sprawie nieruchomości przy ul.
Długiej (od drugiego półrocza 1995 r. do końca maja 1996 r.) nie wpłynęły na zmianę
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sytuacji, w której jedynym podmiotem odnoszącym realne korzyści z obiektu
stanowiącego własność Skarbu Państwa jest prywatna spółka prawa handlowego.
We wrześniu 1995 r. Ministerstwo dwukrotnie dokonało weryfikacji kosztów
adaptacji ośrodka w Anielinie. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, decyzją z dnia
13 października 1995 r., zatwierdził projekt koncepcyjny adaptacji budynku
w Anielinie na potrzeby Ośrodka Readaptacyjnego (o 60 miejscach) wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztów na kwotę 5.714 tys. zł.
W 1994 r. prace adaptacyjne i modernizacyjne obiektów w Anielinie finansowane były
ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, a w 1995 r. na ten sam cel
przeznaczono środki z wydatków bieŜących.
Finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bieŜących jest niezgodne
z przepisami § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wykonywania budŜetu państwa1, który nie przewiduje moŜliwości finansowania
ze środków bieŜących wydatków inwestycyjnych jednostek budŜetowych. W myśl
postanowień cytowanego rozporządzenia do finansowania inwestycji naleŜy
wykorzystywać środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym.
NajwyŜsza Izba Kontroli w dniu 21 lipca 1994 r. przekazała Ministrowi
Zdrowia i Opieki Społecznej informację, Ŝe zatrudniony ponownie w 1993 r.
w MZiOS na stanowisku dyrektora pracownik pełniący wcześniej - do roku 1986 funkcję dyrektora Departamentu Techniki Medycznej i Transportu Sanitarnego w tym
Ministerstwie przyczynił się do powaŜnych nieprawidłowości, związanych z zakupem
za granicą i alokacją w jednostkach słuŜby zdrowia sprzętu i aparatury medycznej.
Pomimo posiadania powyŜszej informacji, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
w dniu 28 marca 1995 r. udzielił temu pracownikowi, pełniącemu wówczas funkcję
Dyrektora Biura ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych, szerokiego upowaŜnienia
do "kontaktów z Ministerstwem Finansów, Bankami a takŜe składania oświadczeń,
wniosków i uzgadniania treści umów w zakresie finansowania i realizacji zamówień
publicznych w resorcie zdrowia i opieki społecznej oraz do potwierdzania zobowiązań
jednostek podległych resortowi zdrowia i opieki społecznej" (w MZiOS brak było
kopii tego upowaŜnienia).
UpowaŜnienie to zostało sformułowane nieprecyzyjnie, nie wyraŜało jasno intencji
i zamiarów udzielającego pełnomocnictwa. Przede wszystkim nie określało
jednoznacznie jednostek, których zobowiązania mogą być potwierdzone. Z materiałów
kontroli nie wynika równieŜ, jakie były przyczyny udzielenia przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej pełnomocnictwa do potwierdzania zobowiązań jednostek
organizacyjnych słuŜby zdrowia. W upowaŜnieniu tym nie podano okresu, w jakim
1
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miało ono obowiązywać. UpowaŜnienie nie zostało odwołane, mimo przekształcenia
(z dniem 1 maja 1995 r.) Biura ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych w Biuro
Przekształceń Systemowych w Ochronie Zdrowia oraz przeniesienia b.dyrektora tego
Biura - na stanowisko doradcy Ministra ds. restrukturyzacji. UpowaŜnienia nie
odwołano równieŜ w momencie rozwiązania umowy o pracę (w trybie
dyscyplinarnym) z tym pracownikiem.
Działając na podstawie wyŜej wskazanego upowaŜnienia, b.dyrektor Biura
wystawiał zaświadczenia, w których potwierdzał, Ŝe zobowiązania jednostek ochrony
zdrowia z tytułu zakupu aparatury medycznej, sprzętu, odczynników istnieją, są
bezsporne i wymagalne.
Wszystkie te zaświadczenia zostały wystawione w okresie, kiedy pracownik ten był
zatrudniony w MZiOS na stanowisku doradcy Ministra, a w jednym przypadku nawet
po rozwiązaniu umowy o pracę.
Z dokumentów zgromadzonych w Ministerstwie wynika, Ŝe b.dyrektor Biura uznał
istnienie, bezsporność i wymagalność zobowiązań jednostek słuŜby zdrowia z tytułu
zakupu róŜnego rodzaju sprzętu na łączną kwotę ponad 17 mln zł, lecz jest
prawdopodobne, Ŝe kwota ta jest faktycznie wyŜsza, bowiem w złoŜonym
oświadczeniu podał, Ŝe jednostki organizacyjne resortu zdrowia i opieki społecznej
otrzymały w tym trybie ("z asekuracją MZiOS") wyposaŜenie o wartości ok. 19 mln zł,
a "bez tej asekuracji" - za ok. 64 mln.

Zaświadczenia, potwierdzające istnienie, wymagalność i bezsporność zobowiązań
z tytułu dostaw dokonanych lub planowanych, wystawione zostały na rzecz:
- klinik ginekologiczno-połoŜniczych 6 akademii medycznych (fantomy
ginekologiczno-połoŜnicze za kwotę 606,9 tys. zł od firmy Medinter Service
z Bielska Białej, z czego 3 kliniki nie otrzymały potwierdzonych dostaw),
- wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (aparatura wraz z wyposaŜeniem
oraz odczynnikami na kwotę 2.545,2 tys. zł od firmy POLL Ltd z Warszawy),
- szpitali warszawskich (róŜnego rodzaju aparatura medyczna za kwotę 6.619,6 tys. zł
od firmy Inter Asame z Poznania),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M.Kopernika w Łodzi (aparatura
medyczna na kwotę 7.502 tys. zł od firmy Pharmakon AG w Zurychu).
NaleŜy podkreślić, iŜ wymienione jednostki organizacyjne potwierdzając odbiór
sprzętu działały w przeświadczeniu, Ŝe jest lub będzie on opłacony ze środków
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pozostających w dyspozycji MZiOS, co spowodowało zresztą pominięcie zobowiązań
z tytułu tych dostaw w sprawozdaniach budŜetowych tych jednostek.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej nie podjęło we własnym zakresie
działań, które by pozwoliły na pełną inwentaryzację wydawanych zaświadczeń oraz ich
ocenę, z punktu widzenia skutków finansowych dla budŜetu państwa, uznając Ŝe
wystarczającą reakcją na zaistniałą sytuację było dyscyplinarne zwolnienie
odpowiedzialnego pracownika, zawiadomienie organów ścigania o popełnionym
przestępstwie oraz wyraŜenie opinii, Ŝe zobowiązania nie mają charakteru bezspornych
i wymagalnych.
Realizowane przez jednostki ochrony zdrowia zakupy dokonywane były
z pominięciem postanowień ustawy o zamówieniach publicznych.
Zarówno zaciągnięcie zobowiązań, które przekraczają plan finansowy jednostki
wykonującej budŜet, jak i naruszenie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych, a takŜe wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym danych
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej - stanowi naruszenie
dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 8, 14 i 15 ustawy Prawo budŜetowe).
Zdaniem NIK prowadzenie przez Ministerstwo (w okresie kilku ostatnich lat)
tzw. scentralizowanych zakupów aparatury medycznej, leków i drobnego sprzętu
nieinwestycyjnego ze środków budŜetowych MZiOS a następnie przekazywanie tego
sprzętu na rzecz jednostek ochrony zdrowia finansowanych z budŜetu wojewodów
i MZiOS spowodowało, Ŝe jednostki przyjmujące sprzęt w opisanym wyŜej trybie
działały w uzasadnionym przeświadczeniu, iŜ zapłaty za te zakupy dokona
Ministerstwo.
Były Dyrektor Biura ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych MZiOS
wykorzystując posiadane upowaŜnienie uznał równieŜ (w dniu 28 kwietnia 1995 r.) za
bezsporne i wymagalne roszczenia Poznańskiej Fabryki Artykułów Medycznych
"POFAM". Roszczenia te (w wysokości 42,5 mln zł) fabryka zgłosiła w związku
z niewpłaceniem przez MZiOS kwoty 6 mln USD z tytułu umowy o realizacji
zamówienia rządowego, dotyczącego rozwoju bazy produkcyjnej artykułów
medycznych, zawartej w dniu 21 września 1989 r. Dokonane potwierdzenie
wymagalności i bezsporności tych roszczeń umoŜliwiło fabryce obrót
wierzytelnościami oraz potrącenie ich przez cesjonariuszy z naleŜnymi
zobowiązaniami podatkowymi - w trybie art. 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r.
o zobowiązaniach podatkowych.
NIK objęła kontrolą udzielanie niektórych zamówień publicznych,
realizowanych na zlecenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, przez Zakład
Zamówień Publicznych. Kompleksową kontrolę zamówień publicznych w ochronie
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zdrowia na wniosek Prezesa Rady Ministrów Izba podejmie - w czwartym kwartale
1996 r.
Zakład Zamówień Publicznych nie zawarł, pomimo zakończenia postępowań
przetargowych, umów na dostawę sprzętu o łącznej wartości 37,8 mln USD.
Po upływie półtora roku od dnia akceptacji wyników przetargu na ten sprzęt
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ZZP podpisał jedynie umowy na dostawę
59 szt. mammografów oraz 59 szt. wywoływarek rentgenowskich o ogólnej wartości
4,2 mln USD. Umowy na dostawę pozostałej aparatury o łącznej wartości ponad
33 mln USD nie zostały dotychczas podpisane - z powodu braku środków.
Odwlekanie zawarcia umowy poza termin wyznaczony w dokumentach
przetargowych moŜe powodować odpowiedzialność cywilną. W sytuacji gdy
zamawiający dokona wyboru oferty, zgodnie z przepisami art. 51 ust. 1 ustawy
o zamówieniach publicznych zobowiązany jest do zawarcia umowy. JeŜeli
zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, oferent moŜe Ŝądać jej zawarcia albo
dochodzić odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody.
Stwierdzono naruszenie procedury przetargowej, zastosowanej przy realizacji
zamówienia na dostawę tomografu komputerowego rtg klasy średniej (ze skanem
helikalnym), polegającą na włączeniu tego zamówienia na 11 dni przed planowanym
otwarciem ofert do rozpoczętej juŜ procedury przetargowej dotyczącej dostawy 2
tomografów komputerowych rtg klasy wyŜszej (ze skanem spiralnym). Przetarg
nieograniczony na dostawę tomografów klasy wyŜszej został juŜ ogłoszony,
wyznaczono termin otwarcia ofert, a zainteresowane strony wykupiły materiały
przetargowe. Do wzięcia udziału w przetargu na tomograf klasy średniej zaproszono
więc jedynie 9 oferentów, którzy zgłosili się do pierwszego przetargu. Działanie takie
było sprzeczne z art. 33 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych. Przy realizacji
zamówienia na dostawę tomografu komputerowego rtg klasy średniej (ze skanem
helikalnym) Zakład Zamówień Publicznych przyjął de facto tryb przetargu
ograniczonego i naruszył art. 15 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, poniewaŜ
nie wystąpił o zgodę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wybór trybu
innego, niŜ przetarg nieograniczony, chociaŜ wartość tego przetargu przekraczała
równowartość 200 tys. ECU.
Przy udzielaniu zamówienia publicznego na zakup - za zgodą Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych - 7 tomografów komputerowych (6 klasy średniej i 1 wyŜszej) o wartości szacunkowej 3,8 mln USD w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji nie zorganizowano i nie przeprowadzono oddzielnego zamówienia na
dostawę kolejnych 5 sztuk tomografów komputerowych, a łączna wartość zamówienia
ostatecznie wyniosła ponad 5 mln USD. W rezultacie podpisano umowę z firmą
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Siemens w dniu 1 września 1995 r. (łącznie z aneksem nr 3) na sprzedaŜ i dostawę
11 tomografów klasy średniej, podczas gdy zgoda Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych obejmowała dostawę jedynie 6 tomografów klasy średniej. Działanie takie
było sprzeczne z art. 3 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, który stanowi, Ŝe
w stosunku do dostaw opłacanych ze środków publicznych stosuje się procedury
określone w tejŜe ustawie.
Naruszenie zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy
Prawo budŜetowe).
Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli w przypadku tego samego przedmiotu
zamówienia jakim były tomografy komputerowe, celowe i bardziej zasadne byłoby
przeprowadzenie jednego wspólnego przetargu nieograniczonego, w celu uzyskania
najkorzystniejszych ofert.
Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Zamówień Publicznych wykazała
równieŜ, Ŝe Zakład w 1995 r. przekazał na konto środka specjalnego 1.764.153 zł,
które przeznaczone były na realizację umów na dostawę aparatury, zawartych
z firmami Byk - Sangtec i Sandoz.
Działanie takie narusza przepisy § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budŜetowych1.
Wnioski
Do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz do dyrektora Zakładu Zamówień
Publicznych skierowano wnioski dotyczące m.in.:
- dokonania pełnej inwentaryzacji zaświadczeń wydanych przez byłego pracownika
Ministerstwa, umoŜliwiające identyfikację i ocenę skutków dla budŜetu państwa,
- podjęcia działań, zmierzających do uregulowania powstałych i wymagalnych
zobowiązań, w celu zapobiegania powstawaniu i narastaniu odsetek;
- rozwaŜenia zmiany zasad udzielania
podejmowania działań w imieniu Ministra;
- niezwłocznego podjęcia
w zarządzie MZiOS,

decyzji

w

pracownikom

sprawie

pełnomocnictw

nieruchomości

do

pozostających

- zaprzestania organizowania zamówień publicznych, w sytuacji braku środków
finansowych, przeznaczonych na zakup zamawianej aparatury i sprzętu,

1

Dz.U. nr 42, poz. 184 z późn.zm.
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- zmodyfikowania zasad realizacji tzw. zakupów centralnych, przeznaczonych dla
jednostek ochrony zdrowia, utrzymywanych i nadzorowanych przez wojewodów,
w sposób który gwarantowałby wojewodom realny wpływ na rodzaj, ilość
i przeznaczenie kupowanej aparatury, a takŜe uwzględniałby ich pełną
odpowiedzialność finansową,
- usprawnienia procesu planowania i przygotowania zamówień publicznych, przez
precyzyjne określenie rozmiarów i struktury zapotrzebowania na sprząt i aparaturę
medyczną na początku kaŜdego roku.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Dyrektor Zakładu Zamówień
Publicznych wnieśli zastrzeŜenia do wystąpień pokontrolnych. Do dnia zatwierdzenia
przez Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli "Analizy wykonania budŜetu państwa
w 1995 r." procedura odwoławcza nie została zakończona.

CZĘŚĆ 36 - MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Dochody
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła dochody dla części 36 - Ministerstwo
Sprawiedliwości w wysokości 500.000 tys.zł.
Ministerstwo
Sprawiedliwości
wykonało
dochody
w
wysokości
525.091,6 tys.zł, stanowiło to 105,0% kwoty ujętej w ustawie budŜetowej. Środki
uzyskane z dochodów jednostki budŜetowe Ministerstwa Sprawiedliwości przekazały
do właściwych urzędów skarbowych. W porównaniu do dochodów wykonanych
w 1994 r., dochody zrealizowane w 1995 r. były wyŜsze o 94.008,3 tys.zł tj. o 21,8%.
Podstawowym źródłem dochodów w 1995 r. były dochody sądownictwa z tytułu
naleŜności sądowych, które stanowiły 97,1% dochodów ogółem. Następną pozycję
stanowiły dochody więziennictwa z tytułu pracy osadzonych (2,5% dochodów).
W realizacji dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 130.146,2 tys.zł, co
stanowiło 24,8% dochodów wykonanych. Zaległości te były większe od zaległości
w roku poprzednim o 26.899,4 tys.zł tj. o 20,6%. Wysoki poziom zaległości w 1995 r.
spowodowany był przede wszystkim niewyegzekwowaniem naleŜności sądowych.
Zaległości z tego tytułu wyniosły 128.225,3 tys.zł, tj. 98,5% zaległości ogółem.
Wydatki
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła wydatki dla części 36 - Ministerstwo
Sprawiedliwości w wysokości 1.589.756,0 tys.zł. Plan wydatków Ministerstwa
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Sprawiedliwości po zmianach wynosił 1.895.774,6 tys. zł. Łącznie ze środkami
otrzymanymi na zwiększenie wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej
Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało środki w wysokości 1.924.342,8 tys. zł.
Ministerstwo
Sprawiedliwości
wykonało
wydatki
w
wysokości
1.922.844,8 tys.zł tj. o 1.498,0 tys.zł mniej od środków otrzymanych na ten cel. Nie
wykorzystane przez jednostki organizacyjne
Ministerstwa środki budŜetowe
przekazano do Ministerstwa Finansów z zachowaniem obowiązującego terminu.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
WykoLp.

1

Wyszczególnienie
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2.
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Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Wykonane wydatki były większe od planu wydatków wg ustawy budŜetowej
o 333.088,8 tys.zł tj. o 21,0%,.
W porównaniu do wydatków realizowanych w 1994 r., wydatki w 1995 r. były większe
o 584.883,4 tys.zł tj. o 43,7%. Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły
wydatki sądownictwa - 36,4%, więziennictwa - 29,5% i prokuratur - 14,1%. Na
wydatki te przekazano łącznie 80% otrzymanych środków.
Na świadczenia pienięŜne z tytułu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy SłuŜby
Więziennej wykorzystano 10,3% środków, a 9,7 % przeznaczono na pozostałe rodzaje
działalności.
Na koniec 1995 r. w jednostkach budŜetowych Ministerstwa Sprawiedliwości
wystąpiły zobowiązania w łącznej wysokości 50.009,8 tys.zł, z czego zobowiązania
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wymagalne wynosiły 38.533,8 tys.zł. W porównaniu z 1994 r. wysokość zobowiązań
ogółem wzrosła o 16.266,7 tys.zł, tj. o 48,2 %, a zobowiązań wymagalnych
o 15.339,2 tys.zł, tj. o 66,1%. W kwocie zobowiązań wymagalnych 23,1% stanowiły
odszkodowania (wraz z odsetkami) dla osób represjonowanych na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego. Zobowiązania te wyniosły w 1995 r. 8.920,6 tys.zł. Pozostałe
zobowiązania wymagalne w kwocie 29.613,3 tys.zł były o 18.770,3 tys.zł, tj. o 173,1%
wyŜsze niŜ w 1994 r.
Poniesione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 1995 r. wydatki w wysokości
1.922.844,8 tys.zł łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi w wysokości
38.533,8 tys.zł wyniosły 1.961.378,6 tys.zł i były większe o 37.035,9 tys.zł, tj. o 1,92%
od wydatków określonych w planie finansowym na 1995 r. (po zmianach). Zgodnie z
art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budŜetowe zaciągnięcie w
roku budŜetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu wymagalnych terminów
płatności i zobowiązań wymagalnych z okresów poprzedzających rok budŜetowy przekraczają plan finansowy jednostki wykonującej budŜet jest naruszeniem
dyscypliny budŜetowej.
Dokonując tej oceny z punktu widzenia prawa, NajwyŜsza Izba Kontroli uznaje
jednocześnie, Ŝe powstanie zobowiązań było zasadne i celowe - w części dotyczącej
odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego. Wielkości tych zobowiązań określają bowiem sądy, a zatem
Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma wpływu na ich wysokość. Powstałe
zobowiązania wymagalne powstały w związku z wyŜszymi od planowanych
wydatkami na bieŜącą działalność sądów i prokuratur. Biorąc pod uwagę, Ŝe
NajwyŜsza Izba Kontroli nie prowadziła w 1995 r. kontroli wykonania budŜetu przez
sądy i prokuratury, nie moŜe dokonać oceny przyczyn tego zjawiska. Zaznaczyć
naleŜy, Ŝe w 1995 r. do resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny budŜetowej nie kierowano zawiadomień dotyczących naruszeń dyscypliny
budŜetowej, wynikających z zaciągania zobowiązań na kwoty przekraczające wydatki
określone w planach tych jednostek.
Określona w ustawie budŜetowej na rok 1995 (po zmianach) kalkulacyjna liczba
etatów dla jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości wynosiła 75.210,66 etatów
ogółem, w tym:
- 40.525,66 etatów pracowników administracji i obsługi,
- 21.290 etatów Ŝołnierzy i funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej,
- 13.395 etatów orzecznictwa (sędziów i prokuratorów).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1995 r. w grupie pracowników
orzecznictwa oraz administracji i obsługi wynosiło:
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- w sądownictwie powszechnym: sędziowie - 1,8 tys.zł, pracownicy administracji
i obsługi - 0,6 tys.zł,
- w prokuraturach: prokuratorzy - 1,6 tys.zł, pracownicy administracji i obsługi 0,5 tys.zł,
- w grupie funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej - 1,0 tys.zł,
- w Ministerstwie Sprawiedliwości: sędziowie i prokuratorzy - 3,2 tys.zł, pracownicy
administracji i obsługi - 1,0 tys.zł.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w 1995 r. wykorzystanie liczby etatów
kalkulacyjnych określonej dla Ministerstwa Sprawiedliwości w ustawie budŜetowej
było niepełne. Według stanu na 30 września 1995 r. nie wykorzystano 5091 etatów
(łącznie z CZZK), w tym 564 w orzecznictwie. W IV kwartale 1995 r. zmniejszono
liczbę nie wykorzystanych etatów do 3889, w tym w orzecznictwie do 104. W związku
z niewykorzystaniem etatów w 1995 r., Minister Sprawiedliwości dokonał zmian
w planie wydatków bieŜących, zmniejszając planowaną kwotę na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi o 15.089,2 tys.zł. Decyzją kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości,
w grudniu 1995 r. z nie wykorzystanych środków przeznaczono 12.909,2 tys.zł na
wyrównanie wynagrodzeń za I kwartał 1995 r. dla sędziów i prokuratorów.
Za podstawę do wypłaty wyrównania wynagrodzeń dla sędziów i prokuratorów
przyjęto orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 1995 r.
(sygn. akt K14/95) uznające za niezgodny z Konstytucją art. 35 ust. 2 ustawy
budŜetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. Decyzja kierownictwa Ministerstwa
Sprawiedliwości o wypłaceniu wyrównań wynagrodzeń dla sędziów i prokuratorów
została podjęta przed uznaniem orzeczenia Trybunału za prawomocne.
Stwierdzono równieŜ, Ŝe w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako państwowej
jednostce budŜetowej, nie opracowano zakładowego planu kont i dokumentacji
opisującej przyjęte zasady rachunkowości, do czego zobowiązywał przepis art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ponadto NIK przeprowadziła odrębną kontrolę wykonania budŜetu przez
Centralny Zarząd Zakładów Karnych w 1995 r. Ustalenia tej kontroli dotyczyły m.in.:
- utworzenia w planie finansowym więziennictwa na 1995 r. rezerwy stanowiącej
6,16% ogółem planowanych wydatków, co było niezgodne z ustawą z dnia
5 stycznia 1991 r. - Prawo budŜetowe, określającej w art. 4 podstawy tworzenie
rezerw budŜetowych,
- opracowania i zatwierdzenia przez CZZK planów finansowych na 1995 r. dla
bezpośrednio podległych jednostek budŜetowych - dysponentów niŜszego stopnia,
co naruszało § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
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w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa, zgodnie
z którym plany finansowe opracowują państwowe jednostki budŜetowe, na
podstawie przekazanych im przez dysponentów części budŜetowych kwot
dochodów i wydatków, wynikających z podziału układu wykonawczego budŜetu
państwa,
- naruszania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych.
Gospodarka pozabudŜetowa
W Ministerstwie Sprawiedliwości gospodarka pozabudŜetowa prowadzona była
w 1995 r. w formie:
- gospodarstw pomocniczych (prowadzących m.in. działalność przemysłową,
remontowo-budowlaną, handlową, gospodarkę mieszkaniową),
- zakładów budŜetowych (zakład budŜetowy "Kolonie i obozy wypoczynkowe dla
dzieci" oraz ośrodki wczasowe),
- środków specjalnych ("Produkcja i usługi", "Poprawa warunków w jednostkach
organizacyjnych więziennictwa", "Pomoc postpenitencjarna", "Poprawa warunków
w jednostkach organizacyjnych więziennictwa i zakładach dla nieletnich oraz
pomoc postpenitencjarna i zapobieganie przestępczości", "Wynagrodzenie
prowizyjne komorników", "Działalność wydawnicza").
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła dochody i wydatki w jednostkach
gospodarki pozabudŜetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w następujących
wysokościach:
gospodarstwa pomocnicze:
- dochody - 52.224,0 tys.zł, w tym dotacja z budŜetu w wysokości 603,0 tys.zł,
- wydatki - 50.639,0 tys.zł,
zakłady budŜetowe:
- dochody 6.377,0 tys.zł w tym dotacja z budŜetu w wysokości 210,0 tys.zł,
- wydatki 6.037,0 tys.zł,
środki specjalne:
- dochody - wydatki -

28.904,0 tys.zł,
28.936,0 tys.zł.

Ustawa budŜetowa na 1995 r. ustaliła dla jednostek gospodarki pozabudŜetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości 1986 etatów kalkulacyjnych, które podzielono na:
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- gospodarkę pozabudŜetową więziennictwa - 1871 etatów,
- gospodarstwa pomocnicze - warsztaty szkolne przy zakładach dla nieletnich 100 etatów,
- gospodarstwa pomocnicze (stołówki i bufety) w jednostkach sądownictwa
i prokuratury - 15 etatów.
W gospodarce pozabudŜetowej więziennictwa wykorzystano przyznany limit
zatrudnienia w wysokości 1.059 etatów tj. w 56,6%, a na wynagrodzenia wydatkowano
ogółem 8.318 tys.zł, co stanowiło 71,5% planu.
Gospodarstwa pomocnicze - warsztaty szkolne wykorzystały 80 etatów
kalkulacyjnych. Z planowanego wynagrodzenia w wysokości 582,8 tys.zł wykorzystały
575,5 tys.zł, tj. w 98,7%. Gospodarstwa pomocnicze prowadzące działalność handlową
(stołówki i bufety) wykorzystały 12 etatów kalkulacyjnych. Z planowanego
wynagrodzenia w wysokości 74,4 tys.zł wykorzystano 59,3 tys.zł, tj. 79,7 %.
Dotacja budŜetowa została udzielona na:
- pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez warsztaty szkolne
w gospodarstwach pomocniczych przy zakładach dla nieletnich w wysokości
603,0 tys.zł, Środki otrzymane w formie dotacji gospodarstwa pomocnicze warsztaty szkolne wykorzystały w wysokości 544,4 tys.zł, tj. w 90,3 %,
- dofinansowanie kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci pracowników
więziennictwa w zakładzie budŜetowym - "Kolonie i obozy" w wysokości
210,0 tys.zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.
Stwierdzono, Ŝe w powołanym przez dyrektora Instytutu Sprawiedliwości
środku specjalnym pod nazwą "Działalność wydawnicza", na koniec 1995 r. nie
odprowadzono do budŜetu państwa nadwyŜki środków obrotowych w wysokości
15,6 tys.zł, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
budŜetowe (niedokonanie pełnych i terminowych wpłat do budŜetu przez zakłady
budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze i jednostki budŜetowe w zakresie działalności
finansowanej w formie środków specjalnych) jest naruszeniem dyscypliny budŜetowej.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
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Wnioski NIK dotyczyły:
- obniŜenia zaległości z tytułu nie wyegzekwowanych naleŜności sądowych,
−

opracowania i wdroŜenia zakładowego planu kont i instrukcji obiegu dokumentów
księgowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości,

−

spowodowania odprowadzenia do budŜetu państwa kwoty 15,6 tys.zł, stanowiącej
nadwyŜkę środków obrotowych utworzonego w Instytucie Sprawiedliwości środka
specjalnego pod nazwą "Działalność wydawnicza" oraz podjęcie działań wobec
osób winnych naruszenia dyscypliny budŜetowej,

−

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
w wysokości przekraczającej kwoty wydatków określonych w planach finansowych
podległych jednostek,

- zaniechania tworzenia
więziennictwa,

rezerw

w

planowanych

wydatkach

budŜetowych

- doprowadzenia do zgodności planowania finansowego w więziennictwie i zasadami
określonymi w § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa,
- przestrzegania zasad, formy i trybu udzialania zamówień publicznych, ustalonych
ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz Centralny
Zarząd Zakładów Karnych.

CZĘŚĆ 37 - URZĄD ANTYMONOPOLOWY
Dochody
W ustawie budŜetowej na rok 1995 nie przewidziano uzyskania dochodów
budŜetowych przez Urząd Antymonopolowy. Nakładane na podmioty gospodarcze
kary pienięŜne - w przypadku stwierdzenia stosowania praktyk monopolistycznych odprowadzane były przez te podmioty na rachunek budŜetu poprzez właściwe urzędy
skarbowe. Taki tryb windykacji kar pienięŜnych uznany został - m.in. przez NajwyŜszą
Izbę Kontroli w toku badania wykonania budŜetu za 1994 r. - za niecelowy. W
praktyce uniemoŜliwiał on bowiem Urzędowi sprawowanie kontroli nad sposobem
wykonania decyzji o nałoŜonych karach pienięŜnych. Realizując wniosek pokontrolny
NIK Urząd Antymonopolowy podjął starania w kierunku zmiany trybu ściągania
naleŜności, które uzyskały akceptację Ministra Finansów. Uiszczane kary pienięŜne
wpłacane będą na rachunek Urzędu i następnie odprowadzane do budŜetu. Zapewni to
pełną kontrolę realizacji wydanych decyzji.
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W toku kontroli ustalono, Ŝe w 1995 r. do budŜetu wpłynęło 5.500,0 tys. zł
z tytułu kar orzeczonych w 1994 r. (na łączną kwotę 5.595,0 tys. zł). Kary wymierzone
w 1995 r. - ogółem 898,3 tys. zł do końca roku nie zostały natomiast uiszczone.
Z wymienionej powyŜej sumy 5.500,0 tys.zł kwota 900,0 tys.zł wpłacona
została do budŜetu za pośrednictwem Urzędu Antymonopolowego, co stanowiło
pierwszy efekt nowego trybu windykacji. Kwota ta stanowiła 98,1% łącznych
dochodów zrealizowanych przez Urząd w 1995 r. które wyniosły 917,4 tys. zł.
Dochody te - po sprowadzeniu do wielkości porównywalnych, a więc bez
uwzględnienia kary - były wyŜsze niŜ w 1994 r. o 35,4%, i obejmowały:
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- dochody róŜne

-

4,0 tys.zł,
3,7 tys.zł,
9,7 tys.zł.

Dochody Urzędu odprowadzono do budŜetu w obowiązujących terminach.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na rok 1995 wydatki Urzędu Antymonopolowego
określono na poziomie 4.107,0 tys.zł, co stanowiło wzrost w odniesieniu do roku
poprzedniego o 13,4%.
W trakcie roku budŜetowego, czterema decyzjami Ministra Finansów, plan
wydatków Urzędu zwiększono o 659,0 tys. zł - z przeznaczeniem na podwyŜki
wynagrodzeń - do łącznej kwoty 4.766,0 tys. zł.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
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wg
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6
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Część 37 ogółem

1.
1.1
1.2

91
91
91

ogółem
9111
9122

3.636

4.107

4.766

4.766

4.647

131

116

100

103

3.636
3.578
58

4.107
4.042
65

4.766
4.720
46

4.766
4.720
46

4.647
4.573
74

131
132
79

116
117
71

100
100
100

103
103
62

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Zrealizowano wydatki na kwotę 4.766 tys.zł, co stanowiło 100% planu oraz
131% wykonania z roku 1994 r. Dominującą pozycją w wydatkach budŜetowych
Urzędu były wynagrodzenia osobowe (§ 11) stanowiące 42% wydatków ogółem.
Łącznie wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników, to jest
wynagrodzenia (§ 11), nagrody (§ 17), odpisy na ZFŚŚ (§ 43) wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne (§ 41) i fundusz pracy (§ 42)
wyniosły 3.165,6 tys. zł i stanowiły 66,4% wydatków ogółem.
Na wynagrodzenia osobowe Urzędu wydatkowano o 48,9 tys. zł (2,5%) więcej
niŜ przewidywał plan po zmianach. Przekroczenie to wynikało z rozporządzenia Rady
Ministrów z 3 października 1995 r. w sprawie zwiększenia limitu środków na
wynagrodzenia. Przyznane i wykorzystane przez Urząd w 1995 r. środki na
wynagrodzenia przeznaczone były na sfinansowanie 156 etatów kalkulacyjnych
(154 osoby do września i 159 osób od września ub. roku), podczas gdy rzeczywiste
średniomiesięczne zatrudnienie w 1995 r. wyniosło 146 osób. W trakcie roku
budŜetowego na podstawie złoŜonych wniosków przyznano Urzędowi dodatkowe
środki na sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 9 osób a faktycznie wzrosło ono
o 8 osób.
Przeciętne wynagrodzenie w Urzędzie wyniosło w 1995 r. 1.158,3 zł a łącznie
z nagrodami 1.207,5 zł. Było ono wyŜsze o ponad 32% od średniego wynagrodzenia
osiągniętego w poprzednim roku budŜetowym.
Wydatki związane z finansowaniem bieŜących kosztów działalności Urzędu
(poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich) wyniosły łącznie 1.472,6 tys. zł co
stanowiło 30,9% wydatków ogółem, w tym:
-

podróŜe słuŜbowe (§ 28)
zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 31)
usługi materialne (§ 36)
usługi niematerialne (§ 37)

- 83,9 tys. zł,
- 374,9 tys. zł,
- 338,3 tys. zł,
- 675,5 tys. zł.

Na wydatki majątkowe, na które w ustawie budŜetowej przeznaczono środki
w kwocie 40,0 tys. zł, Urząd wydatkował 45,9 tys. zł (część środków w wysokości
6,6 tys. zł pochodziła z roku poprzedniego). Sfinansowano zakup sprzętu
komputerowego oraz samochodu osobowego o łącznej wartości 101,6 tys. zł. RóŜnica
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w wysokości 55,6 tys. zł na koniec roku budŜetowego stanowiła zobowiązanie Urzędu
wobec Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów z tytułu nie zapłaconej
części ceny zakupionego samochodu "Lancia". Zobowiązanie to nie było wymagalne.
Zakupu samochodu dokonano jednak bez zachowania procedury przetargowej
przewidzianej ustawą z dn. 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Urząd
podejmując decyzję o zakupie w powyŜszym trybie opierał się na postanowieniach
uchwały nr 5/92 Rady Ministrów z 23 stycznia 1992 r. wprowadzającej wytyczne
dotyczące realizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach
administracji państwowej. Wytyczne wskazywały Gospodarstwo Pomocnicze URM
jako centralne źródło zaopatrzenia w samochody. W ocenie NIK niezachowanie
procedury z ustawy o zamówieniach publicznych stanowiło jednak naruszenie
dyscypliny budŜetowej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo budŜetowe.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Antymonopolowy.
Wnioski NIK dotyczyły przestrzegania obowiązujących procedur przy
dokonywaniu zakupów.

CZĘŚĆ 38 - POLSKA AKADEMIA NAUK
Dochody
Dochody PAN w 1995 r. planowane w ustawie budŜetowej na kwotę
228,0 tys.zł zostały faktycznie zrealizowane w kwocie 234,1 tys.zł stanowiąc 102,7%
dochodów planowanych w ustawie budŜetowej, a w stosunku do dochodów
uzyskanych w 1994 r. (178,2 tys.zł) były wyŜsze o 32%.
Podstawową grupę dochodów około 90 % stanowiły wpłaty pensjonariuszy
Domu Rencisty PAN w Konstancinie zaliczane do działu 86 - Opieka społeczna.
Dochody z tego tytułu wyniosły 211,7 tys.zł i były wyŜsze od planowanych
o ok. 18 %. Nie osiagnięto natomiast planowanych wpływów w dziale 89 RóŜna
działalność, które zamiast 40 tys.zł wyniosły jedynie 14,2 tys.zł (35,5 %). Nadmienić
jednak naleŜy, Ŝe ustalona w ustawie budŜetowej do uzyskania kwota była 10-krotnie
wyŜsza od określonej przez PAN w projekcie budŜetu.
Wydatki
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Wydatki PAN określone w ustawie budŜetowej na 21.417,0 tys. zł, a po
dokonanych w trakcie roku budŜetowego przez Ministra Finansów zmianach na
22.549,2 tys. zł faktycznie wyniosły 22.906,0 tys. zł przewyŜszając tym samym
wydatki planowane po zmianach o kwotę 356,4 tys. zł, tj. o 1,6 %.
Uwzględniając dodatkowe środki w kwocie 362,1 tys. zł przekazane przez
Ministra Finansów na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników w państwowej
sferze budŜetowej (wielkość uzasadnionego przekroczenia planu) wydatki PAN
stanowiły 99,97 % ogółu środków przekazanych w 1995 r.
Wydatki budŜetowe PAN w 1995 r. były wyŜsze od wydatków w 1994 r.
o ok. 29 %.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł.
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Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej wydatki PAN kształtowały
się następująco:
- 81 - Szkolnictwo wyŜsze - 565,3 tys. zł , tj. 2,5 % wydatków ogółem PAN;
(w wydatkach działu 81 największy udział w PAN miała działalność dydaktyczna
prowadzona przez Studium Języków Obcych PAN - 90 % wydatków tego działu),
-

86 - Opieka Społeczna - 1.087,4 tys. zł , tj. 4,7 % wydatków ogółem PAN;
(w dziale tym całość wydatków została poniesiona w związku z działalnością Domu
Rencisty PAN w Konstancinie),
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- 89 - RóŜna działalność - 7.174,0 tys. zł , tj. 31,3 % wydatków ogółem w PAN;
(podstawową grupę wydatków działu 89 stanowiły wydatki poniesione na
sfinansowanie działalności 5 bibliotek naukowych, Archiwum PAN, Muzeum
Ziemi, które wyniosły razem 4.866,4 tys. zł, tj. 21,2 % wydatków ogółem w PAN;
z działu 89 ponoszone były równieŜ wydatki na część korporacyjną Akademii tzn.
na bieŜącą działalność komitetów naukowych i narodowych PAN w wysokości
772,0 tys. zł, tj. 3,4 % wydatków ogółem w PAN),
- 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 14.079,2 tys. zł, tj. 61,5%
wydatków ogółem PAN;
(w ramach działu 91 finansowana była m.in., działalność Sekretariatu
Administracyjnego PAN - 9.025,0 tys. zł, tj. 39,4% wydatków ogółem PAN, w tym:
współpraca naukowa z zagranicą - 3.684,0 tys. zł, tj.16,1 % wydatków PAN,
działalność Oddziałów PAN - 1.192,4 tys.zł, tj. 5,2 % wydatków PAN).
W wydatkach ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 11%,
tj. 2.522,0 tys.zł. Znaczącą pozycję w wydatkach ogółem w PAN stanowiły (86,7%,
tj. 19.865,0 tys. zł) wydatki bieŜące jednostek budŜetowych, w tym wynagrodzenia
(§ 11, § 12) i nagrody z zakładowego funduszu nagród (§ 17) - 6.941,0 tys. zł,
tj. 30,3% wydatków ogółem. Nieznaczną pozycję w wydatkach ogółem PAN stanowiły
wydatki majątkowe - 2,2%, tj. 506,0 tys. zł.
Wydatki majątkowe dokonywane były z pominięciem obowiązującej procedury
przetargowej określonej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych. Faktem jest, iŜ w działaniach tych Akademia kierowała się wykładnią
przepisów opracowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w odpowiedzi na
zgłoszone przez PAN wątpliwości w tym zakresie. Zdaniem NIK natomiast,
wykładnia ta, zwalniająca PAN ze stosowania przepisów ustawy, oparta została na
błędnych załoŜeniach co do statusu Akademii i charakteru realizowanych przez nią
zadań a ponadto ustalona przez nieuprawniony do tego organ.

Biuro Współpracy z Zagranicą realizując swoje zadania wykorzystywało
okresowo (czerwiec - wrzesień) środki budŜetowe PAN (część 38) niezgodnie
z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań wynikających z umów
międzyrządowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami winny być
finansowane z części 48 budŜetu znajdującego się w dyspozycji Komitetu Badań
Naukowych. Łączna kwota przemieszczonych w ten sposób środków wynosiła
69,8 tys. zł. Działania te, naruszające przepisy art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z 5 stycznia
1995 r. Prawo budŜetowe uzasadnione były koniecznością utrzymania ciągłości
współpracy z zagranicą w sytuacji zbyt późnego przekazania środków na ten cel przez
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KBN. Zwroty środków do budŜetu PAN dokonywane były dopiero od połowy
października do połowy grudnia 1995 r.
W 1995 r. kwotą 226,1 tys. zł Akademia sfinansowała wyjazdy zagraniczne
95 osób, w tym 63 pracowników centrali PAN, 22 pracowników placówek naukowych
PAN oraz 10 osób nie będących pracownikami PAN.
Pomijając fakt braku w aktach BWZ pełnej dokumentacji wyjazdowej, wszystkie
finansowane w 1995 r. wyjazdy uznawane były i rozliczane jako podróŜe słuŜbowe.
Zasady finansowania wyjazdów osób nie będących pracownikami PAN, mimo nie
kwestionowanej celowości tych wyjazdów, nie zostały uregulowane w przepisach
dotyczących funkcjonowania Akademii. Brak było takŜe aktualnych i odpowiednich
uregulowań prawnych odnośnie rozliczania kosztów podróŜy krajowych związanych
z udziałem osób nie będących pracownikami PAN w pracach organów i struktur
korporacyjnych Akademii. Nadmienić jednak naleŜy, iŜ juŜ w trakcie kontroli podjęte
zostały działania w kierunku uwzględnienia poruszonych spraw w projektach nowych
aktów prawnych dotyczących PAN.
Finansowane ze środków budŜetowych stacje naukowe PAN w ParyŜu
i Wiedniu uzyskują jednocześnie przychody z wynajmu pokoi gościnnych.
W przypadku ujemnego wyniku finansowego z tytułu tej działalności niedobór
pokrywany jest
ze środków przeznaczanych na działalność stacji natomiast
w przypadku nadwyŜki przychodów nad wydatkami dochód wykorzystywany jest
przede wszystkim na potrzeby remontowe. W 1995 r. Stacja PAN w ParyŜu z wynajmu
pokoi gościnnych uzyskała dochód w kwocie ponad 475 tys. FRF a Stacja PAN w
Wiedniu poniosła stratę w kwocie ponad 120 tys.ATS. Gospodarka finansowa
zagranicznych stacji PAN oparta jest na przepisach nieaktualnego juŜ (wydanego na
podstawie prawa budŜetowego z 1970 r.) zarządzenia Nr 11 Ministra Finansów
z 23 lutego 1981 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowej
i rachunkowości w polskich placówkach za granicą. PowyŜsza działalność z tytułu
swojego charakteru (zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo budŜetowe) winna być
prowadzona w wyodrębnionej formie gospodarki pozabudŜetowej, na co NIK zwracała
uwagę juŜ w wyniku poprzednich kontroli PAN.
W 1995 r., podobnie jak w latach poprzednich, ze środków budŜetowych PAN
finansowana była część (około 50 %) kosztów eksploatacyjnych Pałacu Staszica
w Warszawie. Zarząd Administracyjny Placówek PAN - jako jednostka budŜetowa
pobierał od uŜytkowników obiektu, w tym takŜe podmiotów nie związanych
z Akademią, opłaty w wysokości pokrywającej jedynie róŜnicę między kosztami
eksploatacyjnymi, a środkami budŜetowymi przekazanymi na ten cel przez Sekretariat
Administracyjny PAN. W efekcie ZAP PAN odnajmując pomieszczenia podmiotom
obcym (nie związanym z Akademią) pokrywał ze środków budŜetowych część

405

przypadających na te podmioty kosztów utrzymania obiektu. W 1995 r. Sekretariat
Administracyjny PAN przekazał ZAP PAN 723,4 tys.zł, natomiast środki wpłacone
z tytułu uŜytkowania pomieszczeń (zarachowywane na wznowienie kredytów
budŜetowych) wyniosły 719,0 tys.zł.
Gospodarstwo Pomocnicze - Zakład Doświadczalny PAN Jabłonna wykazało
w 1995 r. ujemny wynik finansowy w kwocie 619,4 tys.zł. W związku
z niespełnieniem warunków samofinansowania Zakład ten winien być poddany
likwidacji bądź przekształceniu w inną formę gospodarki finansowej. Obowiązek
powyŜszy wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Polską Akademię Nauk. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- doprowadzenia do właściwych i jednoznacznych uregulowań prawnych kwestii
finansowania kosztów wyjazdów zagranicznych i krajowych osób uczestniczących
w pracy organów i struktur korporacyjnych a nie będących pracownikami PAN,
- rozwaŜenia celowości utrzymania Gospodarstwa Pomocniczego - Zakładu
Doświadczalnego Jabłonna jako wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- wyodrębnienia działalności związanej z wynajem pomieszczeń w Pałacu Staszica
w odpowiednią formę gospodarki pozabudŜetowej pozwalającą na urealnienie opłat
pobieranych od uŜytkowników w celu wyeliminowania nieuzasadnionych wydatków
środków budŜetowych,
- doprowadzenia zasad gospodarki finansowej związanej z wynajmem pokoi
gościnnych w stacjach zagranicznych PAN do zgodności z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo budŜetowe,
CZĘŚĆ 39 - AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Przychody
Kontrola wykonania budŜetu w ARR - działającej na zasadach zakładu
budŜetowego - wykazała, Ŝe 2-krotnie zmieniano plan finansowy. Ostateczny plan
finansowy na 1995 r. Prezes ARR zatwierdził dopiero w styczniu 1996 r.
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W porównaniu do planu przed zmianami przychody zostały zwiększone o 55,8%,
a rozchody o 57,1%.
Agencja zrealizowała w 1995 r. przychody w wysokości 457.031 tys. zł. Były
one wyŜsze o 57,6% od określonych ustawą budŜetową, a w porównaniu z rokiem
1994 o 8,2% wyŜsze. Dotacja budŜetowa na działalność bieŜącą wyniosła
240.000,0 tys. zł i była niŜsza o 6,9% od dotacji 1994 r. Natomiast dotacja budŜetowa
na wydatki majątkowe wyniosła 1.340,0 tys. zł i była wyŜsza o 5,9% od dotacji 1994 r.
Przychody z działalności własnej ARR zostały wykonane w kwocie 179.974 tys.
zł i były wyŜsze o 122,9% od uzyskanych w 1994 r. Wzrost był wynikiem zwiększenia
ilości sprzedanych towarów w porównaniu z poprzednim rokiem w tym: pszenicy o
240,5%, Ŝyta o 1.227,7%, mięsa o 120,7% i cukru o 491,3%. Analiza planowanych i
zrealizowanych przychodów własnych Agencji wskazuje na znaczne ich zaniŜanie na
etapie planowania. W planie finansowym na 1995 r., przekazanym Ministrowi
Finansów w sierpniu 1994 r. ustalono dochody własne w kwocie 50.000 tys. zł,
natomiast wykonanie wyniosło 179.974 tys. zł, tj. ponad 3,5-krotnie więcej.
ZastrzeŜenia kontroli budziło wystąpienie Prezesa Agencji do Ministerstwa
Finansów o dotację na inwestycje w pełnej, określonej ustawą budŜetową kwocie, bez
ujawnienia faktu, iŜ dysponował wówczas kwotą blisko 750,0 tys zł umiejscowionych
na bankowym rachunku inwestycyjnym, nie wykorzystaną w latach ubiegłych.
Rozchody
Rozchody Agencji w 1995 r. wyniosły 274.834 tys. zł i były wyŜsze o 183,5%
od zapisanych w ustawie budŜetowej, a w porównaniu z 1994 r. o 52,2% wyŜsze.
W strukturze rozchodów największymi pozycjami były: usługi niematerialne (wydatki
na przechowywanie zapasów) w kwocie 120.709 tys. zł, usługi materialne (głównie
koszty transportu i spedycji, telekomunikacyjne) 19.428 tys. zł, straty nadzwyczajne
26.621 tys. zł oraz podatek VAT 15.618 tys. zł.

Największy wzrost w stosunku do 1994 r. nastąpił w grupie wydatków
związanych z interwencją rynkową i utrzymaniem rezerw państwowych: podatku VAT
o 400,0%, wydatków na materiały i wyposaŜenie o 110,9%, usług materialnych
o 96,0%, usług niematerialnych o 53,8%. Było to spowodowane większymi zakupami,
przede wszystkim cukru i mięsa wieprzowego oraz kosztami utrzymania zapasów.
W porównaniu z 1994 r. stan zapasów zwiększył się wartościowo o 39,9%. Wysoka
była równieŜ dynamika wydatków na wynagrodzenia osobowe, które wzrosły ogółem o
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50,8% w porównaniu z 1994 r. Zwiększyły się takŜe o 42,9% nagrody z zakładowego
funduszu nagród.
Zatrudnienie i płace w Agencji Rynku Rolnego przedstawia poniŜsza tabela:
w zł
Rzeczywiste zatrudnienie
1994 r.
1995 r.
1
2
219

238

Przeciętna miesięczna płaca
1994 r.
1995 r.
3
4
686

949

2/1
[%]
5

4/3
[%]
6

109

138

Wydatki majątkowe Agencji w 1995 r. wyniosły 1.326 tys. zł, co stanowiło 99%
planu. Były one wyŜsze od poniesionych w 1994 r. o 742,3 tys. zł tj. 127%. Na zakup
16 samochodów osobowych wraz z dodatkowym wyposaŜeniem wydano 469 tys. zł, a
na zakup sprzętu komputerowego 512 tys. zł. W porównaniu z 1994 r. na samochody
osobowe wydatkowano o 232,4% więcej, a na sprzęt komputerowy o 60,4% więcej.
Poniesiono równieŜ wydatki nieplanowane w wysokości 149 tys. zł tj. 11% wydatków
ogółem m.in. na zakup 3 central telefonicznych, 5 telefonów komórkowych, 7 sejfów
a takŜe urządzenia do elewatora zboŜowego w Koronowie.
Agencja osiągnęła w 1995 r. zysk netto w kwocie 214.352 tys. zł. Był on
wyŜszy o 4,2% niŜ w poprzednim roku. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego
było moŜliwe dzięki środkom budŜetowym (241.340 tys. zł) i osiągnięciu przychodów
finansowych w kwocie 40.346 tys. zł głównie z odsetek od lokat bankowych,
dywidend i prowizji. Na sprzedaŜy towarów Agencja poniosła stratę w wysokości
61.531 tys. zł. Było to spowodowane głównie sprzedaŜą mięsa na rynku krajowym i na
eksport po cenach, które nie pokrywały kosztów jego zakupu i przechowywania.
Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe w 1995 r. następowała dalsza kumulacja
nie wykorzystanych środków pienięŜnych. Stan posiadanych przez ARR środków na
finansowanie działalności interwencyjnej i rezerw państwowych wynosił na koniec
roku 167.253,0 tys. zł i był wyŜszy o 10% niŜ w 1994 r. Stan środków pienięŜnych na
wyodrębnionym rachunku inwestycyjnym wynosił 1.695,4 tys. zł i był wyŜszy o 42%
niŜ przed rokiem. Do podstawowych przyczyn nadmiaru środków finansowych naleŜy
zaliczyć niedoszacowanie przychodów własnych Agencji i pozostałości środków
pienięŜnych z okresów poprzednich, niepełną realizację preliminowanych zakupów
(szczególnie dóbr inwestycyjnych w latach 1993 - 1994) oraz opóźnienia w zakupach
niektórych asortymentów towarów rolno-spoŜywczych (importowanych zbóŜ, cukru).
Ponadto przyczyną wysokiego poziomu środków pienięŜnych było utworzenie
i utrzymywanie funduszu rezerwowego, zabezpieczającego płynność finansową
Agencji z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych. W 1995 r. następowała kumulacja
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środków tego funduszu, bowiem jego stan na początek roku wynosił 30.494 tys. zł i
wzrósł do 42.788 tys. zł na koniec roku (o 40,3%). Wyniki kontroli wskazują, Ŝe
utrzymywanie funduszu rezerwowego w takiej wysokości było niecelowe.
Zabezpieczał on bowiem na koniec 1994 r. 34,55% kwoty poręczonych kredytów, a na
koniec 1995 r. juŜ 48,30% kredytów. Spłaty zobowiązań Agencji z tytułu poręczeń
kredytowych wyniosły w 1994 r. 8.912 tys. zł, a w 1995 r. 273 tys.zł. W stosunku do
wartości funduszu rezerwowego stanowiło to odpowiednio 29,23% oraz 0,64%.
Jednak środki funduszu pozostawały całkowicie niewykorzystane, bowiem spłaty
poręczeń dokonywano z rachunku bieŜącego Agencji, a nie z rachunków funduszu.
Wyniki kontroli wskazują teŜ na mało efektywne zarządzanie wolnymi
środkami finansowymi. Stwierdzono, Ŝe środki były lokowane w bankach
w formie wkładów krótkoterminowych (7, 14 i 30-dniowych) i utrzymywane przy
niezmienionym oprocentowaniu w okresach przekraczających od 3 do 26 razy umowny
termin lokaty. Dotyczyło to środków funduszu rezerwowego w kwocie 40.646 tys. zł,
które ulokowano na terminy 7 i 14- dniowe w BWR SA oraz
1-miesięczne w BGś SA i utrzymywano w okresie 5 i 6 miesięcy, a takŜe środków
przeznaczonych na rezerwy państwowe w kwocie 40 mln zł, które ulokowano na
terminy 1-miesięczne w BGś SA i utrzymywano w okresie 3 i 5 miesięcy. Lokowanie
środków w formie wkładów krótkoterminowych było uzasadnione moŜliwością
szybkiego ich wycofania z banku bez konieczności zrywania umowy i utraty
oprocentowania. Jednak zmiany i opóźnienia w realizacji prognozowanych zakupów
spowodowały wydłuŜenie faktycznego okresu utrzymywania lokat.
Podkreślenia wymaga utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie kwota
naleŜności Agencji od jej kontrahentów, która na koniec 1995 r. wynosiła
234.381 tys. zł. Kontrola wykazała, iŜ pomimo utworzenia w ARR działu windykacji
i podejmowania działań w celu odzyskania naleŜności na drodze sądowej, poprzez
zawieranie z dłuŜnikami porozumień i układów, kwota wyegzekwowanych naleŜności
zmniejszyła się z 20.973 tys. zł w roku 1994 do 6.198 tys. zł w 1995 r., tj. o 70,5%.
Podstawową przyczyną tego zjawiska jest fakt, Ŝe ponad 55% ogólnej sumy naleŜności
pochodzi z lat 1991-1993, co czyni wątpliwym ich odzyskanie. Ponadto 33 podmioty
gospodarcze, będące dłuŜnikami ARR zostały objęte postępowaniem upadłościowym,
a 6 było w likwidacji.
Według stanu na 31 grudnia 1995 r. Agencja była zaangaŜowana kapitałowo
w 50 spółkach. Wartość udziałów bądź akcji ARR w tych spółkach wynosiła
124.268 tys.zł i wzrosła w 1995 r. o 10% w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1994 r. W ubiegłym roku ARR uzyskała dywidendę za 1994 r. od 11 spółek
w wysokości 1.188 tys.zł.
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Ocena i wnioski
Prezes Agencji Rynku Rolnego zgłosił zastrzeŜenia do protokółu kontroli.
Do dnia zatwierdzenia przez Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli "Analizy
wykonania budŜetu państwa w 1995 r." procedura odwoławcza nie została
zakończona. Ocena wykonania budŜetu Agencji zostanie sformułowana po
zakończeniu postępowania odwoławczego.

CZĘŚĆ 40 - POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
Wykonanie budŜetu i gospodarka finansowa
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w prawie budŜetowym dla zakładów budŜetowych, a dochodem
w roku 1995 była dotacja i przychody z działalności własnej.
Zgodnie z zapisem cz. 40 ustawy budŜetowej na rok 1995 Centrum otrzymało
dotację budŜetową w łącznej kwocie 1.540,0 tys.zł na wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na inwestycje. W stosunku do 1994 r. kwota otrzymanej dotacji była
mniejsza o 2,5 %. Łącznie na wydatki inwestycyjne PCBiC dysponowało w 1995 r.
kwotą 1.694,9 tys.zł, poniewaŜ poza dotacją budŜetową otrzymano 12,4 tys.zł z tytułu
zwrotu nadpłat dokonanych po ostatecznym rozliczeniu zakupów inwestycyjnych.
Pozostałość z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 1995 r. wyniosła natomiast
142,5 tys.zł.
Posiadane środki inwestycyjne wykorzystano w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim na budowę kotłowni i pomieszczeń
hotelowo-gastronomicznych (695,3 tys.zł). Zakupy inwestycyjne w kwocie 724,0 tys.zł
obejmowały głównie uzupełnienie wyposaŜenia Centrum. Przy budowie kotłowni
oraz zakupie zestawu komputerowego zastosowano procedurę przewidzianą w ustawie
z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W ocenie NajwyŜszej Izby
Kontroli wydatki majątkowe dokonane zostały w sposób celowy. Wszystkie zadania
inwestycyjne zlecone do wykonania w 1995 roku zostały zakończone, przyjęte
komisyjnymi protokółami odbioru i wprowadzone na stan majątku Centrum.
Z całokształtu działalności pozabudŜetowej PCBiC osiągnęło w 1995 r. dodatni
wynik finansowy w kwocie 608,7 tys.zł. ZałoŜone w planie przychody - 7900,0 tys.zł zostały faktycznie wykonane w wysokości 11.190,3 tys.zł, tj. w 141,6 %. Podstawową
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pozycją przychodów Centrum były wpływy z działalności podstawowej (usługi
PCBiC) - 10.994,8 tys.zł. Pozostałe wpływy, tj. zyski nadzwyczajne i inne rozliczenia
stanowiły łącznie 195,5 tys.zł.
Plan finansowy Centrum po stronie rozchodów po dokonanych korektach
wyniósł ostatecznie 7.806,0 tys.zł. Faktycznie zaś wydatkowano 10.170,9 tys.zł, tj.
o 30,3% więcej. Było to moŜliwe ze względu na osiągnięcie znacznych
ponadplanowych dochodów. Po uwzględnieniu rezerwy utworzonej na nieściągalne
naleŜności - w kwocie 332,4 tys.zł, pokryciu strat nadzwyczajnych spowodowanych
poŜarem - 16,7 tys.zł oraz doliczeniu wpłaconej do budŜetu nadwyŜki - 514,5 tys.zł,
łączna kwota rozchodów wyniosła 11.034,5 tys.zł, co stanowiło 141,4 % planu po
zmianach.
Zwiększone kwoty wydatków przeznaczono na:
- § 31 - materiały i wyposaŜenie. Wydatkowano 2.224,9 tys.zł wobec załoŜonych
w planie 1.500,0 tys.zł (tj. o 48,3 % więcej). W ramach zakupów dokonano
uzupełnienia wyposaŜenia niektórych laboratoriów i pomieszczeń biurowych,
- § 36 - usługi materialne. Plan wynosił 900,0 tys.zł, a wykonanie 1.261,6 tys.zł,
tj. o 40,2% więcej. Wzrost wydatków wynikał ze sfinansowania kosztów adaptacji
pomieszczeń magazynowych oraz prac remontowych sieci centralnego ogrzewania,
- § 37 - usługi niematerialne. Przekroczenie planu o 50,1% (z 1500,0 tys.zł do
2.251,2 tys.zł) spowodowane zostało wzrostem kosztów poniesionych na realizację
umów zlecenia zawieranych w celu zabezpieczenia merytorycznej działalności
Centrum.
W strukturze wydatków PCBiC (bez rezerwy i nadwyŜki) w 1995 r.
dominowały:
- wynagrodzenia osobowe (§ 11) - 23,94%,
- materiały i wyposaŜenie (§ 31) - 21,87%,
- usługi niematerialne
(§ 37) - 22,13%.

Realizację planu finansowego obrazują dane w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
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1995 r.
BudŜet Wykonapo zmia- nie budnach
Ŝetu
1995 r.

Wykonanie
budŜetu w
1994 r.

wg
ustawy
budŜetowej

2
Przychody

3
4.992

4
5.340

5
7.900

6
11.190

Wydatki
w tym nadwyŜka
budŜetowa
Kol.7 = kol. 3 x 1,278

5.096
69

52.600

7.806

11.034
514

Lp.

1
1.
2.

Wyszczególnienie

Wykonanie budŜetu w
1994r. w
warunkach
1995 r.
7
6.380
6.513

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8
224

9
210

10
142

11
175

217
745

21

141
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Wyniki kontroli wykazały, Ŝe pomimo osiągniętego dodatniego wyniku
finansowego część komórek organizacyjnych nie poprawiła swoich wyników
finansowych w stosunku do 1994 r., a ich działalność za 1995 r. zamknięta została
stratą. I tak na 19 komórek organizacyjnych koszty własne 5 spośród nich kształtowały
się powyŜej osiągniętego dochodu, np.:
- laboratorium chemiczne w Jaśle na swej działalności miało koszty własne wyŜsze
ponad czterokrotnie od dochodów, a osobowy fundusz płac wg § 11 i § 41
w stosunku do kosztów własnych stanowił 70,0 %,
- laboratorium chemiczne w Olsztynie w 1995 r. poniosło koszty, które przewyŜszały
ponad osiemnastokrotnie dochody, a fundusz płac w kosztach własnych stanowił
79,1%, co w istotny sposób wpływało na obniŜenie potencjalnie moŜliwych do
osiągnięcia wpływów PCBiC.
Na koniec 1995 r. zobowiązania PCBiC były niŜsze od naleŜności
o 600,7 tys.zł, tj. o 35,2%. Łączna kwota zobowiązań PCBiC wg stanu na 31 grudnia
1994 r. wyniosła 1.106,3 tys.zł. Zobowiązania wobec budŜetu stanowiły kwotę
w wysokości 552,5 tys.zł, tj. 49,9% ogólnych zobowiązań. Zobowiązania z tytułu
dostaw robót i usług wynosiły 398,6 tys. zł, tj. 36,0 % ogólnych zobowiązań.
NaleŜności PCBiC wyniosły 1.707,1 tys.zł. Największy udział 93,2% stanowiły
naleŜności z tytułu świadczonych usług.
Zgodnie z ustawą budŜetową pierwotna planowana ilość etatów kalkulacyjnych
PCBiC wynosiła 195, natomiast po zwiększeniu limitu - zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 10 października 1995 r.1 - 230. Wykorzystano natomiast 214 etatów
tzn. 93% podwyŜszonego limitu. Udział pracowników merytorycznych w ogólnej
liczbie zatrudnionych stanowił 79,7 %.

1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów
kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany
organizacyjne w 1995 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 596).
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Fundusz płac wg § 11 został wykorzystany w wysokości 2.435,9 tys.zł, co
stanowiło 163,5% w stosunku do kwoty bazowej na 1.01.1995 r. ujętej w ustawie
budŜetowej. PCBiC wykorzystało fundusz wynagrodzeń za 1995 r. poza limitem
w wysokości 408,7 tys. zł, wykorzystując moŜliwości związane z przekroczeniem
dochodów.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Wnioski dotyczyły intensyfikacji starań o poprawę wyników finansowych
jednostek organizacyjnych Centrum.

CZĘŚĆ 41 - OBSŁUGA ZADŁUśENIA ZAGRANICZNEGO
Realizacja budŜetu w części 41 ujęta jest w rozdziale II pkt 4 Analizy.

CZĘŚĆ 42 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH
Dochody
W ustawie budŜetowej z 30 grudnia 1994 r. w cz. 42 - Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych - zaplanowano dochody budŜetowe w kwocie
30 tys.zł. Jako źródło dochodów wskazana została sprzedaŜ miesięcznika
"Kombatant".
Rzeczywiste dochody wyniosły:
w tym:
- ze sprzedaŜy miesięcznika "Kombatant"
- zwroty niewykorzystanych dotacji celowych
- sprzedaŜ 2 samochodów
- sprzedaŜ makulatury

96,3 tys.zł,
34,4 tys.zł,
45,4 tys.zł,
16,4 tys.zł,
0,1 tys.zł.

Całość dochodów budŜetowych zaliczono nieprawidłowo do działu 91 Administracja
Państwowa, podczas gdy część dochodów w kwocie 45,4 tys.zł winna być zaliczona do
działu 89 RóŜna działalność - Stowarzyszenia, bowiem pochodziła ze zwróconych do
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budŜetu państwa niewykorzystanych w dziale 89 środków na realizację przez
stowarzyszenia zadań państwowych.
Wydatki
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła wydatki w cz. 42 - Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w łącznej kwocie 85.213,0 tys.zł. Decyzjami
Ministra Finansów budŜet Urzędu został zwiększony o 23.582,9 tys.zł. Środki te
przeznaczono na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń, finansowanie wynagrodzeń dla
dodatkowych 20 etatów na okres od 1 października do końca 1995 r. oraz na
sfinansowanie zaległych zobowiązań Państwowego Funduszu Kombatantów. Łącznie
przyznano Urzędowi na wydatki budŜetowe kwotę 108.795,9 tys.zł. Wydatki
budŜetowe wyniosły 85.688,4 tys.zł. Plan wydatków budŜetowych po zmianach został
wykonany w 78,8%.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Część ogółem
1. dział 91
1.1. rozdz. 9111
2 dział 89
2.1. rozdz. 8995
3. dział 86
3.1. rozdz. 8693

1995 r.
WykonaBudŜet po Wykona-nie nie budzmia-nach
bud- Ŝetu Ŝetu w
1995 r.
1994r. w
warunkach
1995 r.
3
4
5
6
7
67.592,0 85.213,0 108.795,9
85.688,4
86.382,6
2.938,0 3.223,0
3.805,9
3.873,5
3.754,8
2.938,0 3.223,0
3.805,9
3.873,5
3.754,8
Wykonanie
budŜe-tu
w 1994
r.

1.654,0
1.654,0

wg
ustawy
budŜetowej

1.990,0
1.990,0

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8
126,8
131,8
131,8

9
100,5
120,2
120,2

10
78,8
78,8
101,8

11
99,2
103,1
103,1

1.990,0
1.990,0

1.989,2
1.989,2

2.113,8
2.113,8

120,3
120,3

99,9
99,9

99,9
99,9

94,1
94,1

63.000,0 80.000.0 103.000,0
63.000,0 80.000,0 103.000,0

79.825,7
79.825,7

80.514,0
80.514,0

126,7
126,7

99,8
99,8

77,5
77,5

99,1
99,1

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą budŜetową w trzech działach:
- 91 - Administracja państwowa,
- 89 - RóŜna działalność - Stowarzyszenia,
- 86 - Opieka społeczna (dotacja dla Państwowego Funduszu Kombatantów).
Na wydatki w dziale 91 Administracja państwowa Urząd otrzymał, po
korektach pierwotnego planu, środki budŜetowe w wysokości 3.805,9 tys. zł. W ciągu
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roku 1995 wydatkowano 3.873,5 tys. zł, a zatem plan wydatków został przekroczony
o 67,6 tys. zł (1,8%).
Przekroczenie wydatków nastąpiło w wyniku:
- dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.10.1995 r.
- rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnychm środków i limitów na
wynagrodzenia, przeznaczonej na nieprzewidziane zmiany organizacyjne w 1995 r.
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.10.1995 r. przyznającego
Urzędowi środki dla dodatkowych 20 etatów,
- przyznania Ŝołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska słuŜbowe
w jednostkach organizacyjnych poza MON (11 etatów w Urzędzie) dodatkowych
środków na wynagrodzenia, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia
27.10.1995 r.
W 1995 r. 1,8% ogółu wydatków budŜetowych stanowiły wynagrodzenia
(§§ 11, 17), na które wydatkowano 1.982,0 tys.zł, tj. o 586,0 tys.zł więcej niŜ w 1994 r.
(wzrost o 42%).
Przeciętna płaca miesięczna wynosiła 1.192 zł brutto. Przeciętna liczba
zatrudnionych w Urzędzie w 1995 r. wyniosła 139 osób, tj. o 13 osób więcej
niŜ w 1994 r., zaś ilość etatów kalkulacyjnych wynosiła 159, tj. o 20 etatów
kalkulacyjnych więcej niŜ w 1994 r.
Na zwiększenie ilości etatów kalkulacyjnych miało wpływ między innymi
przyznanie (zgodnie z wyŜej wymienionym Rozporządzeniem RM z dn. 10.10.1995 r.)
20 dodatkowych etatów na okres od 1 października 1995 r. do 30 czerwca 1996 r. dla
realizacji zadań związanych z przeglądem ok. 300 tys. teczek osób, których
uprawnienia kombatanckie podlegają weryfikacji bądź postępowaniu wyjaśniającemu.
Na wydatki w dziale 89 RóŜna działalność (dotacja na zadania zlecone)
w ustawie budŜetowej przyznano Urzędowi dotację w wysokości 1.990,0 tys. zł,
przeznaczoną na zadania zlecone stowarzyszeniom i związkom kombatanckim oraz
innym organizacjom.
Zlecanie zadań następowało poprzez zawieranie umów. W ciągu 1995 r.
zawarto ich 213, rozdysponowując środki budŜetowe pomiędzy 65 stowarzyszeń
i związków kombatanckich oraz 45 innych organizacji jak: PCK, wydawnictwa,
oficyny, redakcje, społeczne komitety itp.
Z zaplanowanej w dziale 89 kwoty 1.990,0 tys.zł wydatkowano w 1995 r.
1.989,2 tys.zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budŜetu w terminie ustawowym.
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Uwagi dotyczą niedostatecznego nadzoru Urzędu w zakresie gospodarowania
dotacjami przyznawanymi z budŜetu organizacjom kombatanckim na realizację zadań
państwowych. Analiza umów zawartych z Urzędem wykazała, Ŝe 21 stowarzyszeń nie
rozliczyło się z Urzędem w terminie ustawowym tj. do dnia 28.02.1996 r.,
zaś 13 stowarzyszeń nie przysłało rozliczenia do dnia 30.04.1996 r., tj. do dnia
zakończenia kontroli. WyŜej wymienione stowarzyszenia nie rozliczyły się
w ustawowym terminie z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 105,4 tys.zł.
Jednocześnie stwierdzono, Ŝe 7 stowarzyszeń, bez uzgodnienia z Urzędem,
przenosiło według własnego uznania środki na inne zadania, bądź nie realizowało
niektórych zadań wymienionych w umowach.
Urząd jednakŜe nie podejmował działań w celu wyegzekwowania od tych
stowarzyszeń obowiązku sporządzania aneksów w przypadkach odstępstw od umowy,
przewidzianych w § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r.
w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.
Do czasu zakończenia kontroli Urząd nie dopełnił obowiązku opracowania
i wdroŜenia jednolitego planu kont, posługując się starym, częściowo nieaktualnym
planem. Nie została równieŜ opracowana aktualna Instrukcja obiegu i kontroli
dokumentów księgowych, dostosowana do nowych uregulowań prawnych określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stwierdzono nieprawidłowości
nie miały istotnego wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zadłuŜenia PFK m.in. poprzez
ograniczenie wydatków ma zakupy inwestycyjne nowych obiektów,
- opracowania systemu uniemoŜliwiającego korzystanie z ulg kombatanckich przez
osoby nieuprawnione,
- wprowadzenia jednolitego planu kont i opracowania instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów księgowych,
- opracowania nowych zasad przyznawania pomocy socjalnej ze środków PFK
w miejsce Tymczasowych zasad z 1991 r.
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CZĘŚĆ 43 - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 43 - Państwowa Inspekcja Pracy
określono dochody w wysokości 5.300 tys.zł.
Wykonanie dochodów wyniosło 6.946,0 tys.zł, co stanowiło 162,2% wykonania
w 1994 r. i 131% planu.
Na koniec 1995 r. zaległości w realizacji dochodów wyniosły 2.705,7 tys.zł,
w tym zaległości z 1994 r. stanowiły kwotę 1.178,8 tys.zł.
Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa
jednostki Państwowej Inspekcji Pracy jako państwowe jednostki budŜetowe
gromadziły wpływy z orzekanych kar na rachunku bieŜącym - subkonta dochodów
i przekazywały na rachunki bieŜące właściwych urzędów skarbowych.
Grzywny nałoŜone w 1995 r. wyniosły 7.816,3 tys.zł (tj. 162,2% nałoŜonych
w 1994 r.). Wartość grzywien naleŜnych (łącznie z zaległymi z 1994 r.) wyniosła
9.651,6 tys.zł, co stanowiło 157,8% stanu z 1994 r.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 43 - Państwowa Inspekcja Pracy
określono wydatki w wysokości 62.803 tys.zł, co w stosunku do 1994 r. stanowiło 134%. Z kwoty tej przeznaczono na wydatki bieŜące 60.833 tys.zł (w tym:
wynagrodzenia 31.644 tys.zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 tys.zł
i wydatki majątkowe 1.810 tys.zł).
Główny Inspektor Pracy na koniec 1995 r. dokonał zmian w planie budŜetowym
zgodnie z przepisami Prawa budŜetowego, pozostawiając bez zmian ogólną kwotę
wydatków.
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Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
1995 r.
budŜet
po zm.

Wykon.
1994 r.
w war.
1995 r.
7
59.457,4

6:3
%

6:4
%

6:5
%

8
134,9

9
99,9

10
11
100,0 105,5

Lp.

Wyszczególnienie

Wykon.
1994 r.

1

2
część ogółem

3
46.523,8

w/g
wykon.
ustawy
budŜet.
4
5
6
62.803 62.756,7 62.756,7

dział 99
(Administracja
Państwowa)

46.523,8

62.803 62.756,7 62.756,7

59.457,4

134,9

99,9

100,0 105,5

1.1. rozdz. 9911
(Urzędy naczelnych
oragnów władzy i
kontroli)

45.958,3

62.080

58.734,7

135,3 100,0

99,8 105,9

1.2 rozdz. 9914
(Współpraca naukowo
techniczna z zagranicą)

139,1

200

101,5

101,5

177,8

72,9

50,8

100,0

57,1

1.3. rozdz. 9995
(Pozostała działalność)
Kol.7 = kol.3 x 1,278

426,4

523

460,3

460,3

544,9

107,9

88,0

100,0

84,5

1.

62.241 62.194,9

W 1995 r. wydatki w Państwowej Inspekcji Pracy wyniosły 62.756 tys.zł, co
stanowiło 100% planu po zmianach oraz 134,9% wykonania w 1994 r. W ujęciu
realnym wydatki w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. wzrosły o 5,5%.
Na koniec 1995 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Niewykorzystane
środki budŜetowe w kwocie 46,3 tys.zł Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła na
rachunek budŜetu państwa w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa.
Dominującą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi (§§ 11, 17, 21, 41-43), które wyniosły łącznie 49.151,9 tys. zł, tj. 99,9%
planu i 78,3% wydatków ogółem.
Największy wzrost wydatków nastąpił w porównaniu z 1994 r. w pozycji
materiały i wyposaŜenie (§ 31) i wynosił 139,8%, a ich udział w wydatkach
całkowitych wzrósł z 3,4% do 6,0%.
Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy na koniec 1995 r. w przeliczeniu na
pełne etaty wyniosło 1764 osoby (w 1994 r. 1617), przy planowanym 1765 etatów,
w tym w OIP zatrudnienie na koniec roku wyniosło 1607 osób (w 1994 r. - 1470),
a w GIP zatrudnionych było 157 osób (w 1994 r. - 147).
Przeciętna miesięczna płaca wraz z nagrodami wyniosła w Państwowej
Inspekcji Pracy w 1995 r. 1.567 zł i była wyŜsza od płacy w 1994 r. o 22,5%.

6:7
%
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W Okręgowych Inspektoratach Pracy wyniosła 1.552 zł przy wzroście 22,1%,
a w Głównym Inspektoracie Pracy wyniosła 1.723 zł przy wzroście 26,9%.
Ustawa budŜetowa przewidywała na wydatki inwestycyjne środki w wysokości
1.980 tys.zł, a po zmianie budŜetu 2.034 tys.zł. Po uwzględnieniu środków na
rachunku inwestycyjnym na początku roku w wysokości 1.304 tys.zł, zrealizowane
w 1995 r. wypłaty na zadania inwestycyjne wyniosły 3.103 tys.zł. Na koniec 1995 r.
stan środków inwestycyjnych w Państwowej Inspekcji Pracy wyniósł 328 tys.zł.
Stwierdzono, Ŝe na realizowane zadanie inwestycyjno-remontowe w Ośrodku
Szkolenia we Wrocławiu rozpoczęte w 1990 r., Główny Inspektorat Pracy nie posiadał
szczegółowego kosztorysu wydatków dotyczących tej inwestycji oraz nie prowadził
bieŜącego nadzoru merytorycznego nad jego przebiegiem, co było niezgodne z § 4
ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budŜetu
państwa1.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Państwową Inspekcję Pracy. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia z uwagi na
ich niewielkie rozmiary nie miały wpływu na pozytywną ocenę realizacji budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- dokonywania,

przy projektowaniu budŜetu Państwowej Inspekcji Pracy
pogłębionego rachunku spodziewanych dochodów z tytułu kar pienięŜnych przy
uwzględnieniu wielkości wykonania dochodów w roku ubiegłym,

- wdroŜenia systemu skutecznego nadzoru i przeprowadzenie okresowych ocen

dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zwłaszcza modernizacji
obiektów Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu oraz programu komputeryzacji
Państwowej Inspekcji Pracy,
Do wystąpienia NIK, Państwowa Inspekcja Pracy wniosła zastrzeŜenia. Kolegium NIK
uchwałą z dnia 26 czerwca 1996 r. uwzględniło częściowo zastrzeŜenia, pozostawiając
wnioski w brzmieniu jak wyŜej.

CZĘŚĆ 44 - OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
Realizacja budŜetu w części 44 ujęta jest w rozdziale II pkt 4 Analizy.
1

Dz.U. Nr 117, poz. 508.
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CZĘŚĆ 45 - URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Dochody
Urząd w 1995 r. wykonał dochody budŜetu w wysokości 908,9 tys.zł, co
stanowi 102% planowanych dochodów na 1995 r. oraz 95,2% dochodów uzyskanych
w 1994 r.
Wykonanie dochodów przedstawiono w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Dział

1
74

81
83
87
88
89
91
94
97

Wyszczególnienie

2
Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi
komunalne
Szkolnictwo WyŜsze
Kultura i Sztuka
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i wypoczynek
RóŜna działalność24,09
Administracja państwowa
Finanse
RóŜne rozliczenia
OGÓŁEM Cz.45

Ustawa
budŜetowa
na 1995 r.
po zmianach
5

Wykonanie Ustawa
za 1994 rok budŜetowa
na 1995 r.

3

4

Wykonanie
w 1995 r.

6

% wyk.
95/94
6:3

7

% wyk.
1995 r. do
ustawy po
zmianach
1995r. (6:5)
8

4,21

-

-

11,73

278,6

x

99,87
366,53
24,09
25,24
51,71
382,88
954,53

470,00
6,00
10,00
405,00
891,00

470,00
6,00
10,00
405,00
891,00

10,00
0,58
121,59
221,99
0,00
7,71
1,27
534,03
908,90

x
x
121,7
60,6
x
30,5
2,5
139,5
95,2

x
x
x
47,2
0,0
77,1
x
131,9
102,0

Dochody w dziale 97 RóŜne rozliczenia wykonano w 131,9%. Główne źródło
dochodów (534 tys. zł) stanowiły wpływy z tytułu prywatyzacji przedsiębiorstw:
- raty leasingowe Biura Turystyki "Sport-Tourist" Spółka z o.o. w Warszawie
w wysokości 289,7 tys.zł,
- sprzedaŜy 3 zabudowanych działek po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Budowy
Obiektów Sportowych "Polsport" w Zielonej Górze za 244,3 tys.zł.
Wprawdzie UKFiT prowadził działania zmierzające do zbycia na korzystnych
warunkach składników majątkowych po zlikwidowanych w 1991 r. dwóch
przedsiębiorstwach "Polsport" w Koszalinie i Zielonej Górze - to jednak prace te
trwają juŜ kilka lat i do końca 1995 r. nie zagospodarowano wszystkich pozostałych
składników majątkowych.

420

Znaczną część dochodów Urzędu (274,2 tys.zł) stanowiły zwroty dotacji
na zadania państwowe, w tym realizowane przez stowarzyszenia kultury
fizycznej i turystyczne (178 tys.zł) oraz zwrot niewykorzystanych środków
dewizowych, pozostałych na koniec roku w polskich ośrodkach informacji turystycznej
(96,2 tys. zł).
Z tytułu sprzedaŜy wydawnictw promujących turystykę uzyskano 78 tys.zł,
tj. 97,5% planowanych dochodów i były one niŜsze od uzyskanych w 1994 r.
(119,6 tys.zł).
Nieskuteczne były działania Urzędu związane z uzyskaniem planowanych
dochodów z tytułu zwrotu naleŜności z 1991 r. od Funduszu Wczasów Pracowniczych
w wysokości 389,5 tys.zł. Urząd od 5 lat nie zdołał uzgodnić z FWP kwoty naleŜności.
Izba Skarbowa w Warszawie decyzją z dnia 25 stycznia 1996 r. umorzyła
zobowiązanie w wysokości 308 tys.zł. Urząd - bez zasięgnięcia opinii prawnej w ww.
sprawie - nie skorzystał z moŜliwości odwołania się od decyzji Izby Skarbowej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego i mimo stanowiska FWP o "zerowym saldzie
naleŜności", nie podjął próby wyjaśnienia róŜnic w wysokości zobowiązania, lecz
wezwał FWP do zwrotu pozostałej naleŜności (81,5 tys.zł).
Nieskuteczne były równieŜ działania Urzędu w dochodzeniu naleŜności budŜetu
m.in. wobec Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, który wykorzystał
w 1993 r. niezgodnie z przeznaczeniem 96,6 tys.zł dotacji budŜetowej. Do czasu
zakończenia kontroli ww. Związek zwrócił tylko 20 tys.zł.
Wydatki
Wydatki Urzędu w 1995 r. wyniosły 168.712,4 tys.zł, co stanowiło 100,8%
planowanych wydatków na 1995 r. w ustawie budŜetowej po zmianach. Zrealizowane
wydatki stanowiły 99,7% dopuszczalnego poziomu uwzględniającego środki na
dodatkowe podwyŜki wynagrodzeń.
Zwiększeń wydatków, dokonano zgodnie z przepisami art. 46 Prawa
budŜetowego oraz na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3
października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej
sferze budŜetowej w 1995 r.
Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
były zgodne z art. 45 Prawa budŜetowego. Łączna kwota przeniesień wyniosła
1727,0 tys. zł, co stanowiło 1,1% wydatków UKFiT. W porównaniu do lat ubiegłych
liczba i zakres przeniesień planowanych wydatków, dokonanych przez Prezesa UKFiT,
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uległa istotnemu ograniczeniu, co świadczy o poprawie trafności planowania
budŜetowego i realizowaniu programowych celów Urzędu.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Lp.

1
81
8111
8121
83
8311
85
8513
87
8711
8721
8795
88
8825
8826
8851
89
8983
91
9111
9195

Wyszczególnienie

2
Część ogółem
Szkolnictwo wyŜsze
Działalność dydaktyczna
Pomoc materialna dla
studentów
Kultura i sztuka
Muzea
Ochrona Zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury
fizycznej
Stowarzyszenia kultury
fizycznej
Pozostała działalność
Turystyka i wypoczynek
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Ośrodki informacji
turystycznej
Stowarzyszenia turystyczne
RóŜna działalność
Pozostałe wydatki obronne
Administracja państwowa
Jednostki centralne
Pozostała działalność

Wykonanie
1994 r.

wg ustawy
budŜetowej

1995 r.
BudŜet po
zmia-nach

WykonaWykonanie budŜetu
nie
w 1994 r.
w warunkach
1995 r.
6
7
168.712
149.502
62.743
59.221
52.751
50.477

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8
144.2
135,4
133,6

9
107.1
118,0
121,1

10
100,8
102,7
103,1

11
112,9
106,0
104,5

3
116.981
46.339
39.497

4
157.553
53.196
43.550

5
167.332
61.092
51.162

6.842
447
447
22

9.646
500
500
24

9.930
549
549
27

9.992
563
563
27

8.744
571
571
28

146,0
126,0
126,0
122,7

103,6
112,6
112,6
112,5

100,6
102,6
102,6
100,0

114,2
98,6
98,6
96,4

22
50.335

24
73.490

27
74.462

27
74.359

28
64.328

122,7
147,7

112,5
101,2

100,0
99,9

96,4
115,8

10.573

10.190

10.761

10.893

13.512

103,0

106,9

101,2

80,6

38.157
1.605
15.473

61.180
2.120
25.110

60.558
3.143
25.313

60.557
2.909
25.193

48.765
2.051
19.775

158,7
181,2
162,8

99,0
137,2
100,3

100,0
92,6
99,5

124,2
141,8
127,4

5.799

7.755

7.838

7.735

7.411

133,4

99,7

98,7

104,4

7.324
2.350
1
1
4.364
4.349
15

11.720
5.635
3
3
5.230
5.214
16

11.823
5.652
3
3
5.886
5.860
26

11.806
5.652
3
3
5.824
5.802
22

9.360
3.004
2
2
5.577
5.558
19

161,2
240,5
300,0
300,0
133,5
133,4
146,7

100,7
100,3
100,0
100,0
111,4
111,3
137,5

99,9
100,0
100,0
100,0
98,9
99,0
84,6

126,7
188,2
150,0
150,0
104,4
104,4
115,8

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278
Z kwoty 168.712 tys. zł wydatkowano na finansowanie:
- szkolnictwa wyŜszego (AWF-y) 62.743 tys.zł, tj. 37,2% wydatków ogółem,
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 74.359 tys.zł, tj. 44,1% ogółu wydatków,
- zadań w zakresie turystyki 25.193 tys.zł, tj. 14,9% wydatków ogółem.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu (dział 91 Administracja państwowa)
wyniosły 5.824 tys.zł i stanowiły 3,5% ogółu wydatków.
Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w administracji UKFiT w latach 1994-1995
wynosiły:

- zatrudnienie (etaty)

%
1994
1995
1995/1994
---------------------------------------------------------------127,6
135,0
105,8
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- przeciętne miesięczne
(w zł):
a/ wynagrodzenie
b/ wynagrodzenie
osobowe (§11)

943,4
893,4

1228,0
1169,8

130,2
130,9

Urząd w 1995 r. otrzymał dodatkowo 10 etatów kalkulacyjnych. Etaty te w pełni
zostały zagospodarowane. Do realizacji zadań UKFiT angaŜowani byli pracownicy
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie kontroli stwierdzono, iŜ ze środków
tej Fundacji finansowane są koszty 5 - osobowego zespołu jej pracowników,
zajmujących się finansowaniem z dopłat do gier liczbowych zadań związanych ze
sportem dzieci i młodzieŜy. W 1995 r. Fundacja poniosła z tego tytułu koszty
w wysokości 84,4 tys.zł.
Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji wydatków:
1/ W zakresie zamówień publicznych:
- postępowanie o udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego
o wartości 86,8 tys.zł. przeprowadzono w grudniu 1994 r., bez określenia
procedury postępowania i nie dysponując środkami finansowymi na realizację
tego zamówienia,
- zamówienia publiczne na dostawę samochodu osobowego i telefonów
komórkowych zostały udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki,
- na usługi promocyjno-reklamowe dotyczące wydawnictw udzielono zamówień
publicznych na wznowienia wydawnictw o wartości 1.774,3 tys.zł oraz wydanie
nowych o wartości 160,7 tys.zł. Wszystkie zamówienia publiczne na ww. usługi
promocyjno-reklamowe zostały udzielone w trybach nieprzetargowych, tj.
w trybie zamówienia z wolnej ręki (27 przypadków) oraz (1 przypadek) w trybie
negocjacji z zachowaniem konkurencji,
- w ramach przygotowania realizacji zamówienia publicznego Urząd nie dokonał
we własnym zakresie rozpoznania rynku odpowiednio do potrzeb zamawiającego
i nie zbierał wstępnych informacji o potencjalnych wykonawcach zamówienia,
- w sytuacji, gdy oferent - mimo obowiązku - nie złoŜył oświadczenia w sprawie
wymaganych od niego warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych (w przypadku kupna samochodu osobowego) zamawiający nie skorzystał z prawa wynikającego z art. 22 ust. 3 do upewnienia
się odnośnie wiarygodności oferenta,
- oferenci nie zawsze byli informowani o rzeczywistych potrzebach zamawiającego
niezbędnych do przygotowania oferty. Zaproszenia do udziału w konkursie ofert
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na dostawę sprzętu komputerowego nie obejmowały istotnych informacji
(np.:charakterystyki technicznej i ilościowej przedmiotu zamówienia, terminu
realizacji dostaw, kryteriów oceny oferty innych niŜ cena),
- nie uzasadniano podejmowanych decyzji, a w szczególności dotyczących
dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty,
- mimo obowiązku wynikającego z treści art. 74 ustawy o zamówieniach
publicznych (gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 1000 ECU), nie
zawarto umowy w formie pisemnej na kupno samochodu osobowego,
- dokonując zamówień na usługi promocyjno-reklamowe nowych wydawnictw
centralnych wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki i uzasadniono wybór tego
trybu okolicznościami wymienionymi w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy
o zamówieniach publicznych, odnoszącymi się do szczególnego rodzaju usług,
które moŜna uzyskać tylko od jednego dostawcy.
2/ W zakresie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym przyznawanie
dotacji z budŜetu państwa, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy - Prawo budŜetowe,
odbywało się w UKFiT w 1995 r. wg zasad określonych przez Prezesa UKFiT,
wprowadzonych decyzją nr 13 z dnia 9 marca 1995 r. Decyzja nr 13 zawierała
postanowienia sprzeczne z rozporządzeniem RM z dnia 12 sierpnia 1995 r. takie
jak:
- pozostawienie do decyzji dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Urzędu sposobu zlecenia zadania państwowego,
- prawo zleceniobiorcy do wykonywania zadań zleconych przy pomocy
podwykonawców,
a ponadto nie uwzględniała obowiązku dokonywania okresowych ocen przebiegu
ich wykonania i sporządzania sprawozdań dotyczących oceny stanu realizacji
zleconego zadania oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej zleceniobiorcy
dotacji na realizację zleconego zadania. Obowiązek ten wynikał ze
znowelizowanego przepisu art. 41 ust. 2 ustawy - Prawo budŜetowe, który wszedł
w Ŝycie 5 stycznia 1995 r.
Zlecając zadania państwowe po 12 sierpnia 1995 r., UKFiT nie przestrzegała
postanowień rozporządzenia RM dotyczących:
- wzywania jednostki niepaństwowej do uzupełnienia wniosku o realizację zadania
państwowego w przypadku niepełnej treści wniosku,
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- dokonywania oceny przedstawionej we wniosku
państwowego kalkulacji kosztów wykonania zadania,

o

realizację

zadania

- zawierania umów zlecenia w formie pisemnej z jednostką niepaństwową,
- dokonywania okresowej oceny realizacji zadania zleconego,
- treści zawieranych umów zlecenia, które nie obejmowały istotnych postanowień
(np.: szczegółowego zakresu rzeczowego realizowanego zadania, terminu
i miejsca jego realizacji, wzoru dokumentacji umoŜliwiającej okresową ocenę
realizacji zadania, określenia przeznaczenia przychodów uzyskanych przy
realizacji zadania, ustalenia trybu przekazywania zleceniodawcy informacji
o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenia zakresu objętego stałym
nadzorem zleceniodawcy, terminów dokonywania przez zleceniodawcę
okresowej oceny realizacji zadania państwowego).
- niesprawowania nadzoru w zakresie wykonywania zawartej umowy,
a w szczególności nad gospodarowaniem przekazaną dotacją i dokonywanymi
rozliczeniami ustalającymi koszty realizowanego zadania.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe podobnie jak w 1994 r. równieŜ w 1995 r. przy
zlecaniu zadań państwowych stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym organizacjom
Urząd nie przestrzegał zasady wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania, określonej
w art. 42 ust. 1 pkt 4 Prawa budŜetowego.
Zgodnie z art. 50 ustawy budŜetowej Prezes Urzędu został upowaŜniony do
objęcia, w imieniu Skarbu Państwa, akcji Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.,
przez wniesienie aportu rzeczowego w postaci niektórych wierzytelności zniesionego
Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku (CFRTiW) - o łącznej wartości do
kwoty 15 mln zł. Ustalono, Ŝe do czasu zakończenia kontroli (maj 1996 r.) ww. przepis
ustawy budŜetowej nie został wykonany, z tym Ŝe prowadzone są działania
zmierzające do objęcia akcji PART S.A. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe z kapitału
akcyjnego Spółki (1100 tys.zł) aktualnie pozostały zobowiązania w wysokości
110,9 tys.zł oraz naleŜności w wysokości 51,8 tys.zł. Działalność Spółki zakończyła się
wynikiem ujemnym (stratą) w wysokości 547,5 tys.zł za 1994 r. i 379,3 tys.zł za 1995
r.
Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych, która weszła w Ŝycie z dniem 1 listopada 1994 r.1
1

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 r.
Nr 68, poz. 341, 1993 r. Nr 28, poz. 127, 1994 r. Nr 98, poz. 472).
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wprowadzono 20% dopłatę do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez
PP "Totalizator Sportowy" oraz postanowiono, iŜ:
- wpływy z dopłat przekazywane są na rachunek UKFiT,
- wpływy z dopłat przeznacza się wyłącznie na modernizację, remonty
i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród
dzieci, młodzieŜy i niepełnosprawnych,
- Prezes UKFiT przedstawia Sejmowi za okresy półroczne w terminie 30 dni po
upływie półrocza, sprawozdanie z wykorzystania środków pochodzących z dopłat
do gier liczbowych.
Ustawa o grach losowych nie normuje zasad i trybu gospodarowania środkami
uzyskiwanymi z dopłat.
Z danych UKFiT wynika, Ŝe w 1995 r. Urząd dysponował kwotą 116.996 tys.zł
pochodzących z dopłat do gier liczbowych. Na wymienioną kwotę złoŜyły się: środki
pozostałe z 1994 r. (7.290 tys.zł), wpłaty PP "Totalizator Sportowy" (103.408,6 tys.zł)
oraz odsetki bankowe (6.296,6 tys.zł). Na koniec 1995 r. pozostały na rachunku środki
w wysokości 36.685,4 tys.zł. Wykorzystanie środków pochodzących z dopłat do gier
liczbowych w 1995 r. przedstawia poniŜsze zestawienie:
tys. zł
środki zgromadzone
- inwestycje
81.897,2
- sport dzieci i młodzieŜy
29.249,0
- sport niepełnosprawnych
5.841,8
- ogółem
116.996,0

środki wydatkowane
46.372,0
28.792,0
5.146,6
80.310,5

%
56,6
98,4
88,0
68,6

Do czasu zakończenia kontroli nie zostały wykonane prace związane
z rozliczeniem faktycznie zrealizowanych zadań i wykorzystanych środków z dopłat do
gier liczbowych w odniesieniu do sportu dzieci i młodzieŜy. Z rozliczenia dokonanego
w odniesieniu do sportu osób niepełnosprawnych wynika, Ŝe w 1995 r. wykorzystano
4751,0 tys.zł (81,3% zgromadzonych środków) i przypisano do zwrotu 403,3 tys.zł, z
tym, Ŝe podjęto decyzję o zachowaniu przez zleceniobiorców 323,7 tys.zł tytułem
zaliczki na zadania przewidywane w I kwartale 1996 r.
Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe dane dotyczące wydatkowania ww. środków
róŜnią się od przedstawionych przez UKFiT w sprawozdaniu (ze stycznia 1996 r.) dla
Sejmu RP z wykonania zadań przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących
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z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez PP "Totalizator
Sportowy" za rok 1995. RóŜnice dotyczą trzech podstawowych spraw, a mianowicie:
- wielkości wydatków ogółem, które podano w kwocie 108.256,0 tys.zł,
tj. o 27.945,5 tys.zł więcej od faktycznie poniesionych,
- wielkości wydatków na cele inwestycyjne, które podano w wysokości
73.826,0 tys.zł, tj. o 27.454,0 tys.zł więcej od faktycznie poniesionych,
- stanu funduszu na koniec 1995 r., który podano w kwocie 8.933,0 tys.zł,
tj. o 27.752,4 tys.zł niŜszej od faktycznie istniejącego.
Stwierdzone róŜnice w wysokości wydatków spowodowane były błędną interpretacją
przez UKFiT pojęcia "wydatki" oraz niewykorzystywaniem własnej ewidencji
księgowej.
Z ustaleń kontroli wynika równieŜ zasadność ubiegłorocznych uwag NIK
dotyczących relatywnie niskiej wysokości oprocentowania środków finansowych
pochodzących z dopłat do gier liczbowych. Potwierdza to notatka z BIG S.A., w której
stwierdzono m.in., Ŝe oprocentowanie to było korzystne na początku 1995 r. Natomiast
"w ciągu roku 1995 nastąpiły istotne niekorzystne dla wysokości oprocentowania
zjawiska". Nie było zatem właściwe - z punktu widzenia interesów UKFiT - dokonanie
zmiany warunków oprocentowania dopiero z dniem 29 stycznia 1996 r.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, zwracając jednak uwagę na następujące
nieprawidłowości zwłaszcza w zakresie:
- nieprzestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych,
- opóźnionego wdroŜenia i niepełnego przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych
jednostkom niepaństwowym,
- nieprzestrzegania przepisu art. 42 ust. 1 pkt 4 Prawa budŜetowego.
Łączne wydatki UKFiT związane ze stosowaniem ww. przepisów w 1995 r.
wyniosły 67,3 mln zł, co stanowi ok. 40% wydatków ogółem.
Zakres i skala ujawnionych nieprawidłowości były zróŜnicowane, a w porównaniu do
wyników kontroli z roku ubiegłego, relatywnie mniejsze.
Wnioski NIK dotyczyły:
- zintensyfikowania prac zmierzających do zagospodarowania
majątkowych po zlikwidowanych przedsiębiorstwach "Polsport",

składników
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- rozwaŜenia, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, prawnych moŜliwości
rozwiązania problemu pozostałych roszczeń wobec Funduszu Wczasów
Pracowniczych,
- uchylenia decyzji Prezesa UKFiT nr 124 z dnia 28 grudnia 1995 r. oraz zapewnienie
warunków dla pełnego i właściwego stosowania przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych
jednostkom niepaństwowym, w tym zwłaszcza przestrzegania zasad i trybu zlecania
zadań państwowych jednostkom niepaństwowym na podstawie wyboru najbardziej
korzystnej oferty wykonania oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji, a takŜe trybu
dokonywania ocen i sprawowania nadzoru oraz kontroli realizacji zadań zleconych,
- dokonania analizy i oceny zasadności obejmowania przez UKFiT akcji Polskiej
Agencji Rozwoju Turystyki S.A.,
- wdroŜenia zasad gospodarowania zgromadzonymi środkami oraz zapewnienie
prawidłowej i właściwej ewidencji i sprawozdawczości z realizacji zadań
finansowanych z dopłat do gier liczbowych, zwłaszcza w warunkach
przewidywanego utworzenia rachunku środków specjalnych,
- zaniechania angaŜowania do prac i zadań Urzędu pracowników Fundacji Rozwoju
Kultury Fizycznej.

CZĘŚĆ 46 - KRAJOWY URZĄD PRACY
Dochody
Ustawa budŜetowa na rok 1995 przewidywała dochody w kwocie 60 tys.zł,
zrealizowano je w kwocie 83,9 tys.zł, o 35,7% wyŜszej od uzyskanej w 1994 r.
i o 39,8% wyŜszej od planu.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. przewidziano wydatki w kwocie
163.308 tys.zł w całości w dziale 91 Administracja państwowa. Plan ten był o 14,4%
wyŜszy od wykonania 1994 r., które wynosiło 142.714 tys.zł. W wyniku
zrealizowanych w 1995 r. dwóch planowych podwyŜek wynagrodzeń plan podniesiono
o 14,7%, do kwoty 187.323 tys.zł. Faktycznie wydatkowano 193.216 tys.zł., o 35,4%
więcej niŜ w 1994 r., o 18,3% więcej niŜ przewidziano w ustawie budŜetowej i o 3,1%
powyŜej planu po zmianach. Przekroczenie wystąpiło w wynagrodzeniach oraz
pochodnych od nich i było uzasadnione realizacją dodatkowego zwiększenia
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wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej. W pozostałych
klasyfikacji budŜetowej wydatków przekroczeń nie odnotowano.

paragrafach

Realizację wydatków prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

1

2
Część ogółem

WykonaWykowg
Wykona- nie budŜetu w
nanie
ustawy
nie
1994r. w
1994 r.
budŜetowej
warunkach
1995 r.
3
4
5
6
7
2.942.714 4.058.958 4.210.973 4.216.866 3.760.788

1.

dział 86 x/

2.800.000 3.895.650 4.023.650 4.023.650

Lp.

Wyszczególnienie

1995 r.
BudŜet po
zmia-nach

2 dział 91
142.714
2.1 rozdz. 9111
3.089
2.2 rozdz. 9122
261
2.3 rozdz. 1931
34.634
2.4. rozdz. 9134
104.731
Ko. 7 = kol. 3 x 1,278
x/ Dotacja dla Funduszu Pracy

163.308
3.937
250
39.980
119.141

187.323
4.714
197
44.674
137.738

193.216
4.787
197
45.901
142.331

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8
143,3

9
103,9

10
100,1

11
112,1

3.578.400

143,7

103,3

100,0

112,4

182.388
3.948
334
44.262
133.846

135,4
155,0
75,5
132,.5
136.0

118,3
121,6
78,8
114,8
119,5

103,1
101,5
100,0
102,7
103,3

105,9
121,3
58,9
103,7
106,3

Planując budŜet na 1995 r. wydatki inwestycyjne przewidziano w kwocie
3.400 tys.zł, o 39% poniŜej wykonania 1994 r. i tylko dla rejonowych urzędów pracy nie zaplanowano natomiast tych wydatków dla Centrali Urzędu i dla wojewódzkich
urzędów pracy. Planowanie okazało się nietrafne, gdyŜ Centrala Urzędu faktycznie
wydatkowała 293 tys.zł., a wojewódzkie urzędy pracy - 4.283 tys.zł. Brakujące środki
uzyskano w drodze przeniesień z innych paragrafów, głównie z wynagrodzeń
i wydatków rzeczowych oraz kosztem ograniczenia inwestycji w rejonowych urzędach.
pracy. W rezultacie wydatki na inwestycje w całym systemie urzędów pracy
zrealizowano w kwocie 7.885 tys.zł, o 42,1% wyŜszej niŜ w roku 1994 i o 132%
wyŜszej niŜ przewidziano w ustawie budŜetowej.
W 1994 r. Prezes Urzędu podjął 22 decyzje o przeniesieniach wydatków
budŜetowych - wszystkie te decyzje podjęto w zgodzie z dyspozycją art. 45 ust. 3 i 5
ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe.
W załączniku Nr 10 do ustawy budŜetowej na 1995 r. przewidziano dla urzędów
pracy 13.130 etatów kalkulacyjnych, z których wykorzystano średniorocznie 12.858, tj.
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97,9%. W porównaniu z 1994 r. zatrudnienie przeciętne wzrosło o 486 etatów.
Zatrudniano m.innymi 364 kontrolerów legalności zatrudnienia. Dla kontrolerów tych
przeznaczono 500 etatów kalkulacyjnych. Niepełne wykorzystanie tych etatów
wynikało z duŜych wymagań kwalifikacyjnych stawianych osobom zatrudnianym
(74% spośród nich posiada wyŜsze wykształcenie). Etaty te przyznano od początku
1995 r., natomiast słuŜbę kontroli legalności zatrudnienia organizowano dopiero od
maja, a działalność rozpoczęła ona dopiero w lipcu. Opóźnienie to wynikało z późnego
ogłoszenia (dopiero w dniu 13 lipca) wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy
pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami1, do wydania którego
obligował art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu2.
W 1995 r. 51,7% ogółu wydatków budŜetowych stanowiły wynagrodzenia
(w §§ 11-17), na które wydatkowano 99.871 tys.zł., o 40,5% więcej niŜ w 1994 r.,
o 23,4% więcej niŜ planowano i 4,2% powyŜej planu po zmianach. Przyrost kwoty
wynagrodzeń w porównaniu z 1994 r. wynosił 28.809,9 tys.zł. i w 9,6% wynikał
z przyrostu zatrudnienia, a w 90,4% ze wzrostu poziomu płac. Przeciętna płaca
miesięczna wynosiła 647,09 zł, tj. o 35,2% więcej niŜ w 1994 r. (wg limitów
zakreślonych w ustawie budŜetowej i decyzjach rządowych mogła ona osiągnąć
657,57 zł.). Gospodarowanie środkami na wynagrodzenia było oszczędne, o czym
świadczy niewykorzystanie 1.589,1 tys zł, tj. 1,6%, limitu. Oszczędności te, stanowiące
równowartość 208,9 całorocznych etatów kalkulacyjnych, przeznaczono w całości na
inwestycje, zwłaszcza w wojewódzkich urzędach pracy.
W 1995 r. urzędy pracy zapłaciły na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2.538 zł. z tytułu odsetek za zwłokę w odprowadzeniu składek od wynagrodzeń, przy
czym zwłoka nie wynikała z winy tych urzędów tylko z trwającej 2-3 dni procedury
bankowej. W sprawie nienaliczania odsetek w takich przypadkach Urząd podjął
negocjacje z Centralą ZUS, które do 10.05.96 r., tj. do czasu zakończenia kontroli, nie
zostały zakończone.
Nadzór nad realizacją wydatków budŜetowych przez jednostki podległe Urząd
sprawował poprzez dokonywanie kwartalnych analiz i ocen, tj. w sposób zgody
z dyspozycją art. 39 ust. 2 Prawa budŜetowego. Całość wydatków prawidłowo
wykazano w sprawozdaniach przekazanych Ministerstwu Finansów.
Wydatki Centrali Urzędu w ustawie budŜetowej przewidziano na poziomie
3.937 tys.zł., tj. o 27,5% wyŜszym od wykonania 1994 r. W celu sfinansowania
1
2

Dz.U. Nr 81, poz. 408.
Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1.
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planowych podwyŜek wynagrodzeń plan zwiększono o 19,7%, do kwoty 4.714,1 tys.zł.
Faktycznie wydatkowano 4.786,6 tys. zł., o 55% więcej niŜ w 1994 r., o 21,6% więcej
niŜ przewidziano w ustawie budŜetowej i 1,5% powyŜej planu po zmianach.
Przekroczenie było uzasadnione, gdyŜ wynikało z realizacji dodatkowego
podwyŜszenia wynagrodzeń z dniem 1 października 1995 r.

W wydatkach ogółem 44% stanowiły wynagrodzenia, na które wydatkowano
2.105,8 tys.zł., o 49,7% więcej niŜ w 1994 r. i 2,4% powyŜej planu po zmianach.
Przyrost kwoty wynagrodzeń w porównaniu z 1994 r. wynosił 699,3 tys.zł. i w 44,7%
wynikał z przyrostu zatrudnienia, głównie wskutek powołania Biura Migracji
Zarobkowej oraz Biura Kontroli Legalności Zatrudnienia, a w 55,3% ze wzrostu płac.
Przeciętna płaca miesięczna wynosiła 1.312 zł i w porównaniu z 1994 r. wzrosła
o 237 zł, tj. o 22,1%. Spośród planowanych 160 etatów kalkulacyjnych wykorzystano
średniorocznie 132, tj. 82,5%.
Na pochodne od wynagrodzeń (w §§ 44 i 42) wydatkowano 949,1 tys.zł., co
stanowiło 19,8% ogółu wydatków. Kwota wydatkowana była wyŜsza o 53,5% niŜ
w 1994 r. Składki na FUS i Fundusz Pracy regulowano prawidłowo.
Na zakupy towarów i usług (§§ 28-37) wydatkowano łącznie 1319,6 tys.zł,
tj. 27,6% ogółu wydatków, tj. o 35,8% więcej niŜ w 1994 r. ale o 15% mniej niŜ
planowano w układzie wykonawczym.
W zakresie usług materialnych najbardziej znaczącą pozycję stanowiły opłaty za
usługi pocztowo-telefoniczne w kwocie 171,8 tys.zł.
Z wydatków na usługi niematerialne 73,7% stanowiły koszty szkoleń
i konferencji w kwocie 414,5 tys.zł.
Na inwestycje wydatkowano 292,9 tys.zł (6,1% ogółu wydatków),
dziesięciokrotnie więcej niŜ w 1994 r. W ramach tych wydatków zakupiono przede
wszystkim w sprzęt komputerowy dla uruchomionego w grudniu ub.r. Centrum
Informacji Zawodowej oraz z zakupu samochodu osobowego Lancia za 78,7 tys.zł.
Wydatki na współpracę naukowo-techniczną i gospodarczą z zagranicą
zrealizowano w kwocie 197,3 tys. zł, tj. o 24,4% niŜszej niŜ w 1994 r. i o 21,1%
niŜszej od planowanej, finansując m.in. 36 podróŜy zagranicznych. Rozliczeń podróŜy
dokonywano prawidłowo natomiast w 9 przypadkach rozliczenia były nieterminowe.
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujęte
są w rozdziale IV pkt. 5 Analizy.
Ocena i wnioski
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Krajowy Urząd Pracy. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie miały
wpływu na wykonanie budŜetu Urzędu i zostały usunięte w wyniku przekazanych
wniosków pokontrolnych.
Wnioski NIK dotyczyły:
- opracowania i wdroŜenia planu działań nadzorczych mających na celu
wyeliminowanie nieprawidłowości powstałych w toku przyznawania poŜyczek
z FP, a takŜe zwiększenie skuteczności ich windykacji,
- egzekwowania kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania robót
i usług określonych w umowie;
- zwiększenia nadzoru nad windykacją naleŜności Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
prowadzoną przez Pełnomocników Funduszu dyrektorów WUP,
- przestrzegania obowiązku sporządzania sprawozdania Rb-30 o dochodach
i wydatkach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z wyŜej
cytowanym zarządzeniem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1992 r. w
sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budŜetowej.

CZĘŚĆ 47 - KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dochody
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji osiągnęła dochody w kwocie 7.784 tys.zł,
tj. 116,2% planowanych.
Osiągnięte w 1995 r. dochody były niŜsze o 6.644 tys.zł, tj. o 46,1%
w porównaniu do dochodów osiągniętych w 1994 r. i pochodziły z:
-

wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych (§ 43) 46 tys.zł,
opłat koncesyjnych (§ 64) 7.102 tys.zł,
róŜnych dochodów (§ 77) 7 tys.zł,
odsetek (§ 81) 629 tys.zł.

Według stanu na 31 grudnia 1995 r. w realizacji przez Krajową Radę naleŜności
budŜetu państwa występowały zaległości na kwotę 1.270 tys. zł. Zaległości dotyczyły
opłat za udzielone 21 podmiotom koncesje.
Wydatki
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys. zł
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Lp.

Wyszczególnienie

1

2
część ogółem
1.
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1.1. rozdz. 9911
1.2 rozdz. 9995
Kol. 7 = kol. 3 x 1,278
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4
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5
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6.855
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6:3
%

6:4
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6:5
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8
156,5
156,5
156,6
126,3

9
87,7
87,7
87,7
85,7

10
87,7
87,7
87,7
85,7

11
122,4
122,4
122,5
100,0

W ustawie budŜetowej na 1995 r., w części 47 - Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, po
stronie wydatków ustalona została kwota 9.570 tys.zł, w tym:
- rozdział 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 9.542 tys.zł,
- rozdział 9995 - Pozostała działalność (poz. wydatki bieŜące jednostek budŜetowych)

- 28 tys. zł.
Wydatki z rozdziału 9911 zaplanowane zostały w następujących pozycjach
i kwotach:
- świadczenia pienięŜne na rzecz osób fizycznych 4 tys. zł,
- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych 7.868 tys. zł,
- wydatki majątkowe 1.670 tys. zł.

Zrealizowane w 1995 r. wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyniosły
łącznie 8.392 tys. zł, co stanowiło 87,7% poziomu przewidzianego w ustawie
budŜetowej. W stosunku do wydatków w 1994 r., wydatki Krajowej Rady w 1995 r.
były wyŜsze o 3.028 tys. zł, tj. o 56,5%.
W strukturze wydatków główną pozycję stanowiły wynagrodzenia - 35,9%,
składki na ubezpieczenia społeczne - 16,9%, wydatki majątkowe - 12,8%, usługi
niematerialne - 12,6%.
Wykonane wynagrodzenia osobowe członków i pracowników Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji stanowiły kwotę 3.003 tys. zł, w tym:
- wynagrodzenia w § 11 stanowiły kwotę - 2.916 tys. zł, tj. 98,7% planu,
- wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród - § 17 - stanowiły kwotę - 87 tys.zł,

tj. 69,6% planu.
Ogółem wykonane wynagrodzenia stanowiły 97,2% planu i były wyŜsze
o 90,5% od kwoty wynagrodzeń w 1994 r.
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 128 etatów i było wyŜsze o 17,4% od
przeciętnego zatrudnienia w 1994 r., lecz niŜsze od planu etatów kalkulacyjnych
(160 etatów).
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DuŜy udział w wydatkach KRRiTV stanowiły składki na ZUS i Fundusz Pracy 1.414 tys. zł, które w porównaniu do 1994 r. wzrosły o 95,0%.
Wydatki majątkowe Krajowej Rady przewidziane w ustawie budŜetowej na
1995 r. zrealizowane zostały w 64,1% (kwota 1.070 tys. zł).
Ze zgromadzonej w 1995 r. na rachunku inwestycyjnym kwoty wydatkowano na
zakup środków trwałych 51,1% (566,6 tys. zł), a 48,9% pozostawiono na tym rachunku
na 1996 r.
Pomimo realizacji wydatków w kwotach, które nie przekraczały wielkości
określonych w ustawie budŜetowej na 1995 r. i przestrzegania obowiązujących zasad
gospodarki finansowej, kontrola wykazała nieprawidłowości, a mianowicie:
- KRRiTV do chwili obecnej nie posiada jednej stałej siedziby. Pomijając liczne
niedogodności i utrudnienia sytuacja taka powoduje znaczne zwiększenie wydatków
ponoszonych w związku z koniecznością najmu pomieszczeń. W 1995 r. koszty
najmu wyniosły ogółem 637 tys. zł i w porównaniu do 1994 r. wzrosły o 78,5%,
- wykazane w trakcie ubiegłorocznej kontroli NIK nieprawidłowości
w gospodarowaniu funduszem dyspozycyjnym nie zostały przez KRRiTV
wyeliminowane. Utrzymywanie klauzuli poufności w stosunku do funduszu
dyspozycyjnego nie znajduje umocowania w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej1. Pozbawienie głównej
księgowej budŜetu moŜliwości sprawowania nadzoru nad wydatkami ponoszonymi
z funduszu dyspozycyjnego jest niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych
księgowych budŜetów, jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
i gospodarstw pomocniczych,
- nieprzestrzeganie procedur przewidzianych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. KRRiTV dokonując zakupów inwestycyjnych
o wartości przekraczającej 1.000 ECU w 5 przypadkach udzieliła zamówienia
z wolnej ręki pomimo, iŜ nie zachodziła Ŝadna z przesłanek wymienionych w art. 71
ust. 1 ww. ustawy. Ponadto w 3 przypadkach udzielając zamówienia w trybie
zapytania o cenę KRRiTV zwróciła się do mniej niŜ 4 dostawców, co stanowiło
naruszenie art. 67 ustawy jw. Kolejnym naruszeniem cytowanej ustawy (art. 15
ust. 1) był zakup samochodu osobowego Lancia Kappa, którego wartość
przekraczała 20 tys. ECU. Niezgodne z ww. ustawą działania Krajowej Rady
dotyczyły równieŜ zakupu sprzętu komputerowego, gdzie w trakcie postępowania
1

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej (Dz.U. Nr 40, poz. 271; 1989
r. Nr 34, poz. 178; 1990 r. Nr 34, poz. 198).
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przetargowego nie traktowano na równych prawach podmiotów ubiegających się
o zamówienie publiczne, czym naruszono art. 16 ustawy o zamówieniach
publicznych,
- brak realnego planowania struktury wydatków inwestycyjnych. Plan na 1995 r.
przewidywał wydatki inwestycyjne w wysokości 1.670 tys. zł, z czego zrealizowano
zakupy na ogólną kwotę 566,6 tys. zł, tj. 34%. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe mimo
niezrealizowania 59,3% planu zakupów inwestycyjnych, w pozycji zakup
samochodów osobowych przekroczono plan o 110%,
- brak spójności zapisów umowy, zawartej 15 grudnia 1995 r. z firmą CROSS, której
przedmiotem była sprzedaŜ sprzętu komputerowego. Znajduje to wyraz m.in. w tym,
Ŝe § 2 ww. umowy ustala cenę oferowanego sprzętu na 554,1 tys.zł (łącznie
z podatkiem VAT) a § 3 pkt 1 stanowi, iŜ cena, o której mowa w § 2 płatna jest
w terminie 7 dni od daty wpływu faktury za dostawę i podpisanego przez obydwie
strony protokołu odbioru, zaś pkt 2 § 3 mówi, Ŝe "Ceny zostaną przeliczone na
złotówki po kursie NBP - dewizy sprzedaŜ z dnia wystawienia faktury",
- przy rozliczaniu pobranych zaliczek, zarówno w przypadku delegacji krajowych jak
i zagranicznych występowały opóźnienia. Opóźnienia te wystąpiły przy rozliczaniu
26% delegacji krajowych i 19,7% delegacji zagranicznych a w skrajnych
przypadkach wyniosły 39 dni (krajowe) i 95 dni (zagraniczne).
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budŜetu przez
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Stwierdzone w toku kontroli
nieprawidłowości, z uwagi na ich rozmiary i skalę, nie miały jednak istotnego
wpływu na stopień realizacji ustawy budŜetowej.
Wnioski NIK dotyczyły:
- podjęcia działań zmierzających do uzyskania stałej siedziby z zasobów Skarbu
Państwa,
- przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r.
w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budŜetów, jednostek
budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych, zwłaszcza
w zakresie kontrolowania legalności wydatków ponoszonych z funduszu
dyspozycyjnego,
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- przestrzegania procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych,
a w szczególności stosowania właściwego trybu przy udzielaniu zamówień
o wartości powyŜej 1.000 ECU,
- właściwego planowania wydatków inwestycyjnych,
- naleŜytego zabezpieczenia interesów Skarbu państwa w zawieranych umowach
cywilnoprawnych.

CZĘŚĆ 48 - KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

Dochody
Dochody budŜetowe w części 48 - KBN określone w ustawie budŜetowej na
1995 r. w wysokości 15.602 tys.zł (w tym 15.000 tys.zł w dziale 77 - Nauka i 602 tys.zł
w działach 89 i 91) wykonane zostały w kwocie 16.157 tys.zł, tj. w 103,6%. Główny
udział w tych dochodach stanowiły naleŜności byłego Centralnego Funduszu Rozwoju
Nauki i Techniki (CFRNiT) w wysokości 12.608 tys.zł, tj. 84% planowanych.
W dziale 77 - Nauka wystąpiły w 1995 r. nie planowane dochody w łącznej
kwocie 2.919,4 tys.zł, w tym:
rozdz. 7711 w kwocie 6,1 tys.zł (zwroty nie wykorzystanych środków na inwestycje),
rozdz. 7712 w kwocie 760,4 tys.zł (wpływy z rozliczenia projektów badawczych 752,6 tys.zł i sprzedaŜy wyników - 7,8 tys.zł),
rozdz. 7713 w kwocie 129,6 tys.zł (zwrot przez Hutę Katowice - po kontroli
przeprowadzonej przez NIK - kwoty 35,9 tys.zł, wpływy z rozliczeń
umów - 74,4 tys.zł, odsetek - 11,3 tys.zł i sprzedaŜy wyników 8,1 tys.zł),
rozdz. 7714 w kwocie 1.137,5 tys.zł (zwrot nie wykorzystanych środków na realizację
współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą - 1.134,3 tys.zł
oraz odsetek 3,2 tys.zł),
rozdz. 7715 w kwocie 885,8 tys.zł (zwrot nie wykorzystanych środków na działalność
ogólnotechniczną i wspomagającą badania - 716,8 tys.zł, wpływy z tytułu
sprzedaŜy wyników - 3,8 tys.zł oraz odsetek - 165,2 tys.zł).
W dziale 91 - Administracja państwowa dochody planowane w wysokości
600 tys.zł wykonane zostały w kwocie 630,5 tys.zł, tj. w 105%.
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W dziale 89 - RóŜna działalność planowane dochody w wysokości 2 tys.zł nie
zostały wykonane.

Wydatki
Wydatki po zmianach w wysokości 1.446.943 tys.zł wykonane zostały w kwocie
1.446.883 tys.zł, tj. w 99,9%, z tego wydatki bieŜące w kwocie 1.240.969 tys.zł, tj. w
99,9% planowanych, a inwestycyjne w kwocie 205.914 tys.zł, tj. 100% planowanych.
Wydatki w dziale 77 - Nauka, w ustawie budŜetowej określone zostały w wysokości
1.436.918 tys.zł, i zwiększone z rezerwy budŜetowej do wysokości 1.437.568 tys.zł,
z tego na wydatki bieŜące 1.262.063 tys.zł, a na wydatki inwestycyjne 175.505 tys.zł.
Przewodniczący Komitetu dokonał - na podstawie ustawy - Prawo budŜetowe zmian w budŜecie KBN (w dziale 77) zmniejszając wydatki bieŜące do kwoty
1.231.964 tys.zł, tj. o 2,4% i zwiększając wydatki inwestycyjne do kwoty
205.604 tys.zł, tj. o 17,1%.
Wydatki w dziale 77 - Nauka (plan po zmianach) wykonane zostały w 99,9%,
w tym wydatki inwestycyjne w 100%.
Wydatki w dziale 89 - RóŜna działalność zaplanowane w wysokości 1 tys.zł,
wykonane zostały w kwocie 972,80 zł, tj. w 97,3%.
Wydatki w dziale 91 - Administracja państwowa w ustawie budŜetowej
przewidziano w wysokości 8.370 tys.zł. Po zmianach wydatki 1995 r. określone
zostały na kwotę 9.485 tys.zł, z tego na wydatki bieŜące 9.175 tys.zł i na wydatki
inwestycyjne 310 tys.zł. Wydatki ogółem w dziale 91 - zrealizowano w 99,6%
(wydatki bieŜące w 99,6% a wydatki inwestycyjne w 100%).
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Część 48 - ogółem
dział 77 - Nauka
rozdz. 7711
rozdz. 7712
rozdz. 7713
rozdz. 7714
rozdz. 7715
rozdz. 7795
dział 89 - RóŜna
działalność
dział 91 - Administracja państwowa

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.

Wykon.
1994 r.

1995 r.
Wykon.
budŜet po
wykon.
1994 r. w
zmianach
war. 1995
5
6
7
1.446.943 1.446.883 1.499.186
1.437.568 1.437.436 1.490.057
948.091
948.091
944.795
226.643
226.606
229.544
140.700
140.700
188.185
28.423
28.407
50.390
93.611
93.532
97.105
100
100
37

3
1.173.072
1.165.929
739.276
179.612
147.250
23.780
75.982
29

wg ustawy
budŜet.
4
1.445.289
1.436.918
944.118
205.000
180.700
12.000
95.000
100

6:3
%
8
123,3
123,3
128,2
126,2
95,6
119,5
127,8
344,8

6:4
6:5
%
%
9
10
100,1 99,9
100,0 99,9
100,4 100,0
110,5 99,9
77,9 100,0
236,7 99,9
98,5 99,9
100,0 100,0

6:7
%
11
96,5
96,5
100,3
98,7
74,8
93,5
96,3
270,3

0,4

1

1

1

0,5

250,0 100,0 100,0

200,0

7.142

8.370

9.374

9.446

9.127

132,3 112,9 100,8
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3.1. rozdz. 9111

6.992

8.170

9.149

9.225

8.936

131,9 112,9 100,8

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji słuŜących potrzebom
badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych (rozdz. 7711 § 73) ustalone w
wysokości 205.604 tys.zł zostały wykonane w 100% planowanych. Na inwestycje
budowlane przeznaczono 50.028 tys.zł, na inwestycje aparaturowe - 91.008 tys.zł oraz
na infrastrukturę informatyczną - 64.568 tys.zł.
Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych1, zwanej dalej ustawą o KBN, środki
finansowe ustalone w budŜecie państwa na naukę są przeznaczone na finansowanie lub
dofinansowywanie inwestycji słuŜących potrzebom badań naukowych lub prac
badawczo-rozwojowych, przy czym zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o KBN środki finansowe są przyznawane przez Komisje Komitetu bezpośrednio
jednostkom naukowym lub jednostkom badawczo-rozwojowym po uprzednim
obligatoryjnym zasięgnięciu opinii właściwego ministra.
Uchwałą Nr 3/93 KBN z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania środków finansowych na inwestycje słuŜące potrzebom badań
naukowych lub prac badawczo-rozwojowych Komitet rozszerzył listę uprawnionych
do finansowania lub dofinansowywania inwestycji o inne podmioty prowadzące
badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe (w ust. 9 pkt 4 kryteriów).
Stwierdzić naleŜy, Ŝe Przewodniczący KBN nie skorzystał z przysługującego mu z mocy art. 5 ust. 5 ustawy o KBN - prawa wstrzymania wykonania uchwały Komitetu
niezgodnej z przepisami ustawy o KBN. W rezultacie w 1995 r. pochodzące ze
środków budŜetowych na naukę środki inwestycyjne były przekazywane podmiotom
(nie uprawnionym), które nie były jednostkami naukowymi i jednostkami badawczorozwojowymi w rozumieniu ustalonym w art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy o KBN. I tak
w 1995 r. przekazano:
- Towarzystwu im. Fryderyka Chopina, na organizację w 1995 r. Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina, środki w kwocie 50 tys.zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokalnej sieci komputerowej.
- Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi środki w kwocie 150 tys.zł
z przeznaczeniem na zakup aparatury do datowania metodą radiowęglową. Środki
w kwocie 14 tys.zł zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, tj. m.in. na
wykonanie prac remontowych.
1

Ustawa z dnia 12 stycznia 1994 r. o utworzeniu KBN (Dz.U. Nr 8, poz. 28; 1993 r. Nr 52, poz. 240; 1995 r.
Nr 30, poz. 152).
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Jednostce badawczo-rozwojowej - Ośrodkowi Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie przekazano środki w kwocie 180 tys.zł z przeznaczeniem
na zakup aparatury naukowej. W ramach tej dotacji 14 tys.zł przeznaczono na zakup
oprogramowania. Było to niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad
gospodarowania środkami z budŜetu państwa przeznaczonymi na naukę2.
Na rachunkach inwestycyjnych dwóch podmiotów pozostawały - według stanu na
31 grudnia 1995 r. - znaczne nie wykorzystane środki inwestycyjne:
- w Towarzystwie im. F.Chopina 45,6 tys.zł, tj. 91,2% dotacji,
- w Ośrodku Badań Naukowych im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie 92,6 tys.zł, tj.
51,4% dotacji.
W załączniku nr 6 do ustawy budŜetowej na 1995 r. przewidziano finansowanie
w części 48 budŜetu państwa dwóch inwestycji centralnych na łączną kwotą
7.625 tys.zł, tj. budowy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (kwotą
3.525 tys.zł) oraz Instytutu Biocybernetyki i InŜynierii Biomedycznej PAN
i Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki w Warszawie(kwotą 4.100 tys.zł).
Termin zakończenia obu inwestycji ustalony na 1995 r. nie został dotrzymany.
Przyczyną były zmiany w pierwotnym przeznaczeniu obiektów związane
z rozszerzeniem zakresu rzeczowego. Inwestycje są kontynuowane w 1996 r., na co
KBN przyznał dodatkowe środki w łącznej kwocie 7.211 tys.zł, w tym dla Instytutu
Biochemii i Biofizyki PAN - 2.000 tys.zł, a dla Instytutu Biocybernetyki i InŜynierii
Biomedycznej PAN - 5.211 tys.zł.
W 1995 r. i 1996 r. Komitet finansował takŜe trzecią inwestycję centralną pn.
budowa Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie,
której termin zakończenia upłynął w 1994 r. W 1995 r. przekazano na tę inwestycję
środki w kwocie 3.500 tys.zł, a w 1996 r. przyznano dotację w kwocie 8.460 tys.zł. W
sprawozdaniu KBN z wykonania budŜetu za 1995 r. - nakłady na tę inwestycję
zaliczono do wydatków aparaturowych.
Wydatki na finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej
z zagranicą, wynikającej z umów międzyrządowych - (rozdz. 7714) ustalone
w wysokości 28.423 tys.zł (w tym 17.435 tys.zł na wymianę osobową i organizację
konferencji międzynarodowych w kraju oraz 10.988 tys.zł na opłacenie składek na
rzecz organizacji międzynarodowych) zostały wykonane w kwocie 28.407 tys.zł, tj.
w 99,9% planowanych.

2

Dz.U. Nr 76, poz. 334.
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Komitet Badań Naukowych rozdysponowywał środki finansowe przeznaczone
na realizację współpracy z zagranicą z naruszeniem przepisów ustawy o KBN,
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczególnych zasad gospodarowania środkami z budŜetu państwa przeznaczonymi na
naukę, a takŜe z naruszeniem uchwał KBN o kryteriach i trybie przyznawania środków
na finansowanie tej współpracy. Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy o KBN
środki na finansowanie współpracy z zagranicą są przyznawane przez Komisje
Komitetu (będące organami KBN) bezpośrednio jednostkom naukowym lub
jednostkom badawczo-rozwojowym. Komisje - zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 2
ustawy o KBN - zatwierdzają wnioski zespołów Komisji Komitetu w sprawie podziału
środków pomiędzy jednostki - podejmując stosowne uchwały, a od uchwał Komisji
przysługuje jednostkom odwołanie do Komitetu w terminie 14 dni od zawiadomienia
o nich. Stwierdzono, Ŝe w 1995 r. Komisje Komitetu Badań Naukowych nie
realizowały tych obowiązków. Dodać naleŜy, Ŝe na posiedzeniach w dniu 13 czerwca
1995 r. Komisje - na wniosek urzędu KBN - upowaŜniły Przewodniczącego KBN
(w głosowaniu większością głosów) do podejmowania w ich imieniu decyzji w
sprawie przyznawania jednostkom środków finansowych - w okresie przerwy
pomiędzy posiedzeniami Komisji.
Ustalono, Ŝe do czasu czerwcowych posiedzeń obu Komisji przyznano
i przekazano 27 podmiotom - na podstawie niezgodnych z obowiązującymi przepisami
ustawy o KBN decyzji Przewodniczącego KBN - łącznie 10.200,8 tys.zł
(z przeznaczeniem na składki na rzecz organizacji międzynarodowych), tj. 35,5%
ogółu środków przyznanych i przekazanych w całym 1995 r. na współpracę
z zagranicą i 90,3% środków przyznanych i przekazanych w tym roku na opłacenie
składek na rzecz organizacji międzynarodowych.
Przedstawiona powyŜej zmiana trybu przyznawania środków na finansowanie
współpracy z zagranicą była sprzeczna z ustawą o KBN i pozbawiła jednostki naukowe
i jednostki badawczo-rozwojowe przewidzianej w ustawie - w art. 10 ust. 2 pkt 2 moŜliwości odwoływania się od negatywnych dla nich rozstrzygnięć.
Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o KBN środki na finansowanie współpracy
naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, wynikającej z umów międzyrządowych
są przyznawane bezpośrednio jednostkom naukowym i jednostkom badawczorozwojowym. Jednocześnie z treści § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów
wynika, Ŝe środki na wymianę osobową związaną z realizowanymi badaniami
naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi oraz na organizowanie w kraju
konferencji międzynarodowych przyznawane są podmiotom określonym w umowach
międzyrządowych lub w protokółach do tych umów, a składki na rzecz instytucji
międzynarodowych przekazywane są bezpośrednio przez Komitet na konta tych
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instytucji. Stwierdzono, Ŝe powyŜsze przepisy były w KBN systematycznie naruszane i
tak: w 1995 r. według stanu na 31 grudnia przekazano jednostkom, urzędom
administracji państwowej, PAN i innym podmiotom - decyzjami Przewodniczącego
KBN - na opłacenie składek na rzecz organizacji międzynarodowych łączną kwotę
11.299,9 tys.zł, w tym dla urzędu KBN kwotę 190,1 tys.zł, tj. 1,7% ogółu środków na
składki.
W ogólnej kwocie środków przeznaczanych na finansowanie współpracy
z zagranicą zwiększał się stale udział środków przekazywanych - z naruszeniem
przepisów ustawy o KBN - urzędom administracji państwowej przy równoczesnym
zmniejszaniu się udziału środków przekazywanych jednostkom naukowym
i jednostkom badawczo-rozwojowym. W 1995 r. środki przekazane urzędom
administracji państwowej stanowiły 44,2% przekazanych na współpracę z zagranicą
w tym roku (w 1993 r. - 38,5%, w 1994 r. - 40%).
Krytycznie naleŜy ocenić przekazywanie urzędom administracji państwowej
środków budŜetowych na naukę na finansowanie kosztów wymiany osobowej
z zagranicą, które winny być finansowane z własnych środków budŜetowych - ujętych
w poszczególnych częściach budŜetu państwa. Było to niezgodne z art. 15 ustawy
o KBN oraz niecelowe bowiem jednostki te nie realizowały badań naukowych, a takŜe
prac badawczo-rozwojowych. Podobnie trzeba ocenić przekazywanie środków na
współpracę z zagranicą stowarzyszeniom, towarzystwom naukowym oraz zakładowi
opieki zdrowotnej. Łącznie w 1995 r. przekazano 30 podmiotom nie będącym
jednostkami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi środki w kwocie 13.004 tys.zł,
tj. 45,2% ogólnej kwoty przyznanej i przekazanej z rozdz. 7714 w 1995 r.
W 1995 r. kontynuowana była w KBN - rozpoczęta w 1994 r. - praktyka
przyznawania środków budŜetowych roku bieŜącego do wykorzystania - w okresie do
połowy roku następnego.
Wydatki na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej
badania, a takŜe na dofinansowywanie innych podmiotów działających na rzecz nauki zwanej dalej DOT (rozdz. 7715) zaplanowane w wysokości 93.611 tys.zł wykonane
zostały w kwocie 93.532 tys.zł, tj. w 99,9% planowanych.
W 1995 r. w ramach zadań wyodrębnionych kontynuowana była - rozpoczęta
w 1991 r. - przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki (PFUN) merytoryczna
i finansowa obsługa ogólnopolskiego importu czasopism i innych nośników informacji
- realizowanego na zlecenie KBN i finansowanego ze środków budŜetowych
(rozdz. 7715 - DOT). W 1995 r. KBN przyznał PFUN na ten cel środki finansowe
w kwocie 29 mln zł. W umowie zawartej pomiędzy KBN a PFUN na pokrycie kosztów
realizacji powyŜszych zadań przez Fundację przeznaczono 2% kwoty ogółem, tj. 580
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tys.zł. Stwierdzono, Ŝe do umowy nie została dołączona kalkulacja kosztów obsługi
importu przez Fundację, a KBN nie Ŝądał przed zawarciem umowy przedstawienia
przez PFUN takiej kalkulacji. Jednocześnie ustalono, Ŝe w 1995 r. Fundacja
przekazała 58% kwoty przeznaczonej na import czasopism w tym roku na konto
urzędu Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z przeznaczeniem na dofinansowanie
importu czasopism dla jednostek nadzorowanych przez MEN. Z powyŜszego wynika,
Ŝe Fundacja w tym przypadku pełniła rolę pośrednika w przekazywaniu środków
z KBN do MEN pobierając za tę usługę 2% kwoty przekazanej. W umowie nie została
takŜe uregulowana sprawa przeznaczenia odsetek bankowych od środków finansowych
przekazywanych przez KBN na konto Fundacji. Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe w 1994
r. KBN przypominał w piśmie skierowanym do urzędów naczelnych i centralnych
organów administracji państwowej oraz PAN, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz
WyŜszego Urzędu Górniczego, Ŝe odsetki od kwot DOT na rachunkach sum na
zlecenie stanowią dochody budŜetu państwa.
Zgodnie z treścią § 11 rozporządzenia MF przekazywanie środków finansowych
następuje w okresach miesięcznych stosownie do stopnia realizacji zadań
w poszczególnych miesiącach, chyba Ŝe umowa zawarta z Komitetem stanowi inaczej.
Stwierdzono, Ŝe w 1995 r. - zgodnie z umową zawartą pomiędzy KBN a PFUN środki finansowe przekazano w trzech ratach: 27 kwietnia (14,5 mln zł), 6 lipca
(9,5 mln zł) i 10 lipca (5 mln zł). Z kontroli przeprowadzonej w 1995 r. przez NIK
w Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki wynika, Ŝe w dniu 10 maja 1995 r.
Fundacja ulokowała na trzymiesięcznej bankowej lokacie terminowej kwotę 14 mln zł,
a w dniu 11 lipca 1995 r. na miesięcznej lokacie terminowej kwotę 8,4 mln zł. Według
stanu na 14 sierpnia 1995 r. odsetki od obu lokat wyniosły łącznie ok. 910,8 tys.zł.
W konsekwencji braku precyzyjnego umownego określenia zasad realizacji
przez PFUN przyjętych rozwiązań w zakresie obsługi importu czasopism w 1995 r.
doszło takŜe do przekazania dotacji (ogółem 219,5 tys.zł) jednostkom
nieuprawnionym. I tak np.:
- urzędom naczelnych i centralnych organów administracji państwowej nie
nadzorującym Ŝadnych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych,
jednostkom organizacyjnym tych urzędów oraz państwowym jednostkom
organizacyjnym przekazano łącznie ok. 165,7 tys.zł,
- bibliotekom urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej
przekazano środki w kwocie 53,8 tys.zł.
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Podkreślić naleŜy, Ŝe w latach 1991-1995 Komitet Badań Naukowych przekazał PFUN
na import czasopism i innych nośników informacji ogółem kwotę 97 mln zł.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Komitet Badań Naukowych, pomimo występujących nadal nieprawidłowości.
NajwyŜsza Izba Kontroli uwzględniła przy ocenie poprawę dyscypliny wydatków
i dochodów, w porównaniu do lat ubiegłych.

NajwyŜsza Izba Kontroli wystąpiła o realizację m.in. następujących wniosków
pokontrolnych:
- doprowadzenie do - zapowiadanej przez Przewodniczącego KBN w piśmie do NIK
z marca br. - inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do dostosowania
obowiązujących dotychczas przepisów do obecnych faktycznych warunków
finansowania współpracy z zagranicą,
- zaprzestanie finansowania od 1997 r. współpracy z zagranicą realizowanej przez
naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz przez pozostałe podmioty
- nie będące jednostkami naukowymi a takŜe jednostkami badawczo-rozwojowymi,
- opłacanie składek na rzecz organizacji międzynarodowych - zgodnie
z obowiązującymi przepisami - bezpośrednio przez Komitet Badań Naukowych,
- przestrzeganie ustawowego trybu podziału i przyznawania środków budŜetowych na
finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji słuŜących potrzebom badań
naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, w tym zwłaszcza zaprzestanie
przekazywania środków na inwestycje podmiotom nie będącym jednostkami
naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi,
- kontynuowanie nadzoru i kontroli nad inwestycjami centralnymi finansowanymi ze
środków KBN, w celu zakończenia w 1996 r. prowadzonych trzech inwestycji
centralnych,
- uregulowanie przed podpisaniem umowy a takŜe w przygotowywanej umowie
(z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki) dotyczącej merytorycznej i finansowej
obsługi importu czasopism i innych nośników informacji w 1996 r. następujących
kwestii:
1/ przedstawianie przez PFUN kalkulacji kosztów obsługi importu (począwszy od
1997 r.),
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2/ rozliczanie kosztów obsługi importu zgodnie z przedstawioną kalkulacją
i w oparciu o kopie dokumentów źródłowych (faktur, umów-zlecenia),
3/ przeznaczenia odsetek bankowych od środków budŜetowych przekazanych na
konto PFUN,
4/ przekazywanie PFUN środków budŜetowych na import czasopism w ratach stosownie od stopnia realizacji zadań w poszczególnych okresach - oraz
w terminach zbliŜonych do faktycznego przekazywania jednostkom środków
przez PFUN,
5/ precyzyjne określenie jednostek uprawnionych do otrzymywania środków
budŜetowych na dofinansowanie importu czasopism naukowych i innych
nośników informacji.
Na wniosek NajwyŜszej Izby Kontroli KBN zawarł z PFUN w 1996 r. umowę
uwzględniającą uwagi NIK w tym zakresie, uregulowano zwłaszcza przeznaczenie
odsetek od środków budŜetowych, oraz rozliczanie kosztów obsługi finansowej
importu czasopism, jednak pełna ocena realizacji tego wniosku będzie moŜliwa
dopiero po zakończeniu kontroli wykonania budŜetu za 1996 r.

CZĘŚĆ 50 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Dochody
Ustawa budŜetowa na rok 1995 określiła plan dochodów GUS w wysokości
942,0 tys. zł. Wykonano dochody w kwocie 942,2 tys. zł., tj. 100% wielkości
zaplanowanej oraz 123,9% wykonania za 1994r.
PowyŜsze dochody osiągnięto m.in. z następujących tytułów:
-

ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych (§ 43) uzyskano 682,0 tys. zł,
tj. 72,4% ogółu wykonanych dochodów. W ramach tego paragrafu największy
udział stanowiły dochody związane ze sprzedaŜą produkcji wydawniczej
osiągnięte m.in. przez Zakład Wydawnictw Statystycznych w kwocie 446,0 tys. zł
(tj. 47,3% ogółu dochodów) oraz urzędy statystyczne w kwocie 202,2 tys. zł
(tj. 21,5% ogółu dochodów),

-

wpływy z usług (§ 42) - uzyskano 150,2 tys. zł, tj. 15,9% ogółu osiągniętych
dochodów.

Na koniec 1995 r. zaległości w realizacji naleŜności budŜetowych GUS (w 22
urzędach statystycznych) wyniosły 20,2 tys. zł (tj. 2,1% ogółu osiągniętych dochodów)
i głównie dotyczyły zaległych opłat za czynsz - 11,3 tys. zł. W wyniku kontroli
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stwierdzono, Ŝe działania Głównego Urzędu Statystycznego w celu wyegzekwowania
ww. naleŜności podjęte były z naleŜytą starannością.
Uzyskiwane przez GUS w 1995 r. dochody były przekazywane terminowo na
rachunek budŜetu państwa.
Wydatki
Ustawa budŜetowa na 1995 r. określiła plan wydatków GUS w wysokości
110.537,0 tys. zł. Wykonanie wydatków budŜetowych wyniosło ogółem 141.247,3 tys.
zł, tj. 127,8% kwoty zaplanowanej w ustawie budŜetowej, 99,9% planu po zmianach,
zwiększonego o kwoty przeznaczone na podwyŜki wynagrodzeń do łącznej wysokości
(141.409,3 tys. zł) oraz 141,8% wykonania za 1994 r.
Zmiany dokonywane w toku realizacji budŜetu GUS dokonywane były zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budŜetowe.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Wykonanie
budŜetu
w 1994 r.

1995 r.
wg ustawy BudŜet po
budŜeto- zmianach
wej

4
5
110.537,0 137.584,1

w tys.zł
WykonaWykona- nie budnie
Ŝetu w
6:3 6:4 6:5
budŜetu 1994 r. w
%
%
%
1995 r. warunkach
1995 r.
6
7
8
9
10
141.247,2 127.260,0 141,8 127,8 102,7

6:7
%

2
Część ogółem
1. dział
01
1.1. rozdział 2712

3
99.577,5
5.198,0

6.573,0

7.093,0

7.245,3

6.643,0 139,4 110,2 102,1

109,1

2 dział
2.1. rozdział
2.2. rozdział

66
6711
6712

45.513,5
10.080,2
35.433,3

47.373,0
8.287,0
39.086,0

54.839,2
9.582,4
45.256,8

56.930,9
9.831,6
47.099,3

58.166,3 125,1 120,2 103,8
12.882,5 97,5 118,6 102,6
45.283,8 132,9 120,5 104,1

97,9
76,3
104,0

3. dział
3.1. rozdział

79
8061

40,0

154,0

154,0

154,0

51,1 385,0 100,0 100,0

301,4

4.
4.1.
4.2.
4.3.

dział
rozdział
rozdział
rozdział

89
8934
8995
8983

7.138,8
6.814,8
323,0
1,0

8.494,0
8.133,0
358,0
3,0

21.064,2
20.626,9
434,3
3,0

21.079,4
20.626,0
451,9
1,3

9.123,4
8.709,3
412,8
1,3

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

dział
91
41.687,2
rozdział 9111
12.683,6
rozdział 9122
136,4
27.404,6
rozdział 9131
rozdział 9195
1.384,6
rozdział 9188
78,0
Kol. 7 = kol.3 x 1,278

47.943,0
18.149,0
148,0
28.533,0
1.113,0
-

54.433,7
20.246,4
148,0
32.922,3
1.117,0
-

55.837,6
20.604,1
137,7
33.981,7
1.114,1
-

53.276,2
16.209,6
174,3
35.023,1
1.769,5
99,7

11

110,9

295,3 248,2 100,1
302,7 253,6 99,9
139,9 126,2 104,1
130,0 43,3 43,3

231,0
236,8
109,5
100,0

133,9
162,4
100,9
124,0
80,5
-

104,8
127,1
79,0
97,0
62,9
-

116,5 102,6
113,5 101,8
93,0 93,0
119,1 103,2
100,1 99,7
-
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Środki i limity wydatków na podwyŜki wynagrodzeń oraz na jednorazowe
wypłaty wraz z pochodnymi w kwocie 3.825,1 tys.zł. nie były wprowadzone do planu
wydatków po zmianach, lecz stanowiły uzasadnione przekroczenie planu wydatków.
Struktura wydatków budŜetowych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne
GUS przedstawiała się następująco:
tys/zł

% ogółu wydatków

-

49 urzędów statystycznych

-

101.067,9

(71,5%),

-

Centrala GUS

-

23.402,1

(16,6%),

-

Centralny Ośrodek Informatyki
Statystycznej (COIS)
-

7.853,4

(5,6%),

Zakład Wydawnictw
Statystycznych (ZWS)

6.347,8

(4,5%),

Ośrodek Informatyki
Statystycznej w Radomiu (OIS) -

2.422,0

(1,7%),

Ośrodek Szkolenia Kadr
Statystyki w Jachrance (OSKS) -

154,0

(0,1%).

-

-

W Centrali GUS wydatkowano w 1995 r. kwotę 23.402,1 tys. zł, w tym m.in.
na:
− wynagrodzenia (§11) - 8.659,3 tys. zł, tj. 37,0% ogółu wydatków Centrali,
− nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 21) - 701,2 tys.zł
tj. 3% wydatków,
− materiały i wyposaŜenie (§ 31) -725,6 tys. zł tj. 3,1% wydatków,
− usługi materialne (§ 36) -2.633,4 tys. zł, tj. 11,2% wydatków,
− usługi niematerialne (§ 37)- 2.555,6 tys. zł (tj. 9,6% wydatków Centrali GUS),
w tym m.in. na opłacenie umów zleceń i umów o dzieło osób pracujących przy
badaniach - 356,8 tys. zł.
−

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 41, § 42) 4.505,6 tys. zł,
tj. 19,2% wydatków,

−

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych i zakładów
budŜetowych (§ 72) 2.599,3 tys. zł (tj. 11,0% wydatków Centrali GUS) w tym
m.in. zakup samochodów (3 szt.), sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
centrali telefonicznej, wykonanie niezbędnych prac dotyczących adaptacji budynku
administracyjnego przy ul. 1 -go Sierpnia 21 w Warszawie.
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Stwierdzono niezgodne z prawem i niegospodarne zawarcie z pracownikami
w okresie styczeń - październik 1995 r. przez Główny Urząd Statystyczny (Centrala
GUS) 10 umów zleceń na kwotę 18.956 zł. Czynności określone w umowach
wykonywane były w ramach obowiązków słuŜbowych. Główny Urząd Statystyczny
naruszył swoje wewnętrzne przepisy "Zasady gospodarki środkami na prace
realizowane na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń w GUS".
W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe Główny Urząd Statystyczny przekazał
- w okresie od stycznia do kwietnia 1995 r. - nadzorowanemu Ośrodkowi BadawczoRozwojowemu Statystyki, przed zawartą w dniu 16 maja 1995 r.umową, środki
finansowe w kwocie 350 tys. zł
Wydatki budŜetowe Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w 1995 r.
wyniosły 7.853,4 tys. zł, z czego przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe (§ 11)
2.616,5 tys. zł, materiały i wyposaŜenie (§ 31) - 1.219,0 tys. zł, usługi materialne (§ 36)
- 515,9 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń (§ 41, § 42) - 1.264,1 tys. zł, wydatki na
finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych (§ 72) 1.619,6 tys zł (zakupy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, realizację
umowy na wykonanie sieci lokalnej Centrali GUS, zakup samochodu).
Wydatki budŜetowe Zakładu Wydawnictw Statystycznych w 1995 r. wyniosły
6.347,8 tys. zł, w tym m.in. wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe (§ 11)
1.618,6 tys. zł, materiały i wyposaŜenie (§ 31) - 1.439,2 tys.zł, usługi materialne (§ 36)
- 158,1 tys.zł, pochodne od wynagrodzeń (§ 41, § 42) - 798,8 tys.zł, wydatki na
finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych (§ 72) 2.000,0 tys.zł (zakupy kopiarek, klejarki, zszywarki, bindownicy, maszyny offsetowej,
oprogramowania).
Wydatki budŜetowe GUS realizowane były zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.).
Przeciętne zatrudnienie w 1995 r. w GUS wyniosło 7.455 etatów, tj. 100,8%
w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 1994 r. (7.395 etatów). Wynagrodzenia
ogółem (§§ 11-17) w 1995 r. w GUS wyniosły 61.094,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia
osobowe 57.734,5 tys.zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie w GUS w 1995 r.
wyniosło 682,92 zł, tj. 133,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1994 r.
Zobowiązania budŜetowe resortu GUS (niewymagalne) wg stanu na dzień
31.12.1995r. wyniosły ogółem 738,0 tys.zł.
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Gospodarka pozabudŜetowa
Resort GUS w 1995 r. prowadził gospodarkę pozabudŜetową w następujących
formach:
1) Zakład budŜetowy - Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance,
2) Środki specjalne (działające przy jednostkach budŜetowych),
3) Gospodarstwo pomocnicze - Zakład Obsługi GUS.
Zakład budŜetowy - Ośrodek Szkolenia Kadr i Statystyki w 1995 r. osiągnął
przychody w kwocie 1.528,1 tys. zł, co stanowi 209,3% przychodów zaplanowanych w
ustawie budŜetowej (730,0 tys.zł). Największą pozycję przychodów stanowiły wpływy
z usług szkoleniowych w kwocie 1.507,7 tys.zł.
Rozchody zrealizowano w kwocie 1.504,4 tys.zł, co stanowi 206,4% rozchodów
zaplanowanych w ustawie budŜetowej (729,0 tys.zł). W strukturze rozchodów
największymi pozycjami były wydatki poniesione na usługi materialne (§ 36) 496,7 tys.zł, które stanowiły 33,0% ogółu rozchodów, wynagrodzenia osobowe (§ 11) 255,4 tys.zł, tj. 16,9% ogółu rozchodów, materiały i wyposaŜenie (§ 31) - 220,2 tys.zł,
tj. 14,6% ogółu rozchodów, środki Ŝywności (§ 32) - 220,2 tys.zł, tj. 14,6%
rozchodów. Stan środków obrotowych na koniec 1995r. - 64,9 tys.zł był niŜszy od
planowanego stanu środków obrotowych na koniec 1995r.. W planie finansowym
ośrodka nie zakładano wpłaty nadwyŜki środków obrotowych do budŜetu w 1995r.
W 1995 r. w resorcie GUS w ramach środka specjalnego zaplanowano
przychody w kwocie 3.662,9 tys. zł, a zrealizowano przychody w kwocie
3.554,2 tys.zł, tj. 97,0%.
Przychody osiągnięte zostały m.in. z następujących tytułów:
−
−

wpływy z usług (sprzedaŜ usług
poligraficznych i informatycznych) - (§42)

-

2.890,4 tys. zł,

-

453,6 tys. zł,

wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych (§43)

Rozchody w 1995 r. zaplanowano w kwocie 3.662,9 tys. zł, a wykonano w kwocie
3.554,2 tys. zł, tj. w 97,0%.
W strukturze rozchodów w 1995 r. dominujące pozycje stanowiły:
% rozchodów ogółem
−

materiały i wyposaŜenie

(§31) - 1.466,6 tys. zł

-

41,3%,
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−
−

nagrody (§21)
usługi materialne

(§36) -

656,5 tys. zł
580,6 tys. zł

-

18,5%,
16,3%,

Jednostki resortu GUS w 1995 r. odprowadziły do budŜetu państwa z tytułu nadwyŜek
środków obrotowych (w ramach środka specjalnego) środki finansowe w kwocie
13,2 tys. zł.
W 1995 r. przychody gospodarstwa pomocniczego Zakład Obsługi wyniosły
1.304,0 tys. zł, co stanowiło 95,0% planu. Przychody związane były z:
−
−

usługami opłaconymi przez Centralę GUS
odsetkami

-

1.300,0 tys. zł,
4,0 tys. zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1.353,9 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu. W 1995 r.
odprowadzono nadwyŜkę do budŜetu państwa za 1994 r. w kwocie 17,9 tys. zł.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Główny Urząd Statystyczny.
We wnioskach wskazano na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących
finansowania prac badawczo-rozwojowych wykonywanych na rzecz GUS przez
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki oraz wydatkowanie środków na
finansowanie umów zlecenia i umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi zasadami
określonymi w zarządzeniu Prezesa GUS.

CZĘŚĆ 51 - GŁÓWNY URZĄD CEŁ
Dochody
Plan dochodów budŜetowych na 1995 r. określony w ustawie budŜetowej
w wysokości 5.512.000 tys. zł zrealizowany został w 105,9%, tj. w kwocie
5 838 718 tys. zł. Dochody uzyskane przez administrację celną w 1995 r. były wyŜsze
o 17,9% od wykonanych w roku 1994. Osiągnięcie rzeczywistych dochodów z ceł
w kwocie 5 774 511 tys. zł w stosunku do ustawy budŜetowej wykonane zostało
w 106,3%, a w stosunku do prognozowanych przez GUC w kwocie 5 370 000 tys. zł
wykonanie stanowiło 107,5%.
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W porównaniu z rokiem 1994 prognozowanie przez GUC dochodów na 1995 r.
było bardziej trafne bowiem w 1994 r. rzeczywiste dochody z ceł były aŜ o 33,7%
wyŜsze od prognozowanych przez GUC. Zaznaczyć jednak naleŜy, iŜ trafne
prognozowanie przez GUC dochodów z ceł na 1995 r. w dalszym ciągu nie zostało
poprzedzone (na co zwracano uwagę w kontrolach wykonania budŜetu w poprzednich
latach) przeprowadzeniem pogłębionych analiz makroekonomicznych dla potrzeb
planowania budŜetowego. Przyjęta do ustawy budŜetowej kwota 50 000 tys. zł z tytułu
wpływów z opłat wyrównawczych od niektórych towarów rolnych i spoŜywczych
przywoŜonych z zagranicy przewidywała, Ŝe wpływy będą realizowane przez cały
1995 rok. Nowe uregulowania prawne spowodowały, Ŝe w drugim półroczu dochody
z tytułu ww. opłat wyrównawczych powiększyły kwotę pierwszego półrocza
(21 681,5 tys. zł) o 2.721,5 tys. zł i w efekcie zrealizowane zostały w kwocie
24 403 tys. zł, tj. w 48,8%.

W dziale Administracja państwowa GUC zrealizował dochody w wys.
39 804 tys. zł, co stanowi 124,4% planu. Wpływy w tym dziale są wyŜsze o 19,1% od
uzyskanych w roku 1994. Podstawową pozycję w tym dziale stanowią dochody w § 77
- róŜne dochody, tzn. wpływy ze sprzedaŜy towarów zajętych w postępowaniu karnym
skarbowym i celnym oraz przepadłych na rzecz Skarbu Państwa niepodjętych
depozytów. Wpływy w tym paragrafie osiągnęły kwotę 32 070 tys. zł i są wyŜsze
o 14,1% od uzyskanych w 1994 r. (28 111 tys. zł). Znaczny wzrost dochodów
odnotowano równieŜ w § 76 - grzywny i kary. W 1995 r. uzyskano dochody w tym
paragrafie w kwocie 5 248 tys. zł, co stanowi 143,9% wykonania w 1994 r. W ramach
pozostałych wpływów, tj. w §§ 42, 43 i 81 plan roczny wykonano w 704% uzyskując
kwotę 1 972 tys. zł, co spowodowane zostało zwiększeniem sprzedaŜy usług (wynajem
lokali i środków transportu), sprzedaŜy składników majątkowych (odsprzedaŜ
zuŜytych, zbędnych środków trwałych), odsetek.
W 1995 r. GUC wykazał kolejny przyrost wierzytelności Skarbu Państwa,
z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań celnych, podatkowych, opłat i innych,
z kwoty 388 115 tys. złotych w 1994 r. do kwoty 412 871 tys. zł, tj. o 6,4% oraz liczby
dłuŜników z 11 984 do 12 615, tj. o 5,2%. Z ogólnej kwoty (412 871 tys. zł) zadłuŜenia
wymagalnego nie zapłaconego w terminie - kwota 46 267 tys. zł, tj. 11% stanowi
zadłuŜenie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Z uwagi na fakt, Ŝe ZMPD - jako stowarzyszenie poręczające nie jest w stanie
wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec polskich organów celnych za
przewoźników zagranicznych, KERM na posiedzeniu 30.10.1995 r. postanowił, iŜ
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Prezes GUC po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zaleci urzędom celnym
zawieszenie egzekucji. Generalna zgoda na zawieszenie postępowań egzekucyjnych
przeciwko ZMPD została wyraŜona 14.11.1995 r.
Administracja celna, obok dochodów budŜetowych planowanych w GUC, jest
płatnikiem podatków uiszczanych przez podmioty dokonujące obrotu towarowego
z zagranicą. W 1995 r. osiągnięto wpływy ogółem w wys. 16 470 498 tys. zł z tego:
-

podatek obrotowy
podatek akcyzowy
podatek VAT
podatek importowy

73 808 tys. zł,
1 316 845 tys. zł,
11 893 456 tys. zł,
3 186 389 tys. zł.

Wpływy te są wyŜsze od uzyskanych w 1994 r. o 35,32% (12 171 220 tys. zł)
Łączna kwota dochodów budŜetu państwa pobranych przez urzędy celne w 1995 r.
(cło, opłaty wyrównawcze, podatki) wyniosła 22 309 216 tys.zł, co stanowi znaczący
odsetek globalnych dochodów budŜetu państwa (około 27%).

Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. ustalono wydatki administracji celnej
w wysokości 194,9 mln zł, tj. wyŜszej od rzeczywistego wykonania wydatków
budŜetowych w 1994 r. (148,7 mln zł) o 31%.
Plan wydatków budŜetowych po zmianach został zwiększony o 22,7 mln zł do
wysokości 217,6 mln zł, tj. o 11,6%.
Plan wydatków urzędów celnych zwiększono w stosunku do ustawy budŜetowej
(159,4 mln zł) o kwotę 17,9 mln zł, tj. o ok. 11,2%.
Plan wydatków GUC w stosunku do ustawy budŜetowej (32,5 mln zł)
zwiększono o kwotę 4,2 mln zł, tj. o 12,9%.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Część ogółem

1995 r.
WykonaWykowg
BudŜet Wykona- nie budnanie
ustawy
po
nie bud- Ŝetu w
budŜe-tu budŜezmiaŜetu
1994r. w
w 1994 r. towej
nach
1995 r. warunkach
1995 r.
3
4
5
6
7
148.734 194.945 217.591
220.131
190.082

6:3
%

8
148

6:4
%

6:5
%

6:7
%

9
112,9

10
101,2

11
115,8

451

1
1.1.
1.2.
1.3.

dział 91
rozdz.9111
rozdz.9131
rozdz.9122

148.734
31.355
114.832
2.547

194.945 217.591
32.510
36.701
159.435 177.327
3.000
3.563

220.131
36.950
179.619
3.562

190.082
40.072
146.755
3.255

148
117,8
156,4
139,8

112,9
113,6
112,6
118,7

101,2
100,7
101,3
100,0

Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

W 1995 r. zrealizowano wydatki w kwocie 220 131 tys. zł, tj. 101,2% planu, w tym:
− w GUC 36 950 tys. zł, tj. 100,7% planu,
− w urzędach celnych 179 619 tys. zł, tj. 101,3%,
− w

zakresie współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą
3 562 tys. zł, tj. 99,97% planu.

Na inwestycje centralne (wydatki majątkowe) wydatkowano kwotę 13,5 mln zł,
tj. 100% planu rocznego - z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji p.n. budowa
Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.
Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników,
na które wydatkowano 91,6 mln zł (planowane 91,8 mln zł), tj. 99,7%. Stanowiło to
41,6% wydatków budŜetowych administracji celnej ogółem. Wydatki na
wynagrodzenia osobowe pracowników w GUC wykonano w 99,76%, tj. w kwocie
8 977 tys. zł (planowane 8 998 tys. zł), w urzędach celnych w 99,74%, tj. w kwocie
82 638 tys. zł (planowane 82 846 tys. zł). Podstawową pozycję wynagrodzeń
osobowych stanowiły wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami stałymi (w GUC 76,2%, w UC - 76,2%); nagrody z 3% funduszu nagród i z oszczędności wynagrodzeń
(w GUC - 8,6%, w UC - 5,9%) oraz dodatki za wysługę lat (w GUC - 7,7%, w UC 5,7%).
Na pochodne od wynagrodzeń w § 41 (składki na ubezpieczenia społeczne) oraz
w § 42 (składki na Fundusz Pracy) administracja celna dysponowała kwotą 44 392 tys.
zł. Z kwoty tej wydatkowano tylko 40 659 tys. zł, tj. 91,6% środków (99,7% środków
planowanych na pochodne od wynagrodzeń w skorygowanym planie finansowym
administracji celnej na 1995 r.). Wydatkowana kwota na pochodne od wynagrodzeń
stanowiła 18,5% wydatków budŜetowych ogółem.
Główny Urząd Ceł dokonał przeniesienia środków z §§41, 42 w wysokości
3 595 tys. zł na wydatki rzeczowe, w szczególności na usługi niematerialne oraz
materiały i wyposaŜenie. Środki te zostały wydatkowane na wyposaŜenie nowych
stanowisk pracy, pokrycie zwiększonych potrzeb urzędów celnych na materiały
biurowe i eksploatacyjne oraz na koszty związane z parkowaniem i sprzedaŜą
samochodów zajętych do spraw karnych skarbowych (w UC w Szczecinie), wzrostem
wydatków na czynsze lokalowe w związku ze zwiększeniem liczby wynajmowanych
pomieszczeń (m.in. dla GUC).

115,8
92,2
122,4
109,4
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Przeciętne wynagrodzenie w Centrali GUC wraz z wypłatą z zakładowego
funduszu nagród, nagrodami jubileuszowymi i pragmatyką (w tym odprawy
emerytalne) oraz premią uznaniową ze środka specjalnego (bez premii specjalnych)
wynosiło 1,7 tys. zł i wzrosło w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem w 1994 r.
(1 362 zł) o 358 zł, tj. o 26,3%. Przeciętne wynagrodzenie w urzędach celnych
wynosiło w 1995 r. 1 119 zł i wzrosło w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem
z 1994 r. (896 zł) o 223 zł, tj. o 24,9%, było jednak niŜsze od średniego wynagrodzenia
w GUC o ok. 600 zł.
Niekorzystnym zjawiskiem w administracji celnej w 1995 r. była niŜsza niŜ
planowana obsada etatowa i to zarówno w Centrali GUC, jak i w urzędach celnych.
Administracji celnej przyznano w 1995 r. ogółem 12.661 etatów, w tym 755 w GUC
(bez 7 etatów "R") i 11.866 w urzędach celnych. W tym samym okresie stan
zatrudnienia w urzędach celnych wynosił: 10895 etatów na 30.6.1995 r., 11729 etatów
na 30.11.1995 r. i 11770 etatów na 31.12.1995 r.
W administracji celnej na koniec 1995 r. było 136 vacatów. Przeciętne
zatrudnienie w administracji celnej w 1995 r. wynosiło 11.894 etaty, w tym w GUC 692 etaty i w urzędach celnych 11.202 etaty. W wyniku niŜszej niŜ planowano obsady
etatowej powstały oszczędności w wydatkach budŜetowych na wynagrodzenia, które
przeznaczono na zwiększenie funduszu nagród.
Znaczącą pozycję stanowiły wydatki bieŜące, na które przeznaczono kwotę
70,1 mln zł, co stanowi 31,8% ogółu wydatków, w tym 55,6% wydatkowano na
usługi materialne i niematerialne, a zwłaszcza na: remonty, opłaty pocztowe
i telekomunikacyjne oraz czynsze lokalowe.
Na czynsze lokalowe w administracji celnej wydatkowano 13,8 mln zł,
tj. o ponad 5 mln zł więcej niŜ wydatkowano na ten cel w 1994 r. (8,6 mln zł).

Gospodarka pozabudŜetowa
Poza środkami budŜetowymi GUC dysponował na wydatki w 1995 r. równieŜ
środkami pozabudŜetowymi (środek specjalny) w wysokości 146,7 mln zł, z którego
wydatkowano 143,8 mln zł, tj. 98%. Była to kwota o 37,6 mln zł większa od
wydatkowanej przez GUC ze środka specjalnego w 1994 r.
Planowane na 1995 r. przychody środków specjalnych ustalone przez GUC
w kwocie 109.850 tys. zł, a wydatki w kwocie 102.750 tys. zł przyjęte zostały do
ustawy budŜetowej w wysokościach określonych przez GUC. W ciągu roku 1995
ww. przychody i rozchody dwukrotnie korygowano w tym: przychody do kwoty
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144.230,1 tys. zł (zwiększenie o 31,2%), a rozchody do kwoty 146.710,0 tys. zł
(zwiększenie o 42,7%) - plan z grudnia 1995 r.
RóŜnica między planowanymi rozchodami a przychodami miała być pokryta ze
środków obrotowych pozostałych na rachunku bankowym środka specjalnego na dzień
1.01.1995 r. w wysokości 8,3 mln zł.
Główną pozycję wydatków ze środka specjalnego stanowiły wynagrodzenia
osobowe (73,5 mln zł). Kwota ta jest wyŜsza od rzeczywiście poniesionych przez GUC
rozchodów z tego tytułu w 1994 r. (48,7 mln zł) o 51%. Wydatki na wynagrodzenia
osobowe w 1995 r. stanowiły 51,1% ogółu rozchodów ze środka specjalnego. Z kwoty
tej na premie wydatkowano 68,6 mln zł, z tego w GUC - 4,9 mln zł, tj. 7,2%,
w urzędach celnych - 63,7 mln zł, tj. 92,8%.
Na wypłatę premii specjalnych za zwalczanie przestępstw celnych i granicznych
dewizowych wydatkowano 4,3 mln zł, tj. 5,8%. Była to kwota większa od
wydatkowanej na ten cel w 1994 r. o ponad 2,0 mln zł.
Na pochodne od wypłaconych premii wydatkowano ze środka specjalnego
36,5 mln zł, tj. 25,4% ogółu wydatków.
Łącznie ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych,
w administracji celnej na wynagrodzenia osobowe 165,1 mln zł.

wydatkowano

Ogółem na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano w 1995 r.
242,3 mln zł, co stanowiło 66,6% wszystkich wydatków administracji celnej w 1995 r.
Działalność inwestycyjna administracji celnej w 1995 r., z wyjątkiem Terminalu
Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - zaliczonego do inwestycji centralnych,
była finansowana ze środków pozabudŜetowych (środka specjalnego).
Wydatkowanie przez GUC ponad 78% środków specjalnych na wynagrodzenia
osobowe (premie uznaniowe) i pochodne od wynagrodzeń, powaŜnie ograniczyły
wysokość tych środków na finansowanie działalności inwestycyjnej.
W 1995 r. przeznaczono ze środka specjalnego na ww. działalność 30 mln zł,
tj. o 20% więcej niŜ wynosiła dotacja z tych środków na działalność inwestycyjną
w 1994 r. (25 mln zł).
Na rachunku bankowym działalności inwestycyjnej administracji celnej
w 1995 r. zgromadzona została kwota w wysokości 59,5 mln zł. W kwocie tej
13,5 mln zł stanowiła dotacja z budŜetu na Terminal w Świecku.
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Na inwestycje budowlane wydatkowano 26,3 mln zł, tj. 72% planu. Pozostała,
niewydatkowana kwota w wysokości 10,2 mln zł była planowana na wydatki związane
z nabyciem siedziby dla GUC przy ul. Karolkowej.
W latach 1994-1995 GUC przekazał dla PHZ Universal S.A. w związku
z podpisanymi umowami w sprawie zakupu ww. obiektu na siedzibę GUC, zaliczkę
w wysokości 3,5 mln zł, w tym 2,0 mln zł stanowiła zaliczka za opracowanie
dokumentacji technicznej. Zgodnie z umową z 26.11.1994 r. zaliczka ta miała być
rozliczana sukcesywnie w miarę przejmowania przez GUC opracowywanej
dokumentacji przez PHZ Universal. W 1995 r. na podstawie faktury wystawionej przez
PHZ Universal GUC uznał i rozliczył z przekazanej zaliczki jedynie kwotę 956 tys. zł
za opracowaną i przyjętą koncepcję funkcjonalno-uŜytkową ww. obiektu. PHZ
Universal nie rozliczył pozostałej kwoty zaliczki.
Roboty budowlano-montaŜowe były kontynuowane na 13 zadaniach
inwestycyjnych, w tym w pełnym zakresie przy rozbudowie Ośrodka Szkoleniowego w
Otwocku i Terminalu w Świecku. W 1995 r. przekazano do eksploatacji 9 budynków
w tym m.in. budynki biurowe UC w Cieszynie, Krakowie, Nowym Targu i Toruniu.
Kontynuowano prace adaptacyjno-remontowe i wyposaŜeniowe siedzib dla delegatur
Generalnego Inspektoratu Celnego w Poznaniu i Lublinie.
Ogółem na działalność inwestycyjną
wydatkowano 41,5 mln zł, tj. ok. 70% planu.

administracji

celnej

w

1995 r.

Stwierdzono znaczny wzrost zobowiązań, które na koniec 1995 r. wynosiły
20,9 mln zł. Spowodowane to było m.in. zbyt późnym zatwierdzeniem przez
kierownictwo GUC planu wydatków inwestycyjnych (w czerwcu 1995 r.), w tym planu
finansowego na wydatki w zakresie komputeryzacji dopiero w lipcu 1995 r. Większość
umów na dostawy usług i sprzętu została .zawarta przez GUC w III i IV kwartale
1995 r. z terminem realizacji do dnia 31.12.1995 r.
Zadanie inwestycyjne pn. Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku
GUC realizował w latach 1992-1995. Do końca 1994 r. poniesiono wydatki
w wysokości 54,2 mln zł, w tym ze środków budŜetowych 16,3 mln zł. W 1995 r. na
ww. zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 53,5 mln zł, w tym ze środków
budŜetowych 13,5 mln zł i ze środków specjalnych GUC - 4,2 mln zł. Pozostałe
wydatki były finansowane ze środków pomocowych PHARE w kwocie 13,1 mln zł
oraz z subwencji niemieckiej w wysokości 22,7 mln zł. Po aktualizacji i przecenie
ZZK inwestycji z poziomu cen I kwartału 1993 r. na poziom cen III kwartału 1994 r.
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(po uwzględnieniu obciąŜeń wprowadzonych podatkiem VAT i inflacji) koszt
inwestycji zamknął się kwotą 107,5 mln zł. Przewidywany koszt końcowy inwestycji
został określony na 117,4 mln zł.
Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji podstawowego efektu
rzeczowego budowy TTOC w Świecku został podpisany w dniu 28.8.1995 r. Ostatnie
elementy inwestycji (studnia nr 2) miały być przekazane do 30.4.1996 r., a końcowe
rozliczenie inwestycji do dnia 31.5.1996 r. Oba terminy nie zostały dotrzymane.
GUC odstąpił równieŜ od budowy drogi celnej łączącej drogowe przejście
graniczne w Świecku z Terminalem o długości ok. 4 km. Na konieczność budowy
takiej drogi wskazano m.in. we wskazaniu lokalizacyjnym Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. z sierpnia 1991 r. Brak wydzielonej drogi stwarza moŜliwość
zamierzonych lub przypadkowych odjazdów samochodów przed dokonaniem odpraw
celnych.
Krytycznej oceny wymaga praktykowane od kilku lat wykorzystywanie środków
specjalnych, głównie na finansowanie wynagrodzeń (i pochodnych) administracji
celnej - w 1995 r. - 78,9% co ogranicza moŜliwość finansowania nakładów mających
na celu usprawnianie działalności administracji celnej.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację budŜetu przez
Główny Urząd Ceł.
Wnioski NIK dotyczyły:
- dokonania ostatecznej, wiarygodnej analizy wierzytelności Skarbu Państwa
w aspekcie m.in. ustalenia kwot przedawnionych wierzytelności, ilości spraw i kwot
kwalifikujących się do umorzenia, a takŜe ilości spraw i kwot umorzonych
w 1991 r.,
- wprowadzenia skutecznego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny
finansowej w zakresie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami
budŜetowymi
i pozabudŜetowymi oraz prowadzenia bieŜących analiz
dokonywanych wydatków,
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- kompleksowego rozpatrzenia problemów planowania, finansowania i realizacji
inwestycji w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki środkami przeznaczonymi na
ten cel.

CZĘŚĆ 52 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Dochody
Dochody PAA określone w ustawie budŜetowej na 1995 r. w wysokości
170,0 tys. zł wyniosły prawie dwukrotnie więcej i zamknęły się kwotą 331,7 tys. zł.
Dochody działu 91 w 1995 r. były wyŜsze ponad pięciokrotnie (57,9 tys.zł) od
planowanych przy czym w 90% pochodziły z odsetek bankowych od środków
lokowanych na rachunku sum na zlecenie. Główną pozycję dochodów ogółem części
52 (83%) stanowiły dochody działu 97. Dochody te, obejmujące wyłącznie wpływy
z prywatyzacji (rozdział 9716) wyniosły 273,8 tys. zł i były wyŜsze od planowanych
o 113,8 tys. zł, tj. o 71%, mimo iŜ nie osiągnięto zaplanowanych dochodów
w wysokości 100,0 tys. zł z tytułu likwidacji Zakładu Aparatury Elektronicznej Polon
Electronics w Warszawie.
Równocześnie jednak:
- osiągnięto nie zaplanowane dochody w wysokości 104,0 tys. zł z tytułu prywatyzacji
w trybie art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (likwidacja w celu oddania do odpłatnego korzystania
mienia przedsiębiorstwa - Zakładu Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa
w Bydgoszczy) - w efekcie podpisanej w połowie 1995 r. umowy leasingowej
wpłynęła pierwsza rata opłaty kwartalnej,
- zaplanowane dochody, obejmujące wpływy z tytułu opłat leasingowych naleŜne
w 1995 r. od dwóch spółek z o.o., które przejęły (do odpłatnego korzystania) mienie
zlikwidowanych przedsiębiorstw: Ośrodka Techniki Jądrowej Polon we Wrocławiu
(1992 r.) oraz Zakładu Zastosowań Techniki Jądrowej Polon w Katowicach
(1994 r.), faktycznie były wyŜsze o 109,8 tys. zł z uwagi na fakt, iŜ jedna ze spółek z
o.o. - INTROL-Polon w Katowicach spłaciła pełną wysokość rat kapitałowych
przed umownym terminem.
W zakresie wykonania dochodów zwraca uwagę preferencyjne, kosztem Skarbu
Państwa, traktowanie spółek z o.o. przejmujących mienie zlikwidowanych
przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania. Najwięcej zastrzeŜeń w tym względzie
budzi postępowanie wobec Spółki z o.o. INTROL-Polon w Katowicach, która
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w marcu 1994 r. na podstawie umowy leasingowej przejęła mienie zlikwidowanego
Zakładu Zastosowań Techniki Jądrowej w Katowicach. W wyniku kontroli NIK
w 1994 r. stwierdzono, Ŝe wartość kapitału określona została w umowie na poziomie
zaproponowanym przez spółkę, tj. dwukrotnie niŜszym od wartości księgowej.
Jak wynika z ustaleń obecnej kontroli, juŜ w połowie 1995 r. Spółka, korzystając
z warunków umowy, uiściła całość rat kapitałowych przewidzianych do spłaty
do 1999 r. przejmując tym samym na własność mienie zlikwidowanego
przedsiębiorstwa. W powyŜszej sytuacji szczególną uwagę zwraca korzystne dla
Spółki umorzenie w 1995 r. odroczonych naleŜności z tytułu opłat dodatkowych
w wysokości 21,1 tys. zł.
Wydatki
Wydatki budŜetowe PAA w 1995 r., określone w ustawie budŜetowej na
18.407 tys. zł, a po wprowadzonych przez Ministra Finansów zmianach na
18.613,1 tys. zł, wyniosły 18.661,6 tys. zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 48,5 tys. zł
w porównaniu do kwoty planowanej po zmianach - dokonane zostało na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń
w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. i stanowiło uzasadnione przekroczenie
planu. Wydatki ogółem w 1995 r. ukształtowały się na nieznacznie wyŜszym poziomie
w porównaniu z 1994 r. (wzrost o 2,3%).

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
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6
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2.
2.1
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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1
1

2
-

2
2

2
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1
1
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200
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-
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200

4.675
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130
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Kol.7 = kol. 3 x 1,278

Wydatki na kwotę 11.139,5 tys.zł (tj. 60% wydatków ogółem) dotyczyły zadań
z zakresu bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe umowy z wykonawcami zadań z zakresu
bezpiecznego wykorzystania energii atomowej nie były opiniowane przez radcę
prawnego a wydatki na realizację tych zadań dokonywane były z naruszeniem
przepisów rozporządzenia RM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu
działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej
dofinansowywanej z budŜetu państwa oraz szczegółowych zasad i trybu jej
dofinansowywania1, a takŜe z naruszeniem przepisów prawa budŜetowego. Między
innymi stwierdzono, Ŝe:
- środki finansowe na realizację zadań przekazywano przed zawarciem umów
z wykonawcami - co tylko częściowo spowodowane było koniecznością
zapewnienia ciągłości prowadzonych przez nich prac (eksploatacja reaktorów)
w sytuacji opóźnionego zatwierdzenia budŜetu; w ten sposób na rachunek IEA
i CLOR przekazano łącznie 1.050 tys. zł, co stanowiło 1/3 wartości ostatecznie
podpisanych umów,
- w umowie z IEA o wartości 3.000,0 tys. zł (tj. ponad 15% budŜetu PAA) nie
ustalono szczegółowego planu kosztów dotyczącego eksploatacji zainstalowanych
w tym instytucie dwóch reaktorów badawczych; dodać trzeba przy tym, Ŝe jeden
z reaktorów został jeszcze przed zawarciem umowy wyłączony z eksploatacji,
- Państwowa Agencja Atomistyki nie Ŝądała od wykonawców zadań
nieinwestycyjnych (dotyczy to 6 umów o wartości ponad 8.000,0 tys. zł) informacji
o faktycznych dochodach uzyskanych w związku z realizacją tych zadań, co nie
pozwalało na rozliczenie przekazanych kwot (zgodnie z ww. rozporządzeniem RM
1

(Dz.U. Nr 131, poz. 661).
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dofinansowaniu podlega róŜnica między poniesionymi kosztami a uzyskanymi
dochodami),
- Państwowa Agencja Atomistyki nie wystąpiła do CLOR o zwrot środków
przekazanych na realizację zadania objętego umową 10/SP/95 w wysokości 30,0 tys.
zł, mimo niezakończenia pełnego zakresu prac w terminie określonym w umowie.
PAA nie przeprowadzała w trybie kontrolnym badań zgodności
przedstawionych rozliczeń końcowych z ewidencją księgową jednostek realizujących
w 1995 r. zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystywania energii atomowej.
Wydatki na zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
były nieprawidłowo kwalifikowane. Z wydatkowanej w trybie ww. rozporządzenia RM
kwoty 11.139,5 tys. zł, część (5.667,6 tys. zł) wykazano jako dotację, kwalifikując
pozostałe wydatki (5.471,9 tys. zł) jako usługi niematerialne.
Nie został zrealizowany jeden z wniosków powołanego przez Prezesa Rady
Ministrów RP międzyresortowego zespołu ds. modernizacji systemu ochrony
radiologicznej (sformułowany w 1993 r.) dotyczący usprawnienia w systemie PAA
ewidencji wszystkich elementów zagroŜenia radiologicznego. Dotychczas takŜe PAA
nie posiada bezpośredniego połączenia informatycznego z CLOR pełniącego funkcje
Centralnego Ośrodka Pomiarów SkaŜeń Promieniotwórczych oraz Ośrodka
Dyspozycyjnego SłuŜby Awaryjnej i Krajowego Punktu Kontraktowego.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu
Państwowej Agencji Atomistyki. Przy ocenie uwzględniono, poprawę dyscypliny
realizacji budŜetu w stosunku do lat poprzednich oraz działania podjęte w celu
wyeliminowania nieprawidłowości.
NajwyŜsza Izba Kontroli wniosła o:
-

zdyscyplinowanie wydatkowania środków budŜetowych na realizację zadań
w zakresie bezpiecznego wykorzystywania energii atomowej,
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-

dokonanie rozliczenia 6 umów o łącznej wartości 8.202,5 tys. zł realizowanych
w 1995 r. w oparciu o wielkość faktycznie uzyskanych dochodów w związku
z realizacją zadań nimi objętych,

-

zintensyfikowanie prac nad komputeryzacją PAA w kierunku realizacji wniosku
międzyresortowego zespołu ds. modernizacji systemu ochrony radiologicznej.

CZĘŚĆ 53 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY
Dochody
BudŜet WUG na 1995 r. po stronie dochodów określony został w ustawie
budŜetowej na 30 tys. zł i w ciągu roku nie był zmieniony. Uzyskane przez WyŜszy
Urząd Górniczy w 1995 r. dochody budŜetowe wynosiły łącznie 472,6 tys. zł, tj. były
prawie 16-krotnie większe niŜ ustalono w ustawie budŜetowej na 1995 r.
Niedoszacowanie i przekroczenie planowanych dochodów wynikało
z pobierania przez WyŜszy Urząd Górniczy opłat egzaminacyjnych od osób,
ubiegających się o stwierdzenie nabycia kwalifikacji określonych w rozporządzeniu
Ministra Przemysłu i Handlu z 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz
mierniczego górniczego i geologa górniczego1. Zgodnie z tym rozporządzeniem
pobierane przez Urząd opłaty egzaminacyjne stanowiły 10% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Opłaty te nie zostały ujęte
w planie dochodów budŜetowych na 1995 r. opracowanym przez WyŜszy Urząd
Górniczy w lipcu 1994 r. i przekazanym do Ministerstwa Finansów w sierpniu 1994 r.,
a więc na dwa miesiące przed wejściem w Ŝycie powyŜszego aktu prawnego. Po jego
wejściu w Ŝycie WyŜszy Urząd Górniczy równieŜ nie dokonał korekty planu
dochodów.
Pozostałe źródła dochodów miały charakter marginalny i stanowiły łącznie
9,1% ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki
Wydatki budŜetowe WUG na 1995 r. określone zostały w ustawie na 15.934 tys.
zł (łącznie z kwotą 4.000 tys. zł przeznaczoną na dodatkowe podwyŜszenie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników inspekcyjno technicznych WUG art. 13 ustawy).
1

(Dz.U. Nr 105 z 1994 r.).
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W trakcie 1995 r. wysokość planowanych wydatków zwiększona została do ostatecznej
wysokości 17.494 tys. zł, w związku z koniecznością sfinansowania podwyŜek
wynagrodzeń pracowników administracji państwowej. NiezaleŜnie od powyŜszego
Urzędowi przyznana została kwota 243,7 tys. zł na podwyŜki wynagrodzeń od
1.10.1995 r.
W rezultacie WUG dysponował w 1995 r. łączną kwotą 17.737,6 tys. zł.
Zrealizowane przez WyŜszy Urząd Górniczy wydatki budŜetowe zamknęły się
w 1995 r. kwotą 17 511 tys. zł co stanowiło 100,1% planu.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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Kol. 7 = kol. 3 x 1,278

Struktura waŜniejszych wydatków budŜetowych WUG w 1995 r. przedstawiała
się następująco:
-

wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi
(§§ 11, 17, 41. 42)

-

-

usługi materialne
(telekomunikacja, obsługa
gospodarcza, remonty - § 36)

-

839,0 tys. zł (4,8%)

-

usługi niematerialne
(głównie czynsze za lokale słuŜbowe - § 37)

-

569,9 tys. zł (3,3%)

-

zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych (§ 31) -

368,0 tys. zł (2,1%)

-

dotacje na inwestycje

333,0 tys. zł (1,9%)

-

14 384,2 tys. zł (82,1%)
całości budŜetu)
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(głównie zakupy sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem i zakupy 4 samochodów
osobowych - § 72)
-

podróŜe słuŜbowe krajowe (§ 28)

-

330,5 tys. zł (1,9%)

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto (§ 11) pracowników centrali WUG
na koniec 1995 r. wynosiło 1.636 zł, a w podległych okręgowych urzędach górniczych
1.553 zł. Wynagrodzenia te były wyŜsze niŜ w 1994 r. odpowiednio o 93,6% w centrali
WUG i o 85,5% w jednostkach podległych WUG.
Zasadniczy wzrost wynagrodzeń dotyczył grupy pracowników inspekcyjnotechnicznych Urzędu. Przeciętne ich wynagrodzenia wzrosły o 111,7% w jednostce
centralnej WUG i o 87,1% w jednostkach podległych. W grupie pozostałych
pracowników wzrost wynagrodzenia był niŜszy i wynosił 64,1% w jednostce centralnej
i 47,7% w jednostkach podległych.
Tempo przyrostu wynagrodzeń zwiększone było takŜe wskutek wykorzystania
przez Urząd środków pozostałych z nieobsadzonych etatów. W 1995 r. WyŜszy Urząd
Górniczy wykorzystał całość przydzielonych środków na wynagrodzenia (w łącznej
kwocie 9.513,4 tys. zł) dla średniej ilości 542 etatów kalkulacyjnych. W rzeczywistości
średnie zatrudnienie było niŜsze i wynosiło 502 etaty, tj. o 7,4% mniej niŜ planowano.
Środki pozostałe z nieobsadzonych etatów przeznaczono na dodatkowe nagrody dla
zatrudnionych pracowników przez co przekroczono planowany ich poziom. I tak
utworzony w 1995 r. fundusz nagród wynosił ogółem 255,7 tys. zł, tj. 3% środków
przeznaczonych na wynagrodzenia. Faktycznie wypłacono 1.128,6 tys. zł tj. ponad
13% planowanych wynagrodzeń.
Kontrola wykazała, Ŝe WyŜszy Urząd Górniczy nie wykazał w sprawozdaniu
Rb-23 powstałych w 1995 r. niewymagalnych zobowiązań w kwocie 19,4 tys. zł.
Nieprawidłowość ta została usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli.

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli realizacja przez WyŜszy Urząd Górniczy
wniosków z kontroli budŜetu za 1994 r. była prawidłowa.
Naruszeniem postanowień ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych było dokonanie zakupu dwóch samochodów Fiat Tempra o łącznej
wartości przekraczającej 20 tys. ECU, bez zastosowania przewidzianych ustawą
procedur. W ocenie NIK stanowiło to naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57 ust. 1
pkt 14 ustawy prawo budŜetowe).
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Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
WyŜszy Urzęd Górniczy.

CZĘŚĆ 54 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dochody
BudŜet Urzędu Patentowego RP na 1995 r. określony został w ustawie
budŜetowej po stronie dochodów na 10.000,0 tys.zł i w ciągu roku nie był zmieniany.
Faktyczne wykonanie wyniosło 10.704,0 tys.zł (o 7% więcej niŜ planowano).
W stosunku do 1994 r. dochody były wyŜsze o 25,6%.
W zrealizowanych w 1995 r. dochodach Urzędu dominującą pozycję (97,25%)
stanowiły wpływy z tytułu urzędowych opłat za zgłoszenia i ochronę praw
przemysłowych i odwołań oraz z partycypacji Urzędu w zyskach OMPI. Wpływy
z tego tytułu wyniosły 10.408,9 tys.zł i były wyŜsze niŜ w 1994 r. o 25,4%. Wzrost
wpływów z tytułu opłat krajowych był przede wszystkim następstwem urzędowego ich
podwyŜszenia z dniem 28.06.1995 r..
Pozostałe wpływy uzyskano ze sprzedaŜy własnych wydawnictw - 214,9 tys.zł
(2% całości wpływów) oraz za świadczone przez Urząd usługi kserograficzne 79,9 tys.zł (0,75%). Wpływy ze sprzedaŜy wydawnictw były niŜsze o 7% od załoŜeń
planu finansowego wskutek nie przewidzianego spadku zainteresowania odbiorców
opisami patentowymi. Natomiast wpływy za usługi kserograficzne wzrosły w stosunku
do planu o 51%, co było wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na kserokopie
dokumentacji patentowej i wzrostu cen tych usług.

Wydatki
Określone ustawą budŜetową na 1994 r. wydatki budŜetowe Urzędu
Patentowego wynosiły 7.549,0 tys.zł i decyzjami Ministra Finansów uległy
zwiększeniu o 13,5%, do wysokości 8.572,0 tys.zł. Zwiększenia budŜetu przeznaczone
były na podwyŜki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Poza tym, Prezes
Urzędu działając na podstawie art. 45 ust. 3 Prawa budŜetowego, decyzją wprowadził
zmiany w części 54 budŜetu dokonując przeniesień między paragrafami wydatków na
kwotę 42,5 tys.zł. Środki pierwotnie przeznaczone na składki na ubezpieczenia
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społeczne i fundusz pracy pracowników centrali Urzędu (§§ 41, 42) oraz na
zagraniczne podróŜe słuŜbowe (§ 29) przeniesiono m.in. na usługi materialne (§ 36).
Przesunięcia te były celowe i zgodne z prawem budŜetowym.
Faktycznie zrealizowane wydatki budŜetowe Urzędu w 1995 r. wyniosły
8.725,0 tys.zł i były większe o 1,8%, tj. 153 tys.zł od planu po zmianach. Łączna kwota
poniesionych wydatków stanowiła 81,5% zrealizowanych dochodów budŜetowych. W
stosunku do wykonania w 1994 r. dochody Urzędu wzrosły o 25,6%, a wydatki
wzrosły o 30,5%.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł.
Dział

Rozdział

Lp.

1
0.

2
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Kol.7 = kol. 3 x 1,278

W zrealizowanych wydatkach Urzędu główną pozycję (72,3%) stanowiły
wynagrodzenia osobowe i ich pochodne pracowników centrali Urzędu - 4.032,1 tys.zł.
Przyznany, wyŜszy o 15 etatów, limit zatrudnienia w Urzędzie ponownie nie został
wykorzystany, natomiast w pełni zostały wykorzystane limity środków na
wynagrodzenia. Przeciętne zatrudnienie w 1995 r. wynosiło 377 w przeliczeniu na
etaty, przy limicie 400 etatów. Przeciętna wynagrodzenie osobowe brutto w centrali
Urzędu wynosiło w skali 1995 r. miesięcznie 965,5 zł, a wraz z roczną nagrodą z ZFN
1.019,4 zł, a więc wzrosło o 33,6% w stosunku do ubiegłego roku.
Pozostałe wydatki budŜetowe Urzędu stanowiły kwoty przeznaczone na usługi
materialne, materiały i wyposaŜenie, usługi niematerialne i inwestycje. Wydatki te
zrealizowane zostały w granicach kwot określonych w budŜecie po zmianach.
W zakresie wydatków na materiały stwierdzono, Ŝe w Urzędzie nie prowadzono
rozliczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do uŜytkowanych

6:7
%

11
102

102
102
75
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komputerów, kopiarek i drukarek, a wymontowywane z tych urządzeń części były
nieformalnie składowane "w celu ewentualnego uŜycia na stanowiskach o niŜszych
wymaganiach technicznych" i nie były obejmowane okresowymi inwentaryzacjami
pozabilansowymi i komisyjną oceną przydatności.
Kontrola wydatków budŜetowych na inwestycje w 1995 r. wykazała, Ŝe
z dysponowanej na ten cel kwoty 348,6 tys.zł, Urząd wydatkował 320,4 tys.zł,
tj. 91,9%, a reszta pozostała do wykorzystania w 1996 r. Wydatki na inwestycje w 64%
zrealizowano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki
zrealizowane zostały w sześciu odrębnych transakcjach, w trybie zamówienia z wolnej
ręki, zapytania o cenę i negocjacji z zachowaniem konkurencji. W Ŝadnym z tych
zamówień, ich realizatorzy nie ustrzegli się formalnych uchybień w stosunku do
procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych. I tak, przy
zamówieniach w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji nie dokumentowano
uzasadnienia zastosowania tego trybu, nie zaznaczono w zapytaniach czy jest to
zaproszenie do składania ofert wstępnych czy ostatecznych, zmieniano zakres
zamówienia, nie dokumentowano przebiegu negocjacji oraz nie zawiadamiano
pozostałych oferentów o wyborze oferty.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Urząd Patentnowy.
Wnioski NIK dotyczyły objęcia kontrolą pozabilansową materiałów
eksploatacyjnych i części zamiennych do komputerów, drukarek, światłokopiarek itp.
urządzeń oraz wyeliminowania nieprarwidłowości w stosowaniu przepisów
o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ 55 - KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Realizacja budŜetu w części 55 ujęta jest w rozdziale IV pkt 5 Analizy Fundusze celowe.

CZĘŚĆ 56 - POLSKA AGENCJA PRASOWA
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Dochody
Przychody Agencji, prowadzącej działalność w formie zakładu budŜetowego
określone były w ustawie budŜetowej w wysokości 21.173 tys. zł, w tym dotacje (bez
dotacji majątkowej) 4.710 tys. zł. Wykonane przychody wynosiły 21.652,6 tys. zł, co
stanowiło 102,4% planu.
Dotacja przekazana Agencji (bez majątkowej) wyniosła 5.231,8 tys. zł i była
wyŜsza niŜ w 1994 r. o 53,9%, co przy niskiej dynamice przychodów własnych
spowodowało zwiększenie udziału dotacji w przychodach ogółem Agencji
i w rezultacie w finansowaniu jej wydatków z 17,6% w 1994 r. do 24,2% w 1995 r.
Kontrola ustaliła, iŜ w przychodach własnych Agencja nielegalnie ujęła
dochody budŜetowe - z tytułu najmu i sprzedaŜy składników majątkowych Skarbu
Państwa - na łączną kwotę 314,9 tys. zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych - po wyłączeniu dotacji - działalność Agencji
była deficytowa. W 1995 r. strata Agencji wynosiła 5.214,7 tys. zł i była wyŜsza niŜ w
roku poprzednim o 79 % (w 1994 r. strata wynosiła 2.913,5 tys. zł, a osiągnięty deficyt
był o 19% mniejszy niŜ w 1993 r.). W działalności PAP najwyŜsze straty, podobnie jak
w latach ubiegłych, przyniosły: redakcja zagraniczna - 1.347 tys. zł i fotograficzna
1.604,6 tys. zł.
Wykonane przez PAP dochody budŜetowe, nie planowane na 1995 r. wynosiły
244,2 tys. zł. Była to zaledwie część naleŜnych budŜetowi państwa dochodów. JuŜ po
kontroli wykonania przez PAP budŜetu państwa za 1994 r., NajwyŜsza Izba Kontroli
informowała, iŜ w Agencji nie są przestrzegane przepisy ustawy prawo budŜetowe
w części dotyczącej dochodów budŜetu państwa bowiem uzyskane w latach ubiegłych
dochody w łącznej kwocie 1.297 tys. zł nie zostały odprowadzone na rachunek budŜetu
państwa - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 prawa budŜetowego, stanowiącym iŜ dochodami
budŜetu państwa są, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, dochody ze
sprzedaŜy najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa. Wniosek NIK
dotyczący rozliczania z budŜetem państwa naleŜnych dochodów nie został
zrealizowany, a narastające za okres zwłoki odsetki na koniec 1995 r. znacznie
przekroczyły kwotę naleŜności głównej i wynosiły 2.071 tys. zł. Kontrola wykazała, iŜ
nieprawidłowości w zakresie realizacji dochodów budŜetowych w 1995 r. w Agencji
pogłębiły się. W rezultacie w 1995 r. Agencja nielegalnie dysponowała nie
przekazanymi na rachunek budŜetu państwa dochodami przekraczającymi kwotę
6.874,9 tys. zł, w tym:
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- kwotą 1.297,3 tys. zł z tytułu najmu w latach 1992-1995 składników majątkowych
Skarbu Państwa, tj. lokali uŜytkowych i stanowisk garaŜowych w budynku przy
ul. Mysiej 5, a takŜe odsetkami za okres zwłoki w wysokości 2.071 tys. zł,
- kwotą 2.775 tys. zł uzyskaną w 1995 r. z tytułu najmu lokali uŜytkowych
i stanowisk garaŜowych w latach 1995-1998, zdeponowaną przez PAP na
bankowych kontach lokat terminowych, a takŜe odsetkami za okres zwłoki - wg
stanu na koniec 1995 r. - w wysokości 249,8 tys. zł,
- kwotą 204,9 tys. zł z tytułu sprzedaŜy środków trwałych, w tym: odbiorników
satelitarnych - 122,1 tys. zł, samochodów - 44,9 tys. zł, maszyn wywołujących 14,8 tys. zł, innych - 23,1 tys. zł,
- kwotą 277 tys. zł z tytułu najmu składników majątkowych (odbiorników
satelitarnych, anten, komputerów).
Większość zatrzymanych przez PAP dochodów budŜetowych uzyskana została z
tytułu najmu lokali uŜytkowych i stanowisk garaŜowych, w uŜytkowanej w niewielkim
zakresie na własne potrzeby, otrzymanej w zarząd od Skarbu Państwa nieruchomości
przy ul. Mysiej 5 (ok. 98% powierzchni biurowych oraz znaczna część piwnic i garaŜy
została wynajęta PKO-BP). NIK po kontroli wykonania budŜetu państwa przez PAP za
1994 r. informowała Prezesa PAP o ciąŜących na nim obowiązkach określonych
w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości1, w przypadku niewykorzystywania całości lub części zarządzanej
nieruchomości Skarbu Państwa, oraz wnioskowała o przeprowadzenie analizy
celowości wykonywania przez PAP zarządu nieruchomością. Z ustaleń kontroli
wynika, Ŝe Agencja nie wystąpiła do rejonowego organu rządowej administracji
ogólnej ze stosownym wnioskiem o przejęcie całości lub części nieruchomości, lecz z naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 36 ustawy o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości - na podstawie zawartego aneksu przedłuŜyła okres
najmu nie wykorzystywanej przez siebie nieruchomości o kolejne 3 lata.
Wydatki
Ustawą budŜetową wydatki budŜetowe w części 56 ustalone zostały
w wysokości 6.300 tys. zł; dotacje stanowić miały kwotę 4.710 tys. zł, a wydatki
majątkowe 1.590 tys. zł. Wykonanie wydatków wynosiło 6.821,8 tys. zł tj. 101,1%
kwoty ustalonej w ustawie budŜetowej, w tym dotacje 5.231,8 tys. zł. Zwiększenie
1

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r.
Nr 30, poz. 127; zmiany: Dz.U. z 1991 r. Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, Nr
131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384).
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kwot wydatków budŜetowych i dotacji nastąpiło na podstawie decyzji Ministra
Finansów o przeniesieniu środków z rezerw celowych i dotyczyło częściowego
sfinansowania przez budŜet zwiększeń limitów środków na wynagrodzenia.
Wydatki Agencji w ustawie budŜetowej określone zostały na kwotę
21.150 tys. zł, a wykonane w wysokości 21.635,4 tys. co stanowiło 102,3% planu wg
ustawy i 116,5% wykonania w 1994 r. W strukturze rozchodów najszybciej, powyŜej
średniego wskaźnika wzrostu (16,5%), rosły rozchody na: wynagrodzenia wraz z
pochodnymi o 25,7%, krajowe podróŜe słuŜbowe o 24,8%, energię o 62%, róŜne
opłaty i składki o 57%. W stosunku do roku poprzedniego w 1995 r. w strukturze
rozchodów zmniejszył się udział wydatków na zakup usług niematerialnych z 19% w
1994 r. do 18,2% w 1995 r. (co wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów
usług łączności o ponad 20%, kosztów remontów pomieszczeń o ponad 50%) oraz
róŜnych wydatków z 9,6% w 1994 r. do 9,1% w 1995 r. - w ramach których
rejestrowane są wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych.
W rozchodach ogółem udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi zwiększył się
z 51,4% w 1994 r. do 55,5% w 1995 r. W 1995 r. średnioroczne zatrudnienie
w Agencji wyniosło 548 etatów (bez korespondentów zagranicznych), co stanowiło
69% przyznanej liczby etatów kalkulacyjnych i było niŜsze niŜ w 1994 r. o 6 etatów.
Tempo spadku zatrudnienia w 1995 r. było niŜsze niŜ w 1994 r., kiedy w stosunku do
1993 r. odnotowano spadek zatrudnienia o 40 etatów. Analiza danych kwartalnych
wskazuje ponadto, iŜ w 1995 r. w Agencji następował sukcesywny wzrost zatrudnienia
z 529 etatów na koniec I kw. do 545 na koniec IV kw.
Odnotowany w 1995 r. w ujęciu kwartalnym wzrost zatrudnienia przy niskiej
dynamice przychodów własnych oraz wysokiej dynamice strat na działalności ocenić
naleŜy negatywnie.
W 1995 r. plan inwestycyjny PAP - przedstawiony Sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu - nie obejmował pełnej kwoty wydatków przewidzianych na
inwestycje, a jedynie środki pochodzące z dotacji budŜetowej, tj. 1.590 tys. zł.
Faktycznie nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszanie istniejących wyniosły
w 1995 r. 2.975,3 tys. zł, a wartość przyjętych środków trwałych - 3.838,8 tys. zł.
Część zakupu sprzętu i urządzeń jak równieŜ zakup edytorskiego systemu agencyjnego
TYPLAN - zapewniającego niezawodne pisanie, opracowywanie oraz dystrybuowanie
serwisów informacyjnych - sfinalizowana została w ramach umowy międzyrządowej
przewidującej sfinansowanie do 80% wartości kontraktu darowizną Rządu
Szwajcarskiego. O skali dokonanej w 1995 r. restrukturyzacji technicznej PAP
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świadczy m.in. ponad 75% wzrost wartości funduszy własnych Agencji (z 11.581 tys.
zł do 20.305,6 tys. zł).
Kontrola wykazała, iŜ w PAP nie były przestrzegane przepisy ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny
budŜetowej. Przed udzieleniem zamówienia nie organizowano przetargów
nieograniczonych (w 1995 r. procedurę tę zastosowano tylko w jednym przypadku),
a dokonywanie zakupów w innym trybie nie tylko nie było uzasadniane lecz odbywało
się z naruszeniem obowiązujących procedur.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Agencja w 1995 r. prowadziła rachunkowość
niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, to jest w sposób nie zapewniający rzetelnego i jasnego
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz
rentowności jednostki. I tak:
- w rocznym sprawozdaniu o dochodach budŜetowych Rb-27 PAP wykazała
naleŜności budŜetowe w kwocie (244,2 tys. zł), natomiast nie wykazała kwoty
6.874,9 tys. zł,
- w rocznym bilansie PAP nie ujęto zobowiązań wobec budŜetu z tytułu dochodów
uzyskanych z najmu lokali uŜytkowych i pomieszczeń garaŜowych w latach
ubiegłych na kwotę 1.297,3 tys. zł oraz jednorazowej opłaty w kwocie 2.775 tys. zł
otrzymanej w 1995 r. (jednorazową opłatę wykazano jako "dochody przyszłych
okresów"), odsetek za zwłokę od ww. zobowiązań w kwocie 2.320,8 tys. zł,
dochodów z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie
204,8 tys. zł (część w wysokości 167 tys. zł ujęto w funduszu inwestycyjnym),
- w rocznym sprawozdaniu o środkach pozabudŜetowych Rb-30 w przychodach ujęto
nieprawidłowo dochody budŜetowe na łączną kwotę 314,9 tys. zł.
Stanowiło to naruszenie dyscypliny budŜetowej (art. 57, ust. 1, pkt 15 prawa
budŜetowego).

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Polską Agencję Prasową. Skala i charakter nieprawidłowości nie miały istotnego
wpływu na realizację budŜetu.
Wnioski NIK dotyczyły:
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- odprowadzenia do budŜetu państwa dochodów budŜetowych,
- dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zgodnie
z ustawą o rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, opisujących
w sposób prawidłowy sytuację majątkową i finansową Agencji,
- dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ 57 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Dochody
Planowane dochody budŜetowe Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na
1995 r. ustalone zostały w ustawie budŜetowej na 417 tys. zł i w ciągu roku nie były
zmieniane. Plan ten wykonany został w 171,9%, to jest w kwocie 716,6 tys.zł.
W stosunku do 1994 r. odnotowano wzrost dochodów o 7%. Podstawowymi źródłami
dochodów były:
- róŜne rozliczenia dz. 97 (prywatyzacja)
- sprzedaŜ usług Ośrodka Informacji i Dokumentacji
- wpłata nadwyŜek gospodarki pozabudŜetowej

-

523 tys.zł,
79 tys.zł,
64 tys.zł.

Przekroczenie zakładanej kwoty dochodów o ponad 70% spowodowane było
przede wszystkim błędem planistycznym, tj. nieuwzględnieniem na etapie planowania
kolejnych odsetek z tytułu rozłoŜenia na raty ceny przedsiębiorstwa "Alfa Wydawnictwa Normalizacyjne", sprzedanego w 1993 r. Uzyskana kwota odsetek
wyniosła 205,2 tys.zł.

Wydatki
BudŜet PKN na 1995 r. po stronie wydatków ustalony został w ustawie
budŜetowej na kwotę 14.105 tys.zł. Kolejnymi decyzjami Ministra Finansów został on
ostatecznie zmniejszony o 1.341 tys. zł do wysokości 12.764 tys.zł.
Decyzje Ministra Finansów dotyczyły: zwiększenia środków na wynagrodzenia
związanego z koniecznością sfinansowania podwyŜek uposaŜeń - o 958,7 tys.zł oraz
zmniejszenia - na wniosek Prezesa PKN - wydatków bieŜących o 2.300 tys.zł
w związku z nie przejęciem budynku przy ul. Świętokrzyskiej.
Wydatki budŜetowe w 1995 r. Polski Komitet Normalizacyjny zrealizował
w łącznej kwocie 12.881 tys.zł, przekraczając plan po zmianach o 0,9%. Przekroczenie
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to związane było z otrzymaniem środków na wynagrodzenia - na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia
wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej.
Podstawowymi
w 1995 r. były:

kierunkami

wydatkowania

środków

budŜetowych

PKN

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.067 tys.zł (39,3% całości wydatków),
- pozostałe wydatki bieŜące
- 5.044 tys.zł (39,1%),
- wydatki majątkowe
- 1.320 tys.zł (10,2%).
Przeciętne planowane zatrudnienie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
wynosić miało 294 etaty, a faktycznie wyniosło 285 etatów. W stosunku do 1994 r.
oznaczało to wzrost o 9,2%. Przeciętne wynagrodzenie w 1995 r. osiągnęło wysokość
1.012,3 tys.zł i w porównaniu do 1994 r. było wyŜsze o 30,5%. Niewykorzystanie
9 etatów w PKN związane było z przyznaniem ich dopiero 31 października 1995 r.
Na wydatki inwestycyjne Polski Komitet Normalizacyjny dysponował w 1995 r.
kwotą 5.155 tys.zł, w tym pozostałość z 1994 r. - 3.433 tys.zł, dotacja budŜetowa
1.320 tys.zł i pozostałe wpływy - 402 tys.zł. Łącznie w ciągu roku wydatkowano
696,1 tys.zł, głównie na zakup urządzeń komputerowych i powielających. Pozostałość
środków na rok 1996 wyniosła 4.458,9 tys.zł. Kumulowanie środków na rachunku
inwestycyjnym uzasadnione było konkretną sytuacją lokalową PKN, tj. oczekiwaniem
na ostateczne objęcie budynku przy ul.Świętokrzyskiej jako nowej siedziby PKN.

Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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4
14.105

5
12.764

Wykonanie w
1994r.
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6
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0
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0
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1
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1. 89
1.1 89
1.2. 89

Wykonanie w
1994 r.

wg
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budŜetowej
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BudŜet Wykonapo zmianie
nach
w 1995 r.

14.786
0
14.786

6:3
%

8
111
111
111

6:4
%

9
91
91
0
91

6:5
%

10
101

6:7
%

11
87

101

87

101

87

Gospodarka pozabudŜetowa
W 1995 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym funkcjonowały 3 środki
specjalne, to jest:
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- "Dofinansowanie prac dostosowawczych PKN do wymagań Unii Europejskiej
i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA" - środki te utworzono
w 1994 r. w celu finansowania prac prowadzonych przez 3 Normalizacyjne Komisje
Problemowe. Źródłem przychodów tych środków specjalnych jest bezzwrotna
pomoc Komisji Wspólnot Europejskich, rozdzielana przez "Fundusz Współpracy"
z siedzibą w Warszawie. Rozchodami są wydatki bieŜące głównie usługi
niematerialne. Na dzień 01 stycznia 1995 r. na koncie tych środków znajdowało się
36,4 tys.zł a w ciągu roku odnotowano wpływ 2,8 tys. zł z tytułu odsetek za 1994 r.
Wydatkowano zaś 16,7 tys. zł. Stan na dzień 31 grudnia 1995 r. wyniósł 22,5 tys. zł,
- "SprzedaŜ norm oraz innych produktów normalizacyjnych" - utworzony w 1994 r.,
zasilany z wpływów ze sprzedaŜy norm i innych dokumentów normalizacyjnych.
Rozchodami są przede wszystkim rozliczenia z wydawnictwami. W 1995 r.
uzyskano przychody w kwocie 717,4 tys.zł (108,7% planu), a poniesione rozchody
w wysokości 528,1 tys.zł (80,1% planu). Do budŜetu odprowadzono nadwyŜkę
w kwocie 188,3 tys.zł (po zwiększeniu z 52,5 tys.zł do 53,5 tys.zł stanu środków
obrotowych),
- "Dobrowolne wpłaty na dofinansowanie działalności normalizacyjnej" - utworzony
w 1995 r. Przychody uzyskiwane z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych
przeznaczone są na finansowanie działalności normalizacyjnej PKN, co dopuszcza
ustawa o normalizacji. Zrealizowane przychody wyniosły 10,6 tys.zł (105,9%
planu), a wydatki, głównie usługi niematerialne 3,6 tys.zł (119,7% planu),
- w 1995 r. Prezes PKN utworzył równieŜ środki specjalne pod nazwą "Wydawanie
czasopisma Normalizacja". Przychody - zgodnie z planem - wynosić miały
10,0 tys.zł a faktycznie uzyskano 14,6 tys.zł. Rozchody natomiast - zakładane na 9,2
tys.zł wykonano w kwocie 1,4 tys.zł, co pozwoliło na uzyskanie nadwyŜki
12,6 tys.zł.
Łączna kwota nadwyŜki środków pozabudŜetowych wpłacona w 1995 r. do
budŜetu przez PKN wyniosła 200,9 tys.zł.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Polski Komitet Normalizacyjny.
Wniosek NIK dotyczył niedopuszczenia do powtórzenia się błędu w planowaniu
dochodów budŜetowych.
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CZĘŚĆ 58 - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W 1995 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał dotację z budŜetu
w wysokości 8.063.677 tys.zł, tj. o 1.850.649 tys.zł mniej niŜ ustalono w ustawie
budŜetowej i o 39.911 tys.zł mniej od planu po zmianach.
Otrzymana dotacja przeznaczona została na:
-

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
1.733.330 tys.zł,
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
6.000.000 tys.zł,
Fundusz Alimentacyjny
330.000 tys.zł,
pozostała działalność
347 tys.zł,
(wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS osobom poszkodowanym
przez Ŝołnierzy ZSRR).

Realizacja budŜetu w części 58 szczegółowo ujęta jest w rozdziale IV pkt 5
Analizy - Fundusze celowe.

CZĘŚĆ 59 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
Dochody
BudŜet Głównego Urzędu Miar na 1995 r. określony został po stronie
dochodów na 30.000,0 tys. zł. Faktycznie osiągnięto natomiast kwotę 36.127,0 tys. zł,
a więc o 20,4 % większą. Dochody roku 1995 były o 48,6 % wyŜsze niŜ zrealizowane
w roku 1994.
Osiągnięcie wyŜszych niŜ planowano dochodów było wynikiem zwiększonych
przychodów 9 Okręgowych Urzędów Miar z tytułu legalizacji przyrządów
pomiarowych oraz 2 Okręgowych Urzędów Probierczych za badanie i cechowanie
wyrobów z metali szlachetnych. GUM realizował teŜ dochody z tytułu odsetek za
nieterminowe regulowanie płatności za czynności metrologiczne. W strukturze
dochodów GUM dominującą pozycją były wpływy z tytułu legalizacji w kwocie
29.881 tys. zł, które stanowiły 82,7 % łącznych dochodów Urzędu.
NaleŜności GUM w zakresie dochodów budŜetowych wg stanu na dzień
31.12.1995 roku wynosiły 1.840 tys. zł, z tego: w Centrali 56 tys. zł, w jednostkach
podległych 1.784 tys. zł. NaleŜności w Centrali w 90 % dotyczyły wezwań do zapłaty
wystawionych w 1995 roku za wykonane czynności metrologiczne. W Centrali GUM
nie stwierdzono przypadków zaniechania ustalenia poborów ani odroczeń płatności
dochodów.
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Zobowiązania GUM w zakresie dochodów budŜetowych wg stanu na dzień
31.12.1995 r. wynosiły 20 tys. zł i dotyczyły podwójnych wpłat, których nie zwrócono
w 1995 r., m.in. w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie.

Wydatki
BudŜet GUM po stronie wydatków wynosił 28.491 tys. zł i w ciągu roku był
pięciokrotnie zmieniany - łącznie o 3.532 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone były
na sfinansowanie skutków podwyŜek wynagrodzeń pracowników od 1.01.1995 r. i od
1.07.1995 r. oraz na sfinansowanie wynagrodzeń dla 10 etatów przyznanych Urzędowi
od 1.07.1995 roku. Planowane wydatki po zmianach wynosiły 32.023 tys. zł.
W 1995 roku GUM zrealizował wydatki w łącznej wysokości 32.835 tys. zł, co
stanowiło 102,5 % planu wydatków po zmianach. W stosunku do roku 1994 wydatki te
były większe o 29,2 %.
Struktura wydatków GUM w 1995 roku przedstawiała się następująco:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 21.993 tys. zł, tj. 67,0 %
- wydatki majątkowe - 4.370 tys. zł, tj. 13,3 %
- pozostałe wydatki bieŜące - 6.472 tys. zł, tj. 19,7 %
Niewykorzystane środki w wysokości 6 tys. zł zwrócono w dniu 19.01.1996 r. na
rachunek Ministerstwa Finansów.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
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Plan wydatków na finansowanie inwestycji w GUM wg ustawy budŜetowej na
1995 rok wynosił ogółem 3.911 tys. zł, w tym: dla Centrali 1700 tys. zł i dla jednostek
terenowych 2.211 tys. zł. Decyzjami Prezesa GUM dokonano zmian w tym planie,
w wyniku których zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych o 459 tys. zł, tj. do
wysokości 4.370 tys.zł. Plan wydatków po korekcie dla Centrali wynosił 1.845 tys. zł,
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dla jednostek terenowych - 2.525 tys. zł. Centrala GUM w 1995 r. na realizację zadań
inwestycyjnych dysponowała kwotą 2.178,9 tys. zł, w tym:
- z bilansu otwarcia na 1.01.1995 r. - 254,9 tys. zł,
- z przychodów ogółem w ciągu roku - 1.924,0 tys. zł.
Wartościowy plan zadań inwestycyjnych ogółem wynosił 4.686,8 tys. zł, z tego
dla Centrali 2.161,8 tys. zł, dla jednostek podległych 2.525,0 tys. zł.
W 1995 roku na cele inwestycyjne wydatkowano ogółem 3.285,4 tys. zł
z tego:
- w Centrali - 1.060,1 tys. zł,
- w jednostkach podległych - 2.225,3 tys. zł.
Plan inwestycyjny GUM, w ujęciu wartościowym, wykonany został w 70,1%,
z tego w Centrali w 49 %, w jednostkach podległych w 88,1 %.
Do końca 1995 roku w Centrali nie zrealizowano 53 zadań, co stanowiło 40,8%
planowanych zadań (130).
Stwierdzone przyczyny - oprócz uwarunkowań obiektywnych, takich jak brak
ofert dostawcy czy wycofanie się z rynku dotychczasowych dystrybutorów urządzeń miały równieŜ charakter subiektywny. Były to zwłaszcza popełnione na etapie
planowania błędy dotyczące oszacowania kosztów, wskazanie niewłaściwej
lokalizacji, a takŜe brak wystarczającego rozeznania o potencjalnych wykonawcach.
Wynagrodzenia ogółem (§ § 11-17) na 1995 rok, ujęte w planie po zmianach,
wynosiły 14.169 tys. zł. W stosunku do 1994 r. oznaczało to wzrost o 27,8%.
Wynagrodzenia ogółem zrealizowane w 1995 roku wynosiły 14.730 tys. zł. Przeciętne
wynagrodzenie na 1 zatrudnionego wynosiło 698,2 zł. Faktyczny wzrost wynagrodzeń
w 1995 roku w stosunku do 1994 r. wynosił 33,8 %.
GUM dysponował w 1995 r. 1820 etatami kalkulacyjnymi. Przeciętne
zatrudnienie w GUM zrealizowane w 1995 roku wynosiło natomiast 1.758 osób.
W Centrali GUM w 1995 roku nie wykorzystano średniorocznie 8 etatów (plan
średnioroczny 375; wykonanie 367) na skutek późnego ogłoszenia, tj. 31.10.1995 roku
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów
kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie
przewidziane zmiany organizacyjne w 1995 roku. W jednostkach terenowych
średniorocznie nie wykorzystano 49 etatów (plan średnioroczny 1.440; wykonanie

476

1.391). Podstawowe przyczyny to osiągnięcie wieku emerytalnego pracowników oraz
zwolnienie z pracy uzasadniane niskimi wynagrodzeniami.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Główny Urząd Miar.

CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
Dochody
W ustawie budŜetowej na rok 1995 dla części 80 budŜetu państwa - regionalne
izby obrachunkowe - zaplanowano dochody w wysokości 2 tys.zł.
Regionalne izby obrachunkowe wykonały w 1995 r. dochody w kwocie
31,5 tys.zł, tj. 1575 % dochodów planowanych w ustawie budŜetowej na rok 1995 oraz
193,7 % dochodów zrealizowanych w 1994 r. Dochody te osiągnęło 11 regionalnych
izb obrachunkowych z następujących tytułów:
- 24,7 tys.zł (tj. 78,5 %) - róŜne dochody (§ 77 dochodów wg klasyfikacji
budŜetowej), w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wydatków
poniesionych w 1994 r. na materiały i usługi, sprzedaŜ uŜywanego wyposaŜenia,
wpłata z tytułu korekty dokonanego w 1994 r. odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych), kary za naruszenia dyscypliny finansowej (wpłaty kar
pienięŜnych za naruszenie dyscypliny budŜetowej przez skarbników gmin oraz
wójtów),
- 3,7 tys.zł (tj. 11,7 %) - sprzedaŜ wyrobów i składników majątkowych (§ 43
dochodów) m.in. zwrot kosztów wykładziny połoŜonej przez izbę
w wynajmowanych pomieszczeniach i naleŜności za przedmioty niezwrócone przez
byłych pracowników,
- 1,9 tys.zł (tj. 6,1 %) - kary i grzywny (§ 76 dochodów) w tym wpłaty z tytułu kar
orzeczonych przez Komisję Orzekającą ds. Naruszenia Dyscypliny BudŜetowej,
- 1,2 tys.zł (tj. 3,7 %) - odsetki (§ 81 dochodów)
W pozostałych 6 izbach dochodów nie osiągnięto. NajwyŜsze dochody
osiągnęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie - 6,3 tys.zł.
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Dochody budŜetowe w 7 skontrolowanych regionalnych izbach
obrachunkowych były terminowo odprowadzane na rachunki właściwych urzędów
skarbowych.
Wydatki
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla cz. 80 budŜetu państwa zaplanowano
wydatki w wysokości 23.315 tys. zł.
Minister Finansów w 1995 r. zwiększył wydatki w części 80 budŜetu państwa o
1.959,2 tys.zł. Zwiększone środki przeznaczone były na sfinansowanie podwyŜek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ostatecznie po zmianach, planowane wydatki
ogółem w cz. 80 budŜetu państwa określono w wysokości 25.274 tys.zł.
Wydatki poniesione przez izby wyniosły ogółem 25.481,6 tys.zł, tj. 109,3 %
wydatków określonych w ustawie budŜetowej i 100,8 % planu po zmianach.
Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli.
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Kol. 7 = kol.3 x 1,278

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych (w §§ 21 i 25 wydatków)
stanowiły 1,0 % wydatków ogółem, wydatki bieŜące stanowiły 91,4% wydatków
ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne - 7,6 % wydatków ogółem.
Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 16.780,6
tys.zł, tj. 72,0 % wydatków bieŜących.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jednego zatrudnionego w regionalnych
izbach obrachunkowych w 1995 r. ukształtowało się na poziomie 991 zł i wyniosło
122,5 % średniego wynagrodzenia z 1994 r.
W ustawie budŜetowej na rok 1995 zaplanowano dla cz. 80 budŜetu państwa regionalne izby obrachunkowe - 1063 etaty kalkulacyjne, natomiast faktycznie - na
koniec 1995 r. wykorzystano 1014 etatów (95,4 %), tj. o 49 etatów mniej.
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Wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 31), usług materialnych (§ 36)
i niematerialnych (§ 37) stanowiły 16,6 % wydatków bieŜących. Wydatki na podróŜe
słuŜbowe krajowe (§ 28) i zagraniczne (§29) stanowiły 5,0 % wydatków bieŜących.
Kontrola wykonania wydatków bieŜących przeprowadzona w izbach wykazała, Ŝe
wydatki te były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem
nielicznych przypadków omówionych niŜej. Kontrola wybranych delegacji wykazała,
Ŝe podróŜe słuŜbowe rozliczane były rzetelnie.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.947,6 tys.zł, co stanowiło 99,9
% planowanych wydatków po zmianach. Udział wydatków na inwestycje
w zrealizowanych wydatkach ujętych w planie po zmianach wyniósł 7,6 %. Środki te
zostały przeznaczone m.in. na: zakup samochodów, sprzętu komputerowego, licencji
na oprogramowanie oraz praw autorskich do systemu informatycznego dla
regionalnych izb obrachunkowych, zakup kserokopiarek, nadbudowę piętra dla Izby w
Rzeszowie, zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Izby w Zielonej Górze.
Wydatki inwestycyjne regionalnych izb obrachunkowych objętych kontrolą były
dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r. na rachunkach inwestycyjnych
regionalnych izb obrachunkowych znajdowały się środki w wysokości 1.552,3 tys.zł,
tj. 230,6 % stanu środków na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 1994 r. (673,0
tys.zł). Z ustaleń kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych wynika, Ŝe środki te
były gromadzone m.in. na remont, adaptację i wyposaŜenie docelowej siedziby dla
Izby w Szczecinie (274,0 tys.zł) oraz zapewnienie środków na wykonanie
kompleksowego systemu informatycznego dla regionalnych izb obrachunkowych. Nie
stwierdzono niecelowości działań izb w tym zakresie.
Wszystkie badane izby dokonały zwrotu niewydatkowanych kwot na rachunek
dysponenta głównego zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa. Niewykorzystane środki
w wysokości 270,7 tys.zł zostały zwrócone przez Ministra-Szefa URM (dysponenta
cz. 80 budŜetu) do budŜetu państwa z zachowaniem terminu określonego w § 43 ust. 3
pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu (...).
Zobowiązania regionalnych izb obrachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia
1995 r. wynosiły 7,2 tys.zł, w tym 1,2 tys.zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych, 5,0 tys.zł za dostawy towarów i usług oraz 1,0 tys.zł z tytułu
pozostałych zobowiązań.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Regionalne Izby Obrachunkowe.
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CZĘŚĆ 81 - REZERWY OGÓLNE
Rezerwa ogólna tworzona jest w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo
budŜetowe w wysokości do 1% wydatków budŜetu z przeznaczeniem na wydatki
nieprzewidziane w momencie uchwalania budŜetu państwa.
Zgodnie z art. 25 ustawy budŜetowej na rok 1995 rezerwa ogólna budŜetu
państwa wynosiła 40.000 tys. zł i była nominalnie wyŜsza o 44,4% od rezerwy 1994 r.
(27.700 tys. zł). Środki rezerwy ogólnej stanowiły 0,04% ogólnej kwoty wydatków
budŜetu państwa.
Na podstawie delegacji zawartej w art. 46 ust. 2 ustawy - Prawo budŜetowe,
Rada Ministrów - rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania
rezerwą ogólną budŜetu państwa (Dz.U. Nr 140, poz. 770) - upowaŜniła do
jednorazowego dysponowania rezerwą:
- Prezesa Rady Ministrów
- Ministra Finansów

- do wysokości 1.000 tys. zł,
- do wysokości 750 tys. zł.

Z przyznanej w ustawie budŜetowej kwoty 40.000 tys. zł - rezerwy ogólnej,
rozdysponowano - 36.093,8 tys. zł tj. 90,2%. Rozdysponowanie środków z rezerwy
ogólnej w 1995 r. odbyło się na podstawie:
- uchwał Rady Ministrów w kwocie 18.811 tys. zł tj. 52,1% ogólnej kwoty rezerwy;
- zarządzeń Prezesa Rady Ministrów w kwocie 13.889 tys. zł tj. 38,5% ogólnej kwoty

rezerwy;
- decyzji Ministra Finansów w kwocie 3.393,8 tys. zł tj. 9,4% ogólnej kwoty rezerwy.
Środki ujęte w cz. 81 rezerwa ogólna zasiliły 16 części budŜetu państwa, w tym:
cz. 31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w kwocie
18.211 tys. zł,
cz. 85 BudŜety Wojewodów w kwocie
5.164,7 tys. zł,
cz. 32 Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kwocie
2.870 tys. zł,
cz. 34 Ministerstwo Kultury i Sztuki w kwocie
1.975 tys. zł,
cz. 05 Urząd Rady Ministrów w kwocie
1.640 tys. zł,
cz. 13 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w kwocie
1.000 tys. zł,
cz. 21 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w kwocie
1.000 tys. zł,
- cz. 36 Ministerstwo Sprawiedliwości w kwocie
1.000 tys. zł.
-
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Na podstawie uchwał Rady Ministrów środki z rezerwy ogólnej zostały
przeznaczone na sfinansowanie:
- zadań wynikających z rządowego programu "Bezpieczeństwo obywateli i porządek

publiczny w państwie" - 16.011 tys. zł,
- niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa - 2.800 tys. zł.
Na podstawie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów sfinansowano m.in.:
- zakup sprzętu pływającego dla Morskiego Oddziału StraŜy Granicznej słuŜącego do

ochrony granicy państwowej - 1.000 tys. zł,
- pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku eksplozji gazu w budynku
mieszkalnym w Gdańsku - 1.000 tys. zł,
- wydatki na poprawę sytuacji lokalowej sądownictwa okręgu warszawskiego 1.000 tys. zł,
- program wydawniczy taniej ksiąŜki - 1.000 tys. zł.
Minister Finansów w 1995 r. własnymi decyzjami rozdysponował z rezerwy
ogólnej środki w wysokości 3.393,8 tys. zł poprzez wydanie 11 decyzji zwiększających
wydatki budŜetowe w następujących częściach budŜetu państwa:
- 85 BudŜety Wojewodów o kwotę 1.514,7 tys. zł,
- 86 BudŜety Samorządowych Kolegiów Odwoławczych o kwotę 750,0 tys. zł,
- 34 Ministerstwo Kultury i Sztuki o kwotę 700,0 tys. zł,
- 33 Ministerstwo Edukacji Narodowej o kwotę 200,0 tys. zł,
- 08 Ministerstwo Finansów o kwotę 123,1 tys. zł,
- 30 Ministerstwo Obrony Narodowej o kwotę 106,0 tys. zł.

Z decyzji Ministra Finansów wynika, Ŝe przyznane z rezerwy ogólnej środki
przeznaczone m.in. na finansowanie:
- zakupu tamografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
-

w Nowym Sączu - 600,0 tys. zł,
ostatniej raty zakupu tamografu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego
w Zielonej Górze - 150,0 tys. zł,
zakupu środków trwałych przez samorządowe kolegia odwoławcze - 750,0 tys. zł,
zakupu nowych instrumentów dla Filharmonii Narodowej w Warszawie 700,0 tys. zł,
utrzymania przepraw promowych w Świnoujściu - 500 tys. zł.
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Ocena
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Finansów w części 81 Rezerwy ogólne.

CZĘŚĆ 82 - SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMIN

W ustawie budŜetowej na 1995 r. przeznaczono na subwencje ogólne dla gmin
kwotę 744.186 tys. zł, tj. zgodnie z art. 12 i 12a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509 z 1995 r. Nr
124, poz. 601 Nr 154, poz. 794) - 0,9% planowanych dochodów budŜetu państwa
(dochody 1995 r. - 82.687.300 tys. zł).
Zaplanowana na rok 1995 subwencja ogólna dla gmin była o 34,9% wyŜsza od
subwencji ogólnej dla gmin roku 1994 (wykonanie 1994 r. - 551.709 tys. zł).
Podziału łącznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin 744.186 tys. zł dokonano
w sposób następujący:
- rezerwa subwencji - 7.441,9 tys. zł,
- subwencja wyrównawcza - 316.415,7 tys. zł,
- subwencja rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców -

420.328,4 tys. zł.
W trakcie realizacji budŜetu wydatkowano 100% kwoty zaplanowanej
w ustawie.
W porównaniu do 1994 r. subwencja ogólna dla gmin w 1995 r. wzrosła realnie
o 5,5%.
Subwencję wyrównawczą otrzymało 1.278 gmin, z tego 90 miast, 212 miast
i gmin oraz 976 gmin w łącznej kwocie 316.415,7 tys. zł. Subwencja ta przysługiwała
zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy gminom, których naleŜne podstawowe dochody
podatkowe na jednego mieszkańca były niŜsze niŜ 80% średniej kwoty analogicznych
dochodów na 1 mieszkańca w kraju w I półroczu 1994 r.
Cześć subwencji w kwocie 420.328,4 tys. zł rozdzielono między wszystkie
gminy, proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców, obliczonej zgodnie
z art. 15 ustawy o finansowaniu gmin tj. przyjęto przeliczeniową liczbę mieszkańców
w kraju 42.309.472 oraz określono stawkę subwencji na 1 mieszkańca - 9,93 zł.
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Na podstawie art. 13 ust. 2 (z zastrzeŜeniem ust. 3) ustawy o finansowaniu gmin
rezerwą subwencji dysponuje Minister Finansów w porozumieniu z ogólnopolską
reprezentacją gmin tj. Krajowym Sejmikiem Samorządu Terytorialnego. Określona
rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 7.441,9 tys. zł składa się z: kwoty 6.697,7 tys. zł tj. środków, którymi dysponuje Minister Finansów w porozumieniu
z ogólnopolską reprezentacją gmin ( Krajowym Sejmikiem Samorządu Terytorialnego)
oraz kwoty - 744,2 tys. zł tj. środków stanowiących 10% łącznej kwoty rezerwy, którą
Minister Finansów moŜe przeznaczyć na pomoc gminom w przypadkach losowych.
Zgodnie z art. 18 ustawy o finansowaniu gmin "uzyskane przez gminę kwoty
subwencji nienaleŜnej stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez organy
upowaŜnione, podlegają odprowadzeniu do budŜetu państwa i zwiększają kwotę
rezerwy subwencji ogólnej".
W 1995 r. na rachunek obsługujący subwencję ogólną dla gmin wpłynęło
ogółem 5.293,7 tys. zł, w tym 1.344,1 tys. zł w wyniku korekt i potrąceń subwencji na
1995 r.
Po uwzględnieniu powyŜszego Minister Finansów w 1995 r. dysponował
rezerwą subwencji ogólnej w łącznej kwocie 12.735,6 tys. zł.
Minister Finansów dokonał rozdziału subwencji ogólnej w sposób następujący:
- dla 11 gmin dotkniętych róŜnego rodzaju zdarzeniami losowymi w łącznej kwocie

744,2 tys. zł, w tym 350,0 tys. zł na dofinansowanie kosztów usuwania skutków
katastrofy wybuchu gazu w Gdańsku oraz 240,0 tys. zł na dofinansowanie likwidacji
skutków klęski Ŝywiołowej - powodzi w woj. kieleckim,
- dla 1.242 gmin na mocy uchwał Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego

przekazano środki w łącznej kwocie 11.892,7 tys. zł, w tym 4.900 tys. zł przekazano
do dyspozycji wojewódzkich sejmików (po 100.000 zł dla kaŜdego do podziału i
uwzględnieniem m.in. klęsk Ŝywiołowych, wysokiego bezrobocia oraz 4.212,8 tys.
zł według kryterium ludnościowego).
Wg stanu na 30.01.1996 r. na rachunku bankowym obsługującym subwencję
ogólną za 1995 r. pozostała kwota 98,7 tys. zł, o którą powiększono kwotę subwencji
ogólnej na rok 1996.
Ocena
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu w części 82
- Subwencje ogólne dla gmin.
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CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE
Rezerwa celowa budŜetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3
ustawy - Prawo budŜetowe tworzona jest na wydatki, których szczegółowy podział na
pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być dokonany w okresie uchwalania budŜetu
państwa, w tym na:
- wypłaty wynikające z poręczeń udzielonych na podstawie art. 23,
- wypłaty wynikające z wymagalnych roszczeń od Skarbu Państwa,
- niezbędne uzupełnienie subwencji ogólnych dla gmin.

W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano rezerwy celowe w kwocie
6.955.125 tys. zł, co stanowiło 7,6% planowanych wydatków budŜetu państwa.
Udział poszczególnych grup ekonomicznych w kwocie planowanej rezerwy
celowej przedstawiono w poniŜszej tabeli:
w tys.zł
Grupa ekonomiczna
1
dotacje i subwencje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
wydatki majątkowe

Kwota
2

Struktura %
3
1.954.676

28,1

464.536

6,7

4.080.846

58,7

455.067

6,5

Minister Finansów korzystając z uprawnień zawartych w art. 43 ust. 2 i ust. 5
ustawy - Prawo budŜetowe dokonał w trakcie realizacji budŜetu blokad planowanych
wydatków w 16 częściach budŜetu państwa, a następnie przeniósł je do rezerw
celowych, zwiększając w ten sposób cz. 83 o kwotę 2.037.032,8 tys. zł, tj. do kwoty
8.992.157,8 tys. zł, co stanowiło 9,8% wydatków budŜetu państwa po zmianach i było
o 62,2% wyŜsze od planowanych rezerw celowych 1994 r. (5.542.285,3 tys. zł rezerwy
celowe roku 1994).
Blokady te dotyczyły następujących części budŜetu państwa (zmniejszenie
wydatków):

- cz. 03 Sąd NajwyŜszy - cz. 10 Kancelaria Sejmu R.P.- cz. 11 Kancelaria Senatu R.P -

3.160 tys. zł,
5.333 tys. zł,
1.000 tys. zł,
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- cz. 16 Krajowe Biuro Wyborcze - cz. 21 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - cz. 28 Ministerstwo Ochrony Środowiska,
-

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa cz. 30 Ministerstwo Obrony Narodowej cz. 31 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych cz. 34 Ministerstwo Kultury i Sztuki cz. 36 Ministerstwo Sprawiedliwościcz. 41 Obsługa ZadłuŜenia Zagranicznego cz. 44 Obsługa Długu Krajowego cz. 52 Państwowa Agencja Atomistyki cz. 57 Polski Komitet Normalizacyjny cz. 58 Zakład Ubezpieczeń Społecznychcz. 85/39 Wojewoda Legnicki -

362 tys. zł,
11.060 tys. zł,
790 tys. zł,
17.000 tys. zł,
25.443 tys. zł,
3.500 tys. zł,
25.991 tys. zł,
200.000 tys. zł,
100.000 tys. zł,
138 tys. zł,
2.300 tys. zł,
1.630.957 tys. zł,
10.000 tys. zł.

Blokady wydatków budŜetowych dokonane przez Ministra Finansów w 1995 r.,
jak i w 1994 r., dotyczyły tych samych ośmiu części budŜetu państwa, tj. części 10, 11,
16, 21, 28, 41, 44, 52.
W części 83 wydzielono 46 zadań, które miały być finansowane ze środków
rezerwy celowej. Wśród tych zadań były między innymi:
- podwyŜki wynagrodzeń w sferze budŜetowej, na które zabezpieczono środki

w kwocie 3.906.354 tys. zł, co stanowiło 43,4% planowanych po zmianach
wydatków cz. 83,
- dotacje na restrukturyzację zadłuŜenia przedsiębiorstw z tytułu składek na

ubezpieczenie społeczne - 800.000 tys. zł, tj. 8,9% planowanych po zmianach
wydatków cz. 83,
- dodatki mieszkaniowe - 480.000 tys. zł, tj. 5,3% planowanych po zmianach

wydatków cz. 83,
- środki na waloryzację rent i emerytur (MON, MSW, MS) - w kwocie

456.736 tys. zł, tj. 5,1% planowanych po zmianach wydatków cz. 83,
- wybory

Prezydenta R.P., referenda, wybory uzupełniające 100.000 tys. zł, tj. 1,1% planowanych po zmianach wydatków cz. 83,

w

kwocie

- zobowiązania Skarbu Państwa i inne cele w kwocie 2.130.999,8 tys. zł, tj. 23,7%

planowanych po zmianach wydatków cz. 83. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, Ŝe
w ustawie budŜetowej na rok 1995 przewidziano na realizację wymienionego
zadania kwotę 103.628 tys. zł. Następnie w drodze przeniesień Minister Finansów
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dokonał zwiększenia planowanej kwoty do wysokości 2.130.999,8 tys. zł,
tj. o 1.956,4%.
W trakcie realizacji budŜetu wydatkowano na róŜne zadania środki budŜetowe
w kwocie 8.683.887,9 tys. zł, tj. 96,6% planu po zmianach. Wydatki z rezerwy celowej
stanowiły 9,5% całkowitych wydatków budŜetu państwa 1995 r. (91.169.671 tys. zł).
Rozdysponowane w 1995 r. środki rezerw celowych były o 64% wyŜsze od
środków rezerw rozdysponowanych w 1994 r.
Udział poszczególnych grup ekonomicznych w wydatkach cz. 83 przedstawia
poniŜsza tabela:
w tys.zł
grupa ekonomiczna
1

wykonanie 1994 r.
kwota
2

udział %
3

plan na 1995 r. po
zmianach
kwota
udział %
4
5

wykonanie 1995 r.

wskaźniki %

kwota
6

udział %
7

6:4
8

6:2
9

dotacje i subwencje

792.343,1

14,9

1.954.676,0

21,8

1.887.157,8

21,7

96,5

238,2

świadczenia na rzecz
osób fizycznych

205.100,0

3,9

462.537,0

5,1

462.537,0

5,3

100

225,5

wydatki bieŜące jedn.
budŜetowych

3.883.727,4

73,3

6.108.217,8

67,9

5.897.353,5

67,9

96,5

151,9

420.014,4

7,9

466.727,0

5,2

436.839,7

5,1

93,6

104,0

5.301.184,9

100

8.992.157,8

100

8.683.887,9

100

96,6

163,8

wydatki majątkowe
Ogółem

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w 1995 r. Minister Finansów nie uruchomił
zarezerwowanych środków w cz. 83 na cztery zadania:
-

program Stabilizacja, Restrukturyzacja i Prywatyzacja - w kwocie 1.500 tys. zł,

-

komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych - w kwocie 15.000 tys. zł,
druk formularzy NIP - w kwocie 5.000 tys. zł,
utworzenie Agencji Techniki i Technologii - w kwocie 7.500 tys. zł.

-

Największy udział w wydatkach środków z rezerwy celowej miały wydatki na
podwyŜki wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 3.898.832,9 tys. zł, co stanowiło 44,9% wykorzystanych środków cz. 83. Na
podwyŜki wynagrodzeń w przyjętych terminach (styczeń, lipiec 1995 r.)
rozdysponowano z budŜetu kwotę 3.001.914 tys. zł, w tym na podwyŜki wynagrodzeń
dla pracowników sfery budŜetowej z wyłączeniem sędziów, prokuratorów
i pracowników tzw. "R" - 2.949.849,7 tys. zł, co spowodowało podwyŜkę
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wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny dla pracowników państwowej sfery budŜetowej
z wymienionymi wyłączeniami w następujących wysokościach:
- od stycznia 1995 r. - 51,57 zł, w tym najwyŜsza w dz. 93 bezpieczeństwo publiczne

- 68,54 zł, najniŜsza w dz. 88 turystyka i wypoczynek - 35,82 zł,
- od lipca 1995 r. - 93,50 zł, w tym najwyŜsza w dz. 93 bezpieczeństwo publiczne -

137,08 zł, najniŜsza w dz. 88 turystyka i wypoczynek - 71,63 zł.
Natomiast przeciętna podwyŜka wynagrodzeń w 1995 r. (wprowadzona od kwietnia
1995 r.) dla sędziów i prokuratorów wyniosła 385,31 zł, a dla pracowników tzw. "R" 1.857 zł.
Dotacje na restrukturyzację zadłuŜenia przedsiębiorstw z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne wyniosły - 788.224 tys. zł i stanowiły 9,1% wydatków cz. 83.
W toku kontroli stwierdzono, Ŝe powyŜsze środki przekazano do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych za pośrednictwem budŜetów trzech resortów, tj. Ministerstwa Przemysłu i
Handlu, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w łącznej kwocie 760.012 tys. zł (w tym poprzez
Ministerstwo Przemysłu i Handlu - 603.415 tys. zł) oraz za pośrednictwem
27 budŜetów wojewodów w łącznej kwocie 28.212 tys. zł.
W 1995 r. Minister Finansów dokonał zwiększenia zarezerwowanych środków
na zobowiązania Skarbu Państwa i inne cele do kwoty 2.130.999,8 tys. zł, a następnie
rozdysponował je w kwocie 1.982.866,9 tys. zł, tj. w 93%. Jak wynika z ustaleń
kontroli środki te zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie wydatków słuŜby
zdrowia w łącznej kwocie 871.548,6 tys. zł (dział 85) - w tym na uregulowanie
zobowiązań wymagalnych w kwocie 750.000 tys. zł, uregulowanie zobowiązań szkół
i placówek oświatowych w kwocie 525.600 tys. zł. Kwota 525.600 tys. zł przekazana
została na depozyt na podstawie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wydatków budŜetowych, których nie
zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 19951,
celem uregulowania zobowiązań z 1995 r. w roku 1996 r.
Wydatki majątkowe w kwocie 436.839,7 tys. zł, stanowiły 5,0% ogólnej wysokości
rezerwy celowej rozdysponowanej w 1995 r. (8.683.887,9 tys. zł). Środki te w głównej
mierze przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych m.in.:
z zagospodarowaniem terenów opuszczonych przez wojska byłego ZSRR, uzbrojeniem
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycjami infrastrukturalnymi
1

Dz.U. Nr 149, poz. 726.
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w regionach zagroŜonych wysokim bezrobociem, budową i modernizacją drogowych
przejść granicznych, inwestycjami centralnymi, objęciem udziałów kapitałowych
w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w 1995 r. ze środków rezerwy celowej na
dofinansowanie inwestycji centralnych przekazano kwotę 4.000 tys. zł na 3 zadania
z zakresu infrastruktury technicznej - nie centralne - realizowane przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach. Minister Finansów podjął
decyzję w grudniu 1995 r. na wniosek Wojewody Katowickiego po uzyskaniu, zgodnie
z art. 27 ust. 2b ustawy Prawo budŜetowe, opinii Sejmowej Komisji Polityki
Gospodarczej, BudŜetu i Finansów. Ponadto Minister Finansów zgodnie z sugestią
Prezydium Senatu przekazał zaoszczędzone przez Kancelarię Senatu R.P. w 1995 r.
środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.000 tys. zł na wskazane zadania
inwestycyjne w ochronie zdrowia.
Analiza wydatków cz. 83 rezerwa celowa wykazała, Ŝe największą kwotę
środków rezerwy celowej przekazano do zbiorczego budŜetu wojewodów
(cz. 85 budŜetu państwa) 2.784.035,6 tys. zł, tj. 32,1% wykorzystanych środków
rezerwy celowej.
Ocena
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
Ministerstwo Finansów w części 83 - Rezerwy celowe.
NIK zwraca uwagę, Ŝe środki ujęte w rezerwach celowych stanowią z roku na
rok coraz większy procent wydatków budŜetu państwa (w 1994 r. - 7,7%, w 1995 r. 9,5%). W ten sposób coraz większa część środków publicznych wydatkowana jest na
podstawie doraźnych decyzji organów władzy wykonawczej.

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Prezentowane w tej części "Analizy" materiały opracowane zostały w oparciu
o ustalenia kontroli wykonania budŜetu państwa w 49 urzędach wojewódzkich oraz
podległych wojewodom 48 jednostkach budŜetowych działających w ochronie
zdrowia.
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Wyniki kontroli przedstawione zostały w układzie:
-

dochodów i wydatków województw,

-

dochodów i wydatków zbiorczego budŜetu wojewodów wg działów klasyfikacji
budŜetowej,

-

wybranych zagadnień.
W opracowaniu uwzględniono w szczególności dział 85 (ochrona zdrowia).

Dochody budŜetowe zrealizowane poprzez część 85 (budŜet wojewodów ogółem)
Dochody budŜetowe według województw.
W ustawie budŜetowej na 1995 r., w zbiorczym budŜecie wojewodów, załoŜone
zostały dochody w wysokości 822.079 tys.zł, co stanowiło 121,6% wykonania
w 1994 r., a realnie (w cenach 1995 r.) 95,1%.
Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 868.661 tys.zł, co stanowiło 105,7%
planu oraz 128,5% wykonania w 1994 r.
Realizację dochodów w poszczególnych województwach przedstawiono
w poniŜszej tabeli:
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DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85

w tys. zł
1995 r.

Województwo

1

stołeczne
warszawskie
bialskopodlaski
e
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowskie
częstochowskie
elbląskie
gdańskie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
konińskie
koszalińskie
krakowskie
krośnieńskie
legnickie
leszczyńskie
lubelskie
łomŜyńskie
łódzkie
nowosądeckie
olsztyńskie
opolskie
ostrołęckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
poznańskie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
szczecińskie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toruńskie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie
zielonogórskie

Wykonanie
1994 r.
2

Wg
ustawy
budŜetowej
3

Wykonanie

Wykonanie

4

4:2
%

4:3
%

5

6

Zaległości na dzień
31 grudnia

1994r. w
warunkach
1995 r.
7

4:7
%

1994 r.

1994 r.
w war.
1995 r.

1995 r.

8

9

10

11

Udział zaległości
w dochodach w
%
1994 r. 1995 r.

12

13

NaleŜności
długoterminowe zabezpieczone hipotecznie na
dz.31.12.95r.
15

676.176,6
54.127,1

822.079
66.233

868.661 128,5 105,7
73.148 135,1 110,4

864.154
69.174

100,5
105,7

801.958
190.077

1.024.902
242.918

923.856
228.766

118,6
351,2

106,4
312,7

1.238.017,8
12.316,1

2.560,8

3.214

4.393 171,5 136,7

3.273

134,2

812

1.038

744

31,7

16,9

345,7

11.207,6
14.888,6
27.254,8
2.140,3
4.543,9
9.335,0
8.148,4
38.499,7
11.856,2
11.792,0
10.888,6
91.617,1
13.172,9
4.810,4
10.374,6
28.829,2
4.447,4
10.989,3
7.102,9
18.315,5
3.003,0
35.330,2
8.621,1
13.843,3
19.066,7
3.587,0
6.625,0
8513,4
6.342,6
24.203,4
5.351,4
9.471,8
8.847,7
7.936,2
3.537,4
4.625,8
6.005,2
6.087,3
19.502,3
5.087,8
8.188,2
10.291.6
8.563,8
5.114,0
26.489,9
4.345,6
10.692,6

16.956
16.906
33.659
2.634
4.958
9.259
7.287
46.691
14.424
14.602
13.665
101.931
15.971
5.980
12.081
39.098
5.998
13.955
8.603
18.837
3.851
35.732
10.179
16.787
26.046
4.572
8.529
7.729
9.592
29.803
6.392
11.256
12.263
9.103
4.221
6.387
6.703
5.689
25.596
5.985
8.348
11.863
14.174
7.066
37.695
7.105
16.471

14.323
19.028
34.832
2.735
5.807
11.930
10.414
49.203
15.152
15.070
13.916
117.087
16.835
6.148
13.259
36.844
5.684
14.044
9.078
23.407
3.838
45.152
11.018
17.692
24.367
4.584
8.467
10.880
8.106
30.932
6.839
12.105
11.307
10.142
4.521
5.912
7.675
7.780
24.924
6.502
10.465
13.153
10.945
6.536
33.854
5.554
13.665

152,1
117,9
95,8
127,3
111,3
83,4
80,9
98,6
104,3
89,9
110,5
79,2
103,5
103,6
92,2
105,9
115,0
115,9
83,2
94,3
133,4
78,5
90,5
117,6
102,6
117,8
149,0
90,3
97,1
111,9
146,0
93,5
124,4
102,8
120,5
103,3
106,8
113,4
111,4
114,1
89,1
83,9
121,4
116,4
92,0
106,3
126,5

2.453
3.757
13.516
4.551
641
8.947
3.545
6.239
3.714
17.785
2.484
143.259
17.084
57.314
3.936
9.793
891
27.816
6.060
9.781
783
24.151
8.502
1.858
6.871
871
7.242
2.289
2.648
45.413
2.897
9.103
3.220
2.406
1.243
1.107
926
1.702
16.627
2.408
1.297
4.191
28.614
16.574
62.332
2.478
9.749

3.135
4.801
17.273
5.816
819
11.434
4.531
7.973
4.746
22.729
3.175
183.085
21.833
73.247
5.030
12.515
1.139
35.549
7.745
12.500
1.001
30.865
10.866
2.375
8.781
1.113
9.255
2.925
3.384
58.038
3.702
11.634
4.115
3.075
1.589
1.415
1.183
2.175
21.249
3.077
1.658
5.356
36.569
21.182
79.660
3.167
12.459

2.577
7.853
17.440
9.339
937
3.249
2.294
8.896
4.498
19.760
2.571
247.810
6.302
3.666
3.839
8.712
974
37.842
7.529
10.947
938
22.946
12.596
6.808
5.767
776
5.082
2.399
2.934
15.870
4.330
28.606
4.199
2.404
2.146
1.539
3.013
922
11.430
664
2.200
9.235
54.899
11.679
59.112
2.543
12.274

21,9
25,2
49,6
212,6
14,1
95,8
43,5
16,2
31,3
150,8
22,8
156,4
129,7
1191,5
37,9
34,0
20,0
253,1
85,3
53,4
26,1
68,4
98,6
13,4
36,0
24,3
109,3
26,9
41,7
187,6
54,1
96,1
36,4
30,3
35,1
23,9
15,4
28,0
85,3
47,3
15,8
40,7
334,1
324,1
235,3
57,0
91,2

11,8
35,0
52,3
268,1
14,5
32,6
27,2
18,3
28,5
145,8
16,7
267,3
36,2
57,6
31,4
22,3
14,9
232,6
99,7
49,6
18,3
64,8
126,3
32,7
23,1
14,4
40,3
24,4
37,3
45,8
43,4
252,7
29,8
23,0
39,4
25,2
36,8
10,5
41,2
8,9
23,6
83,7
413,1
153,5
189,8
43,1
71,0

33.441,0
22.471,0
11.769,0
1.810,0
0
17.645,0
6.731,7
53.155,0
11.803,4
51.808,0
6.066,0
61.447,3
14.851,6
414,0
13.528,8
89.500,2
15.049,0
67.344,0
2.895,5
6,492,0
328,0
134.330,0
19.845,0
3.131,0

21.788
22.431
33.354
3.483
6.463
9.953
8.426
48.538
15.801
13.553
15.371
92.709
17.420
6.369
12.221
39.020
6.536
16.270
7.551
22.082
5.119
35.430
9.974
20.802
24.989
5.402
12.617
9.828
7.868
34.613
9.982
11.320
14.069
10.430
5.450
6.105
8.198
8.820
27.761
7.419
9.321
11.030
13.290
7.608
31.148
5.902
17.283

194,4
150,7
122,4
162,7
142,2
106,6
103,4
126,1
133,3
114,9
141,2
101,2
132,2
132,4
117,8
135,3
147,0
148,1
106,3
120,6
170,5
100,3
115,7
150,3
131,1
150,6
190,4
115,4
124,1
143,0
186,5
119,5
159,0
131,4
154,1
132,0
136,5
144,9
142,3
145,8
113,8
107,2
155,2
148,8
117,6
135,8
161,6

128,5
132,7
99,1
132,2
130,4
107,5
115,6
104,0
109,5
92,8
112,5
91,0
109,1
106,5
101,2
99,8
109,0
116,6
87,8
117,2
132,9
99,2
98,0
123,9
95,9
118,2
147,9
127,2
82,0
116,1
156,2
100,6
114,7
114,6
129,1
95,6
122,3
155,0
108,5
124,0
111,7
93,0
93,8
107,7
82,6
83,1
104,9

nie prowadził

432,0
9.079,0
92.325,0
10.258,5
43.030,0
2.875,0
5.733,7
6.593,6
1.610,0
20.123,3
9.444,0
8.199,0
688,1
55.717,0
79,0
66.380,0
13.337,0
102.887,0
8.751,9
110.060,2
2.387,2
9.509,0
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Wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wynosił od 82,0%
w województwie płockim do 156,2% w województwie przemyskim.
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli ponadplanowe wykonanie dochodów
wynikało z zaniŜonych szacunków zgłoszonych na etapie planowania budŜetowego.
Wzrost dochodów w niektórych urzędach spowodowany był skuteczniejszą
windykacją naleŜności budŜetowych i dodatkowym pozyskiwaniem dochodów. Np.:
- w województwie przemyskim Urząd Rejonowy w Lubaczowie w ramach prac nad
budŜetem określił na 1995 r. wielkość spodziewanych dochodów na poziomie
niŜszym niŜ wykonanie roku 1994, co pozwoliło w 1995 r. przekroczyć załoŜenia
planowe o 87,4%,
- w województwie suwalskim, w którym wskaźnik wykonania dochodów w stosunku
do planu wyniósł 155%, w tym wzrost dochodów (trzykrotny) w stosunku do planu
odnotowano w opłatach za wieczyste uŜytkowanie gruntów, co wynikało
z przeprowadzonej aktualizacji wartości gruntów i stawek za ich uŜytkowanie.
Realizacja dochodów w ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli była zgodna
z zasadami

gospodarki

budŜetowej,

a

nieliczne

nieprawidłowości

dotyczyły

nieterminowego odprowadzenia środków na rachunek dochodów budŜetowych i nie
miały wpływu na ich poziom. Np.: w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku, w Urzędzie
Wojewódzkim w Suwałkach
Dochody budŜetowe wojewodów według działów.
Strukturę dochodów według działów przedstawiono w poniŜszej tabeli:
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DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA - ZBIORCZY BUDśET WOJEWODÓW WG DZIAŁÓW
w tys.zł
Wykon.
1994 r.
Symbo
l

1
01
31
40
45
50
59
66
70
74

79
83
85
86
87
88
89
90

91

94
96

5:3
%

1995 r.

5:4
%

1994 r.
w
warunk.
1995 r.

DZIAŁ

2
Ogółem:
Przemysł
Budownictwo
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Łączność
RóŜne usługi
materialne
Gospodarka
komunalna
Gospodarka
mieszkaniowa
oraz niematerialne
usługi komunalne
Oświata i wychowanie
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i
wypoczynek
RóŜna działalność
Dochody od osób
prawnych i osób
fizycznych
Administracja
państwowa
i samorządowa
Finanse
Dotacje na
finansowanie
zadań gospodarczych

3
676.176,6
24,5
2.365,7
22.517,7
295,7
33
39,6

Wg
Wykon.
ustawy
budŜeto
wej
4
5
822.079
868.661
4
23
2.209
2.880
18.800
27.004
20
37
39
129
10
49
41

5:8
%

Struktura
dochodów

1994 r.

Udział zaległości
w dochodach

Zaległości na dzień 31 grudnia

1995 r.

1994 r.

1994 r.
w war.
1995 r.

1995 r.

1994 r.
12:3
%

1995 r.
14:5
%

6
128,5
93,9
121,7
119,9
12,5
390,9
103,5

7
105,7
575
130,4
143,6
185,0
330,8
83,7

8*
864.154
31
3.023
28.778
378
42
51

9
100,5
74,2
95,3
93,8
9,8
307,1
80,4

10
100
0,0
0,3
3,3
0,0
0,0
0,0

11
100
0,0
0,3
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0

12
801.958
35
11.718
4.330,0
1,0
0,0
2,1

13
1.024.902
45
14.976
5.534
1
0
3

14
923.856
20
13.269
5.417
8
0
2

15
118,6
142,9
495,3
19,2
0,3
0,0
5,3

16
106,4
87,0
460,7
20,1
21,6
0,0
4,9

670,8

381

1.638

244,2

429,9

857

191,1

0,1

0,2

853,2

1.090

282

127,2

17,2

284.070,9

370.000

309.072

108,8

83,5

363.043

85,1

42,0

35,6

205.715,6

262.905

194.281

72,4

62,9

0,6
26,6
2.617,3
83.250,5
32,7
32,6

2.542
99.820
30

8
518
2.727
156.165
72
10

1.333,3
1.947,4
104,2
187,6
220,2
30,7

107,3
156,4
33,3

1
34
3.345
106.394
42
42

800,0
1.523,5
81,5
146,8
171,4
23,8

0,0
0,0
0,4
12,3
0,0
0,0

0,0
0,1
0,3
18,0
0,0
0,0

10,0
699,6
1.197,2
5,0
11,0

13
894
1.530
6
14

32
708
554
5
12

37,6
26,7
1,4
15,3
33,7

6,2
26,0
0,4
6,9
120,0

1.817,5
1.274,3

900
1.618

3.708
2.133

204,0
167,4

412
131,8

2.323
162,9

159,6
130,9

0,3
0,2

0,4
0,2

491,7
30,4

628
39

461
2

27,1
2,4

12,4
0,1

132.468,9

188.126

182.332

137,6

96,9

169.295

107,7

19,6

21,0

517.451,7

661.303

632.972

390,6

347,2

57,6
10.208,9

-

123
14.326

213,5
140,3

-

74
13.047

166,2
109,8

0,0
1,5

0,0
1,6

43,6

56

5
424

0,4

4,1
3,0

368
97

RóŜne rozliczenia

* poz. 8 = poz. 3 x 1,278

134.371,2

137.541

165.704

123,3

120,5

171.726

96,5

19,9

19,1

59.363,5

75.867

75.399

44,2

45,5
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W strukturze dochodów dominowały dochody w dziale 74 (Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne) pochodzące z opłat za
uŜytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.
Dochody z tego tytułu wyniosły 309.072 tys.zł i stanowiły 35,6% ogółu
dochodów. (w 1994 r. stanowiły 42,0%). W stosunku do planu wykonanie dochodów
w tym dziale wyniosło 83,5%, a w stosunku do 1994 r. 108,8% co realnie (w cenach
1995 r.) wskazuje na obniŜenie się w 1995 r. dochodów w tym dziale do poziomu
85,1% wykonania w 1994 r.
W 1995 r. w porównaniu do 1994 r. zwiększył się natomiast z 19,6% do 21,0%
udział dochodów w dziale 91 (Administracja państwowa i samorządowa), przy czym
dochody w wysokości 182.332 tys.zł stanowiły 96,9% planu oraz 137,6% wykonania w
1994 r.
Podobnie zwiększył się w dochodach udział działu 86 (Opieka społeczna)
z 12,3% w 1994 r. do 18% w 1995 r. Dochody z tego tytułu wyniosły 156.165 tys.zł, co
stanowiło 156,4% planu oraz 187,6% wykonania w 1994 r.
Analiza dochodów wskazała na obniŜający się udział w dochodach działu 97
(RóŜne rozliczenia) obejmującego głównie wpływy z prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa. Dochody z tego tytułu wzrosły z 134.371,2 tys.zł w 1994 r. do
165.704 tys.zł w 1995 r., a wykonanie wyniosło 120,5% kwoty planowanej. W cenach
porównywalnych dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 96,5% wykonania w 1994 r.
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli nie przyniosły spodziewanych efektów
finansowych dokonane wcześniej inwestycje kapitałowe w postaci udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego. Np.:
- W 1995 r. podobnie jak w 1994 r. Wojewoda Koniński nie pozyskał Ŝadnych
dochodów z tytułu posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego,
- Wojewoda Wrocławski z tytułu udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę
3.842 tys. zł, uzyskał w 1995 r. dochody w wysokości 100 zł.

Zaległości
Według stanu na koniec 1995 r. wielkość zaległości w dochodach budŜetowych
realizowanych poprzez część 85 wynosiła 923.856 tys.zł i wzrosła w porównaniu do
1994 r. o 15,2%. Udział zaległości w wielkościach dochodów obniŜył się natomiast ze
118,6% w 1994 r. do 106,4% w 1995 r.

369

W niektórych województwach stan zaległości przekraczał kilkakrotnie roczne
dochody budŜetowe realizowane poprzez część 85. Np.:
- w województwie wałbrzyskim zaległości wynosiły 54.899 tys.zł i stanowiły 413,1%
uzyskanych w 1995 r. dochodów,
- w województwie warszawskim zaległości wynosiły 228.766 tys.zł, co stanowiło
312,7% zrealizowanych w 1995 r. dochodów.
W 18 województwach w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. nastąpiło zmniejszanie
wielkości zaległości, jak teŜ obniŜył się wskaźnik udziału zaległości w wielkościach
dochodów.
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli na poprawę tych wskaźników wpłynęły
przede wszystkim decyzje o umorzeniu naleŜności lub wygaśnięciu naleŜności z tytułu
komercjalizacji i prywatyzacji. Zaległości ulegały równieŜ zmniejszeniu z tytułu ich
przeksięgowania na konto ewidencyjne dotyczące zaległości długoterminowych,
w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości1 tj. przy
uwłaszczeniu podmiotów i zabezpieczeniu hipotecznym po upływie terminu płatności.
Np.:
- W woj. tarnobrzeskim nastąpił znaczny spadek zaległości z 2.408 tys.zł na dzień
31 grudnia 1994 r. do 664 tys.zł na dzień 31 grudnia 1995 r. Wynikało to m.in.
z dokonywanych przez Urzędy Rejonowe umorzeń i odroczeń wpłat naleŜności,
m.in. Hucie Stalowa Wola, Urząd Rejonowy w Stalowej Woli umorzył naleŜności
na kwotę 550 tys.zł, a odroczył wpłaty naleŜności na kwotę 538 tys.zł.
- W zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Wojewódzki w Krakowie
wydano 5 decyzji o umorzeniu naleŜności budŜetowych na łączną kwotę
4.559 tys.zł. Umorzenia dotyczyły opłat dodatkowych za korzystanie z mienia
Skarbu Państwa.
- Zaległości w woj. poznańskim zmniejszyły się z 45.413 tys.zł na dzień 31 grudnia
1994 r. do kwoty 15.870 tys.zł na dzień 31 grudnia 1995 r. Wiązało się to
z wygaśnięciem wierzytelności Skarbu Państwa, w związku z przekształceniem
przedsiębiorstw w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub postawienie
przedsiębiorstwa w stan likwidacji na podstawie ustawy o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. W 1995 r. wygaśnięcie wierzytelności z tego tytułu
wystąpiło w przypadku 4 przedsiębiorstw, które zalegały z zapłatą 39.207,9 tys. zł.
1

Dz.U. Nr 91, poz. 455.
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- NaleŜności zaległe w województwie konińskim zmniejszyły się z 57.314 tys.zł na
dzień 31 grudnia 1994 r. do 3.666 tys.zł na dzień 31 grudnia 1995 r. Decydujący
wpływ na ten fakt miało wygaśnięcie zaległej naleŜności Skarbu Państwa na kwotę
57.137 tys.zł - wg stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. - z tytułu przekształcenia
Zespołu Elektrowni PAK w Koninie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
NaleŜności długoterminowe zabezpieczone hipotecznie wyniosły ogółem
1.238.018 tys.zł, bez naleŜności Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, który nie prowadził
ewidencji takich naleŜności. Kwota naleŜności zabezpieczonych hipotecznie
w poszczególnych województwach wynosiła od 0 w województwie ciechanowskim do
134.330 tys.zł w województwie łódzkim.

Wydatki budŜetu wojewodów
Wydatki budŜetu wojewodów wg klasyfikacji ekonomicznej
W ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 85 (zbiorczy budŜet wojewodów)
przewidziano wydatki w wysokości 13.881.785 tys.zł, w tym:
- dotacje i subwencje
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
- wydatki majątkowe

- 3.550.165 tys.zł,
- 1.446.715 tys.zł,
- 7.579.688 tys.zł,
- 1.305.217 tys.zł.

W wyniku dokonanych zmian i przeniesień w toku realizacji budŜetu państwa
zwiększono plan wydatków do 16.821.800 tys.zł, tj. o 21,2%.
Wykonanie budŜetu wojewodów wyniosło w 1995 r. - 17.130.908 tys.zł, co
stanowiło 101,8% planu po zmianach oraz 139,7% wykonania w roku 1994 a realnie
(w cenach 1995 r.) 109,3%.
W poszczególnych grupach wykonanie wyniosło:
- dotacje i subwencje
tj. 100,9% budŜetu po zmianach

- 4.494.173 tys.zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
tj. 99,86% budŜetu po zmianach

- 2.050.453 tys.zł

- wydatki bieŜące jednostek budŜetowych
tj. 103,17% budŜetu po zmianach

- 8.828.581 tys.zł

- wydatki majątkowe
tj. 99,96% budŜetu po zmianach

- 1.757.404 tys.zł
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- obsługa długu publicznego
tj. 99,98% budŜetu po zmianach

-

298 tys.zł

Przekroczenie planu wydatków dotyczyło podwyŜki płac w sferze budŜetowej
(art. 38 ustawy budŜetowej)
Na dodatkowe wynagrodzenia przeznaczono środki w wysokości 323.051 tys.zł,
co stanowiło 1,9% wydatków zbiorczego budŜetu wojewodów.
Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło m.in. w działach:
66 RóŜne usługi materialne
79 Oświata i wychowanie
85 Ochrona zdrowia
40 Rolnictwo
83 Kultura i sztuka
91 Administracja państwowa

104,0%
103,2%
102,5%
101,4%
101,5%
101,1%

Udział wybranych grup paragrafów w wydatkach budŜetów wojewodów przedstawiał
się następująco:
Grupa paragrafów
Ogółem

Plan po
zmianach

% udział
w planie

Wykonanie

tys.zł
% udział
w wykonaniu

16.821.800

100

17.130.908

100

w tym:
3011

Wynagrodzenia osobowe

3.753.197

22,3

3.941.670

23,0

3060

Zakupy towarów i usług

2.405.956

14,3

2.404.259

14,0

3020

Pochodne od wynagrodzeń

1.823.185

10,8

1.906.271

11,1

2030

Refundacja leków dla
uprawnionych

1.886.232

11,2

1.885.518

11,0

1101

Dotacja celowa na
finansowanie zadań bieŜących
zleconych gminom

1.827.512

10,9

1.829.561

10,7

Wydatki budŜetu wojewodów wg województw
Realizację wydatków w poszczególnych województwach (częściach klasyfikacji
budŜetowej) przedstawiono w poniŜszej tabeli:
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WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85
w tys.zł
6:3
%

1995 r.
Część

Województw
o

6:5
%

1994 r.
w war.
1995 r.

6:9
%

Wykon.
1994 r.

1
85/01
85/03
85/05
85/07
85/09
85/11
85/13
85/15
85/17
85/19
85/21
85/23
85/25
85/27
85/29
85/31
85/33
85/35
85/37
85/39
85/41
85/43
85/45
85/47
85/49
85/51
85/53
85/55
85/57
85/59
85/61
85/63
85/65
85/67
85/69
85/71
85/73
85/75
85/77
85/79
85/81
85/83
85/85
85/87
85/89
85/91
85/93
85/95

2
Ogółem:
stołeczne
warszawskie
bialskopodlaskie
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowski
e
częstochowskie
elbląskie
gdańskie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
konińskie
koszalińskie
krakowskie
krośnieńskie
legnickie
leszczyńskie
lubelskie
łomŜyńskie
łódzkie
nowosądeckie
olsztyńskie
opolskie
ostrołęckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
poznańskie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewicki
e
słupskie
suwalskie
szczecińskie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toruńskie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie

Zobowiązania wymagalne
na dz. 31 grudnia

Wg
BudŜet
Wykoustawy
po
nanie
budŜetozmianach
wej
3
4
5
6
12259.731,1 13881.785 16821.800 17130.908
880.181,7
982.835 1.138.040 1.156.115

1994 r.

1994 r.
w war.
1995 r.

1995 r.

7
139,7
131,3

8
9
101,8 15.667.936
101,6 1.124.872

10
109,3
102,8

11
543.123
7.224

12
694.111
9.232

13
1111.252
16.679

105.828,2

117.269

146.775

149.864

141,6

102,1

135.248

110,8

4.618

5.902

11.124

223.045,4
235.853,7
327.286,4
98.479,3
139.536,1

243.820
285.431
387.357
116.891
149.593

302.954
351.391
479.073
141.106
180.965

308.755
358.965
489.041
143.775
184.568

138,4
152,2
149,4
146,0
132,3

101,9
102,2
102,1
101,9
102,0

285.052
301.421
418.272
125.857
178.327

108,3
119,1
116,9
114,2
103,5

8.705
9.331
19.898
1.753
3.579

11.125
11.925
25.430
2.240
4.574

28.826
9.744
22.142
235
6.433

196.687,1

226.070

286.294

292.123

148,5

102,0

251.366

116,2

10.068

12.867

9.258

157.541,6
414.276,3
210.601,5
184.153,4
188.589,7
1.161.627,2
329.649,8
128.868,0
177.476,9
414.098,9
153.877,5
189.909,8
120.660,8
285.622,3
112.744,3
555.765,9
194.577,5
265.676,7
290.443,6
122.342,7
145.260,0
193.824,2
187.167,5
446.890,9
137.220,3
231.522,0
231.943,9
160.352,2
131.158,0
130.873,1

172.830
526.882
253.456
204.364
222.739
1.332.291
370.961
147.722
186.005
494.267
166.802
231.014
145.692
335.188
129.179
558.784
223.153
280.674
365.028
137.386
159.265
212.492
204.690
481.446
154.901
285.955
275.441
179.756
150.574
163.081

218.360
607.515
306.113
241.835
267.469
1.612.640
463.166
178.189
243.654
565.241
210.058
264.320
173.672
423.560
170.035
662.444
275.607
343.580
439.543
166.237
198.511
254.599
251.009
582.429
182.906
332.881
339.159
215.161
185.568
191.643

222.491
613.877
310.098
246.717
273.414
1.646.985
472.406
181.260
247.308
575.171
214.460
269.182
176.678
431.286
172.655
669.327
281.137
349.966
447.228
169.286
202.532
259.494
255.637
592.615
186.725
338.847
346.779
219.146
189.447
194.948

141,2
148,2
147,2
144,0
145,0
141,8
143,3
140,7
139,3
138,9
139,4
141,7
146,4
151,0
153,1
120,4
144,5
131,7
154,0
138,4
139,4
133,9
136,6
132,6
136,1
146,4
149,5
136,7
144,4
149,0

101,9
101,0
101,3
102,0
102,2
102,1
102,0
101,7
101,5
101,8
102,1
101,8
101,7
101,8
101,5
101,0
102,0
101,9
101,7
101,8
102,0
101,9
101,8
101,7
102,1
101,8
102,2
101,9
102,1
101,7

201.338
529.445
269.149
235.348
241.018
1.484.560
421.292
164.693
226.815
529.218
196.655
242.705
154.205
365.025
144.087
710.269
248.670
339.535
371.187
156.354
185.642
247.707
239.200
571.127
175.368
295.885
296.424
204.930
167.620
167.256

110,5
115,9
115,2
104,8
113,4
110,9
112,1
110,1
109,0
108,7
109,1
110,9
114,6
118,2
119,8
94,2
113,1
103,1
120,5
108,3
109,1
104,8
106,9
103,8
106,5
114,5
117,0
106,9
113,0
116,6

8.499
64.664
9.515
3.415
6.386
47.831
19.326
6.370
21.724
4.507
6.413
3.555
13.412
21.622
4.161
3.926
11.382
14.674
11.885
5.456
9.585
5.462
8.123
21.522
3.141
11.635
12.419
8.742
4.673
3.073

10.862
82.641
12.160
4.364
8.161
61.128
24.699
8.141
27.763
5.760
8.196
4.543
17.141
27.633
5.318
5.017
14.546
18.753
15.189
6.973
12.250
6.980
10.381
27.505
4.014
14.870
15.871
11.172
5.972
3.927

11.070
165.908
21.254
6.214
1.628
159.106
30.327
3.716
41.152
36.298
6.206
6.921
17.196
46.395
1.900
34.254
9.835
23.757
20.443
9.173
11.360
3.073
15.162
34.254
8.014
19.524
20.785
22.050
11.299
3.411

143.395,1
187.785,9
346.303,2
166.044,3
194.802,0
207.555,8
265.171,1
141.208,2
405.684,5
145.279,6

148.858
197.138
375.214
181.135
216.283
229.690
277.169
156.445
462.631
162.097

181.251
251.573
458.707
229.264
269.662
282.682
336.838
193.864
557.733
199.188

184.830
255.997
466.453
233.948
275.572
288.209
343.197
197.132
569.131
203.303

128,9
136,3
134,7
140,9
141,5
138,9
129,4
139,6
140,3
139,9

102,0
101,8
101,7
102,0
102,2
102,0
101,9
101,7
102,0
102,1

183.259
239.990
442.575
212.205
248.957
265.256
338.889
180.464
518.465
185.667

100,9
106,7
105,4
110,2
110,7
108,7
101,3
109,2
109,8
109,5

2.553
6.299
21.160
7.113
4.191
10.397
6.389
5.452
18.305
5.718

3.263
8.050
27.042
9.090
5.356
13.287
8.165
6.968
23.394
7.308

6.041
5.701
47.387
20.004
11.670
14.310
5.306
15.968
47.328
7.362
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zielonogórski
e

194.887,0

213.841

267.336

272.832

140,0

102,1

249.066

109,5

13.272

16.962

24.050
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NajwyŜszy wzrost wydatków w cenach porównywalnych odnotowano
w województwie opolskim (120,5% wykonania w 1994 r. w cenach 1995) oraz
łomŜyńskim

(119,8%).

W

tym

samym

okresie

zmniejszyły

się

wydatki

w województwie łódzkim (94,2%), a niewielki wzrost odnotowano w województwach:
słupskim (100,9%) oraz wałbrzyskim (101,3%).
ZróŜnicowanie to wynikało przede wszystkim ze zmiany metod planowania
budŜetowego oraz stopniowego odchodzenia od kosztowego systemu planowania
wydatków i stanowiło próbę obiektywizowania kryteriów przy rozdziale środków
pomiędzy województwa.
Wydatki budŜetu wojewodów wg działów
Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w
poniŜszej tabeli:
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WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA - ZBIORCZY BUDśET WOJEWODÓW

WG DZIAŁÓW
w tys. zł

Sym
-bol

Dział

1

2
Ogółem:

01
31
40
45
50
59
61
66
70
74

Wykonanie
1994 r.

1995 r.

Wg
BudŜet po Wykoustawy
zmiananie
budŜenach
towej
3
4
5
6
7
12.259.731,1 13.881.785 16.821.800 17.130.908 139,7

77
79

Przemysł
Budownictwo
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Łączność
Handel wewnętrzny
RóŜne usługi materialne
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne
usługi komunalne
Nauka
Oświata i wychowanie

83
85

Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia

304.338,9
7.602.514,2

361.424
8.419.617

409.981
10.371.303

86
87
88
89
91

Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i wypoczynek
RóŜna działalność
Administracja państwowa
i samorządowa
Bezpieczeństwo publiczne
Finanse
Dotacje na finansowanie
zadań gospodarczych
RóŜne rozliczenia

1.673.906,4
38.361,1
6.088,0
14.703,5
605.769,8

1.902.537
42.014
6.151
18.396
660.508

2.430.329
47.930
8.186
18.984
834.959

1.748,3
514.949,1

191
553.810

4.889,7

6.927

93
94
96
97

6:3
%

9.763,7
31.857,8
473.627,7
19.673,4
120.366,6
631,5
35,4
1.729,5
744.804,3
87.479,2

3.824
38.183
536.521
23.343
153.079
1.254
1.994
742.205
106.479

10.661
41.642
614.244
24.181
173.629
1.574
60
2.308
919.177
114.898

2.493,0

303.328

196
261.677

6:5
%

Wykonanie
1994 r.
w war.
1995 r.

6:9
%

1994r

1995r

8
101,8

9
15.667.936

10
109,3

11
100

12
100

109,2
130,7
131,5
123,4
144,2
249,2
169,5
138,8
123,5
131,2

100,0
100,0
101,4
100,4
100,0
100,0
100,0
104,0
100,1
99,9

12.478
40.714
605.296
25.143
153.829
807
45
2.210
951.860
111.798

85,4
102,3
102,9
96,6
112,9
195,0
133,3
108,6
96,7
102,7

0,1
0,3
3,9
0,2
1,0
0,0
0,0
0,0
6,1
0,7

196
269.982 10.82
9,6
415.935 136,7
10.634.877 139,9

100,0
103,2

3.186 8.474,0

10.661
41.652
622.845
24.283
173.607
1.574
60
2.401
919.998
114.765

Udział
zobowiązań
wymagalnych
w wydatkach
1994r 1995r
13:3
15:6
%
%

Zobowiązania wymagalne
na dzień 31 grudnia

Struktura
wydatków

1994 r.

1994 r.
w war.
1995 r.

1995 r.

14
694.111

15
1.111.252

16
4,4

17
6,5

0,1
0,2
3,6
0,1
1,0
0,0
0,0
0,0
5,4
0,7

13
543.12
3
0,0
36
0,0
0,0
0,0
253
16

0,0
46
0,0
0,0
0,0
323
20

0,0
11
16
0,0
0,0
0,0
42

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
1,6

-

-

-

-

-

0,0
692.055

0,0
1.109.407

0,0
7,1

0,0
10,4

780
0,0
1
883

11
0,0
1
2
743

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

101,5
102,5

388.945
9.716.013

106,9
109,5

2,5
62,0

2,4
62,1

146,1
125,1
134,5
116,9
139,3

100,6
100,1
100,0
90,5
101,1

2.139.252
49.025
7.780
18.791
774.174

114,3
97,9
105,2
91,5
109,0

13,7
0,3
0,0
0,1
4,9

14,3
0,3
0,0
0,1
4,9

0,0
541.51
4
610
0,0
1
691

180
385
517.753

146
385 22,0
517.389 100,5

81,1
100,0
99,9

2.234
658.105

17,2
78,6

0,0
4,2

0,0
0,0
3,0

-

-

1.020

-

0,2

17.564

17.300 353,8

98,5

6.249

276,8

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.445732
47.989
8.188
17.190
843.753
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W strukturze wydatków dominowały wydatki w dziale 85 (Ochrona zdrowia)
i stanowiły 62,1% ogółu wydatków. Wykonane wydatki w zakresie ochrony zdrowia
wyniosły 10.634.877 tys.zł i stanowiły 139,9% wykonania wydatków w tym dziale
w 1994 r. a w cenach porównywalnych 109,5%.
W wydatkach bieŜących zakładów opieki zdrowotnej - działu 85 - Ochrona
zdrowia (bez rozdziału 8591 - leki i środki pomocnicze dla uprawnionych), największy
udział stanowiły wynagrodzenia i pochodne (średnio 66%), a wydatki rzeczowe
stanowiły średnio 23%. Wydatki rzeczowe w 1995 r. w porównaniu z wydatkami
w 1994 r. w wartościach bezwzględnych, kształtowały się na poziomie od 68% do
127% (średnio 107%).
Z 13,7% do 14,3% zwiększył się udział w wydatkach ogółem wydatków
w zakresie opieki społecznej. Wydatki na ten cel wyniosły 2.445.732 tys.zł
i w stosunku do 1994 r. stanowiły 146,1%, a w cenach porównywalnych 114,3%.
Na podstawie planu wydatków określonych w ustawie budŜetowej opracowany
został układ wykonawczy budŜetu wojewodów, w którym utworzono, z upowaŜnienia
zawartego w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo budŜetowe, rezerwę w wysokości
116.298 tys.zł, co stanowiło 0,84% planowanych wydatków.
Utworzona rezerwa zmniejszyła wydatki przede wszystkim w działach:
- 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych o 39.746 tys.zł, co stanowiło
34,2% rezerwy
- 85 - Ochrona zdrowia o 36.960 tys.zł, co stanowiło 31,8% rezerwy
- 86 - Opieka społeczna o 10.625 tys.zł, co stanowiło 9,1% rezerwy.
W toku realizacji budŜetu środki rezerwy przeznaczone zostały na zwiększenie
wydatków m.in. w działach:
- 85 - Ochrona zdrowia - 51.606 tys.zł, co stanowiło 44,4% rezerwy i oznaczało
wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do planu wg ustawy (przed utworzeniem
rezerwy) o kwotę 14.646 tys.zł
- 91 - Administracja państwowa o 23.232 tys.zł tj. 20% rezerwy, co faktycznie
oznaczało wzrost wydatków w tym dziale o kwotę 18.401 tys.zł w stosunku do
planu w ustawie budŜetowej
- 83 - Kultura i sztuka o 10.328 tys.zł, co stanowiło 8,9% rezerwy.
Poza zmianami wynikającymi z wykorzystania rezerwy wojewodów oraz
przeniesieniami między działami klasyfikacji budŜetowej, Minister Finansów
zwiększył wydatki budŜetu wojewodów przenosząc wydatki z innych części budŜetu
państwa, w tym z:
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- części 83 - rezerwy celowej w wysokości 2.784.035,6 tys.zł, co stanowiło 94,7%
ogólnej kwoty zwiększenia wydatków w części 85,
- części 58 (ZUS) w kwocie 179.781 tys.zł.
Zobowiązania budŜetu wojewodów
Według stanu na koniec 1995 r. wielkość zobowiązań w części 85 wyniosła
1.387.598 tys.zł i stanowiła 185,4% zobowiązań na koniec 1994 r. Zobowiązania
wymagalne wyniosły na koniec 1995 r. - 1.111.252 tys.zł i stanowiły 204,6%
zobowiązań w 1994 r.
Udział zobowiązań wymagalnych w wykonanych
wojewodów wzrósł z 4,4% w 1994 r. do 6,5% w 1995 r.

wydatkach budŜetu

NajwyŜszy wzrost zobowiązań wymagalnych odnotowano w województwie gdańskim,
w którym wysokość zobowiązań w stosunku do wydatków wzrosła z 15,6% w 1994 r.
do 27,0% w 1995 r. Znaczny wzrost udziału zobowiązań w relacji do poniesionych
wydatków odnotowano w województwie katowickim z 4,1% do 9,7%, łódzkim z 0,7%
do 5,1% oraz krakowskim z 1,1% do 6,3%.
Podkreślić naleŜy, Ŝe jednocześnie w 17 województwach obniŜył się wskaźnik
udziału zobowiązań w wykonanych wydatkach. Np.: w województwie chełmskim
udział zobowiązań w wydatkach obniŜył się z 1,8% w 1994 r. do 0,2% w 1995 r.,
w województwie kaliskim z 3,4% do 0,6%, zaś łomŜyńskim z 3,7% do 1,1%.
Z ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych w wysokości 1.111.252 tys.zł,
kwota 1.109.407 tys.zł tj. 99,8% dotyczyła zobowiązań w dziale 85 Ochrona zdrowia.
Stwierdzono przy tym przypadki nieopłacania składek ZUS, które wystąpiły
w 28 z 49 województw, tworząc zobowiązania w kwotach od 1 tys. zł do
13.355 tysięcy zł na koniec 1995 r., stanowiło to naruszenie dyscypliny budŜetowej
(art. 57 ust. 1 pkt 9). Np.:w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rawiczu (woj. leszczyńskie)
gdzie zaległości w opłacaniu składek ZUS i FP sięgają roku 1991, a naliczone odsetki
przekroczyły wartość głównej naleŜności i wg stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.
zobowiązania te łącznie wyniosły 5.552,3 tys. zł.
Na koniec 1995 roku (z 48 objętych kontrolą NIK zakładów opieki zdrowotnej),
w 46 jednostkach wystąpiły zobowiązania. Zobowiązania wymagalne 43 jednostek
stanowiły 89,6% ogólnej kwoty. Zobowiązania wymagalne, analizowane w odniesieniu
do wielkości wydatków rzeczowych jednostek (bez wynagrodzeń i pochodnych)
stanowiły w 1994 roku udziały od 1,3% do 37,0%, a w 1995 roku w granicach od 3,4%
do 50,9%.
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Największy udział zobowiązań wymagalnych występował w paragrafach: 33 (leki,
materiały opatrunkowe, środki do badań), 34 (drobny sprzęt medyczny), 35 (energia),
36 (usługi materialne). W tych paragrafach wydatków odnotowano najwyŜszy wzrost
zobowiązań. Ceny leków i drobnego sprzętu medycznego stosowanych w szpitalach
wzrosły ponad średni wskaźnik dla ogółu towarów.
Z przeprowadzonych kontroli NIK wynika, Ŝe na wielkość zobowiązań
w zakresie dopłat do leków i środków dla osób uprawnionych miał wpływ
niedostateczny nadzór i kontrola słuŜb odpowiedzialnych za wydatkowanie środków:
lekarzy ordynujących, nadzoru farmaceutycznego, nadzoru finansowego płatników.
Zaledwie w kilku województwach istniała współpraca między tymi słuŜbami. Dzięki
tej współpracy osiągnięto widoczne efekty np. w województwie wałbrzyskim zmniejszenie zobowiązań o ok. 80%.
W sytuacjach niewystarczających środków na wydatki bieŜące, w niektórych
jednostkach kierownicy nie uzwględniali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w pełnej wysokości. Np.: w 23 zakładach nadzorowanych przez Wydział
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu zaniŜenie funduszu wyniosło
176 tys.zł.
Innym działaniem ograniczającym wydatki było zmniejszanie wydatków na
Ŝywienie pacjentów. Np.: w ZOZ w Wolsztynie (woj. zielonogórskie) średnia stawka
dzienna (na trzy posiłki) wynosiła w 1994 roku 2,56 zł, a w 1995 roku 2,36 zł,
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. prof.dr W.Orłowskiego w Częstochowie
w 1995 roku wydatkowano na wyŜywienie jednego hospitalizowanego 2,07 zł
dziennie.
Zgodność realizacji wydatków z zasadami gospodarki budŜetowej
Wyniki kontroli w urzędach wojewódzkich wykazały, Ŝe wykonanie wydatków
realizowane było w zasadzie zgodne z zasadami gospodarki budŜetowej. Wystąpiły
jednak nieprawidłowości i chociaŜ ich skala i zakres nie miały istotnego wpływu na
poziom wykonania budŜetu, wskazywały, Ŝe przy wydatkowaniu środków
budŜetowych nie zawsze kierowano się zasadą dokonywania wydatków w granicach
kwot określonych w planie budŜetowym, w sposób celowy i oszczędny.
Najczęściej spotykanym zjawiskiem negatywnie oddziaływującym na budŜet
było zaciąganie zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym co stanowiło
naruszenie dyscypliny budŜetowej. Np.: w województwie rzeszowskim 27 podległych
wojewodzie jednostek budŜetowych zaciągnęło zobowiązania na kwotę 26.943 tys. zł
nie mając pokrycia w planach.
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W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli niezadowalająco stosowano przepisy
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Urzędy wojewódzkie i jednostki budŜetowe podległe wojewodom
w ograniczonym stopniu, przy dokonywaniu zakupów i zlecaniu usług, stosowały
podstawową formę zamówień jaką był tryb przetargu nieograniczonego i naduŜywały
uprawnień określonych w art. 71 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Np.:
- w toku kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Pile stwierdzono, Ŝe Wydział Zdrowia
w 1995 r. udzielił 26 zamówień na łączną kwotę 895 tys.zł, z tego w trybie
zamówienia z "wolnej ręki" na kwotę 773,4 tys.zł a w trybie przetargu
nieograniczonego na kwotę 15,6 tys.zł. W ocenie NIK w 9 przypadkach nie było
podstaw do zastosowania art. 71 ust.1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych
odnośnie szczególnych okoliczności gospodarczych lub społecznych, których
zamawiający nie mógł przewidzieć,
- w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, powołując się na szczególne
okoliczności gospodarcze, których zamawiający nie mógł przewidzieć, zlecono
z "wolnej ręki" wykonanie projektu technicznego i budowę przyłącza sieci cieplnej
oraz systemu wentylacyjnego w budynku Urzędu,
- w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zakupiono samochód marki Fiat Tempra za
kwotę 24,9 tys.zł z całkowitym pominięciem procedury wynikającej z ustawy.
Ustalenia kontroli wskazały równieŜ na przypadki nieprzestrzegania innych zasad
wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a zwłaszcza
dotyczących zakazu dzielenia zamówienia na części, stosowania się w postępowaniu
do ustalonych wcześniej kryteriów odnośnie istotnych warunków zamówienia oraz
pisemnego dokumentowania czynności proceduralnych. Np.:
- w województwie gorzowskim zakupując sprzęt komputerowy wartości 115 tys.zł
podzielono zamówienie na kilka odrębnych postępowań,
- w województwie krakowskim przy zlecaniu wykonania i naprawy hydroizolacji
płyty parkingowej za kwotę stanowiącą równowartość ok. 330 tys.ECU nie
zastosowano trybu przetargowego i podzielono zamówienie na dwie odrębne części.
Nieprzestrzeganie zasad, formy i trybu przy udzielaniu zamówień publicznych
stanowiło naruszenie dyscypliny budŜetowej.
Wykorzystanie środków przekazanych z rezerw celowych na inne cele
stwierdzono w województwie poznańskim. Przyznane decyzją Ministra Finansów
środki rezerwy celowej na wynagrodzenie pracowników, uruchamianego w lipcu
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1995 r. Domu Pomocy Społecznej w ŁęŜeczkach, wykorzystano na potrzeby innych
domów pomocy społecznej, gdyŜ do końca 1995 r. Dom ten nie został przekazany do
uŜytku, i zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 stanowi to naruszenie dyscypliny budŜetowej.

W toku realizacji w 1995 r. budŜetu przez wojewodów stwierdzono ogółem
1.113 przypadków naruszenia dyscypliny budŜetowej. Komisje orzekające w sprawach
o naruszenie dyscypliny budŜetowej rozpatrzyły 883 sprawy i uznały 952 osoby
winnymi naruszenia dyscypliny budŜetowej. W stosunku do 233 osób orzeczono kary
upomnień, 37 osób - nagany, a w stosunku do 126 osób - kary pienięŜne
Największa liczba przypadków naruszenia dyscypliny budŜetowej miała miejsce
w województwie wrocławskim (83), gorzowskim (66), szczecińskim (62) oraz
gdańskim (45). W województwie szczecińskim w 1995 r. rozpatrzonych zostało
37 spraw i 58 osób uznano winnymi naruszenia dyscypliny budŜetowej.
W toku kontroli wykonania budŜetu państwa w części 85 NajwyŜsza Izba Kontroli
oraz inne organy kontrolne stwierdziły dodatkowo 440 przypadków naruszenia
dyscypliny. Liczba osób odpowiedzialnych za naruszenie wyniosła 579.

Realizacja wydatków na wybrane zadania
Zatrudnienie i wynagrodzenie
Według ustawy budŜetowej w części 85 (budŜet wojewodów ogółem) załoŜono
685.895 etatów kalkulacyjnych. W budŜecie po zmianach liczba etatów kalkulacyjnych
wyniosła 751.694. Wykonanie natomiast wynosiło 702.703, co stanowiło 102,5%
planu załoŜonego ustawą i 93,5% budŜetu po zmianach.
wynagrodzenia w zbiorczym budŜecie wojewodów wg ustawy budŜetowej
przeznaczono - 3.733.078 tys.zł, a w budŜecie po zmianach 4.934.487 tys.zł.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia wyniosło 5.037.833 tys. zł, co stanowiło
135% planu wg ustawy budŜetowej i 102,1% budŜetu po zmianach.
Na

Przeciętne wynagrodzenie w części 85 wynosiło w 1995 r. - 597,4 zł.
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Wydatki na wynagrodzenia przedstawione zostały w poniŜszej tabeli:

Województwo

1

stołeczne
warszawskie
bialskopodlaskie
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowskie
częstochowskie
elbląskie
gdańskie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
konińskie
koszalińskie
krakowskie
krośnieńskie
legnickie
leszczyńskie
lubelskie
łomŜyńskie
łódzkie
nowosądeckie
olsztyńskie
opolskie
ostrołęckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
poznańskie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
szczecińskie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toruńskie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie
zielonogórskie

Plan na
1995 r.
wg
usta
wy
budŜet.
2

ETATY KALKULACYJNE
Plan po
WykonaWskaźniki
zmianach nie
4:2
4:3
wg Rb%
%
70

3

4

5

6

WYNAGRODZENIA w tys.zł.
Plan na
Plan po
WykonaWskaźniki
1995 r.
zmianach nie wg
9:7
9:8
wg ustawy
Rb-70
%
%
budŜet.

7

8

9

10

11

Wykonanie
w 1995 r.
śr.miesięczne
wynagrodzenia

12

685.895
45.123

751.694
45.247

702.703
41.147

102,5
91,2

93,5
90,9

3.733.078
246.599

4.934.487
297.529

5.037.833
309.536

135,0
125,5

102,1
104,0

597,4
626,9

7.200
13.698
14.944
19.320
6.403
8.646
10.233
9.939
17.567
11.583
11.430
11.425
63.409
21.932
7.352
9.055
20.460
10.229
10.490
7.131
16.747
6.945
16.710
12.789
13.889
18.815
7.255
9.317
11.498
11.402
24.286
9.085
12.607
14.155
9.386
9.338
7.836
8.323
10.333
17.024
10.850
11.704
11.280
15.210
7.894
22.071
9.546
12.032

7.216
13.902
17.798
23.987
6.404
8.666
13.265
10.010
17.978
14.019
11.432
13.513
80.751
21.972
7.365
9.664
26.746
10.259
11.628
7.171
19.176
6.961
17.574
12.841
15.624
19.167
7.274
9.318
11.508
11.450
24.820
9.055
14.174
18.045
9.418
9.383
7.862
8.842
10.328
19.287
10.909
13.782
12.806
15.307
8.570
26.840
9.574
12.806

6.955
13.018
17.368
22.483
6.055
7.721
13.195
9.566
14.763
13.086
11.517
13.000
79.896
21.343
6.894
9.213
26.142
9.987
11.113
6.798
18.797
6.443
13.403
12.726
14.363
18.399
6.908
8.623
11.223
10.052
16.350
8.805
12.138
17.821
9.199
8.933
7.553
7.926
9.195
18.161
10.649
13.637
11.992
14.637
7.425
24.408
9.302
12.375

96,6
95,0
116,2
116,4
94,6
89,3
128,9
96,2
84,0
113,0
100,8
113,8
126,0
97,3
93,8
101,7
127,8
97,6
105,9
95,3
112,2
92,8
80,2
99,5
103,4
97,8
95,2
92,6
97,6
88,2
67,3
96,9
96,3
125,9
98,0
95,7
96,4
95,2
89,0
106,7
98,1
116,5
106,3
96,2
94,1
110,6
97,4
102,9

96,4
93,6
97,6
93,7
94,6
89,1
99,5
95,6
82,1
93,3
100,7
96,2
98,9
97,1
93,6
95,3
97,7
97,3
95,6
94,8
98,0
92,6
76,3
99,1
91.9
96,0
95,0
92,5
97,5
87,8
65,9
97,2
85,6
98,8
97,7
95,2
96,1
89,6
89,0
94,2
97,6
98,9
93,6
95,6
86,6
90,9
97,2
96,6

38.743
76.027
81.105
98.841
35.326
46.852
56.553
53.936
91.124
63.080
62.414
61.611
348.282
118.048
39.796
49.517
115.056
54.660
57.979
38.572
92.152
37.586
91.237
69.413
73.868
104.916
39.079
50.603
62.022
61.656
133.184
48.708
68.352
77.421
51.234
50.405
43.313
45.563
56.390
93.409
58.701
63.380
61.274
82.812
42.871
121.922
51.784
65.702

46.973
92.675
117.089
154.768
42.542
56.716
87.311
65.587
115.881
92.066
75.231
88.957
531.235
142.791
48.167
63.895
175.635
66.252
77.463
46.871
126.794
45.510
115.583
84.069
101.481
128.070
47.385
61.139
75.008
74.772
163.626
58.522
92.813
119.989
62.024
61.177
52.277
58.225
68.062
127.279
71.253
90.010
83.876
100.391
56.347
176.460
62.677
84.034

48.666
95.280
121.629
161.558
44.520
57.650
91.695
67.748
115.568
92.570
82.158
92.815
549.441
151.429
49.992
66.309
179.382
69.014
80.064
48.855
130.322
45.858
99.250
87.356
105.219
132.814
49.198
63.749
77.990
76.760
120.193
60.955
96.894
124.715
63.770
62.881
54.401
60.001
70.168
131.392
73.824
93.035
85.405
104.700
58.350
180.355
65.103
87.296

125,6
125,3
150,0
163,5
126,0
123,0
162,1
125,6
126,8
146,8
131,6
150,6
157,8
128,3
125,6
133,9
155,9
126,3
138,1
126,7
141,4
122,0
108,8
125,8
142,4
126,6
125,9
126,0
125,7
124,5
90,2
125,1
141,8
161,1
124,5
124,8
125,6
131,7
124,4
140,7
125,8
146,8
139,4
126,4
136,1
147,9
125,7
132,9

103,6
102,8
103,9
104,4
104,6
101,6
105,0
103,3
99,7
100,5
109,2
104,3
103,4
106,0
103,8
103,8
102,1
104,2
103,4
104,2
102,8
100,8
85,9
103,9
103,7
103,7
103,8
104,3
104,0
102,7
73,5
104,2
104,4
103,9
102,8
102,8
104,1
103,1
103,1
103,2
103,6
103,4
101,8
104,3
103,6
102,2
103,9
103,9

583,1
609,9
583,6
598,8
612,7
622,2
579,1
590,2
652,4
589,5
594,5
595,0
573,1
591,3
604,3
599,8
571,8
575,9
600,4
598,9
577,8
593,1
617,1
572,0
610,5
601,5
593,5
616,1
579,1
636,4
612,6
576,9
665,2
583,2
577,7
586,6
600,2
630,8
635,9
602,9
577,7
568,5
593,5
596,1
654,9
615,8
583,2
587,9
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Gospodarka pozabudŜetowa
Wg ustawy budŜetowej na 1995 r. zakłady budŜetowe działające w części 85
(bez zakładów w sferze kultury) planowały przychody w wysokości 195.805 tys.zł.
W toku realizacji budŜetu plan przychodów został zwiększony do
238.471 tys.zł. Wykonanie przychodów wynosiło 227.417 tys.zł, co stanowiło 116,1%
planu wg ustawy oraz 95,4% budŜetu po zmianach.
Rozchody ogółem zakładów budŜetowych wg ustawy budŜetowej ustalone
zostały w wysokości 195.056 tys.zł a wg budŜetu po zmianach 234.085 tys.zł.
Wykonanie rozchodów wyniosło - 227.514 tys.zł, co stanowiło 116,6% planu
załoŜonego ustawy oraz 97,2% budŜetu po zmianach.
W ustawie budŜetowej ustalono wysokość dotacji dla zakładów budŜetowych
działających w części 85 w wysokości 1.841 tys.zł. Wg budŜetu po zmianach dotacja
miała wynieść 2.394 tys.zł a wykonanie wyniosło 2.420 tys.zł.
Zgodnie z ustawą budŜetową wpłata do budŜetu z tytułu działalności zakładów
budŜetowych miała wynieść 1 tys.zł a faktycznie wpłacono kwotę 152 tys.zł.
NajwyŜsze przychody ze swojej działalności uzyskały zakłady budŜetowe
działające na terenie województw: krakowskim - 16.564 tys.zł, bydgoskim 16.343 tys.zł, wrocławskim - 14.803 tys. zł, poznańskim - 14.523 tys.zł. Wpłaty do
budŜetu wpływały w najwyŜszej wysokości z działalności zakładów budŜetowych
w województwach warszawskim - 73 tys.zł, kaliskim - 23 tys.zł oraz płockim 32 tys.zł.
Ustawą budŜetową na 1995 r. ustalony został plan przychodów gospodarstw
pomocniczych w wysokości ogółem - 196.436 tys.zł. BudŜet po zmianach określił
przychody w wysokości 233.534 tys.zł. Wykonanie przychodów wyniosło 240.639
tys.zł, co stanowiło 122,5% planu wg ustawy i 103,0% budŜetu po zmianach.
Plan rozchodów wg ustawy budŜetowej wynosił 191.629 tys.zł a po zmianach
230.800 tys.zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 235.843 tys.zł, co stanowiło 123,1%
budŜetu załoŜonego w ustawie i 102,2% budŜetu po zmianach.
Dotacja budŜetowa do działalności gospodarstw pomocniczych wyniosła 3.006 tys.zł
przy planie załoŜonym ustawą w wysokości 4.406 tys.zł. Wpłata do budŜetu
w wysokości 50% zysku gospodarstw wyniosła 1.215 tys.zł przy planie wynoszącym
wg ustawy budŜetowej - 195 tys.zł, a po zmianach - 199 tys.zł.
NajwyŜsze przychody z działalności osiągnęły gospodarstwa pomocnicze
działające na terenie województw: gdańskiego - 13.271 tys.zł, gorzowskiego 12.237 tys.zł, warszawskiego - 11.523 tys.zł. NajwyŜsze wpłaty do budŜetu
odprowadziły gospodarstwa pomocnicze z terenu województw: zielonogórskiego 239 tys.zł., gdańskiego - 175 tys. zł.

382

Plan przychodów środków specjalnych wg ustawy budŜetowej ustalony został
w wysokości 251.751 tys.zł a w budŜecie po zmianach - 362.791 tys.zł. Wykonanie
przychodów w tej działalności wyniosło - 355.410 tys.zł, co stanowiło 141,2% planu
wg ustawy i 98,0% budŜetu po zmianach.
Wydatki w ustawie budŜetowej ustalone zostały w wysokości 253.064 tys.zł
a w budŜecie po zmianach - 361.723 tys.zł. Wykonanie wydatków wyniosło 344.584 tys.zł, co stanowiło 136,2% planu wg ustawy i 95,3% budŜetu po zmianach.
Z tej działalności wpłata do budŜetu wyniosła 8.496 tys.zł przy planie
załoŜonym w ustawie - 3.595 tys.zł, a po zmianach - 3.606 tys.zł.
NajwyŜsze
przychody z
tytułu
środków
specjalnych
uzyskano
w województwach: warszawskim - 40.112 tys.zł, katowickim - 38.844 tys.zł
i krakowskim - 21.343 tys.zł. Wpłaty do budŜetu w najwyŜszej wysokości
odprowadzono z województw: warszawskiego - 599 tys. zł, bydgoskiego - 540 tys.zł.
Zwraca uwagę zaniŜone planowanie przychodów i rozchodów w działalności
pozabudŜetowej, w tym zwłaszcza wielkości środków planowanych jako wpłaty do
budŜetu.
Występowały przypadki nieaktualnych lub braku zarządzeń kierowników
jednostek budŜetowych o prowadzeniu działalności gospodarczej - w formie środka
specjalnego np. w ZOZ w Kłobucku (woj. częstochowskie)
W kontrolowanych jednostkach stwierdzono, Ŝe przy gospodarowaniu środkami
specjalnymi nie przestrzegano zasady pokrywania w pierwszej kolejności zobowiązań
wymagalnych, zakazu dokonywania zakupów inwestycyjnych o charakterze
nieodtworzeniowym, odprowadzania na dochody budŜetowe nadwyŜek środków
obrotowych. Np.:
- w ZOZ w Rawiczu nie przestrzegano postanowień art. 30 ustawy budŜetowej na rok
1995, który nakładał na jednostki budŜetowe obowiązek regulowania w pierwszej
kolejności z dochodów, jakie wpływały na rachunek środków specjalnych,
zobowiązań wymagalnych. Jednostka ta posiadając na rachunku środków
specjalnych kwotę 100 tys.zł nie wykorzystała jej na uregulowanie zobowiązań
wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 1995 r. wyniosły
303 tys.zł,
- w trzech szpitalach nie odprowadzono do końca kwietnia 1996 r. nadwyŜek
środków obrotowych w łącznej kwocie 61 tys.zł, co stanowi naruszenie § 10 ust. 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.05.1991 r. w sprawie środków
specjalnych jednostek budŜetowych,
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Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe
W ustawie budŜetowej na 1995 r. w części 85 na zadania zlecone jednostkom
niepaństwowym przewidziano - 121.116 tys.zł, a w budŜecie po zmianach
134.211,7 tys.zł. Wykonanie wydatków na ten cel wyniosło 134.193 tys.zł, co
stanowiło 110,8% planu wg ustawy i 100,0% budŜetu po zmianach.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie dotowania jednostek
niepaństwowych dotyczyły zlecania zadań, które nie były objęte wykazem zadań
państwowych, jednostkom niepaństwowym a takŜe nierozliczania kosztów
poniesionych na realizację zadań lub nieterminowego zwrotu niewykorzystanych
środków.
Z przewidzianej w art. 24 ustawy budŜetowej na 1995 r. kwoty 3.740 tys.zł jako
dotacji podmiotowej na działalność Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania
Gospodarki S.A., w toku realizacji budŜetu wojewoda gorzowski, stosownie do
wniosku Towarzystwa, przekazał środki w wysokości 2.000 tys.zł. Pozostałe środki
w wysokości 1.740 tys.zł odprowadzono terminowo na rachunek budŜetu państwa.
Przeprowadzona w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Wspierania Gospodarki S.A.
kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków tej
dotacji.
Dotacje celowe dla gmin na uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo
mieszkaniowe
Na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 4 października 1991 r.
o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw1, tj. na
uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przewidziano w budŜecie
państwa roku 1995 wydatki w cz. 83 rezerwy celowe - (zadanie 41) - w kwocie 90.000
tys.zł.
Minister Finansów na wniosek Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
dokonał w 1995 r. przeniesienia powyŜszej kwoty wydatków z cz. 83 rezerwy celowe
do cz. 85 - budŜety wojewodów, określając przeznaczenie środków "na dotacje celowe
dla gmin na uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe".
Z wymienionych dotacji nie korzystały województwa: konińskie, krośnieńskie,
sieradzkie.

1

Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991-1995 (Dz.U. Nr 103, poz. 446).
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Wielkość przyznanych przez Ministra Finansów środków kształtowała się od
9.620,9 tys.zł w województwie st.warszawskim (tj. 10,7% ogólnej kwoty) do 290 tys.zł
województwo piotrkowskie (tj. 0,3% ogólnej kwoty).
Dotacje na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w regionach zagroŜonych
wysokim bezrobociem.
W 1995 r. w budŜecie państwa przewidziano dotacje na dofinansowanie
inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych - jako
zadania własne gmin - w regionach zagroŜonych wysokim bezrobociem strukturalnym
w kwocie 54.787 tys.zł. Wydatki te przewidziano w cz. 83 rezerwy celowe
(zadanie 43).
Minister Finansów na wnioski wojewodów dokonał w 1995 r. przeniesienia
powyŜszej kwoty wydatków z cz. 83 - rezerwy celowe do cz. 85 - budŜety wojewodów.
Dotacje na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót
publicznych jako zadania własne gmin zostały przekazane do 27 budŜetów
wojewodów, tj. do województw, w których wystąpiło zagroŜenie wysokim
bezrobociem. Z informacji wojewodów o realizacji i finansowaniu inwestycji
infrastrukturalnych wynika, Ŝe na dotacje przekazano w 1995 r. kwotę 54.787 tys.zł.
Do zwrotu w 1996 roku pozostała kwota 441,8 tys.zł w 7 województwach, tj.
gorzowskim, kieleckim, koszalińskim, piotrkowskim, radomskim, szczecińskim,
wałbrzyskim.
Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych1 przewidziano w budŜecie państwa roku 1995 wydatki na
dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
w kwocie 480.000 tys.zł. W ustawie budŜetowej na rok 1995 kwotę tę uwzględniono w
cz. 83 - rezerwy celowe (zadanie nr 5).
Minister Finansów na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych dokonał w ciągu 1995 r. na wnioski
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przeniesień wydatków z cz. 83 rezerwy celowe do cz. 85 - budŜety wojewodów w łącznej kwocie 229.679,3 tys.zł.
Analiza danych w zakresie rozdysponowania środków przeznaczonych na
dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych
wykazała, Ŝe najwyŜszą kwotę dotacji w 1995 r. otrzymały następujące województwa:
1

Dz.U. Nr 105, poz. 509.
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-

katowickie
suwalskie
toruńskie
poznańskie
gdańskie

18.800 tys.zł
10.139 tys.zł
8.510 tys.zł
7.615 tys.zł
7.550 tys.zł

8,2% dotacji ogółem
4,4%
3,7%
3,3%
3,3%

Zapotrzebowanie na dotację celową ogółem wyniosło 226.440,8 tys.zł dla
wszystkich województw, przekazano natomiast dotację w kwocie 228.303,4 tys.zł,
tj. o 0,8% wyŜszą niŜ zapotrzebowanie. Powstała nadpłata w wysokości 1.862,6 tys.zł.
Analizując finansowanie dotacji w poszczególnych województwach stwierdzono, Ŝe
niedobór środków wystąpił w 14 województwach, w tym: w woj. katowickim 489,3 tys.zł, woj. kieleckim - 234,7 tys.zł, a nadpłata środków w 34 województwach, w
tym: w woj. jeleniogórskim - 296,2 tys.zł, woj. radomskim - 267,4 tys.zł.
Dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych
W ustawie budŜetowej na 1995 r. w art. 22 ust. 1 ustalono dotację dla
spółdzielni mieszkaniowej na dopłaty do centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz
na usuwanie wad technologicznych, termoregulację i instalację urządzeń do pomiaru
i regulacji zuŜycia ciepła i wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych
w wysokości 522.114 tys.zł. Dotacje te ujęte zostały w budŜecie państwa w dz. 96
rozdziale 9621 § 55 w częściach:
- 85 - budŜety wojewodów w kwocie 512.114 tys.zł,
- 18 - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w kwocie 10.000 tys.zł.
Zaplanowano w budŜetach wojewodów na 1995 r. dotację dla spółdzielni
mieszkaniowych w kwocie 512.114 tys.zł, tj. o 14,7% wyŜszą niŜ wykonanie 1994 r.
(wykonanie 1994 r. - 446.533 tys.zł) z przeznaczeniem na dotację do centralnego
ogrzewania i ciepłej wody oraz dotację do kosztów remontów.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy budŜetowej na 1995 r. Minister Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w rozporządzeniu z dnia 15 marca 1995 r. określił
sposób podziału oraz zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni
mieszkaniowych1.
W trakcie roku uwzględniając wnioski 22 wojewodów Minister Finansów na
podstawie art. 31 ust. 1 ustawy budŜetowej na 1995 r. dokonał przeniesień wydatków
między działami, w wyniku czego dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę
38.786 tys.zł (20 decyzji) i zwiększenia wydatków o kwotę 1.366 tys.zł (4 decyzje).

1

Dz.U. Nr 29, poz. 149.
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Zwiększenie wydatków dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych dokonał równieŜ
Wojewoda Leszczyński, poprzez przeniesienie kwoty 150 tys.zł z rezerwy własnej na
dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych. Korekt wydatków budŜetowych
zaplanowanych na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych dokonali w roku 1995
wojewodowie we własnym zakresie na podstawie przepisów art. 45 ust. 5 ustawy
z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe. W wyniku tych zmian ustalono ostateczną
kwotę dotacji na rok 1995 w wysokości 436.089 tys.zł, co stanowiło 85,2% dotacji
zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 1995 r.
Wykonanie kasowe cz. 85 wydatków przeznaczonych na dotacje dla spółdzielni
mieszkaniowych wyniosło 435.726 tys.zł, tj. 99,9% planu po zmianach.
Z rozliczenia przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa wynika, Ŝe spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały dotację w wysokości
441.481 tys.zł, tj. o 5.755 tys.zł większą niŜ wykazano w wykonaniu kasowym
(w sprawozdaniach Rb - 28) budŜetów wojewodów. Na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych w 1995 r. wykorzystano dotację
w wysokości 441.481 tys.zł (w 1994 r. - 446.400 tys.zł), w tym na dopłaty
do centralnego ogrzewania i ciepłej wody wyniosła 145.849 tys.zł (w 1994 r.
226.400 tys.zł), a do kosztów remontów - 295.632 tys.zł (w 1994 r. 200.000 tys.zł).
Wg danych MGPiB w 1995 r. dotacja naleŜna wyniosła 456.910 tys.zł.
Niedobór dotacji w łącznej kwocie 17.400 tys.zł wystąpił w 31 województwach
i wynosił od 5 tys.zł (woj. olsztyńskie i woj. pilskie) do 4.864 tys.zł
(woj. zielonogórskie). Nadpłata dotacji za 1995 r. w kwocie 1.971 tys.zł wystąpiła
w 11 województwach i wynosiła od 7 tys.zł (woj. krakowskie) do 739 tys.zł
(woj. legnickie).
Jak wykazano w rozliczeniu dotacji w 1995 r. za nieterminowe regulowanie
naleŜności z tytułu braku środków dotacji zapłacono odsetki w kwocie 2.349 tys.zł
(w 1994 r. - 1.103 tys.zł).
Analiza danych dot. niedoboru dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w układzie
województw oraz decyzji Ministra Finansów o zmianach w wydatkach budŜetu z tytułu
dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych wykazała, Ŝe Minister Finansów w IV kwartale
1995 r., na wnioski wojewodów dokonał zmian w ich budŜetach i zmniejszył kwoty
wydatków na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych. W rozliczeniu rocznym
wojewodowie wykazali natomiast niedobór środków dotacji naleŜnych spółdzielniom
mieszkaniowym. Miało to miejsce m.in. w województwach:
- bialskopodlaskim - zmniejszenie wydatków o 100 tys.zł, niedobór środków
w kwocie 20 tys.zł,
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- ciechanowskim - zmniejszenie wydatków o 500 tys.zł, niedobór środków w kwocie
31 tys.zł,
- katowickim - zmniejszenie wydatków o 4.000 tys.zł, niedobór środków w kwocie 66
tys.zł,
- łódzkim - zmniejszenie wydatków o 900 tys.zł, niedobór środków w kwocie
341 tys.zł,
- poznańskim - zmniejszenie wydatków o 17.267 tys.zł, niedobór środków w kwocie
2.597 tys.zł,
- przemyskim - zmniejszenie wydatków o 660 tys.zł, niedobór środków w kwocie
967 tys.zł,
- włocławskim - zmniejszenie wydatków o 700 tys.zł, niedobór środków w kwocie
48 tys.zł,
- zamojskim - zmniejszenie wydatków o 262,4 tys.zł, niedobór środków w kwocie
170 tys.zł.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
W art. 16 ust. 1 ustawy budŜetowej na 1995 r. ustalono wysokość dotacji
celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie
ogółem 1.597.889 tys.zł.
Z danych Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej Ministerstwa
Finansów wynika, Ŝe dotacje na zadania zlecone gminom kalkulowane były
bezpośrednio przez wojewodów i włączane do ustawy budŜetowej w określanych przez
nich wysokościach. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecane gminom w 1995
r. obrazuje poniŜsza tabela:
w tys.zł
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieŜące
wydatki inwest.

Ustawa
na 1995 r.
1.597.889

Układ
wykonawczy
1.592.816

Plan po
zmianach
1.839.768

Wykonanie
1995 r.
1.841.805

-

1.585.708
7.108

1.827.512
12.256

1.829.561
12.244

Struktura
%
100
99,3
0,7

W trakcie realizacji budŜetu wydatki na dotacje celowe na zadania zlecone
gminom zostały zwiększone w stosunku do układu wykonawczego o 246.952 tys.zł,
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w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 214.750 tys.zł i na podstawie
decyzji wojewodów o kwotę 32.202 tys.zł.

Wydatki na dotacje celowe na zadania zlecone gminom wg działów klasyfikacji
budŜetowej przedstawiono w poniŜszej tabeli:
Dział
1
31.
40.
45.
50.
70.
74.

83.
85.
86.
87.
88.
89.
91.
97.

Nazwa działu
2
Budownictwo
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Gosp.Komunal.
Gosp.miesz.
i niematerialne
usługi komun.
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizycz.
i sport
Turystyka
i wypoczynek
RóŜna działalność
Admin.państw.
RóŜne rozliczenia
Ogółem

Wykon.
1994 r.
3
414,2
31,0
19,4
3.038,7
56.419,4
6.939,5

Plan wg
ustawy
4
446
135
5.200

Plan po
zmianach
5
5.569

Wykon.
1995 r.
6
5.507

w tys.zł
Wskaźniki %
6:3
6:4
6:5
7
8
9
79,4
105,9
98,9

3.145,8
627.672,4
967.453,3
822,4

2.346
317.211
1.138.112
1.426

1.936
423.673
1.246.842
1.354

1.930
428.222
1.245.858
1.353

61,4
68,2
128,8
164,5

82,3
134,9
109,5
94,9

99,7
101,1
99,9
99,9

1.382,0

1.495

945

945

114,9

63,2

100

533,8
134.987,1
10,0
1.802.869

621
130.897
1.597.889

729
150.232
8.488
1.839.768

724
148.813
8.453
1.841.805

130,7
110,2
84.530
102,2

116,6
113,7
115,3

99,3
99,1
99,6
100,1

Dotacje celowe na zadania zlecone gminom wyniosły w 1995 r. 1.841.805 tys.zł
i stanowiły 2,02% ogólnej kwoty wydatków budŜetu państwa roku 1995 (w 1994 r.
wydatki te wyniosły 1.802.869 tys.zł, tj. 2,6% wydatków budŜetu państwa 1994 r.).
Analiza wydatków na dotacje celowe na zadania zlecone gminom wykazała, Ŝe
67,6% stanowiły dotacje na finansowanie zadań zleconych w dz. 86 opieka społeczna
(1.245.858 tys.zł). W ramach tych dotacji finansowano m.in. świadczenia pienięŜne
z pomocy społecznej a takŜe zakupy inwestycyjne i inwestycje w tych ośrodkach.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu przez
wojewodów, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na jego
realizację.
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Wnioski kierowane do wojewodów w wyniku kontroli wykonania budŜetu
w 1995 r. dotyczyły najczęściej:
- prowadzenia skuteczniejszych działań dla wyegzekwowania zaległych naleŜności
budŜetowych,
- zorganizowania skutecznego systemu kontroli w podległych jednostkach
budŜetowych w zakresie wydatkowania środków w granicach określonych w ich
planach finansowych,
- przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych.

CZĘŚĆ 98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU
I
ROZDYSPONOWANIEM
NADWYśKI
BUDśETOWEJ
Realizacja budŜetu w części 98 ujęta jest w rozdziale II pkt 3 Analizy.

2. Inwestycje centralne
Ustawą budŜetową na rok 1995 przewidziano realizację 178 inwestycji
centralnych o wartości kosztorysowej 18.474.879 tys. zł.
Na realizację powyŜszych inwestycji przewidziano w ustawie budŜetowej
nakłady inwestycyjne do poniesienia po 1994 r. w wysokości ogółem 13.295.545 tys.zł
(tj. 72,0 % wartości kosztorysowej), w tym kwotę dotacji budŜetowej w wysokości
8.214.819 tys. zł (tj. 61,8 % nakładów planowanych do poniesienia po 1994 r).
Do poniesienia w 1995 r. zaplanowano w ustawie budŜetowej nakłady
inwestycyjne w wysokości ogółem 2.698.724 tys.zł (tj. 20,3% nakładów
przewidzianych do poniesienia po 1994 r), w tym kwotę 1.329.966 tys. zł dotacji
budŜetowej (tj. 49,3% planowanych nakładów na 1995 r). W wyniku zmian dotacje
budŜetowe wzrosły do kwoty 1.385.452 tys. zł (tj. o 4,2%) i stanowiły 51,3% nakładów
ogółem zaplanowanych na 1995 r.
Z analizy rodzajowej wynika, Ŝe w 1995 r środki budŜetowe przeznaczone na
inwestycje centralne były skoncentrowane przede wszystkim na 3 rodzajach
realizowanych przedsięwzięć, a mianowicie: szpitalnictwie, obiektach związanych

390

z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz obiektach usprawniających transport
drogowy (drogi, mosty drogowe, przejścia graniczne). Na realizacje tych obiektów
przewidziano w ustawie budŜetowej wydatkowanie 62,8% środków przeznaczonych na
finansowanie inwestycji centralnych.
Z dotacji budŜetowej lub przy jej znaczącym udziale przewidziano realizację
w 1995 r budowy 61 szpitali, w tym 4 szpitale kliniczne, 14 szpitali wojewódzkich i 11
szpitali specjalistycznych. Nakłady na szpitalnictwo w wysokości 405.032 tys.zł
stanowiły 30,5% dotacji na inwestycje centralne. W efekcie zrealizowania
przedmiotowych inwestycji ma nastąpić przyrost ilości łóŜek szpitalnych o 27.804, co
wobec istniejącej obecnie bazy 224.246 łóŜek9 stanowiłoby wzrost o 12,4%
i poprawiłoby wskaźnik ilości łóŜek na 10 tys. mieszkańców z 55,8 do 65,4 tzn. o ok.
10 łóŜek na 10 tys. mieszkańców. Z opisywanych szpitali w 1995 r miało zostać
oddanych do uŜytku 7 szpitali o 3.721 łóŜkach, co powodowałoby wzrost bazy
o 1,66%.
W sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidywano realizację
39 obiektów, w tym 17 oczyszczalni ścieków o przepustowości 1.462,3 tys. m3/d,
z czego 2 oczyszczalnie o przepustowości bliskiej 150 tys. m3/d miano oddać do
uŜytku juŜ w 1995 r. Przy aktualnej pojemności ścieków (3.183 km3 wymagających
oczyszczenia, realizacja tej ilości oczyszczalni pozwoliłaby zmniejszyć wielkość ilość
ścieków wymagających oczyszczenia o ok 16 %, a w 1995 r o blisko 2 %. Dotacja do
tej grupy obiektów w łącznej kwocie 224.200 tys.zł. stanowiła 16,9 % dotacji na
inwestycje centralne.
Trzecią znaczącą grupą obiektów przewidzianych do realizacji przy udziale
dotacji były obiekty związane z transportem drogowym. W 1995 r realizowano 22 takie
obiekty, w tym 3 mosty o łącznej długości 1.783 m, 3 estakady drogowe o długości
6.959 m oraz 4 przejścia graniczne. Dotacja do tej grupy inwestycji wynosząca
205.069 tys. zł. stanowiła 15,4 % dotacji na inwestycje centralne.
W 1995 roku z planowanych do zakończenia 36 inwestycji o wartości
kosztorysowej 1.684.540 tys. zł zakończone zostały i przekazane do uŜytku
4 inwestycje o wartości kosztorysowej 141.710 tys. zł, co stanowi 11,1 % ilościowo
zamierzeń i 8,4 % w wartości kosztorysowej.
Dotyczy to następujących inwestycji:
- zagospodarowanie odpadów Kopalni Węgla Kamiennego
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., woj. katowickie,
9

Rocznik statystyczny 1995 r. - tabele nr 334 i 335.
Rocznik statystyczny 1995 r. - tabele nr 34.

"Jaworzno"
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- budowa Urzędu Przewozu Poczty Kraków-Płaszów Państwowego Przedsiębiorstwa
UŜyteczności Publicznej "Poczta Polska",
- Szpital Miejski w Sochaczewie Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach,

- Budowa gazociągu Kutno-Gostynin-Gustorzyn (Brześć Kujawski) Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Pozostałe 22 inwestycje, w przewaŜającej liczbie o niewielkim zakresie
nakładów niezbędnych do ich zakończenia i mających zapewnione środki finansowe,
będą kończone poza grupą inwestycji centralnych. Natomiast 10 przedsięwzięć
wprowadzono do wykazu inwestycji centralnych na rok 1996 do dalszej kontynuacji.
Realizacja inwestycji objętych kontrolą NIK
Na 36 inwestycji centralnych, dla których ustalono termin zakończenia
w 1995 roku, kontrolą objęto 30 inwestycji o wartości kosztorysowej 1.052.800 tys.zł,
tj. 62,5% wartości wszystkich inwestycji planowanych do zakończenia w 1995 r.
W zakresie rzeczowym, kontroli poddano:
-

10 obiektów słuŜby zdrowia,
3 obiekty naukowo-badawcze,
8 inwestycji komunikacyjnych,
5 obiektów infrastruktury technicznej,
2 inwestycje kopalni,
1 inwestycję z zakresu rolnictwa,
1 z zakresu transportu wodnego.

Na 30 inwestycji poddanych kontroli, tylko 8 z nich realizowano poniŜej 5 lat,
natomiast 10 inwestycji realizowano od 5 do 10 lat, 2 od 10 do 15 lat, a 10 inwestycji
realizowano ponad 15 lat.
NajdłuŜej realizowano następujące inwestycje:
- Rozbudowę Szpitala Miejskiego w Pszczynie (woj. katowickie) realizowano 21 lat
(od lipca 1974 r),
- Centrum Komunikacyjne w Krakowie - Tunele W-Z i Płyta Centrum realizowano
21 lat (od września 1974 r),
- Wojewódzki Szpital Nr 2 w Lublinie realizowano 20 lat (od czerwca 1975),
- Oczyszczalnię ścieków "Klimzowiec" w Chorzowie realizowano 19 lat (od 1977 r ).
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W stosunku do pierwotnie planowanych terminów zakończenia realizacji
inwestycji, przewidywane terminy ich zakończenia spowodowały wydłuŜenie cykli
realizacji średnio od 1,5 do 4 krotnie, w tym dla 14 inwestycji pierwotne cykle
realizacji wydłuŜyły się ponad 2 krotnie, a w tym dla 2 ponad 4 krotnie.

PrzedłuŜająca się realizacja inwestycji drastycznie wpłynęła na wzrost kosztów.
Średnio na kontrolowanych inwestycjach wartość kosztorysowa wzrosła blisko
4krotnie. Natomiast na inwestycjach najdłuŜej realizowanych wzrost ten wynosi ponad 2
tys. razy. Np.:
- budowę Centrum Komunikacyjnego w Krakowie - Tunele W-Z i Płytę Centrum
rozpoczęto w 1974 r gdy wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 16,2 tys.zł. Po
21 letniej realizacji wartość ta wzrosła do kwoty 36.795 tys. zł,
- rozbudowę Szpitala Miejskiego w Pszczynie, woj. katowickie rozpoczęto w 1974 r
przy wartości kosztorysowej w wys. 28 tys.zł. W wyniku ponad 21 letniej realizacji
wartość kosztorysowa wzrosła do kwoty 13.991 tys.zł.
Jak ustalono, po zakończeniu inwestycji (objętych kontrolą) ich wartość
kosztorysowa wzrośnie o dalsze 16,6 % tj do kwoty ca´ 1.240.696,3 tys.zł,
Do poniesienia w 1995 r przewidziano ustawą budŜetową nakłady inwestycyjne
na w/w inwestycje w wysokości 385.988 tys.zł, w tym z dotacji budŜetowej
w wysokości 290.941 tys.zł. i środków własnych w wys. 20.543 tys.zł.
W wyniku zmian, zaangaŜowanie budŜetu państwa w realizację powyŜszych inwestycji
wzrosło do kwoty 307.449 tys.zł, tj. o 5,7%.
PowyŜszy plan wynikający z ustawy budŜetowej zrealizowano średnio w 96,1%
ponosząc w 1995 r. nakłady na realizację przedmiotowych inwestycji w wysokości
371.013,4 tys.zł.
Natomiast plan wykorzystania dotacji budŜetowych - w ramach powyŜszych nakładów
- zrealizowano średnio w 87,5% (254.676 tys.zł), a środków własnych w 199,4%
(40.961,5 tys.zł).
Na poszczególnych inwestycjach wykonanie powyŜszego planu kształtowało się
w granicach od 24,2% do 375%.
Planu finansowego nie wykonano na 14 inwestycjach.
Łącznie do 31.12.1995 r. poniesiono nakłady na realizację omawianych
inwestycji w wysokości 983.145,7 tys.zł (tj. 93,4% wartości kosztorysowej), w tym
z dotacji budŜetowych 657.850,7 tys.zł i środków własnych 151.943,9 tys.zł.
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Nie wykonanie zaplanowanego na 1995 r zakresu robót spowodowało, Ŝe na
kontach inwestycyjnych na koniec 1995 r pozostały niewykorzystane środki
w wysokości 65.360,4 tys.zł, przy zobowiązaniach w wysokości 38.247,3 tys.zł.
Po 31.12.1995 r przewiduje się ponieść nakłady na roboty nie wykonane w 1995
r lub kontynuację inwestycji w wysokości 257.550,6 tys.zł, w tym ze środków
własnych 56.637 tys. zł.
Na 30 inwestycji poddanych kontroli i przewidzianych do zakończenia
w 1995 r, w planowanym terminie zakończono i przekazano do uŜytku 3 z nich co
stanowi 10% ilościowo zamierzeń.
Wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosiła 73.091 tys. zł (tj. 6,9%
poddanych kontroli), natomiast do 31.12.1995 r poniesiono na tych inwestycjach
nakłady w wysokości 82.810 tys. zł.
Z kontroli wynikało, Ŝe inwestycje przekazane do uŜytku w 1995 r., do końca
marca 1996 r nie były jeszcze przygotowane do pełnej eksploatacji.
Realizację inwestycji zagospodarowania odpadów Kopalni Węgla Kamiennego
"Jaworzno" Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.rozpoczęto w czerwcu 1992 r
planując ją zakończyć w czerwcu 1995 r. Planowano, Ŝe realizacja tej inwestycji
pozwoli na zagospodarowanie odpadów powstających w Zakładzie Wzbogacania
i Odsiarczania Miału w wysokości 700 tys. ton rocznie. Inwestycję przekazano do
eksploatacji w dniu 29 grudnia 1995 r. W marcu br. Inwestor przedłoŜył Ministerstwu
Przemysłu i Handlu rozliczenie tej inwestycji informując jednocześnie, Ŝe z dniem
31.12.1995 r. osiągnęła pełną projektowaną zdolność produkcyjną obiektów
i instalacji.
Natomiast do końca marca 1996 r nie opanowano technologii lokowania
225 tys. ton/rok odpadów do posadzki w kopalni oraz nie stworzono warunków
organizacyjnych
umoŜliwiających
przemysłowe
wykorzystanie
dalszych
435 tys. ton/rok odpadów (w cementowniach, do produkcji materiałów budowlanych
i inne). Ponadto do końca marca 1996 r nie dokonano odbiorów technicznych
i gwarancyjnych inwestycji. Niedokonanie tych odbiorów spowodowane było
usuwaniem niedoróbek i usterek oraz koniecznością opanowania prototypowej
technologii zagospodarowania odpadów. Stwierdzono, Ŝe nie został dotrzymany
60 dniowy termin przedstawienia końcowego rozliczenia inwestycji, określony
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budŜetu państwa1. Kopalnia
stosowne rozliczenie przedstawiła dopiero 18 marca 1996 r.
1

Dz.U. Nr 117, poz. 508.
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Budowę Szpitala Miejskiego w Sochaczewie rozpoczęto w sierpniu 1984 r.,
a zakończono i przekazano do uŜytku w dniu 28.12.1995 r. W protokole odbioru
końcowego wykazano usterki i niedoróbki, a nakłady do poniesienia po 1995 r
określono na kwotę 3.480,3 tys.zł, głównie na zakończenie prac zewnętrznych
(elewacje, nawierzchnie dróg, ogrodzenia, tereny zielone), wykonanie dodatkowych
zaleceń odbiorowych, sfinansowanie pierwszego wyposaŜenia oraz na uregulowanie
zobowiązań z 1995 r. Pomimo oddania Szpitala do uŜytku, nie dokonano rozruchu
agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania. Niezakończenie wszystkich prac
wynikało m.in. z wprowadzania w trakcie robót licznych zmian projektowych,
spowodowanych zdezaktualizowaniem się części dokumentacji oraz koniecznością
dostosowania rozwiązań funkcjonalnych i technicznych Szpitala do zmienionych
przepisów sanitarnych, energetycznych i ochrony przeciwpoŜarowej. Nakłady na
wykonanie powyŜszych robót zostaną sfinansowane ze środków wojewody
skierniewickiego. W wyniku zmian zakresu rzeczowego zwiększyła się ilość łóŜek
z 394 szt (projektowanych pierwotnie) do 402 (przekazanych do uŜytku).
Budowę gazociągu Kutno-Gostynin-Gustorzyn (Brześć Kujawski) Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczęto w lipcu 1994 r., a zakończono
i spisano protokół odbioru w dniu 29.12.1995 r. Rozruch gazociągu, ze względu na
niskie temperatury, zaplanowano przeprowadzić w maju 1996 r.
W ustawie budŜetowej na rok 1995 (załącznik nr 6) przedsięwzięcie to zostało ujęte
w ramach planu Ministerstwa Przemysłu i Handlu i było realizowane przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w wersji do 76 km długości gazociągu KutnoGostynin-Gustorzyn (Brześć Kujawski), z terminem zakończenia w 1995 r. Wartość
kosztorysowa została określona na kwotę 29.681 tys. zł.
W efekcie zrealizowania inwestycji zbudowany został gazociąg o długości 79 km
zamiast planowanych 76 km.
WydłuŜenie gazociągu o 3 km na skutek sprzeciwu właścicieli gruntów spowodowało
zwiększenie wartości kosztorysowej do kwoty 32.916 tys.zł Przekroczenie nakładów
sfinansowane zostało ze środków własnych inwestora (80,3%) i dotacji wojewody
płockiego (19,7%).
Na 27 inwestycji nie zakończonych w 1995 r., 19 z nich będzie kończonych
w 1996 r poza grupą inwestycji centralnych.
Wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosi 694.195 tys.zł., co stanowi 65,9%
wartości kosztorysowej 30 inwestycji poddanych kontroli.
Wśród omawianych inwestycji znajduje się 9 przedsięwzięć o niewielkim zakresie
nakładów niezbędnych do ich zakończenia i mających zapewnione środki finansowe.
Dotyczy to następujących inwestycji:
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-

Budowa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Tulcach koło Poznania,
Jaz Ratowice na drodze wodnej Odry woj. wrocławskie,
Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, woj. gorzowskie,
Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla etap IIb w Rudzie Śląskiej,
woj. katowickie,
Budowa Autostrady A-4 odcinka Węzła "Murckowska" - ul. Mysłowiecka,
woj. katowickie,
Budowa obwodnicy Cieszyna w ciągu drogi E-75, woj. bielsko-bialskie,
Budowa Autostrady A-4, obwodnicy Krakowa, odc.Tyniecka - Opatowice,
Drogowe przejście graniczne Budzisko, woj. suwalskie,
Kolektor sanitarny ŚlęŜa, przedsięwzięcie III i IV we Wrocławiu.

Podstawowymi przyczynami nie zakończenia tych inwestycji w 1995 r. był brak
wystarczających środków finansowych wynikający z wystąpienia robót
nieprzewidzianych, a w tym wynikających z awarii urządzeń i wpływu
warunków atmosferycznych przy realizacji ostatniego etapu budowy oraz częściowo
z rozszerzania zakresu rzeczowego i kolizji z robotami na innej budowie.
Np. z dniem 31.07.1995 r wstrzymano wykonywanie warstwy ścieralnej na
budowie Autostrady A-4 odcinka Węzła "Murckowska" - ul. Mysłowiecka, dla
zsynchronizowania budowy sąsiadującego z nią odcinka autostrady budowanego przez
firmę włoską "Italsaggi".
Natomiast z powodu opóźnień w wywłaszczaniu terenów wstrzymano realizację
wiaduktu nr 1 oraz budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, a w tym
realizację ekranów akustycznych na budowie Autostrady A-4, obwodnicy Krakowa,
odc.Tyniecka - Opatowice.
Pozostałe inwestycje, których nie zakończono w 1995 r będą kontynuowane
poza grupą inwestycji centralnych (nakłady niezbędne na ich dokończenie wynoszą
94.507 tys. zł):
- Budowa Klinicznego Ośrodka Naukowo-Badawczego Centralnego Szpitala
Klinicznego AM Blok E w W-wie,
- Modernizacja i rozbudowa Instytutu Radiologii i Radioterapii AM w Gdańsku,
- Modernizacja i rozbudowa Instytutu Kardiologii AM w Gdańsku,
- Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie,
- Budowa Pralni Centralnej dla Szpitala Akademii Medycznej w Lublinie,
- Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Pszczynie, woj. katowickie,
- Centrum Komunikacyjne w Krakowie - Tunele W-Z i Płyta Centrum
- Szpital Wojewódzki w Krośnie,
- Ciepłownia geotermalna i ciepłociągi w Pyrzycach, woj. szczecińskie,
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- Wojewódzki Szpital Nr 2 w Lublinie.
Inwestycje wprowadzone do wykazu inwestycji centralnych na 1996 r do
dalszej kontynuacji z udziałem środków budŜetowych (nakłady niezbędne do ich
zakończenia wynoszą 142.366 tys. zł, tj. 34,7 % ich wartości kosztorysowej):
- Przebudowa dworca PKP Kraków Główny Osobowy, II etap,
- Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
- Instytut Biocybernetyki i InŜynierii Biomedycznej PAN i Międzynarodowe Centrum
Biocybernetyki w W-wie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w ŁomŜy,
- Oczyszczalnia ścieków "Klimzowiec" w Chorzowie,
- Oczyszczalnia ścieków w Krośnie I etap,
- Budowa Szybkiego Tramwaju w Poznaniu.
Przeprowadzone kontrole NIK wykazały, Ŝe głównym powodem
niedotrzymania terminów zakończenia powyŜszych inwestycji w 1995 r. była
nieprawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego.
Przede wszystkim z kontroli wynikało, Ŝe inwestycje nie były w sposób
prawidłowy i kompleksowy przygotowane przez inwestorów do realizacji. Inwestorzy
nie posiadali, zarówno na etapie planowania jak i w toku realizacji, aktualnych załoŜeń
techniczno-ekonomicznych, projektów technicznych, a niejednokrotnie przeliczonego
zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji.
Na 30 skontrolowanych inwestycji, mimo dokonywania częstych zmian zakresów
rzeczowych tylko dla 2 inwestycji dokonano aktualizacji z.t.e. i to dopiero w 1995 r.
Dotyczyło to następujących inwestycji:
- zagospodarowanie odpadów Kopalni Węgla Kamiennego
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., woj. katowickie,

"Jaworzno"

- Wojewódzki Szpital Zespolony w ŁomŜy.
Natomiast w trzech przypadkach inwestorzy nie posiadali w ogóle z.t.e.
Dotyczyło to następujących inwestycji:
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
- Drogowe przejście graniczne Budzisko, woj. suwalskie,
- Ciepłownia geotermalna i ciepłociągi w Pyrzycach, woj. szczecińskie.
Mimo nie posiadania przez inwestorów aktualnych-zatwierdzonych z.t.e.,
obejmujących realizowany zakres robót, inwestycje te finansowano ze środków
budŜetowych co było niezgodne z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
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2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania
inwestycji dotowanych z budŜetu państwa.
Kontrole wykazały, Ŝe nieaktualizowanie z.t.e. wynikało często z braku
ostatecznej koncepcji zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji co skutkowało
opóźnieniami w opracowywaniu i konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej
oraz brakiem realnych moŜliwości weryfikacji zapotrzebowania środków na
inwestycję, a w tym budŜetowych.

Jedną z przyczyn niezaktualizowania z.t.e. dla budowanego Centrum
Komunikacyjnego w Krakowie - Tunele W-Z i Płyta Centrum było nie zatwierdzenie
przez Władze Krakowa planu koordynacyjnego Centrum Komunikacyjnego.
W czasie zlecania robót inwestor nie posiadał dokumentacji projektowej płyty centrum
nad peronami 1 i 2 oraz projektu organizacji montaŜu konstrukcji mostowej najazdu
wschodniego.
Dokumentacja była opracowywana sukcesywnie w trakcie realizacji robót.
Braki w zakresie powyŜszej dokumentacji spowodowały, Ŝe zaplanowany w grudniu
1994 r zakres rzeczowy i finansowy inwestycji na 1995 r., okazał się w trakcie jej
realizacji zbyt wysoki. W 1995 r zrealizowano tylko 76% planowanego zakresu
rzeczowego. Nie wykonano płyty centrum nad peronem 1 oraz części robót tunelu
tramwajowego i najazdu wschodniego.
Budowa Klinicznego Ośrodka Naukowo-Badawczego Centrum Szpitala
Klinicznego Akademii Medycznej Blok E w W-wie realizowana była bez aktualnych
z.t.e., które były ostatnio aktualizowane w 1989 r. Bez formalnej akceptacji organu
uprawnionego do zatwierdzania z.t.e., do zakresu rzeczowego inwestycji została
w 1993 r włączona budowa trafostacji. Ponadto po protokólarnym przyjęciu do
eksploatacji części budowlanej bloku E w dniu 14 kwietnia 1994 r, były
kontynuowane, równieŜ w 1995 r, dodatkowe i adaptacyjne prace budowlane, nie
objęte dokumentacją projektowo-kosztową bloku E.
W trakcie realizacji modernizacji i rozbudowy Instytutu Radiologii
i Radioterapii AM w Gdańsku oraz modernizacji i rozbudowy Instytutu Kardiologii
AM w Gdańsku, bez dokonania formalnej nowelizacji z.t.e. wprowadzono operatywne
zmiany projektowe, dotyczące zarówno części budowlanej jak i wyposaŜenia
poszczególnych obiektów kubaturowych. ZałoŜenia dla modernizacji Instytutu
Radiologii i Radioterapii, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w 1992 r, nie były w ogóle aktualizowane, natomiast dla Instytutu Kardiologii, dla
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którego z.t.e były zatwierdzone w 1988 r., Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
zatwierdził zaktualizowane zbiorcze zestawienie kosztów budowy w grudniu 1995 r
Przy budowie oczyszczalni ścieków w Krośnie brak projektu sterowania
i automatyki uniemoŜliwił wykonanie w 1995 r automatyki i sterowania dla oddanego
do uŜytku w grudniu 1995 r I etapu oczyszczalni ścieków i w rezultacie spowodował
opóźnienie w zakończeniu inwestycji.

Na inwestycję pn. Budowa Szybkiego Tramwaju w Poznaniu inwestor w 1995 r
nie dysponował kompletną i ostateczną dokumentacją techniczną, co uniemoŜliwiało
właściwe planowanie i koordynację robót.
Np. dokumentacja dot. robót torowych pętli Piątkowskiej zmieniana była w czerwcu
1995 r i kolejny raz aktualizowana w marcu 1996 r. Technologię łączenia szyn
wybrano dopiero w październiku 1995 r.
Na budowie Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Lublinie w 1995 r na 30 pozycji
uzgodnionego planu rzeczowo-finansowego, 11 z nich, nie posiadało zapewnionej
dokumentacji technicznej. Wartość tych prac stanowiła 61 % wartości robót ogółem
planowanych do wykonania w tym okresie.
Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe w przypadku dwóch inwestycji,
zaprojektowane parametry techniczne zadań przewyŜszały znacznie rzeczywiste
potrzeby. I tak:
Wydajność urządzeń pralniczych w nowowznoszonej Pralni Centralnej dla
Szpitala Akademii Medycznej w Lublinie wynosić ma 220 ton na miesiąc. Tymczasem
potrzeby jednostek organizacyjnych AM w zakresie prania wynosiły 82,7 ton suchej
bielizny na miesiąc, tj 37,6% projektowanej. Nie opracowano dotychczas koncepcji
pełnego wykorzystania Pralni.
Realizację ciepłowni geotermalnej i ciepłociągów w Pyrzycach rozpoczęto przy
projektowanych parametrach mocy cieplnej w wysokości 48 MW. Bez opracowania
z.t.e. dokonano w trakcie realizacji zmiany parametrów i zainstalowano urządzenia
o mocy cieplnej 54 MW. Przewidywane zapotrzebowanie mocy cieplnych zimą (luty)
wynosi tylko 33 MW.
Z kontroli wynikało równieŜ, Ŝe na niektórych inwestycjach z powodu braku
prawidłowego planowania zamierzeń inwestycyjnych brak było długofalowych
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programów realizacji inwestycji oraz rzeczowych programów zakupów maszyn
i urządzeń.
Podstawową przyczyną niedotrzymania planowanego terminu zakończenia
Budowy Klinicznego Ośrodka Naukowo-Badawczego Centralnego Szpitala
Klinicznego AM Blok E w W-wie było niewłaściwe przygotowanie projektowe
końcowej fazy procesu inwestycyjnego. Brak było bowiem opracowanego
i zatwierdzonego w obowiązującym trybie rzeczowego programu zakupów,
odpowiadającego kompleksowej koncepcji funkcji medycznych, dydaktycznych
i naukowych placówek Akademii, których lokalizację projektowano w bloku E.
Programem takim Zarząd Inwestycji nie dysponował nawet w I kwartale 1996 r, tj. po
blisko dwóch latach od przekazania do eksploatacji obiektu budowlanego. Pierwsze
wyposaŜenie bloku E kompletowano w drodze jednostkowych zamówień, składanych
przez kierowników poszczególnych placówek i aprobowanych jednoosobowo przez
pełnomocnika - Rektora ds zagospodarowania bloku E.
Opieszale realizowano proces kompletowania aparatury dla Instytutu Radiologii
i Radioterapii AM w Gdańsku, którego część budowlana została protokólarnie
przekazana do zagospodarowania w sierpniu 1993 r., a po upływie ustalonego terminu
zakończenia w 1995 r, pozostały do zrealizowania zakupy aparatury o wartości
18.526 tys.zł, to znaczy 53,5 % wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.
Z kontroli wynikało, Ŝe jedną z podstawowych przyczyn nie zakończenia
inwestycji w 1995 r było nieprawidłowe zapotrzebowanie środków na realizację robót
w końcowej fazie prac. Najczęściej nakłady niezbędne do poniesienia w 1995 r
określano w oparciu o z.z.k. opracowane na poziomie cen z 1993 r. lub wg wyliczeń
opartych o wskaźniki wzrostu cen GUS. W większości przypadkach zapotrzebowane
środki były zaniŜone w stosunku do rzeczywistych potrzeb i nieodzwierciedlały
faktycznych zamierzeń pozwalających zrealizować cały zakres inwestycji w ustalonym
terminie.
W efekcie, jak wykazały kontrole, nieprawidłowo przeprowadzano weryfikację
pozostałego do realizacji zakresu rzeczowego oraz terminu zakończenia inwestycji.
Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej w Lublinie opracowując załoŜenia do
projektu budŜetu na 1995 r na realizację Instytutu Pediatrii określił potrzeby
w poziomie cen 1993 r na 25.906 tys. zł, informując jednocześnie dysponenta, Ŝe do
wykorzystania w 1995 r moŜliwa jest jedynie kwota 17.540 tys. zł., zaś pozostała
tj. 8.366 tys. zł miała być wydatkowana w 1996 r., kiedy to planowane było
zakończenie tego przedsięwzięcia.
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W przypadku budowy Pralni Centralnej dla szpitala Akademii Medycznej w Lublinie
sporządzono równieŜ zapotrzebowanie na dotację na poziomie cen z 1993 r. określając
je na kwotę 7.598,7 tys. zł, deklarując jednocześnie zakończenie zadania w 1995 r.
W 1995 r Akademia uzyskała całość środków niezbędnych do zakończenia budowy
Pralni Centralnej i Instytutu Pediatrii w okresie dwuletnim.
W 1995 r ze środków dotacji wydatkowano na realizację Instytutu Pediatrii kwotę
14.437,1 tys.zł (tj. 55,7% przyznanego w budŜecie limitu), a na budowę Pralni
Centralnej 9.027,7 tys.zł (tj. 118,8%). Stan nie wykorzystanych środków na rachunku
Instytutu Pediatrii na koniec 1995 r wynosił 10.868,1 tys.zł
W wyniku kontroli stwierdzono 3 przypadki przekazania środków niezgodnie
z przeznaczeniem naruszając tym samym dyscyplinę budŜetową (art.57 ust.1 pkt.5
ustawy Prawo budŜetowe).

Ze środków przeznaczonych na realizację inwestycji centralnej tj. Instytut
Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie wydatkowano kwotę 6,5 tys.zł. na
sfinansowanie prac wykonywanych w Zakładach Sprzętu Ortopedycznego w Lublinie.
oraz kwotę 1.123,1 tys.zł na budowę Pralni Centralnej dla szpitala AM w Lublinie.
Kwotę dotacji (przekazaną w dniu 2.01.1996 r) w wys. 900 tys.zł
i przeznaczoną na przebudowę dworca PKP Kraków Główny Osobowy - II etap,
wykorzystano na zapłatę 2 faktur, które dotyczyły zakresu robót finansowanych przez
Wojewodę Krakowskiego (tunel tramwajowo-pieszy).
Ze środków przeznaczonych na realizację ciepłowni geotermalnej
i ciepłociągów w Pyrzycach, kwotą 218 tys.zł sfinansowano zaległe zobowiązania
związane z budową innej inwestycji nie ujętej w z.t.e. tj. gazociągu doprowadzającego
gaz ziemny do "ciepłowni geotermalnej".
Kontrole ujawniły równieŜ 5 przypadków wykazania w sprawozdaniu
budŜetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
naruszając tym samym dyscyplinę budŜetową (art. 57 ust.1 pkt 15 ustawy - Prawo
budŜetowe).
Dotyczyło to następujących inwestycji:
- Budowa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Tulcach koło Poznania,
- Przebudowa dworca PKP Kraków Główny Osobowy, II etap,
- Budowa Klinicznego Ośrodka Nauk.-Badaw. Centralnego Szpitala Klinicznego AM
Blok E w W-wie,
- Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie,
- Szpital Wojewódzki w Krośnie.
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Wyjątkowo długi okres realizacji niektórych inwestycji, który determinował
zarówno radykalny wzrost ponoszonych nakładów finansowych, jak teŜ występowanie
- na nieukończonych jeszcze zadaniach - zuŜycia pewnych elementów budowli, co
w konsekwencji wymuszało przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych.
Przy rozbudowie Szpitala Miejskiego w Pszczynie stwierdzono, Ŝe ZOZ
w Pszczynie wydatkował z dotacji budŜetowej kwotę 107,0 tys.zł za wymianę
wadliwych okien, nie egzekwując jednocześnie od generalnego wykonawcy
poniesienia kosztów tej wymiany.
W 1995 r. na obiekcie Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie
dokonano wymiany na nowe 227 szt. okien drewnianych z uwagi na stopień uszkodzeń
mechanicznych ramiaków i zamknięć, powstałych w trakcie realizacji prac. Koszt
wymiany tych okien wyniósł 198,5 tys.zł i został pokryty w całości ze środków
budŜetowych.
Z uwagi na zmiany w instalacjach wewnętrznych podtynkowych skuto około 207,7 m2
okładzin ściennych z płytek glazurowanych wykonanych w pomieszczeniach nie
przekazanych jeszcze do uŜytku. Koszt powtórnego wykonania w/w ilości okładzin
wyniesie dodatkowo ok. 21,8 tys.zł.
W wyniku długotrwałej realizacji Wojewódzkiego Szpitala nr 2
w Lublinie wystąpiła
konieczność
przeprowadzenia
robót
renowacyjnych.
Z niezagospodarowanych od 1991 r 7 oddziałow, wykorzystanie 6 z nich wymaga
wykonania znacznego zakresu prac renowacyjnych. Stropy i ściany niektórych
pomieszczeń Oddziału Neurologii były zagrzybione.
W wyniku kontroli stwierdzono przypadki nieracjonalnego gospodarowania
środkami inwestycyjnymi.
Przy rozbudowie Szpitala Miejskiego w Pszczynie stwierdzono, Ŝe w 1995 r
zapłacono 113,3 tys.zł odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania naleŜności
celnych związanych z zakupem w 1992 r wyposaŜenia dla pralni szpitalnej
w holenderskiej firmie "Spencer Holland BV".

Wnioski
Przeprowadzone kontrole NIK wykazały, Ŝe na nieterminową realizację
inwestycji centralnych i wzrost kosztów wpływ miały m.innymi następujące
przyczyny:
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- nieprawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji, a w tym brak aktualnych
załoŜeń
techniczno-ekonomicznych
oraz
nieterminowe
opracowywanie
dokumentacji technicznej i nie uwzględnienie etapowania inwestycji,
- brak ostatecznej koncepcji co do zakresu rzeczowego realizowanych inwestycji
i dokonywanie zmian zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji bez
odpowiedniego zatwierdzenia przez dysponenta dotacji budŜetowej,
- brak rzeczowych programów zakupów maszyn i urządzeń oraz opieszałe ich
kompletowanie,
- brak programów zakończenia i przekazania do eksploatacji inwestycji i jej rozruchu,
- złe zapotrzebowanie środków na realizację inwestycji. W konsekwencji na
niektórych inwestycjach środków zabrakło, a na innych wykorzystano je w połowie,
- wystąpienie robót nieprzewidzianych, wynikających z awarii urządzeń i wpływu
warunków atmosferycznych,
- przeznaczania środków niezgodnie z przeznaczeniem,
- nieracjonalne gospodarowanie środkami inwestycyjnymi.
W celu usprawnienia przebiegu realizacji inwestycji centralnych,
współfinansowanych środkami budŜetowymi naleŜałoby podjąć działania zmierzające
do:
- precyzyjnego określenia kryteriów przyjmowania przedsięwzięć do finansowania
środkami z budŜetu państwa, w ramach których powinna być dokonywana ocena
stopnia przygotowania inwestorów do racjonalnego przebiegu procesu
inwestycyjnego,
- zaostrzenia kryteriów utrzymywania przedsięwzięć w wykazie inwestycji
centralnych. Inwestycje nie posiadające długofalowych programów realizacji oraz
aktualnej dokumentacji projektowo-kosztowej powinny być wyłączone lub
zawieszone w finansowaniu środkami budŜetowymi,
- zwiększenia dyscypliny w zakresie zmian zakresów rzeczowych. NaleŜałoby przyjąć
zasadę, Ŝe kaŜda zmiana programu realizacji inwestycji (w tym zmiana zakresu
rzeczowego) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego Ministra
lub Wojewody i Ministra Finansów. Zmiana ta nie powinna wpłynąć na zmianę
terminu
zakończenia inwestycji i zwiększenie zapotrzebowania na środki
budŜetowe. Zwiększony zakres rzeczowy powinien zostać pokryty ze środków
własnych wnioskodawcy,
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- przydzielania dotacji budŜetowej pod uzgodniony harmonogram realizacji
inwestycji, pod rygorem dalszego zaniechania finansowania w przypadku
ew. poślizgów,
- wprowadzenia zasady bieŜącego monitorowania realizacji inwestycji centralnych
przez Ministra Finansów oraz zwiększenia nadzoru nad dysponentem
przekazującym dotację budŜetową w zakresie terminowego przekazywania tej
dotacji (w miarę postępu robót) jak i sposobu jej wykorzystania.

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań przejętych przez miasta
w ramach programu "PILOTAś"
W ustawie budŜetowej na rok 1995 (art. 17 ust. 1) przewidziano sumę
906.905 tys.zł na dotację dla gmin na zadania przejęte w ramach tzw. Programu
PilotaŜowego1. Zadania i kompetencje przejęte przez gminy (w 1995 r. 41
z największych polskich miast) naleŜały do takich dziedzin jak:
- gospodarka komunalna (zarząd i utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarach
miejskich),
- geodezja i kartografia,
- kultura i sztuka (prowadzenie instytucji kultury i zadania z zakresu ochrony
zabytków),
- oświata i wychowanie (prowadzenie oraz dotowanie placówek oświatowych
i wychowawczych, finansowanie rodzin zastępczych),
- ochrona zdrowia (prowadzenie szpitali i ośrodków zdrowia),
- opieka społeczna (prowadzenie domów pomocy społecznej),
- administracja (wydawanie decyzji, prowadzenie dokumentacji i ewidencji
w róŜnych sprawach przewidzianych rozporządzeniem),
- bezpieczeństwo publiczne (wykonywanie niektórych czynności Państwowej StraŜy
PoŜarnej),
- nadzór sanitarny i budowlany.

1

"Program pilotaŜowy Reformy Administracji Publicznej", "pilotaŜ" - przekazanie grupie gmin (największych
miast) zadań administracji rządowej na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy wojewodami
i gminami, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań
i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym
gminom o statusie miasta, wraz z mieniem słuŜącym do ich wykonywania, a takŜe zasad i trybu przekazania
(Dz.U. Nr 65, poz. 309 ze zm., dalej "rozporządzenie w sprawie pilotaŜu").
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Całość dotacji została umieszczona w budŜetach 27 wojewodów, na których
obszarze działania znajdowały się miasta biorące udział w Programie. Szczegółowy
podział kwoty dotacji pomiędzy poszczególne miasta, budŜety oraz jej strukturę
działową został opublikowany w załączniku nr 9 do ustawy budŜetowej. Zgodnie
z ustawą budŜetową (art. 17 ust. 3), rady gmin zostały upowaŜnione do swobodnych
przeniesień wydatków między działami do wysokości dotacji (powiadamiając przy tym
właściwego wojewodę, Ministra-Szefa URM i Ministra Finansów o zmianie).
Wysokość dotacji ulegała zmianie w przypadku zmiany zakresu realizowanych przez
miasto zadań (art. 17 ust. 4).
Plan określony w ustawie ulegał w ciągu roku zmianom, w szczególności
z następujących przyczyn:
- zwiększenia dotacji o kwotę podwyŜki wynagrodzeń dla pracowników sfery
budŜetowej1 (z uwzględnieniem rezygnacji niektórych miast z wykonywania części
lub całości zadań),
- zwiększenia dotacji o kwotę 200 tys.zł przeznaczonej przez MEN na sfinansowanie
zadań inwestycyjnych w oświacie przekazanych gminom,

- zmniejszenia dotacji o środki przenoszone do budŜetów właściwych wojewodów
lub ministrów w związku z rezygnacją niektórych miast z uczestnictwa w Programie
lub ograniczeniem zakresu realizowanych zadań (w ciągu roku wycofały się
z Programu 4 miasta, zaś kilka zrezygnowało z części zadań).
Ostatecznie, plan po zmianach wyniósł 858.757,2 tys.zł, zaś wykonanie
(tj. łączna kwota dotacji przekazanej gminom) 882.256,5 tys.zł (102,74% planu).
W 1995 r. - podobnie jak w 1994 - środki z dotacji pilotaŜowej nie pozwalały na
pełne pokrycie wydatków związanych z właściwą realizacją zadań. RóŜnica między
wielkością przekazanej dotacji a ogólną kwotą faktycznych wydatków poniesionych
przez miasta wyniosła w 1994 r. 130,6 mln zł, zaś w I półroczu 1995 r. - 47,4 mln zł.
Zasadniczą przyczyną tego faktu było, poza niedostatecznym uwzględnieniem potrzeb
zgłaszanych przez poszczególnych wykonawców budŜetu, niewliczanie w kwotę
dotacji sum niezbędnych na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez gminy
jednostek organizacyjnych. Miasta kredytowały budŜet państwa dokonując spłat z
własnych środków lub z kwot dotacji na działalność bieŜącą, podczas gdy sumy
przeznaczone na spłatę zadłuŜenia napływały z opóźnieniem (wg autorów Programu,
1

Rozstrzygnięcia Ministra Finansów dotyczące zwiększenia planu dotacji na podwyŜki dokonywanie były na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyŜki
wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w 1995 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 30) datowane były na 28.06., 19,
20, 21, 24 i 28.07. oraz 2.08.1995 r.
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miasta miały przejąć jednostki bez zobowiązań, z wyjątkiem tych, na przejęcie których
wyraŜą zgodę). Wysokość zobowiązań, które pozostały niespłacone przez
administrację rządową przed końcem 1993 r. wynosiła prawie 38 mln zł. Kwota ta
stanowiła ok. 4.74% całej planowanej dotacji na 1994 r.
Nominalnie plan dotacji w 1995 r. uległ zwiększeniu w porównaniu z planem na
1994 r. o ok. 128,7 mln zł, czyli o 16,1%, zaś w porównaniu z planem po zmianach na
1994 r. o ok. 37,4 mln zł, czyli o 4,2%. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 1994
r. wyniósł 132,2%1. NaleŜałoby zatem uznać, Ŝe w ujęciu realnym dotacja pilotaŜowa
uległa znacznemu zmniejszeniu. Ze względu na "kurczenie" się pilotaŜu z biegiem
czasu, naleŜy jednak powyŜsze stwierdzenie skorygować. NaleŜy przyjąć, Ŝe zarówno
w 1994 r. i w 1995 r. dotacja przeznaczona była na 100% aktualnie realizowanych
zadań. Na przykład, biorąc pod uwagę. Ŝe z dniem 1 stycznia 1995 r. z Programu
wycofały się Płock i Elbląg, plan i wykonanie w 1995 r. naleŜałoby odnieść do planu i
wykonania w 1994 pomniejszonych o dotację dla tych miast (ponad 49 mln zł). W
takim przypadku relacja planu na rok 1995 do planu na rok 1994 dla 41 miast
wynosiłaby ok. 120,7%. Wynika z tego, Ŝe w istocie w ujęciu realnym dotacja na
zadania pilotaŜowe była w 1995 r. niŜsza, niŜ w 1994, jednakŜe w mniejszym stopniu,
niŜby to wynikało z prostego porównania planów budŜetu. Biorąc pod uwagę inflację,
plan dotacji został realnie zmniejszony, w stosunku do planu na 1994 r. i planu po
zmianach, o ok. 10 i 19%.
Obowiązkiem wojewodów było przekazywanie dotacji na zadania gminom
w takim trybie, aby umoŜliwiało to pełne i terminowe wypełnienie zleconych zadań2.
W 1995 r. wojewodowie wywiązywali się z niego w sposób na tyle zadowalający, na
ile to leŜało w ich gestii. Niektórzy wojewodowie (w ok. 30% przypadków) wypłacali
miastom kolejne raty dotacji na pilotaŜ z rytmicznością większą, niŜ w przypadku
innych wydatków, np. dla podległych im jednostek budŜetowych. Nie zawsze jednak
było moŜliwe przekazanie konkretnym miastom części dotacji w terminie
pozwalającym na jej właściwe wykorzystanie, albowiem odpowiednie środki nie
wpłynęły na rachunek wojewody od Ministra Finansów. Na ogół jednak wojewodowie
otrzymywali środki od Ministra Finansów w sposób przewidziany przepisami;
poszczególne transze wpływały kilka razy w miesiącu, bez wyszczególnienia środków
na dotację pilotaŜową.
Nie oznacza to jednak, Ŝe przekazywane przez wojewodów środki w pełni
pokrywały zapotrzebowanie gmin na wydatki bieŜące. Oczekując na kolejną transzę
dotacji, miasta zmuszone były czasowo kredytować wydatki na pilotaŜ ze środków
1
2

Biuletyn Statystyczny Nr 4, GUS, kwiecień 1995 r.
Art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z 1993 r. o finansowaniu gmin.
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własnych. Przyczyn tego stanu rzeczy naleŜy szukać przede wszystkim w tym, Ŝe
dotacja na zadania pilotaŜowe w zasadzie nie uwzględniała "odziedziczonego" przez
miasta zadłuŜenia przejętych jednostek (mimo obowiązku jego spłaty przez
administrację rządową) - miasta dokonywały ich spłaty, ponosząc dodatkowe wydatki,
które w trakcie roku były stopniowo refundowane. W przypadkach konkretnych
płatności okres ich regulowania i okres wpływu kolejnej transzy dotacji był róŜny.
NaleŜy wspomnieć o dodatkowych wypłatach na podwyŜki dla sfery budŜetowej chcąc zaspokoić oczekiwania pracowników, gminy często wypłacały podwyŜki
wcześniej, niŜ wojewoda przekazał środki na ten cel (zmiany dokonywane na poziomie
budŜetu państwa, budŜetu wojewodów i budŜetów miast nie były zsynchronizowane,
jednakŜe nie jest moŜliwe obliczenie jakie sumy zostały ostatecznie wypłacone na
podwyŜki "zaliczkowo" ze środków miejskich, sumy te były oczywiście ostatecznie
refundowane gminom).
Skutkiem opisanych nierównomierności było przede wszystkim utrzymywanie
się określonego poziomu zobowiązań jednostek organizacyjnych przejętych przez
gminy. Zobowiązania te były spłacane, jednakŜe według stanu na określony dzień
występowały stale i wynosiły np. na 31.12.1994 r. - 35.367,8 tys.zł, a na 30.06.1995 r. 33.353,1 tys.zł.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pilotaŜu (§ 4 ust. 5) zobowiązania
wymagalne przed dniem 1 lipca 1993 r. państwowych jednostek organizacyjnych
przejmowanych przez miasta miały zostać spłacone przez Skarb Państwa. Sposoby
spłaty zobowiązań powstałych po dniu 30 czerwca 1993 r., a których termin
wymagalności upływał przed dniem 1 stycznia 1994 r. miały określać konkretne
porozumienia. Właściwe organy rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych (przewidzianych do przekazania w trybie
rozporządzenia w sprawie pilotaŜu) zostali zobowiązani do przedstawiania
prezydentom miast pilotaŜowych (na ich wniosek) raportów o sytuacji finansowej
przekazywanych jednostek oraz informacji o przebiegu realizacji budŜetu oraz
zobowiązaniach dotychczasowych i zaciąganych w okresie od dnia 1 lipca do dnia
31 grudnia 1993 r. Zobowiązania powstałe po 1.01.1994 r. przechodziły na gminy.
Wynikało to z przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia: jednostki organizacyjne stały się
z dniem 1 stycznia 1994 r. komunalnymi jednostkami organizacyjnymi.
Zobowiązania zaciągnięte przez państwowe jednostki organizacyjne przekazane
gminom zostały w zdecydowanej części spłacone, jednakŜe nie nastąpiło to w terminie
określonym w rozporządzeniu w sprawie pilotaŜu, tj. przed przejęciem jednostek przez
gminy. Proces spłaty trwał jeszcze w 1995 r. Z tego teŜ powodu w przypadku
niektórych z tych jednostek (w odniesieniu do dawnych zobowiązań) moŜliwe było ich
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objęcie tzw, oddłuŜeniem, tj. spłatą lub kompensatą zobowiązań jednostek Skarbu
Państwa na podstawie odrębnych przepisów1. Zasadnicza róŜnica między tym
procesem a "normalną" spłatą zobowiązań polegała na szczególnym trybie ich
dokonywania oraz na tym, Ŝe była to ściśle ograniczona w czasie akcja o zasięgu
ogólnokrajowym. OddłuŜenie dotyczyło jedynie "zobowiązań Skarbu Państwa", czyli
powstałych przed 1.07.1993 r. i w okresie 1.07.-31.12. 1993 r. roku, o ile wojewoda
zobowiązał się do ich sfinansowania.
Największą część zobowiązań stanowiły zobowiązania w działach ochrona
zdrowia oraz oświata i wychowanie - przypadało na nie od 95% ogólnej kwoty
w styczniu 1994 r. do 67% w I półroczu 1995 r. Zmniejszenie zobowiązań w tych
działach naleŜy przypisać postępującej spłacie zobowiązań przez administrację
rządową (w szczególności kuratoria oświaty gros zobowiązań z 1993 r. spłaciły
w II półroczu 1994 r.).
Największa część wydatków inwestycyjnych została poniesiona na remonty
i budowę dróg i mostów. W kilku przypadkach miasta przejęły rozpoczęte inwestycje
rządowe (np. w Gliwicach, Bytomiu). Jednocześnie w dziale tym róŜnica pomiędzy
przekazaną dotacją a wydatkami była, procentowo, najniŜsza. MoŜna wnioskować, Ŝe
gminy realizując podstawowe zadanie zaspokajania potrzeb zbiorowości dokonywały
niezbędnych dla działania tych placówek nakładów na inwestycje, niezaleŜnie od
dotacji. RównieŜ duŜy udział środków własnych gmin w wydatkach inwestycyjnych
zanotowano w działach oświata i wychowanie oraz kultura i sztuka. Pamiętając
o duŜym udziale środków własnych gmin w finansowaniu wydatków inwestycyjnych
naleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe stanowiły one tylko ok. 5% w 1995 r. Niewątpliwie
jednak konieczność dofinansowania wydatków w ochronie zdrowia i oświacie
przyczyniała się do rezygnacji niektórych miast z realizacji zadań w tym zakresie.
Na ogół były przez gminy przestrzegane przepisy prawa budŜetowego
w zakresie dysponowania dotacją pilotaŜową.
Zadowalająco przestrzegano przepisu § 42 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budŜetu państwa w zakresie dotacji na zadania pilotaŜowe, tj. obowiązku opracowania planu
finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Naruszenia
tego przepisu stwierdzono w 1995 r. w 4 gminach.
Ponad 90% dotacji pilotaŜowej przeznaczone było na finansowanie zadań
w działach: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz gospodarka komunalna

1

Na podstawie uchwały nr 63/94 Rady Ministrów z dnia 19 września 1994 r. w sprawie częściowego
oddłuŜenia ochrony zdrowia w 1994 r. (nie publikowana).
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(drogi i mosty). Plany dotacji znajdowały swoje potwierdzenie w faktycznych
wydatkach miast. I tak, na trzy wspomniane działy przypadało w roku 1995:
- ochrona zdrowia
- oświata i wychowanie
- gospodarka komunalna
czyli łącznie te 3 działy

42,5% przekazanej dotacji,
30,1% przekazanej dotacji,
19,0% dotacji,
91,5 dotacji.

Plan po zmianach i wykonanie dotacji na zadania pilotaŜowe w 1995 r.
w poszczególnych działach przedstawia poniŜsza tabela:
Wykonanie

tys.zł
Struktura według
wykonania %

2

Struktura
według
planu %
3

4

5

Ochrona zdrowia

364.576,3

42,45

378.166,2

42,86

Oświata i wychowanie

258.363,7

30,09

266.688,4

30,23

Gospodarka komunalna

162.709,2

18,95

162.850,8

18,46

Kultura i sztuka

36.716,9

4,28

37.137,4

4,21

Opieka społeczna

23.261,8

2,71

23.846,9

2,70

Administracja

10.770,8

1,25

11.234,5

1,27

Budownictwo

1.623,2

0,19

1.628,2

0,18

291,6

0,03

291,6

0,03

243,9

0,03

246,1

0,03

179,8

0,02

146,5

0,02

882.256,4

100,0

Dział

Plan po
zmianach

1

Przemysł
Niematerialne usługi
komunalne
Bezpieczeństwo
publiczne
Ogółem

858.757,2

100,0

Rozporządzenie w sprawie pilotaŜu przewidywało, Ŝe udział w Programie
weźmie 46 miast. Jeszcze przed początkiem 1994 r. odstąpiły od realizacji porozumień
pilotaŜowych Chorzów, Grudziądz i Sosnowiec, motywując to niedostatecznymi
środkami przyznanymi z budŜetu oraz niepewną, ich zdaniem, przyszłością całego
Programu. Do realizacji zadań przystąpiły zatem 43 miasta. W marcu 1994 r. istotnych
zmian ograniczających zakres realizowanych zadań (o ok. 95% wg kwot dotacji na
poszczególne działy) dokonały Kielce. Z końcem marca 1995 r. wycofały się Gliwice
oraz Rybnik, zaś rady Rzeszowa, Jastrzębia-Zdroju i Rudy Śląskiej podjęły uchwały
wypowiadające porozumienia.
Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli podjęcie Programu PilotaŜowego, jako
sprawdzianu sposobów i moŜliwości wprowadzenia reformy ustrojowej najpierw
na wybranej próbie gmin (przy załoŜeniu realizacji przez wszystkie gminy
porównywalnego zakresu zadań), było działaniem celowym i właściwym. W toku
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kontroli ustalono, Ŝe dotacje z budŜetu państwa na zadania wykonywane przez
gminy w ramach Programu nie były wystarczające i miasta były zmuszone
dofinansować je z własnych środków. JednakŜe, w ocenie NIK, wysokość dotacji
odpowiadała środkom, które na wykonanie tych samych zadań otrzymywała
administracja rządowa. Niedobór, który w przypadku administracj rządowej
powiększałby, jak w latach ubiegłych, wysokość niespłaconych zobowiązań
Skarbu Państwa, miasta finansowały z własnych środków.

4. Kierunki prywatyzacji majątku państwowego w 1995 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej określił "Kierunki prywatyzacji..." w załączniku
nr 12 do ustawy budŜetowej na rok 1995. Sejm RP uznał, Ŝe w 1995 r. zainicjowany
zostanie proces aktywnej prywatyzacji realizowanej przez Rząd i jego agendy. Przyjęto
m.in., Ŝe u podstaw tego procesu muszą znaleźć się kryteria efektywności
ekonomicznej. Za szczególnie waŜne uznano prawne usankcjonowanie aktywnej roli
Skarbu Państwa w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji.
Cechą przekształceń własnościowych, realizowanych w 1995 r., była
róŜnorodność stosowanych metod, pozwalających na dostosowanie sposobu
prywatyzacji do wielkości przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej i rynkowej,
oczekiwań organów przedsiębiorstwa oraz zainteresowania krajowych i zagranicznych
inwestorów. Według danych GUS, procesami prywatyzacji od 1990 r. do końca 1995 r.
objęto 5208 przedsiębiorstw państwowych. Liczba przedsiębiorstw państwowych
w końcu 1995 r. była o 48,5% mniejsza od stanu wyjściowego. W okresie tym
w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa przekształcono 1077 przedsiębiorstw, z czego
w celu prywatyzacji kapitałowej 429, z których sprywatyzowano 169. W 1995 r.
przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 233 przedsiębiorstwa
państwowe. Do Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wytypowano 512
firm. Dominującą formą przekształceń własnościowych była likwidacja
przedsiębiorstw państwowych, której do końca 1995 r. poddano 2477, w tym 55,7%
z przyczyn ekonomicznych oraz 44,3% w celu prywatyzacji bezpośredniej.
W 1995 r. w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby
sprywatyzowanych przedsiębiorstw i spółek drogą kapitałową i likwidacyjną.
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W 1995 r. w skali kraju prywatyzacją kapitałową objęto 26 spółek1 (o 10 mniej
niŜ w 1994 r.), prywatyzacją bezpośrednią na podstawie ustawy o p.p.p. 113
przedsiębiorstw (o 7 mniej niŜ w roku 1994), natomiast likwidacją na podstawie
ustawy o p.p. 133 przedsiębiorstwa (o 18 mniej niŜ w roku poprzednim).
Najczęściej stosowanym w 1995 r. sposobem prywatyzacji likwidacyjnej było
oddawanie majątku przedsiębiorstw spółkom pracowniczym na czas oznaczony do
odpłatnego korzystania w tzw. leasing. Do końca 1995 r. powstały 954 spółki
pracownicze przejmujące likwidowane p.p. do odpłatnego korzystania, co było formą
prywatyzacji powszechnie akceptowaną przez organy przedsiębiorstw . W 1995 r.
utworzono 81 spółek pracowniczych.
Proces prywatyzacji w 1995 r. był prowadzony w warunkach korzystnej
koniunktury w polskiej gospodarce. W 1995 r. spółki prawa handlowego w sektorze
prywatnym stanowiły 76,5% ogólnej liczby tego rodzaju podmiotów funkcjonujących
w gospodarce narodowej. Szacuje się, Ŝe liczba pracujących w sektorze prywatnym
wyniosła 62,5% zatrudnionych w gospodarce narodowej. Sektor ten wytworzył w 1995
r. 58% wartości dodanej.
W 1995 r., w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost udziału sektora
prywatnego w przychodach z całokształtu działalności z 36,7% do 43,2%, tj. o 6,5 pkt.
Udział sektora prywatnego w produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł z 39,4% w
1994 r. do 44,5% w 1995 r. Jednostki sektora prywatnego zrealizowały około 57%
całego eksportu i 70% importu.
Wg "Kierunków prywatyzacji" prywatyzacja gospodarki powinna w 1995 r.
"stymulować wzrost efektywności gospodarowania, głównie przez stworzenie
skutecznej kontroli właścicielskiej niezbędnej do zapewnienia efektywności
prywatyzowanych przedsiębiorstw".
Sytuacja ekonomiczna jsSP, w których Minister PW reprezentował Skarb
Państwa, była zróŜnicowana. Zakresem działania MPW objęte było na koniec 1995 r.
267 jsSP oraz 227 spółek, w których SP reprezentowany przez Ministra PW posiadał
w 1995 r. akcje/udziały. Spośród tych spółek 177 (63%) jsSP dostarczyło MPW
sprawozdania finansowe F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym wg.
stanu na 31 grudnia 1995 r., na podstawie których opracowano analizę ich wyników
ekonomiczno -finansowych za rok 1995. Wg. analizy spółki te osiągnęły łączne
przychody ze sprzedaŜy w wysokości 35.172,7 mln zł. i łączny zysk netto 1.855,1 mln
zł. Ze spółek tych 48 (27%) poniosło straty netto o łącznej kwocie 165,4 mln zł. W

1

W 1995 r. uzyskano dochody z prywatyzacji 25 spółek. Nie wpłynęły dochody ze sprywatyzowanej 29
grudnia 1995 r. Huty Konin.
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stanie upadłości w 1995 r. znajdowało się 14 jsSP, w których Minister PW
reprezentował Skarb Państwa, a 6 w trakcie likwidacji.
ZałoŜone w "Kierunkach prywatyzacji..." działania Rządu, związane
z wykorzystaniem prywatyzacji
jako
narzędzia
transformacji ustrojowej
i długookresowej stabilizacji polskiej gospodarki, wymagały wprowadzenia
odpowiednich uregulowań prawnych. W dokumencie tym zobowiązano Rząd do
przedstawienia Sejmowi projektów ustaw dotyczących:
- powołania instytucji Skarbu Państwa i jego agencji,
- reprywatyzacji,
- organizacji i funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych (funduszy zamkniętych
i emerytalnych),
- restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych.
Ponadto zobowiązano Rząd do zakończenia prac legislacyjnych dotyczących
nowelizacji ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Prace legislacyjne prowadzone w 1995 r. zakończyły się opracowaniem
i przedstawieniem Sejmowi RP następujących projektów ustaw:
- o powołaniu instytucji Skarbu Państwa i jego agencji. Projekt ustawy stanowił
integralny element pakietu aktów prawnych wynikających z załoŜeń Reformy
Centrum Gospodarczego Rządu. Projekt ustawy o urzędzie Ministra Skarbu
przygotowany przez Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Reformy Centrum
Gospodarczego Rządu, został przesłany do Sejmu RP (druk nr 1430 z 1995 r.),
- o restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych - ustawa
o przedsiębiorczości komunalnej. Prace nad projektem tej ustawy, regulującej
działalność gmin, prowadzone były od 1990 r. Prace te zostały zakończone przez
Komisję Ustwawodawczą Sejmu RP, która w dniu 23 czerwca 1995 r. skierowała
do Prezesa Rady Ministrów ostateczną wersję poselskiego projektu ustawy
o przedsiębiorczości komunalnej. Rada Ministrów w dniu 28 listopada 1995 r.
zaakceptowała projekt stanowiska Rządu wobec ww projektu ustawy, decydując
o jego skierowaniu do Sejmu RP (druk 232 z 1995 r.),
- o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Minister
Przekształceń Własnościowych przedstawił Radzie Ministrów ostateczny tekst
projektu ustawy w dniu 18 maja 1995 r. Sejm RP w dniu 30 czerwca 1995 r. przyjął
ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Po odmowie
podpisania tej ustawy przez Prezydenta RP, została ona ponownie uchwalona przez
Sejm RP w dniu 21 lipca 1995 r. Na wniosek Prezydenta RP Trybunał
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Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu 22 listopada 1995 r. rozpatrywał niezgodność
niektórych zapisów ww. ustawy z Konstytucją RP, a w wyniku ich uznania ustawa
ta nie weszła w Ŝycie. Tym samym nie zostały wdroŜone, przyjęte w Kierunkach
prywatyzacji, zamierzenia dotyczące m.in. wprowadzenia w 1995 r. nowych technik
prywatyzacyjnych, prawnego usankcjonowania aktywnej roli Skarbu Państwa
w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji, usprawnienia zarządzania podmiotami
państwowymi, stworzenia gwarancji dla dotychczasowej kadry zarządzającej oraz
nowych uprawnień pracowników w procesach prywatyzacji, uwzględnione
w szczegółowych rozwiązaniach ww ustawy,
- o reprywatyzacji. Sejm RP podjął w dniu 16 lutego 1995 r. rezolucję w sprawie
wezwania Rządu RP do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za
nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po 1944 r. W dniu 28 marca 1995 r.
Rada Ministrów po zapoznaniu się z projektem ww ustawy, opracowanym przez
Ministra Przekształceń Własnościowych, zdecydowała o kontynuowaniu prac.
W dniu 12 czerwca 1995 r. Prezes Rady Ministrów przedstawił Sejmowi RP projekt
ustawy wraz z projektem rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego trybu
rezerwowania, wydawania, deponowania i umarzania bonów rekompensacyjnych
oraz wzorów świadectw depozytowych.
Rząd nie przedstawił Sejmowi RP w 1995 r. wymienionego w "Kierunkach
prywatyzacji..." projektu ustawy organizacji i funkcjonowaniu inwestorów
instytucjonalnych (funduszy zamkniętych i emerytalnych). Minister Przekształceń
Własnościowych podjął w 1995 r. za pośrednictwem Fundacji Przekształceń
Własnościowych próbę powierzenia opracowania projektu ww ustawy prywatnej
firmie prawniczej oraz sfinansowania tego opracowania przez PHARE. Do
przedłoŜonego przez ww firmę projektu ustawy Komisja Papierów Wartościowych
oraz pion prawny Ministerstwa Przekształceń Własnościowych zgłosili wiele uwag
o charakterze formalnym i merytorycznym.

W "Kierunkach prywatyzacji" zobowiązano Rząd do określenia gałęzi
gospodarki i rodzaju przedsiębiorstw, nad którymi organy państwa będą sprawować
kontrolę oraz przedstawienia tej informacji Sejmowi. Rząd nie określił w 1995 r. gałęzi
i rodzajów przedsiębiorstw, nad którymi organy państwa będą sprawować kontrolę
oraz nie przedstawił tej informacji Sejmowi RP. Projekt ww dokumentu, opracowany
przez Centralny Urząd Planowania, był omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów w
dniu 17 stycznia 1995 r., na którym zadecydowano o ponownym jego rozpatrzeniu po
naniesieniu poprawek i uzupełnień. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniach 23 i 24
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czerwca 1995 r. podjęto decyzję o odroczeniu dyskusji o projekcie stanowiska Rządu
dotyczącego określenia gałęzi gospodarki i rodzajów przedsiębiorstw, nad którymi
właściwe organy państwowe będą sprawować kontrolę. Rada Ministrów odroczyła
rozpatrzenie tego projektu, motywując to zmianami, jakie zaszły w nowym projekcie
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w toku prac
Parlamentu nad projektem rządowym ustawy. Do końca 1995 r. dokument ten nie był
przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów.
W procesie prywatyzacji kapitałowej w "Kierunki prywatyzacji" przewidziano
stosowanie następujących kryteriów wyboru inwestora:
-

cena za akcje i warunki płatności,
zobowiązania inwestycyjne kupującego,
proeksportowy charakter inwestycji,
zobowiązania wobec pracowników,
ochrona i rekultywacja środowiska naturalnego.

Rząd miał równieŜ zapewnić aby w umowach z inwestorami zawarte zostały
sankcje za niewykonanie warunków umowy.
Przy negocjowaniu umów sprzedaŜy akcji/udziałów prywatyzowanych
w 1995 r. spółek uwzględniano postanowienia dotyczące zobowiązań inwestorów
strategicznych dotyczących: działań inwestycyjnych, socjalnych i ochrony środowiska
naturalnego. W 1995 r. rozpoczęto wdraŜanie procedury kontroli i monitorowania
realizacji zobowiązań umownych inwestorów strategicznych oraz wprowadzano do
wszystkich nowo zawieranych umów sprzedaŜy akcji/udziałów spółek inwestorom
strategicznym postanowienia o karach umownych z tytułu niewykonania zobowiązań
nabywców.W celu kontroli realizacji zobowiązań inwestorów, wydane zostało
zarządzenie Nr 11/95 Ministra PW z dnia 18.01.1995 r. w sprawie nadzoru nad
realizacją zobowiązań inwestorów strategicznych.

W wyniku
prywatyzacji...":

realizacji

innych

postanowień

zawartych

w

"Kierunkach

- stworzono sprzyjające warunki do napływu kapitału zagranicznego, dla zwiększenia
międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, kierując do prywatyzacji
kapitałowej, spółki sektorów: cementowego, tytoniowego, przemysłu gumowego
i spoŜywczego. W 1995 r. zagraniczne firmy inwestujące powyŜej 1 mln USD,
zainwestowały w Polsce około 2,5 mld USD, tj. prawie 2-krotnie więcej niŜ
w 1994 r.,
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- w 1995 r. Minister Przekształceń Własnościowych na podstawie ustawy z dnia
14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym wydał 1781 zezwoleń na
utworzenie spółek z zagranicznymi firmami,
- w 1995 r. projekty prywatyzacyjne realizowane były przede wszystkim
z wykorzystaniem publicznego zaproszenia do rokowań, skierowanego do
inwestorów strategicznych, a w znacznie mniejszym stopniu w drodze oferty
publicznej. Z dokonanych 30 transakcji sprzedaŜy akcji/udziałów (dotyczących
28 spółek), 25 zrealizowano w drodze rokowań, a 5 poprzez ofertę publiczną.
Łączna wartość sprzedanych w 1995 r. pakietów akcji drogą oferty publicznej
wyniosła 160.797,4 tys. zł i była o 65% niŜsza od wyniku osiągniętego w 1994 r.,
- w końcu 1995 r. MPW zatwierdził takŜe "Program", w którym załoŜono wdroŜenie
nie stosowanej dotychczas sprzedaŜy akcji w trybie publicznego konkursu ofert,
z ograniczeniem udziału firm doradczych,
- kontynuowano prywatyzację poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółek
z udziałem Skarbu Państwa. Do końca III kwartału 1995 r. w Ministerstwie
Przekształceń Własnościowych zarejestrowano wszczęcie 179 bankowych
postępowań ugodowych, w trybie rozdziału 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r.
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych
ustaw1 oraz w 6 przedsiębiorstwach państwowych i spółkach, które wybrały ścieŜkę
prywatyzacji poprzez zmianę wierzytelności na akcje/udziały wg zasad rozdziału 4
tejŜe ustawy. Według stanu na wrzesień 1995 r., w 93 spośród 153 podpisanych
ugód bankowych zawarty został warunek przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego w jsSP. W 90 umowach ugody, przewidziano zamianę wierzytelności
na akcje,
- wdroŜono program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, tj. dokonano powołania
funduszy i rozdziału akcji spółek pomiędzy poszczególne fundusze oraz rozpoczęto
dystrybucję świadectw udziałowych,
- w prywatyzacji kapitałowej prowadzono politykę przeciwdziałania przejmowaniu
kontroli krajowego rynku przez jednego zagranicznego inwestora (dotyczyło to
przemysłu gumowego, tytoniowego i spoŜywczego).
Minister Przekształceń Własnościowych nie we wszystkich transakcjach w 1995
r. uzyskał cenę sprzedaŜy akcji/udziałów wyŜszą od ceny wynikającej z ich wartości
księgowej netto. ObniŜało to dochody budŜetowe z prywatyzacji.

1

Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw banków oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82).
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Z 28 spółek, których akcje/udziały były zbywane w 1995 r., w 17, w tym we
wszystkich 6 spółkach których akcje udostępniono w drodze oferty publicznej
osiągniąto cenę wyŜszą od wynikającej z wartości księgowej netto. Dochód z akcji
sprzedanych w ofercie publicznej przekraczał ich wartość księgową netto w przypadku
Stomilu Olsztyn SA - 3,5-krotnie, ZML Kęty SA - 1,8; GóraŜdŜy SA - 1,5; Huty
Oława SA - 1,25; oraz Elektrobudowy SA - 1,15. Wysoki wskaźnik, tak rozumianej
efektywności sprzedaŜy, uzyskano takŜe w prywatyzowanej - w trybie rokowań - PWT
w Augustowie SA (11,56) oraz KZKS Winiary SA (7,06).
Przygotowanie spółek o wysokich wartościach rynkowych do prywatyzacji
w 1995 r. i stosowanie kryteriów określonych w "Kierunkach prywatyzacji..."
w procesie wyboru inwestorów, korzystnie wpłynęło na dochody uzyskane
z prywatyzacji.
W ramach prywatyzacji kapitałowej MPW osiągnęło dochody budŜetowe
z prywatyzacji, które stanowiły 114,1% planu budŜetowego oraz 202,1% dochodów
realizowanych z tego tytułu w roku ubiegłym. Poprawie uległy równieŜ relacje
poniesionych kosztów do uzyskanych dochodów z prywatyzacji kapitałowej (bez
kosztów związanych z emisją świadectw udziałowych NFI) z 3,2% w 1994 r. do 2,5%
w 1995 r.
W 1995 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (zwana dalej Agencją)
zakończyła proces przejmowania mienia po zlikwidowanych państwowych
przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Od początku działalności Agencja przejęła
majątek po 1654 ppgr. Nadal trwał proces przejmowania gruntów z Państwowego
Funduszu Ziemi.
Do końca 1995 r. Agencja nie zagospodarowała około 1 mln ha gruntów
rolnych stanowiących mienie Skarbu Państwa. W tej ilości około 300 tys. ha stanowiły
grunty, które w wyniku restrukturyzacji ppgr powinny zostać wydzielone i przekazane
pod zalesienie gminom na inwestycje infrastrukturalne, rekreację itp. Nie prowadzono
w tym celu prac urządzeniowo-rolnych.
W wyniku przeglądu programów restrukturyzacyjnych przeprowadzonego
w 1995 r. stwierdzono, Ŝe około 20% (88 programów) wymaga aktualizacji. Agencja
nie posiadała pełnego rozeznania rzeczywistego stanu Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, bowiem na dzień 31 grudnia 1995 r. wykazywała wg róŜnych źródeł
od 625 do 347 gospodarstw w tymczasowym zarządzie. W Agencji załoŜono, Ŝe
powiększanie istniejących i tworzenie nowych gospodarstw rolnych będzie
realizowana zarówno poprzez sprzedaŜ gruntów jak i ich dzierŜawę. Przyjęto, Ŝe na
powiększanie gospodarstw przeznaczone będą grunty nie przekraczające obszarów
100 ha. W 1995 r. sprzedano i wydzierŜawiono w tej grupie obszarowej łącznie
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213 tys. ha. Na lata następne (1996-1997) przewidywano zapotrzebowanie na ten cel
po 50 tys. ha rocznie. Z gruntów sprzedanych w 1995 r. 46% (48.836 ha) stanowiły
nieruchomości rolne o średnim obszarze przekraczającym 400 ha, w tym równieŜ
przekraczające 1000 ha. Nabywcami ww. gruntów były osoby fizyczne i prawne.
Agencja włączając się w program osadnictwa rolniczego wydzieliła 17,9 tys. ha
gruntów o niskiej wartości produkcyjnej. Wobec znacznych kosztów (500-740 zł/ha)
zagospodarowania tych gruntów, Agencja zaproponowała wykorzystanie na ten cel
środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, co było sprzeczne
z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych. Realizację programu wstrzymano do
końca 1995 r.
W ramach zmniejszania stanu bezrobocia wśród byłych pracowników ppgr
Agencja wydzierŜawiła w 1995 r. 183 tys. ha 243 spółkom b. pracowników. Agencja
udzieliła 30 poręczeń na poŜyczki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 1.464,0 tys.zł
w wyniku realizacji porozumień podpisanych 6.01.1995 r. z MPiPS, dotyczących
korzystania przez bezrobotnych z tego źródła pomocy. Ta forma pomocy była
ograniczona m.in. wskutek wysokiego oprocentowania oraz wymogu materialnego
zabezpieczenia poŜyczki.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań wynikających
z "Kierunków prywatyzacji majątku państwowego w 1995 r." pomimo Ŝe nie
wszystkie określone w tym dokumencie zadania i cele zostały osiągniąte. W ocenie
tej uwzglądniono fakt, Ŝe działania prywatyzacyjne w 1995 r. prowadzono
w warunkach niedostosowania stanu prawnego prywatyzacji do zadań wynikających
z "Kierunków prywatyzacji", spowodowanego tym, Ŝe ustawa o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nie weszła w Ŝycie.
Wnioski Izby dotyczą przede wszystkim potrzeby poprawy efektywności
prywatyzacji kapitałowej, poprzez:
- zwiększenie liczby spółek prywatyzowanych w drodze oferty publicznej,
- stosowania w moŜliwie najszerszym zakresie otwartych procedur prywatyzacyjnych.

5. Fundusze celowe
Prawo budŜetowe stanowi, Ŝe "zadanie państwowe moŜe być wyodrębnione
z budŜetu państwa i finansowane w ramach państwowego funduszu celowego,
utworzonego na podstawie ustawy", a plany finansowe państwowych funduszy
celowych stanowią części ustawy budŜetowej.
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Załącznik nr 5 do ustawy budŜetowej na rok 1995, zatytułowany "Dochody
i wydatki państwowych funduszy celowych na 1995 r.", obejmuje 11 planów
finansowych 9 funduszy celowych:
1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z dotacją z budŜetu, ujętą w wydatkach
budŜetu państwa w części 58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
2) Funduszu Pracy (z dotacją z budŜetu, ujętą w wydatkach budŜetu państwa w części
09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej),
3) Państwowego Funduszu Kombatantów (z dotacją z budŜetu, ujętą w wydatkach
budŜetu państwa w części 42 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych),
4) Funduszu Alimentacyjnego (z dotacją z budŜetu, ujętą w wydatkach budŜetu
państwa w części 58 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
5) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (podobnie jak
ustawa budŜetowa na rok 1994, równieŜ ustawa budŜetowa na rok 1995 nie zawiera
planu finansowego wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej),
6) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz - zbiorczy plan finansowy wojewódzkich funduszy ochrony gruntów rolnych,
7) Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz
zbiorczy plan finansowy - wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym,
8) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
9) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W rządowym sprawozdaniu z wykonania budŜetu państwa za rok 1995 są
ponadto omówione jeszcze 2 fundusze:
1) Fundusz Promocji Twórczości, który został utworzony jako państwowy fundusz
celowy ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(która weszła w Ŝycie z dniem 24 maja 1994 r.), lecz - wbrew obowiązkowi
wynikającemu z prawa budŜetowego - nie został objęty ustawą budŜetową na rok
1995, uchwaloną 10 miesięcy później.
2) Fundusz Emerytalno-Rentowy (jeden z funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego), o którym zarówno w uzasadnieniu do ustawy budŜetowej jak
i w sprawozdaniu rządowym z jej realizacji mówi się, Ŝe "nie jest on - z formalnego
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punktu widzenia - państwowym funduszem celowym, lecz działa na bardzo
zbliŜonych zasadach".
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, brak jest uzasadnienia do odmiennego
traktowania funduszy celowych o podobnym charakterze, obejmujących finansowanie
takich samych zadań państwowych i w taki sam sposób dotowanych z budŜetu
państwa, np. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Funduszu EmerytalnoRentowego KRUS, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS.
RównieŜ, w ocenie NIK wbrew obowiązkom wynikającym z prawa
budŜetowego, ustawa budŜetowa nie obejmuje planów finansowych innych funduszy
celowych o charakterze państwowym, wśród których moŜna wymienić np.:
1) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są oceniane
przez Ministerstwo Finansów jako państwowe fundusze celowe, tak jak i objęty
ustawą budŜetową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z tym Ŝe (według Ministerstwa Finansów) włączenie planów finansowych tych
funduszy do ustawy budŜetowej "wymaga stosownych korekt w ustawie o ochronie
i kształtowaniu środowiska". NajwyŜsza Izba Kontroli uwaŜa ten pogląd za nie
uzasadniony i kwestionuje zaniechanie zamieszczania planów finansowych
wojewódzkich funduszy w ustawach budŜetowych, począwszy od ustawy na rok
1994.
2) Fundusz Leśny, utworzony obok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (którego
plany finansowe są obejmowane ustawami budŜetowymi), tą samą ustawą, o tych
samych źródłach dochodów (którymi są naleŜności i opłaty związane
z wyłączeniem z produkcji gruntów na cele nierolnicze i nieleśne) i o analogicznym
przeznaczeniu środków obu funduszy. Według roczników statystycznych GUS,
wielkość wpływów na Fundusz Leśny wielokrotnie przewyŜszała wpływy na
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
3) Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Ustawa o utworzeniu tego
funduszu nakazuje stosowanie do niego przepisów prawa budŜetowego
o gospodarowaniu funduszami celowymi. Dysponentem drugiego stopnia środków
tego funduszu jest państwowa jednostka budŜetowa podporządkowana Wojewodzie
Krakowskiemu. Wydatki z tego funduszu w 1995 r. były w całości pokrywane ze
środków dotacji z budŜetu państwa, wymienionej w części 01 - Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Fundusz Kościelny, który zgodnie z tworzącą go ustawą podlega nadzorowi
Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a zgodnie ze statutem, organem
zarządzająco-wykonawczym Funduszu Kościelnego jest Zarząd, składający się
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z wysokich rangą urzędników państwowych w Urzędzie Rady Ministrów. Dotacja z
budŜetu państwa na rzecz tego funduszu, wymieniona w części
05 - Urząd Rady Ministrów, stanowiła w 1995 r. 99,1% przychodów Funduszu
Kościelnego ogółem (reszta przychodów była pozostałością środków z 1994 r. oraz
oprocentowaniem środków na rachunku bankowym).
5) Fundusz Prywatyzacji, który został utworzony ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jako czasowo
istniejący fundusz celowy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia
prywatyzacji według tej ustawy. Ustawa stanowi, Ŝe Fundusz Prywatyzacji ulega
likwidacji po 6 miesiącach od zakończenia wydawania powszechnych świadectw
udziałowych. Przychody z opłat za wydanie tych świadectw są wpływami Funduszu
Prywatyzacji, a środki pozostałe na rachunku funduszu w dniu jego likwidacji
stanowią, według ustawy, dochód Skarbu Państwa.
W rządowym uzasadnieniu do ustawy budŜetowej na rok 1995 podkreślono, Ŝe
w prezentowanych w uzasadnieniu danych, dotyczących funduszy celowych, "nie ujęto
dochodów i wydatków fundacji utworzonych ze środków funduszy celowych
zniesionych w 1990 r., tj. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Kultury".
W materiałach rządowych nie są przy tym omawiane sprawy, związane
z nierozliczeniem (a nawet z funkcjonowaniem) funduszy celowych, które zostały
zniesione lub postawione w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 1991 r. NajwyŜsza Izba
Kontroli zwracała uwagę na nieprawidłowości w tym zakresie, analizując realizację
ustaw budŜetowych w kolejnych latach. Ustawa budŜetowa na rok 1995 zawiera
przepisy odnoszące się do b. Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku oraz
b. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki, a w toku kontroli realizacji
budŜetu za 1995 r. NIK uzyskała dane, dotyczące rozliczeń w 1995 r. takŜe innych
funduszy celowych, zniesionych lub postawionych w stan likwidacji z dniem 1
stycznia 1991 r. (Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w likwidacji, b.
Państwowego Funduszu MłodzieŜy, b. Funduszu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego, b. Funduszu Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, b. Funduszu
Rozwoju Eksportu, b. Funduszu Finansowania Prac Geologicznych i in.). Dane te
zostały uwzględnione w niniejszej analizie, przy omawianiu realizacji dochodów
i wydatków w poszczególnych częściach budŜetu państwa.

Mimo pozornego zniesienia i likwidacji wielu funduszy celowych w okresie
przebudowy systemu budŜetowego państwa, po roku 1991 "parabudŜety" istniały
i nadal istnieją. W przedstawianych dotychczas Sejmowi opiniach NajwyŜszej Izby
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Kontroli o wykonywaniu przez Radę Ministrów ustaw budŜetowych w latach
1992-1994, Izba podkreślała, Ŝe rosnące rozmiary środków, będących w dyspozycji
funduszy celowych, wskazują na przejmowanie od budŜetu funkcji redystrybucyjnych.
Coraz większa część produktu krajowego brutto jest wykorzystywana poprzez
fundusze celowe, natomiast wydatkowanie środków funduszy jest w niektórych
przypadkach nieracjonalne, a nawet niezgodne z przepisami prawa. Nie jest
wystarczająca kontrola wykorzystywania środków funduszy celowych, nie ma teŜ
dostatecznego zdyscyplinowania gospodarki finansowej funduszy. NajwyŜsza Izba
Kontroli w kolejnych latach zwracała teŜ uwagę na niewykonanie przez Ministra
Finansów obowiązku, nałoŜonego na niego ustawą Prawo budŜetowe z 1991 r.,
dotyczącego wydania przepisów w sprawie szczegółowej gospodarki finansowej
funduszy celowych. W świetle wprowadzonej w połowie 1995 r. zmiany prawa
budŜetowego, Minister Finansów jest obecnie zwolniony z obowiązku wydania takich
przepisów. Obowiązek ustalania szczegółowych zasad gospodarki finansowej
państwowego funduszu celowego obciąŜa obecnie kaŜdego z ministrów, którzy
nadzorują fundusze. Teoretycznie, oznacza to moŜliwość stosowania róŜnych zasad
gospodarki finansowej w odniesieniu do poszczególnych funduszy celowych.
Praktycznie jednak, po roku od powyŜszej nowelizacji prawa budŜetowego nie zostały
jeszcze wydane Ŝadne przepisy wykonawcze w tej sprawie.
Dochody i wydatki wybranych państwowych funduszów celowych omówionych
w niniejszej analizie zestawiono w poniŜszych tabelach: (dane liczbowe przedstawione
są na podstawie protokółów kontroli wykonania budŜetu państwa w 1995 r.
przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów i KRUS).
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Realizację dochodów funduszy celowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

Lp.

Nazwa funduszu

Wykonanie
w 1994 r..

1 9 9 5 r.

Plan wg
ustawy
budŜetowej
1

2

3

Plan po
zmianach

4

6:3

6:4

6:5

%

%

%

7

8

9

Wykonanie

5

6

34.700.4861
)

44.572.7331)

41.807.9551)

42.032.1891
)

121,1

94,3

100,5

4.477.553

6.147.500

6.275.500

6.269.855

140,0

102,0

99,9

63.306

80.000

103.000

103.498

163,5

129,4

100,5

463.3211)

700.2891)

700.28910

653.6851)

141,1

93,3

93,3

677.175

572.000

572.000

837.826

123,7

146,5

146,5

4.315

3.531

3.531

9.003

208,6

255,0

255,0

37.106

19.118

19.118

42.286

114,0

221,2

221,2

4.803

4.344

4.344

6.884

143,3

158,5

158,5

Wojewódzkie Fundusze
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

24.303

22.395

22.395

36.386

149,7

162,5

162,5

10.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

601.903

617.300

617.300

768.154

127,6

124,4

124,4

11.

Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

214.376

237.000

237.000

188.883

88,1

79,7

79,7

12.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

5.025.600

6.738.42011

6.573.406

6.497.995

129,3

96,4

98,9

13.

Fundusz Promocji Twórczości

-

-

-

55

-

-

-

46.294.247

59.714.630

56.935.838

57.446.699

124,1

96,2

100,9

1.

Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych

2.

Fundusz Pracy

3.

Państwowy Fundusz
Kombatantów

4.

Fundusz Alimentacyjny

5.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

6.

Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych

7.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Gruntów Rolnych

8.

Centralny Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym

9.

Ogółem:

10
11

dochody wg przypisu
wg uzasadnienia do ustawy budŜetowej na 1995 r.
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Realizację wydatków funduszy celowych prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:
w tys.zł

Lp.

Nazwa funduszu

Wykonanie
w 1994 r..

1995 r.

Plan wg
ustawy
budŜetowej
1

2

1.

Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych

2.

Fundusz Pracy

3.

Państwowy Fundusz
Kombatantów

4.
5.
6.

Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych

7.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Gruntów Rolnych

8.

Centralny Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym

9.

3

Plan po
zmianach

4

6:3

6:4

6:5

%

%

%

Wykonaniee

5

6

7

8

9

33.918.969

43.688.490

41.460.576

41.191.130

121,4

94,3

99,4

4.346.332

6.112.500

6.112.500

6.206.810

142,8

101,5

101,5

73.662

109.290

109.290

86.913

118,0

79,5

79,5

Fundusz Alimentacyjny

253.248

390.184

390.184

346.653

136,9

88,8

88,8

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

288.448

300.000

300.000

330.209

114,5

110,1

110,1

4.006

3.601

3.601

6.193

154,6

172,0

172,0

28.457

20.525

20.525

36.617

128,7

178,4

178,4

4.912

4.344

4.344

4.951

100,8

114,0

114,0

Wojewódzkie Fundusze
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

22.681

22.957

22.957

28.454

125,5

123,9

123,9

10.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

479.192

655.680

655.680

548.113

114,4

83,6

83,6

11.

Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

2

233.000

233.000

3982)

-

0,2

0,2

12.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

5.014.000

6.766.5701)

6.566.974

6.483.184

129,3

95,8

98,7

13.

Fundusz Promocji Twórczości

-

-

-

-

-

-

-

44.433.909

58.307.141

55.879.631

55.269.625

124,4

94,8

98,9

Ogółem:

W 1995 r. dochody omawianych państwowych funduszów celowych (wraz
z dotacjami) wyniosły 57.446,7 mln zł i były o 24,1% wyŜsze od dochodów
zrealizowanych przez te fundusze w 1994 roku (46.294,2 mln zł). Fundusze celowe
przejęły w 1995 r., poprzez dochody 20,1% PKB (w 1994 r. - 22,0%). W stosunku do
planowanych na 1995 r. wg ustawy budŜetowej, zrealizowane w 1995 r. dochody były
o 3,8% niŜsze, a w stosunku do planu po zmianach - o 0,9% wyŜsze.
1
2

Wg uzasadnienia do ustawy budŜetowej na 1995 r.
Wydatki od dnia wejścia w Ŝycie noweli ustawy tj. od 12.08.1995 r. do końca 1995 r.
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Wydatki funduszów celowych osiągnęły w 1995 r. kwotę 55.269,6 mln zł i były
wyŜsze o 24,4% niŜ wydatki 1994 r. (44.433,9 mln zł). W stosunku do planowanych
w ustawie budŜetowej, zrealizowane w 1995 r. wydatki były o 5,2% niŜsze,
a w stosunku do planu po zmianach - o 1,1% niŜsze.
Zgodnie z ustawą budŜetową na 1995 r., dotacje z budŜetu państwa zostały
zaplanowane dla następujących funduszy:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fundusz Pracy
Państwowy Fundusz Kombatantów
Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Emerytalno-Rentowy

- 9.583,9 mln zł
- 3.895,7 mln zł
80,0 mln zł
330,0 mln zł
- 6.326,0 mln zł

Razem:

20.215,6 mln zł

Wykonanie tych dotacji w 1995 r. wynosiło:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Fundusz Pracy
Państwowy Fundusz Kombatantów
Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Emerytalno-Rentowy

- 6.000,0 mln zł
- 4.023,7 mln zł
103,0 mln zł
330,0 mln zł
- 6.101,6 mln zł

Razem:

16.558,3 mln zł

Dotacje z budŜetu państwa dla ww. 5 funduszy celowych były zatem w 1995 r.
o 18,1% niŜsze niŜ załoŜono w ustawie budŜetowej i o 2,8% wyŜsze niŜ w 1994 roku
(16.105,7 mln zł).
Plan wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 1995 r. obejmował
m.in. wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, które w formie dotacji miały być
refundowane FUS z budŜetu państwa. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia
1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. z 1995 r., Nr 4, poz.
17 ze zm.) nastąpiła zmiana źródła finansowania tych zasiłków (finansowanie przejął
od dnia 1 marca 1995 r. budŜet państwa i budŜety gmin), w wyniku czego Minister
Finansów dokonał przeniesień budŜetowych, zmniejszając dotację dla FUS o:
- 179,8 mln zł - o które zwiększono dotacje celowe dla gmin na sfinansowanie
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
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- 1.773,2 mln zł - o które zwiększono wydatki w dziale 86 - Opieka społeczna,
rozdziale 8617 - Zasiłki Rodzinne i Pielęgnacyjne.

Kwotę 1.631 mln zł Minister Finansów przeniósł z dotacji FUS do rezerw
celowych w związku z wyŜszymi niŜ planowane dochodami FUS ze składek na
ubezpieczenia społeczne, wyŜszą ściągalnością tych składek, a takŜe w związku
z niŜszym niŜ zakładano poziomem wydatków na świadczenia pienięŜne FUS.
W 1995 r. dotacje do omawianych funduszy celowych stanowiły ok. 18,2%
łącznych wydatków budŜetu państwa, tj. ponad 5 pkt mniej niŜ w latach poprzednich
(1993 r. - 23,7%, 1994 r. - 23,4%).

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dochody
W ciągu 1995 r. plan dochodów FUS zmniejszono o kwotę 2.765 mln zł tj.
z zaplanowanych w ustawie budŜetowej 44.573 mln zł do 41.808 mln zł. Było to
konsekwencją zmniejszenia planowanej dotacji o 3.584 mln zł (z 9.583,9 mln zł do
6.000,0 mln zł) oraz jednoczesnego zwiększenia dochodów FUS z tytułu większego
wpływu składek na ubezpieczenie społeczne o 768 mln zł i róŜnych dochodów
o 51 mln zł. Natomiast z tych samych przyczyn nastąpiło zmniejszenie planu
dochodów FUS według wpływów z 43.992 mln zł do 41.611 mln zł.
Uzyskane dochody według przypisu w kwocie 42.032 mln zł stanowiły 100,5%
planu po zmianach i 94,3% planu według ustawy budŜetowej. Dochody według
wpływów w wysokości 41.983 mln zł stanowiły 100,9% planu po zmianach i 95,4%
planu według ustawy budŜetowej. W stosunku do 1994 r. dochody były o 7.933 mln zł
(23,3%) wyŜsze. Główną ich pozycję stanowiły wpływy ze składek i naleŜności
pochodnych, które wyniosły 35.842 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do
1994 r. o 10.176 mln zł (39,6%). Zwiększenie wpływów wynikało ze wzrostu o 33,6%
zarobków stanowiących podstawę wymiaru składek w sektorze publicznym i ze
wzrostu o 31,3% najniŜszej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
płatników prowadzących działalność gospodarczą oraz wyŜszej ściągalności składek.
Uzyskane dochody stanowiły 99,9% przypisu i 85,4% planu dochodów FUS według
wpływów.
Stwierdzono, Ŝe na wysoki stopień realizacji dochodów FUS wpływ miała
uruchomiona na podstawie art. 14 ustawy budŜetowej na 1995 r. dotacja dla
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przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa na restrukturyzację zadłuŜenia
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Z ogólnej kwoty 800 mln zł rezerwy
budŜetowej przeznaczonej na ten cel, do Centrali ZUS przekazano 788 mln zł (98,5%).
Po wyłączeniu kwoty przekazanej dotacji uzyskane wpływy ze składek w kwocie
34.680 mln zł stanowiły 98,5% przypisu.
Na wysokość uzyskanych dochodów wpływ miało takŜe przekazanie w 1995 r.
przez Krajowy Urząd Pracy w ramach regulacji zadłuŜeń urzędów pracy kwoty
213 mln zł, a takŜe zmiana zasad poboru i przekazywania składek na Fundusz Pracy
wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Z zebranych składek na Fundusz Pracy Oddziały potrącały odpowiednie
kwoty dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
i szkoleniowych.
Jak wynika z ustaleń kontroli wpływy ze składek wraz z naleŜnościami
pochodnymi w 1995 r. pokryły w 93,3% wydatki na świadczenia pienięŜne
podlegające pokryciu ze składek, natomiast w 1994 r. w 83,4%. Wpłynęło to na
zmniejszenie udziału dotacji uzupełniającej która w kwocie 4.178 mln zł stanowiła
10,2% wydatków FUS (w 1994 r. 17,4%).
Na niepełne sfinansowanie wydatków Funduszu dochodami własnymi wpływ
miało zadłuŜenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne, które na koniec
1995 r. wyniosło 4.206,8 mln zł. Struktura tego zadłuŜenia przedstawiała się
następująco:
zadłuŜenie ogółem (w mln zł)
I sektor publiczny
w tym:
- kopalnie
- jednostki oświaty
- stocznie, huty
- pgr i gosp.rolne przejęte przez
Agencję Własności Rolnej
Skarbu Państwa
- jednostki podległe MZiOS
- rejonowe urzędy pracy
II sektor prywatny

4.206,8
3.150,0

100,0%
74,9%

1.043,5
420,5
173,2

24,8%
10,0%
4,1%

151,4
32,2
7,1
1.056,8

3,6%
0,8%
0,2%
25,1%

Biorąc pod uwagę stan zadłuŜenia płatników składek na początek i koniec roku,
nastąpiło obniŜenie tempa przyrostu tego zadłuŜenia z 27,6% w 1994 roku do 8,9%
w roku 1995. Jak wynika z ustaleń kontroli, tempo przyrostu zadłuŜenia płatników
sektora państwowego zmalał z 25,4% w 1994 r. do 1,4% w 1995 r. Było to wynikiem
przekazania wspomnianej dotacji budŜetu państwa na restrukturyzację zadłuŜenia
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przedsiębiorstw. Utrzymał się znaczny, bo 40,2% przyrost zadłuŜenia płatników
sektora prywatnego (w 1994 r. 37,9%).
Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe w 1995 r. nastąpiło zmniejszenie efektywności
egzekucji administracyjnej prowadzonej przez oddziały ZUS. Wskaźnik efektywności
egzekucji własnej pomimo rozszerzenia jej zakresu, zmniejszył się do 37,2%
(w 1994 r. wynosił on 48,9%).
Przyczyną tego zjawiska były wykazywane stany zerowe rachunków bankowych
podmiotów zobowiązanych do opłacania składek.
Wydatki
Wydatki FUS wyniosły 41.189,7 mln zł1. W odniesieniu do ustawy budŜetowej
były one niŜsze o 2.498,8 mln zł (5,7%) i niŜsze o 270,0 mln zł (0,7%) od planu po
zmianach. W porównaniu do 1994 r. wydatki wzrosły o 7.271,7 mln zł (21,4%).
Wydatki na świadczenia pienięŜne wyniosły 40.118,1 mln zł w tym wydatki na
emerytury i renty 35.547,1 mln zł, które były o 760,7 mln zł niŜsze od zaplanowanych
w ustawie budŜetowej. Zmniejszenie zaplanowanych wydatków nastąpiło na skutek
niŜszej o 8,95 zł od planowanej w ustawie budŜetowej przeciętnej wysokości
świadczenia. Na koniec grudnia 1995 r. oddziały ZUS wypłaciły świadczenie
emerytalno-rentowe dla 6.541,4 tys. osób (w 1994 r. 6.534,6 tys.), w tym 2.934,6 tys.
emerytur, 2.556,8 tys. rent inwalidzkich, 1.024,5 tys. rent rodzinnych i 25,5 tys.
świadczeń przyznanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów
i w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS.
Na 4.291,0 tys. wniosków emerytalno rentowych (pierwszorazowych
i zamiennych) załatwionych w 1995 r. przez oddziały ZUS, 45,4 tys. (1,1%)
załatwiono z opóźnieniem. Liczba wniosków zrealizowanych z opóźnieniem
w stosunku do 1994 r. zmniejszyła się o 10,2 tys. W 39,1 tys. przypadków przyczyna
opóźnienia leŜała po stronie ZUS. Stwierdzono, Ŝe z tytułu powstałych opóźnień
oddziały ZUS wypłaciły odsetki w łącznej kwocie 16,9 mln zł.
Wydatki na pozostałe zasiłki i świadczenia (poza zasiłkami rodzinnymi
i pielęgnacyjnymi) wyniosły 3.977,2 mln zł (9,9% wydatków na świadczenia). Z kwoty
tej na zasiłki chorobowe wydatkowano 1.621,3 mln zł. Wydatki te w porównaniu do
ustawy budŜetowej były wyŜsze o 207,2 mln zł (14,6%). Z danych statystycznych
wynika, Ŝe w 1995 r. liczba dni absencji chorobowej wyniosła 210.320 tys. dni. W
porównaniu do 1994 r. absencja zmalała o 25.011 tys. dni (10,4%). Z ogólnej liczby
dni absencji chorobowej ZUS sfinansował 123.244 tys. dni - 57,2% ogólnej absencji,
natomiast w 1994 r. ze środków FUS sfinansowano 123.158 tys. dni, co stanowiło
1

W stosunku do kwoty ujętej w sprawozdaniu Rady Ministrów prezentowana wielkość nie obejmuje 1,4 mln
zł, o które zmniejszono fundusz na skutek przeksięgowania stanów magazynowych. Kwotę 1,4 mln zł
wliczono do rozchodów ogółem.
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wówczas 51,2% ogólnej absencji. Świadczy to o niezamierzonym ujemnym skutku
ujednolicenia zasad finansowania zasiłków wprowadzonych zmianą ustawy Kodeks
pracy i ustawy o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Reforma finansowania zasiłków zakładała zmniejszenie
obciąŜenia FUS tymi wydatkami, co nie nastąpiło w badanym okresie.

Łączne koszty działalności bieŜącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ponoszone w 1995 r. ze środków FUS wyniosły 892,8 mln zł i były niŜsze o 5,1% od
planu według ustawy budŜetowej i niŜsze o 48,4 mln zł od planu po zmianach.
Natomiast w stosunku do 1994 r. koszty te były wyŜsze o 202,6 mln zł, tj. o 29,3%.
Struktura tych kosztów przedstawiała się następująco: koszty wynagrodzeń
w wysokości 258,8 mln zł były wyŜsze niŜ w 1994 r., o 43,6%; koszty zakupów
towarów i usług w wysokości 478,7 mln zł wyŜsze niŜ w 1994 r. o 18,5% i koszty
pozostałych wydatków 155,3 mln zł wyŜsze niŜ w 1994 r. o 46,5%.
Przeciętne zatrudnienie w ZUS wyniosło w 1995 r. 34.908, tj.: 97,4% etatów
kalkulacyjnych. W porównaniu do 1994 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1.285 etatów,
w tym w Centrali ZUS z 940 do 945 etatów, w oddziałach z 31.227 do 32.543,
w komisjach lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia z 1.407 do 1.460 i w radach
nadzorczych z 49 do 50 etatów. Stan wykorzystanych etatów na koniec grudnia 1995 r.
wyniósł 35.436 przy planowanych 35.839 etatach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ZUS łącznie z nagrodami
z zakładowego funduszu nagród wyniosło 609,5 zł, przy czym w oddziałach ZUS 588,3 zł. Po uwzględnieniu wypłat dokonanych poza limitem przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wyniosło odpowiednio 617,6 zł i 596,9 zł.
Wydatki inwestycyjne ZUS wyniosły w 1995 r. 141,1 mln zł, z tego kwotę 91,1 mln zł przeznaczono na inwestycje budowlane. W wyniku kontroli stwierdzono
znaczne zróŜnicowanie kosztów 1 m kw. powierzchni uŜytkowej. Koszt ten, dla 16
sprawdzonych inwestycji, (według zbiorczych zestawień kosztów) wahał się od 2.015
zł do 4.176 zł.
Ustalono, Ŝe z ogólnej kwoty (11.410 tys.zł) przeznaczonej na prowadzenie
prewencji rentowej, wydatkowano w 1995 r. 8.956,9 tys.zł (78,5%), w tym:
6.570 tys.zł (73,4%) na przygotowanie ośrodków rehabilitacyjnych. Stwierdzono, Ŝe
kwota ta została przekazana na konta bankowe 30 ośrodków w końcu roku
budŜetowego. Środki te przekazano na podstawie nieprecyzyjnie sformułowanych
umów, które nie zabezpieczały interesów ZUS. Stwierdzono, Ŝe w treści umów nie
uwzględniono stawki osobodnia, zapisu o moŜliwości negocjacji wysokości stawki
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dziennej, zakresu usług, sposobu i terminu rozliczeń, a takŜe daty wejścia ich w Ŝycie.
Umowy te nie gwarantowały gospodarnego i zgodnego z przeznaczeniem (na leczenie
rehabilitacyjne) wykorzystania przekazanych w ten sposób (zaliczkowo) środków
finansowych FUS. Środki te były wydatkowane w celu przygotowania ośrodków do
rehabilitacji leczniczej pomimo niewydania rozporządzenia Rady Ministrów o którym
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 znowelizowanej ustawy o organizacji i finansowaniu
ubezpieczeń społecznych1, które miało określać zasady kierowania osób na
rehabilitację.
Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do zwrócenia się do Prezesa ZUS
o podjęcie działań i decyzji zmierzających do: wykorzystania środków FUS w ramach
prewencji rentowej zgodnie z ich przeznaczeniem i pokrywanie określonej części
kosztów rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt
2 znowelizowanej ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
FUS, zwracając jednak uwagę na nieprawidłowości dotyczące przekazywania
środków na rehabilitację oraz obniŜenia wskaźnika efektywności egzekucji
prowadzonej przez oddziały ZUS.
NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła się do Prezesa ZUS o:
- renegocjację zawartych z ośrodkami rehabilitacyjnymi umów na prowadzenie
rehabilitacji leczniczej z uwzględnieniem procedur zabezpieczających w pełni
interesy ZUS i prawidłowe wykorzystanie środków FUS,
- rozliczenie 30 ośrodków z przekazanych im w grudniu 1995 r. środków
finansowych FUS w łącznej kwocie 6.570 tys.zł stosownie do przepisów art. 11 ust.
2 pkt 2 znowelizowanej ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń
społecznych.
- podjęcie szczególnego nadzoru nad planowaniem i realizacją inwestycji
budowlanych gwarantującego oszczędne i celowe wydatkowanie środków.
Prezes ZUS złoŜył zastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego. Do dnia
zatwierdzenia "Analizy wykonania budŜetu państwa w 1995 r." przez Kolegium NIK,
procedura odwoławcza nie była zakończona.

1

Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1989 r.
Nr 25, poz. 137, Nr 74, poz. 441, 1990 r. Nr 36, poz. 206; 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450, Nr 110,
poz. 474; 1994 r. Nr 84, poz. 385; 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 85, poz. 426).
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FUNDUSZ PRACY
Dochody
Dochody Funduszu Pracy (FP) zrealizowane zostały w kwocie 6.269.855 tys.zł,
tj. 99,9% ustawy budŜetowej po zmianach.

W strukturze dochodów dominowała dotacja budŜetowa, która została
wykonana w wysokości 4.023.650 tys.zł, co stanowi 64,1% ogółu dochodów.
Udział dotacji budŜetowej w dochodach Funduszu wykazywał w ostatnich latach
tendencję rosnącą (w 1993 r. - 62%, w 1994 r. - 62,5%). Dochody własne, uzyskane
w kwocie 2.246.205 tys.zł, były o 5.645 tys.zł, tj. o 0,3% niŜsze od planowanych, zaś
wyŜsze od wykonanych w 1994 r. o 33,9%.
W strukturze dochodów własnych 96,9% stanowiła składka FP wykonana w wysokości
2.176.178,9 tys.zł, tj. 99,3% planu wg ustawy budŜetowej. Inne dochody własne,
pochodzące zwłaszcza z wpływów z tytułu zatrudnienia za granicą, odsetek od
udzielonych poŜyczek z FP, a takŜe od środków na rachunkach bankowych osiągnęły
wielkość 70.020 tys.zł, tj. 3,1% ogółu dochodów własnych. Po raz pierwszy od 1990 r.
Krajowy Urząd Pracy uzyskał dochody od udziałów w wysokości 2.295 tys.zł nabytych
przez FP w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE). Dywidenda od tego
kapitału wyniosła 72,1 tys.zł. ZaangaŜowanie FP w BISE, jak dotychczas, nie słuŜy w
dostatecznym stopniu tworzeniu nowych miejsc pracy ani teŜ nie przynosi korzyści
finansowych w formie naleŜnych odsetek od ulokowanego tam kapitału. Przyrost
naleŜności Funduszu na koniec 1995 r. wyniósł w stosunku do planu 11,5%, a w
stosunku do wykonania w 1994 r. - 16,7%. W kwocie naleŜności 96,3% tj. 144.544,8
tys.zł stanowiły poŜyczki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i
dla zakładów na utworzenie dodatkowych miejsc pracy.
Krytycznie naleŜy ocenić, Ŝe znaczna część ww. naleŜności (51.967 tys.zł, tj.
35,9%), nie była spłacana w terminie. Stan ten był wynikiem niewłaściwych decyzji
kredytowych, wadliwego zabezpieczenia spłaty, a takŜe niedostatecznej windykacji
naleŜności przez rejonowe urzędy pracy (RUP), które nie zawsze są do tego właściwie
przygotowane pod względem kadrowym.
Wydatki
Wydatki FP w 1995 r. wynosiły 6.206.810,2 tys.zł i były większe od
planowanych w ustawie budŜetowej o 59.310,2 tys.zł, tj. o 1,5%. Przekroczenie planu
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wydatków spowodowane było koniecznością spłaty zaległych zobowiązań wobec ZUS.
Kwotę przekroczenia wydatków pokryto głównie z dotacji celowej z budŜetu państwa.
W strukturze wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na rzecz
ludności w łącznej wysokości 4.207.552,3 tys.zł (67,8% wydatków ogółem), w tym
zasiłki dla bezrobotnych 3.628.178 tys.zł (58,5% wydatków).
W 1995 r. odnotowano dalszy wzrost efektywności wydatków Funduszu Pracy
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. m.in. szkolenie bezrobotnych celem
przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu, prace interwencyjne i roboty
publiczne oraz poŜyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy na tworzenie nowych
miejsc pracy. Wydatki te wyniosły w 1995 r. 757.570 tys.zł, tj. o 33,1% więcej niŜ
w roku poprzednim, zaś liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku zaangaŜowania
środków Funduszu Pracy wzrosła o 39,8%. Łącznie aktywnymi formami
przeciwdziałania bezrobociu objętych zostało 421.804 osoby (w 1994 r. - 407.602
osoby), tj. 16% ogólnej liczby bezrobotnych. W wyniku realizacji w 1995 r. programu
aktywnego przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie stałe znalazło 133.641 osób
(w 1994 r. - 95.529 osób).
W ramach pozycji "inne wydatki" z Funduszu Pracy pokrywano zgodnie z art.
57 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, m.in. koszty rozwijania
systemu informatycznego, informacji i poradnictwa zawodowego, a takŜe
prowadzonych badań rynku pracy, opracowanych programów i ekspertyz. Wydatki na
te zadania w 1995 r. wynosiły 103.247 tys.zł. W 1995 r. na rozwój systemu
informatycznego wydatkowano kwotę 9.568 tys.zł, tj. 100,7% w stosunku do planu
i 118,8% w stosunku do wykonania w 1994 r.
Wydatki na informację i poradnictwo zawodowe w kwocie 1.379 tys.zł
dokonane zostały celowo, zgodnie z przyjętymi planami i wymogami ustawy
o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. Na realizację zadań
związanych z badaniem rynku pracy, opracowaniem programów i ekspertyz
wydatkowano kwotę 2.493 tys.zł. Badanie prawidłowości tych wydatków wykazało
naruszenie przepisów ww. ustawy. Dotyczy to zwłaszcza udzielenia przez KUP
zamówienia publicznego na wykonanie ogólnopolskich badań w zakresie aktywności
ekonomicznej ludności ("BAEL") o łącznej wartości 2.000 tys.zł bez przeprowadzenia
procedury przetargowej, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo budŜetowe
stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej. Nie naliczono kar umownych w łącznej
wysokości 24.682 zł za nieterminowe wykonanie badań przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych w latach 1994-1995.
Ocena i wnioski
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza rosnący udział wydatków
Funduszu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zjawiskiem niekorzystnym
jest natomiast wzrastający od kilku lat udział dotacji budŜetu państwa w dochodach
Funduszu. Negatywnie naleŜy ocenić wysoki poziom przeterminowanych naleŜności
Funduszu z tytułu niespłaconych rat i odsetek od poŜyczek udzielonych bezrobotnym
na podjęcie działalności gospodarczej i zakładom pracy na utworzenie dodatkowych
miejsc pracy.
NIK skierowała do Prezesa Krajowego Urzędu Pracy wniosek dotyczący
zwiększenia skuteczności windykacji naleŜności z tytułu rat i odsetek od udzielonych
poŜyczek.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW
Dochody
W ustawie budŜetowej na 1995 r. określono dotację dla PFK w wysokości
80.000 tys.zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. przyznano
Urzędowi dodatkowo kwotę 23.000 tys.zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie
zaległych zobowiązań PFK wobec Poczty Polskiej i Telekomunikacji S.A. Dotacja
stanowiła 100% dochodów planowanych ustawą budŜetową po zmianach. Pozostałości
z 1994 r. wyniosły 285,3 tys.zł, a odsetki bankowe - 132,6 tys.zł. Tak więc Fundusz
w ciągu 1995 r. dysponował łączną kwotą 103.417,9 tys.zł.
Wydatki
Łączne wydatki Funduszu wyniosły w 1995 r. 79.825,7 tys.zł tj. 77,2%
w stosunku do kwoty 103.417,9 tys.zł, jaką dysponował Fundusz. Niewykorzystane z powodu zbyt późnego otrzymania - środki pienięŜne w wysokości 23.592,2 tys.zł
pozostały na koncie Funduszu.
Równocześnie wystąpiło zadłuŜenie Funduszu w stosunku do Poczty Polskiej
i Telekomunikacji S.A.:
- z tytułu nie dokonanej refundacji ulg kombatanckich
- z tytułu odsetek za zwłokę

35.338 tys.zł
3.453,6 tys.zł

Łączne zadłuŜenie na dzień 31.12.1995 r. wyniosło zatem

38.791,6 tys.zł

Uwzględniając środki pienięŜne pozostające na koniec 1995 r. na koncie
Funduszu w wysokości 23.592,2 tys.zł, realne zadłuŜenie wyniosło 15.199,4 tys.zł.
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Kwota wydatków z P.F.K. wynosząca 79.825,7 tys.zł jest niŜsza od kwoty
wykazanej przez Urząd w sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach budŜetowych
o 23.174,3 tys.zł. RóŜnica wynika stąd, iŜ dane NIK sporządzone zostały w ujęciu
kasowym (wydatki rzeczywiste) natomiast dane w sprawozdaniu Urzędu wykazane
zostały w ujęciu memoriałowym.
W ustawie budŜetowej na pomoc doraźną dla kombatantów zaplanowano kwotę
7.510 tys.zł. Niewydatkowane środki z 1994 r. wynosiły 128,9 tys.zł. Decyzją
Kierownika Urzędu z dnia 7 marca 1995 r. przeniesiono 250 tys.zł ze środków PFK
zaplanowanych na inwestycje (§ 72) na pomoc społeczną (§ 22), a 21 grudnia 1995 r. odwrotnie, ze środków na pomoc socjalną dla kombatantów przeniesiono na
inwestycje kwotę 500 tys.zł, w tym:
- 100 tys.zł na zakup Ośrodka w Zamyślinie z przeznaczeniem na Dom Kombatanta
(decyzja Kierownika Urzędu),
- 400 tys.zł na zakup Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Trzemeśni.
Przeniesienia kwoty 400 tys.zł z § 22 pomoc społeczna na § 72 inwestycje
dokonała gł.księgowa Urzędu na wniosek Dyrektora Departamentu Stowarzyszeń bez
zgody Kierownika Urzędu naruszając tym samym przepisy art. 45 pkt 3 Prawa
budŜetowego. WyŜej wymieniony artykuł stanowi Ŝe: "ministrowie i wojewodowie
mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków budŜetowych między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budŜetowej (...)".
Po uwzględnieniu wyŜej wymienionych przeniesień Urząd dysponował
w 1995 r. łączną kwotą 7.388,9 tys.zł na pomoc społeczną dla kombatantów.
Świadczenia społeczne realizowane były przez Wojewódzkie Zespoły Pomocy
Społecznej, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Ociemniałych śołnierzy oraz
Urząd do Spraw Kombatantów i wyniosły 7.332,0 tys.zł
JednakŜe do dnia zakończenia kontroli tj. do 30.04.1996 r. Kierownik Urzędu
nie wykonał postanowień art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego1. Ww. artykuł nakłada na Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych obowiązek opracowania, w porozumieniu
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, zasad przyznawania i podziału środków na
pomoc pienięŜną dla kombatantów oraz określenia jednostek przyznających tę pomoc.
W dotychczasowej działalności Urzędu posługiwano się "Tymczasowymi zasadami
1

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych z okresu powojennego (Dz.U. Nr 17, poz. 75, Nr 104, poz. 450; z 1992 r., Nr 21, poz. 85;
z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602, Nr 134, poz. 645; z 1994 r. Nr 99, poz. 482; z 1995 r. Ńr 4, poz.
17, Nr 138, poz. 681).

433

przyznawania pomocy socjalnej ze środków pomocy społecznej i Państwowego
Funduszu Kombatantów dla kombatantów i innych osób uprawnionych" z dnia
14.03.1991 r. W zasadach tych Urząd nie jest wymieniony jako podmiot udzielający
pomocy kombatantom ze środków PFK, tymczasem w 1995 r. udzielił on pomocy
z tych środków na łączną kwotę 15 tys.zł.
Największą pozycję w wydatkach z PFK stanowiły wydatki związane
z refundacją kosztów wynikających ze zwolnień kombatantów z abonamentowych
opłat telewizyjnych i radiowych, z opłat za 20 telefonicznych jednostek licznikowych
miesięcznie oraz 50% ulgi za abonament telefoniczny. WyŜej wymienione zwolnienia i
ulgi określono w art. 20 pkt 2 ustawy o kombatantach z dnia 24 stycznia 1991 r.
W ustawie budŜetowej na 1995 r. dla PFK na wyŜej wymienione refundacje
i ulgi zaplanowano kwotę 66.600 tys.zł. Środki pozostałe z 1995 r. wyniosły łącznie
106,4 tys.zł. Decyzją z dnia 28.12.1995 r. Minister Finansów przyznał Urzędowi
dodatkową kwotę 23.000 tys.zł na sfinansowanie zaległych zobowiązań PFK wobec
Poczty Polskiej i Telekomunikacji S.A.
Łączne środki na pokrycie refundacji i zadłuŜeń Urzędu wyniosły
89.706,4 tys.zł. Wydatkowano z tego do końca 1995 r. 66.625,6 tys.zł tj. 74,3%.
Niewydatkowano, głównie z powodu późnego otrzymania, kwotę 23.080,8 tys.zł, tj.
25,7%.
ZadłuŜenie Funduszu z tytułu refundacji za ulgi kombatanckie świadczone
przez Pocztę Polską wyniosło na koniec 1995 r. 24.602,7 tys.zł, natomiast zadłuŜenie
wobec Telekomunikacji S.A. - 10.734,9 tys.zł.
Urząd po raz pierwszy obciąŜony został w 1995 r. przez Pocztę Polską
i Telekomunikację S.A. odsetkami za niepłacone w terminie faktury i noty obciąŜające.
Łączna suma odsetek wyniosła 3.453,9 tys.zł.
W Urzędzie nadal jednak brak jest skutecznego systemu, który eliminowałby
przypadki korzystania z ulg kombatanckich przez osoby nieuprawnione
(np. centralnego komputerowego rejestru kombatantów).
Jedną z przyczyn zadłuŜenia na koniec 1995 r. Państwowego Funduszu
Kombatantów wobec Poczty Polskiej i Telekomunikacji S.A. była niewystarczająca
dotacja z budŜetu państwa. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wystąpił o dotację w wysokości 147.575,0 tys.zł, dotacja została przyznana w kwocie
80.000,0 tys.zł w tym 66.600,0 tys.zł na refundację ulg kombatanckich. Pod koniec
roku tj. 28.12.1995 r. Minister Finansów przyznał Funduszowi dodatkową kwotę
23.000,0 tys.zł na refundację ulg kombatanckich. Ze względu na zbyt późny termin
przyznania ww. środków całą kwotę wydatkowano dopiero w I kwartale 1996 r.
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W ustawie budŜetowej na 1995 r. dotacja budŜetowa na inwestycje socjalne
wynosiła 5.890 tys.zł. Pozostałości z 1994 r. wynosiły 50,0 tys.zł. Zwrot środków
z Akademii Medycznej - 4,4 tys.zł. Przeniesiono z § 22 - pomoc socjalna na § 72 inwestycje, łączną kwotę 500 tys.zł. Zwrotu na pomoc socjalną dokonano w wysokości
250 tys.zł. Łącznie zatem w 1995 r. Urząd dysponował kwotą 6.194,4 tys.zł, z czego
przekazał inwestorom 6.180,5 tys.zł. Stan środków finansowych z PFK w pozycji
inwestycje socjalne na dzień 31.12.1995 r. wyniósł 13,9 tys.zł. Inwestorzy
wydatkowali w 1995 r. na roboty budowlano montaŜowe oraz na zakupy inwestycyjne
4.078,5 tys.zł
W 1995 r. Urząd rozszerzył działalność inwestycyjną w stosunku do wielkości
przyjętych w budŜecie, bowiem planowane 4 zadania inwestycyjne zostały zwiększone
o dodatkowe 5 zadań, a mianowicie:
1. Zakup Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Trzemeśni. Przeznaczono 400 tys.zł. Wykorzystano
środki w 100%.
2. Budowa Domu Kombatanta w Gorzowie Wielkopolskim. Przekazano 100 tys.zł.
Nie wykorzystano tej kwoty w ogóle.
3. Zakup aparatu USG na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Opolu. Przekazano 22 tys.zł. Wykorzystano środki w 100%.
4. Uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Przychodni Lekarskiej prowadzonej
przez Fundację na Rzecz śołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Przekazano
14 tys.zł. Środki nie zostały wykorzystane.
5. Remont Przychodni Zdrowia dla Kombatantów w Olsztynie - przekazano 4,5 tys.zł,
wykorzystano środki w 100%.
Środki na realizację zadań inwestycyjnych Urząd przekazywał ze znacznym
wyprzedzeniem w wysokości przekraczającej uzasadnione potrzeby. Świadczy o tym
przekazanie kwoty 114 tys.zł na realizację dwóch inwestycji, które nawet nie zostały
podjęte w 1995 r. oraz niewykorzystanie przez inwestora kwoty 2.676,9 tys.zł na
kontynuację budowy Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację planu finansowego
Państwowego Funduszu Kombatantów. Uwagi dotyczą przyznania w 1995 r. zbyt
niskiej dotacji z budŜetu państwa stanowiącej jedyne źródło dochodów Funduszu, co
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spowodowało powstanie zadłuŜenia wobec Poczty Polskiej i Telekomunikacji S.A.
oraz naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości 3,5 mln zł, a takŜe przekazywania
inwestorom środków ze znacznym wyprzedzeniem i wysokości przekraczającej
uzasadnione potrzeby. NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła się do Kierownika Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o racjonalizację wydatków na
inwestycje socjalne z Państwowego Funduszu Kombatantów.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Dochody
Faktyczne wpływy Funduszu w 1995 r. zamknęły się kwotą 386,6 mln zł w tym:
dotacja budŜetowa w wysokości 330,0 mln zł oraz 53,3 mln zł stanowiły wpływy od
osób zobowiązanych i róŜne dochody uzyskane m.in. z oprocentowania środków na
rachunku bankowym, ze zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń. Udzielona dotacja
budŜetowa stanowiła 85,4% wpływów Funduszu (w 1994 r. 86,3%).
Wydatki
Poniesione wydatki Funduszu w wysokości 346,7 mln zł były niŜsze od
zaplanowanych w ustawie budŜetowej o 43,5 mln zł (11,2%). Wiązało to się z niŜszą
od zakładanej przeciętną wysokością świadczenia oraz z niŜszą o 8% od zakładanej,
przeciętną miesięczną liczbą uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, która
wyniosła w 1995 r. 341 tys. osób. Przeciętna miesięczna wysokość wypłaconego
świadczenia wyniosła 72,33 zł (w 1994 r. - 58,00 zł).
NIK podjęła kontrolę gospodarowania FA w latach 1994-1995 i I półroczu
1996 r., która pozwoli na ocenę działalności Funduszu.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
Plan finansowy NFOŚiGW ustalony w ustawie budŜetowej na 1995 r.
w zakresie dochodów i wydatków wynosił odpowiednio 572.000 tys.zł i 300.000 tys.zł.
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Wykonanie w 1995 r. dochodów Narodowego Funduszu według danych
zawartych w sprawozdaniu Rady Ministrów wyniosło 837.826 tys.zł i stanowiło
146,5% wielkości określonej w ustawie budŜetowej. Wykonanie wydatków w wysokości 330.209 tys.zł stanowiło 110,1% kwoty planowanej. W wyniku zmian
planu finansowego po korekcie przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej z 13.11.1995 r.,
wielkość dochodów ustalona została na poziomie 925.000 zł, a wydatków w wysokości
1.149.000 tys.zł. W planie uwzględniono zwroty rat poŜyczek po stronie dochodów
oraz udzielone poŜyczki po stronie wydatków. Sprawozdanie Rady Ministrów nie
uwzględnia udzielania i zwrotów poŜyczek. Wykonanie ustalonego przez Radę
Nadzorczą planu przychodów wyniosło 1.043.741 tys.zł, tj. 112,8%, natomiast planu
rozchodów 1.016.337 tys.zł, tj. 88,5%.
NajwyŜszy udział w przychodach Narodowego Funduszu stanowiły wpłaty,
dokonywane przez wojewodów i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
z tytułu wpływów uzyskanych przez te organy, pochodzących z opłat za korzystanie ze
środowiska i szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z kar za
nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska i za naruszanie warunków jakim
powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi. W 1995 r. wyniosły
one 547.879 tys.zł i były wyŜsze o 177.879 tys.zł od określonych w ustawie
budŜetowej oraz o 23.879 tys.zł od ujętych w skorygowanym w listopadzie 1995 r.
planie przychodów.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Narodowy Fundusz nie uzyskał w 1995 r.
wszystkich naleŜnych mu w tym okresie wpływów z tytułu opłat i kar. Na koniec
1995 r. stan naleŜności w tym zakresie wynosił 74.468 tys.zł i był nieco niŜszy (o ok.
3%) od stanu naleŜności na koniec 1994 r. Z powyŜszej kwoty 13.223 tys.zł, tj. prawie
18% stanowiły zaległości z lat poprzednich, nieuregulowane przez wojewodów:
bydgoskiego, kieleckiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego.
Realizując wniosek, skierowany do NFOŚiGW w wyniku poprzedniej kontroli
NIK, przeprowadzonej w 1995 r. wojewodowie - na zalecenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - dokonali korekty rozliczeń odsetek
z tytułu przeterminowanych wpłat, których nie uwzględniali lub niewłaściwie
uwzględniali przy określaniu naleŜności funduszy, w tym Narodowego Funduszu.
NiŜsze od planowanych (o 5,8%), a takŜe mniejsze od uzyskanych w 1994 r.,
(o 9,3%) były dochody NFOŚiGW z tytułu opłat eksploatacyjnych, które w 1995 r.
wyniosły 84.814 tys.zł. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było spadkiem
ściągalności opłat ustalonych decyzjami w 1995 r. w porównaniu do lat poprzednich,
a szczególnie decyzjami Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, w przypadku których ściągalność wynosiła 67,2%. NaleŜności
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Narodowego Funduszu z tytułu opłat eksploatacyjnych na koniec 1995 r. wynosiły
90.516 tys.zł i w porównaniu ze stanem na koniec 1994 r. wzrosły aŜ o 82,8%.
Największe zaległości (85.017 tys.zł) posiadają kopalnie węgla kamiennego.
WyŜsze od planowanych o 22,5% były w 1995 r. wpływy z tytułu zwrotów rat
poŜyczek, które wyniosły 139.608 tys.zł. Podobnie, o 30,6% wyŜsze były od
planowanych, uzyskane w 1995 r., odsetki od poŜyczek, które wyniosły 118.821 tys.zł.
Natomiast naleŜności Narodowego Funduszu w tym zakresie na koniec 1995 r.
wynosiły 10.220 tys.zł i były blisko 3-krotnie wyŜsze niŜ w końcu 1994 r.
W skorygowanym w listopadzie 1995 r. planie wydatków Narodowego
Funduszu na 1995 r. - najwyŜszą kwotę stanowiła pomoc finansowa z funduszu
statutowego, określona kwotą 964.000 tys.zł, następnie wydatki na pomoc finansową
z funduszu geologicznego i górniczego 130.000 tys.zł, wydatki na działalność na rynku
kapitałowym 45.000 tys.zł oraz koszty własne NFOŚiGW 10.000 tys.zł. Ponadto,
zgodnie z planem, na koniec 1995 r. przewidywano niewydatkowane środki
w wysokości 34.100 tys.zł.
Z łącznej kwoty wydatków wynoszącej 1.016.337 tys.zł na pomoc finansową
z funduszu statutowego wydatkowano 870.926 tys.zł tj. 90,3% kwoty planowanej, a na
pomoc z funduszu geologicznego i górniczego 87.814 tys.zł, tj. 67,5% wielkości
planowanej. Na działalność na rynku kapitałowym wydatkowano 31.841 tys.zł,
co stanowiło 70,8% planu w tym zakresie, koszty własne wyniosły natomiast
10.433 tys.zł tj. 104,3% wielkości planowanej. Pozostałe wydatki wyniosły
15.323 tys.zł.
Niewykonanie rozchodów na cele ekologiczne wynikało m.in.
z niezrealizowania planowanych wypłat rat poŜyczek w 1995 r. ze względu na
trudności z uzyskiwaniem przez poŜyczkobiorców gwarancji bankowych, a takŜe
opóźnień w realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych umów.
Podobnie jak w 1994 r., takŜe na koniec 1995 r. stwierdzono wielokrotnie
wyŜszą od zaplanowanej (ponad 8-krotnie) kwotę niewykorzystanych środków.
Wyniosły one 284.272 tys.zł, co stanowiło 21,9% środków dyspozycyjnych NFOŚiGW
w 1995 r., które wynosiły 1.300.609 tys.zł.
Analiza struktury rozchodów NFOŚiGW w 1995 r. wykazała korzystną zmianę
w wydatkowaniu środków przez ten Fundusz. W 1995 r. wzrósł udział wydatków na
działalność merytoryczną i wynosił 73,7% sumy środków dyspozycyjnych, wobec
60,9% w 1994 r.
Analiza form pomocy finansowej udzielanej ze środków statutowych wykazała,
Ŝe przewaŜająca większość środków przekazywana została w 1995 r. podobnie jak
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w 1994 r., w formie poŜyczek i dotacji, których łączna kwota wynosiła 815.000 tys.zł.
W porównaniu z 1994 r. zmniejszeniu uległ udział dotacji w ogólnej kwocie udzielonej
pomocy z 24,7% do 19,3%, przy równoczesnym wzroście udziału poŜyczek
odpowiednio z 70,0% do 74,3% w 1995 r. Pozostałą pomoc finansową ze środków
statutowych w 1995 r. stanowiły dopłaty do kredytów preferencyjnych 4,2% oraz
umorzenia poŜyczek 2,2%.
Z łącznej kwoty 815.000 tys.zł, przekazanej przez Narodowy Fundusz w formie
poŜyczek i dotacji na cele ekologiczne w 1995 r., najwięcej środków skierowano na
ochronę powietrza 52,2%, ochronę wód 33,2%, ochronę ziemi 5,5%. W 1994 r.
proporcje te wynosiły odpowiednio: 36,2%, 40,7% oraz 7,3%.
NFOŚiGW nie wprowadził dotychczas rozliczania wpływów z tytułu emisji
dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) na cele określone w ustawie o ochronie
i kształtowaniu środowiska. W 1995 r. - jak wynika ze sprawozdań wojewodów Narodowy Fundusz otrzymał 98.096 tys.zł opłat za emisję NOx, natomiast na cele jej
ograniczenia udzielił poŜyczek na kwotę 25.063 tys.zł. RównieŜ w niewielkim stopniu
NFOŚiGW wykorzystywał środki z tytułu wprowadzania do środowiska wód
zasolonych. Wpływy z tytułu ustalonych w tym zakresie opłat przez wojewodów
wyniosły 20.319 tys.zł w 1995 r., tj. zaledwie 4,6% wymiaru (z czego 90% stanowiło
dochód NFOŚiGW), udzielone zaś dotacje na cele związane z rozwiązaniem problemu
zasolenia wód wyniosły 1.205 tys.zł.
W 1995 r. NFOŚiGW dysponował oprócz środków krajowych takŜe,
powierzonymi mu do administrowania, środkami zagranicznymi w łącznej kwocie
138.220 tys.zł (w 1994 r. wynosiły one 8.736 tys.zł). Z tego w 1995 r. osiągnięto
przychody 2.895 tys.zł z funduszu partnerskiego PHARE, 937 tys.zł z funduszu
partnerskiego BITS, 367 tys.zł z funduszu darów fińskich, 17.462 tys.zł z kredytu
Banku Światowego oraz najwięcej 109.031 tys.zł stanowiły środki Programu PHARE.
Z powierzonej kwoty w 1995 r. wydatkowano łącznie 50.525 tys.zł, pozostawiając na
koniec roku środki w wysokości 87.695 tys.zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na
koniec 1995 r. był akcjonariuszem 15 spółek akcyjnych, udziałowcem 7 spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariuszem w 1 spółce (spółka
w likwidacji). W 10 spółkach akcje objęte zostały w ramach zamiany wierzytelności
wojewodów, włączonych do ugód bankowych. Łączne zaangaŜowanie kapitałowe
Narodowego Funduszu w 1995 r. wynosiło 91.080 tys.zł (z czego 71.125 tys.zł
stanowiły akcje, a 19.955 tys.zł udziały) i było wyŜsze o 28,7% w porównaniu z 1994
r. Z ogólnej kwoty inwestycji kapitałowych ok. 58,2% stanowił pakiet akcji Banku
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Ochrony Środowiska S.A., którego Narodowy Fundusz jest załoŜycielem i głównym
akcjonariuszem. Przychody uzyskane w 1995 r. z działalności spółek w 1994 r.
wyniosły 2.930 tys.zł tj. 97,7% planowanych. Stanowiła je dywidenda z zysku BOŚ
S.A. Pozostałe spółki nie wykazały zysków, bądź osiągnięte zyski przeznaczyły na
kapitał zapasowy.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
NFoŚiGW. Dokonując oceny uwzględniono poprawę w gospodarowaniu
środkami, w szczególności w zakresie wzrostu dochodów, przyznawania dotacji
i poŜyczek, zwiększenia nadzoru nad realizacją umów i ich rozliczaniem.

Wnioski NIK dotyczyły:
- rozliczenia naleŜności z lat ubiegłych FOŚiGW,
- zapewnienia środków na realizację zawartych umów poŜyczek, zwłaszcza
udzielanych duŜym inwestorom,
- precyzowania warunków płatności przy udzielaniu dotacji, na zadania wykonywane
przy udziale kontrahenta zagranicznego dotyczących w szczególności
oprocentowania przedpłat oraz dokonywania wypłat wynikających z faktur,
- podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia wyŜszej ściągalności opłat
eksploatacyjnych zwłaszcza w odniesieniu do kopalń węgla kamiennego,
- dokonania ponownego rozliczenia umowy dotacji nr 564/94 zawartej w dniu
3.08.1994 r. z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska na zakup zestawów do
pomiarów emisji zanieczyszczeń atmosfery.

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
Dochody
Realizację dochodów WFOŚiGW w 1995 r. przedstawiono w poniŜszej tabeli:

L.
p..
1

Wyszczególnienie
2

Jedn.
m-ry

3

Stan
środków
pienięŜ.
na 1.01.
1995 r.
4

Dochody
z tytułu
opłat

5

Dochody z
tytułu
kar
6

Odsetki
od
udziel.
poŜyczek
7

Zwrot
rat
poŜyczek
8

Zyski z
operacji
finansowych
9

Zwrot
dotacji

10

PoŜyczki zaciągnięte

11

Inne
dochody

12

Razem
dochody
(5÷12)

13

Środki
dyspozycyjne
razem
14
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1.

2.

3.

4.

5.

Łączne dochody
osiągnięte przez
49 WFOŚiGW
Struktura uzyskanych dochodów
przez 49
WFOŚiGW
Łączne dochody
osiągnięte przez
25 WFOŚiGW
skontrolowanych
przez NIK
Struktura uzyskanych dochodów
przez 25
WFOŚiGW
skontrolowanych
przez NIK
Udział
procentowy (3:1)

tys.zł

124.921,8

575.622,9

10.743,4

41.807,6

62.792,9

46.943,5

778,3

1.830,0

2.758,6

743.277,2

868.199,0

%

14,4

66,3

1,2

4,8

7,3

5,4

0,09

0,2

0,31

85,6

100,0

tys.zł

88.074,9

347.972,6

7.330,5

26.022,7

35.736,8

33.029,3

386,51

1.650,0

1.805,34

453.933,75

542.008,65

%

16,3

64,2

1,3

4,8

6,6

6,1

0,07

0,3

0,33

83,7

100,0

%

70,5

60,4

68,2

62,2

56,9

70,3

49,7

90,2

65,4

61,1

62,4

Podstawowe dochody WFOŚiGW stanowiły wpływy z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska (66,3%), natomiast bardzo niski udział
w dochodach stanowiły kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska
(1,2%). Pozostałe dochody były pochodnymi prowadzonej działalności w zakresie
udzielania poŜyczek, zysków z operacji finansowych i lokat oraz zysków z zakupu
akcji i udziałów.
Z materiałów z kontroli Wojewódzkich Funduszy wynika, Ŝe występowały
znaczne rozbieŜności między deklarowanymi przez Urzędy Wojewódzkie
i Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska kwotami wpływów z tytułu opłat
i kar, planowanymi do przekazania Wojewódzkim Funduszom w 1995 r., a faktyczną
wysokością przekazanych im środków finansowych w 1995 r. Ten stan rzeczy
powodował konieczność weryfikacji pierwotnie przyjętych planów dochodów
WFOŚiGW na 1995 r., co nie zawsze było wykonywane przez Zarządy i Rady
Nadzorcze Wojewódzkich Funduszy. W tej sytuacji realizacja planów dochodów przez
Wojewódzkie Fundusze w 1995 r. przebiegała niekiedy z duŜymi odchyleniami
w stosunku do planu, charakteryzując się niepełnym lub nadmiernym wykonaniem
poszczególnych tytułów.

Wydatki
Realizację wydatków WFOŚiGW w 1995 r. przedstawiono w poniŜszej tabeli:

Lp Wyszcze.
gólnienie

Jedn
.
m-ry

Wydatki
na działalność
statutową
razem

Pokryci
e
kosztów
działalności
woj.
fund.

w tym:

PoŜyczki

Dotacje

Dopłaty
do kred.
prefer.

Wydatki
na działalność
kapitał.

Wydatk Razem
i
wydatki
inne
(4÷10)

Stan
środków
pienięŜnych na
31.12.95

Łącznie
(11+12)
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1

2

1.

Łączne wykonanie
wydatków przez 49
WFoŚiGW

2.

Struktura wykonania
wydatków przez
49 WFOŚiGW

3.

4.

5.

Łączne wykonanie
wydatków przez 25
WFOŚiGW skontrolowanych przez NIK
Struktura wykonania
wydatków przez 25
WFOŚiGW skontrolowanych przez NIK
Udział procentowy (3:1)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

tys.z
ł

545.302,6

345.657,1

194.762,3

4.883,2

15.882,
7

17.429,3

5.748,4

584.363,
0

%

62,8

39,8

22,4

0,6

1,8

2,0

0,7

67,3

tys.z
ł

318.748,9

198.086,4

116.125,6

4.536,9

8.366,7

10.132,2

4.135,4

341.383,
2

%

58,8

36,5

21,4

0,9

1,5

1,9

0,8

63,0

37,0

100,0

%

58,4

57,3

59,6

93,0

52,7

58,1

71,9

58,4

70,7

62,4

283.836, 868.199,0
0
32,7

100,0

200.625, 542.008,6
45
5

Kwota środków wydatkowanych przez WFOŚiGW w 1995 r. wyniosła
ok. 584 mln zł, co stanowiło 67,3% wartości uzyskanych środków (868,2 mln zł).
Niezrealizowanie planu wydatków na działalność statutową miało miejsce w 11
spośród 25 skontrolowanych Wojewódzkich Funduszy przy jednoczesnym wzroście
niewydatkowanych środków finansowych na koniec 1995 r.
Stwierdzono, Ŝe udział środków finansowych przekazanych na pomoc
w realizacji zadań proekologicznych w stosunku do będących w dyspozycji
Wojewódzkich Funduszy środków w 1995 r. był bardzo zróŜnicowany i wahał się od
25,4% w WFOŚiGW w Krakowie, 39,2% w Przemyślu i 40,2% w ŁomŜy do 80,4%
w WFOŚiGW w Radomiu, 83,4% w Białymstoku i 93,3% w Skierniewicach.
Na działalność statutową skontrolowane Wojewódzkie Fundusze przeznaczyły
w 1995 r. tylko 58,8% posiadanych środków. Niewydatkowana kwota środków
finansowych, pozostająca w 25 WFOŚiGW na koniec roku 1995 wyniosła
200.625,45 tys.zł tj. 37,0% posiadanych środków i ma od 1994 r. stałą tendencję
wzrostu.
Występowało znaczne zróŜnicowanie w poszczególnych Wojewódzkich
Funduszach w zakresie udziału środków niewydatkowanych, pozostałych na koniec
1995 r., w ogólnej sumie środków WFOŚiGW w badanym roku. Wahało się ono od
6,2% w WFOŚiGW w Białymstoku, 10,5% w Radomiu oraz 10,8% w Bielsku-Białej
do 36,1% w WFOŚiGW w Katowicach, 41,0% w WFOŚiGW w Legnicy, 56,3%
w ŁomŜy, 62,0% we Włocławku, oraz w 73,8% w Krakowie.
WFOŚiGW w Krakowie wydatkował w 1995 r. łączną kwotę 16.348,3 tys.zł, co
stanowiło zaledwie 26,2% środków wynoszących 62.300,9 tys.zł, z tego 15.806,3 tys.zł
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stanowiły wydatki na działalność statutową (merytoryczną), 522,1 tys.zł wydatki
związane z kosztami działalności Wojewódzkiego Funduszu, a 19,8 tys.zł stanowiły
inne wydatki w 1995 r.
W 1995 r. pomoc finansowa na realizację zadań proekologicznych udzielona
była we wszystkich badanych WFOŚiGW przede wszystkim w formie poŜyczek w
wysokości 198.086 tys.zł (tj. 62,1% ogółu wydatków statutowych) i dotacji 116.125
tys.zł (36,4% wydatków statutowych).
W poniŜszej tabeli przedstawiono wielkość oraz strukturę pomocy finansowej
na poszczególne kierunki ochrony środowiska, udzielonej w 1995 r. przez
Wojewódzkie Fundusze.

z

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem

tego

na:

Ochronę

Ochronę

Gosp.

Ochronę

Ochron

Monito-

Eduk.

Prace

atmosf.

wód

wodną

ziemi

ę

ring

ekolog.

badawcze

10

11

Inne

przyrod
y
1

2

3

4

5

6

7

8

9

188.533,6

218.571,8

21.403,2

47.717,0

9.186,4

12.615,

12

Dofinansowanie przedsięwzięć
1.

proekologicznych przez 49 WFOŚiGW
łącznie

540.419,
3

9.104,0

5.227,8

28.060,0

5

Struktura dofinansowania
2.

przedsięwzięć proekolo-

100,0%

34,9

40,4

4,0

8.8

1,7

2,3

1,7

1,0

5,2

345.657,

144.626,6

158.040,5

3.377,6

36.276,2

120,0

113,8

31,6

336,9

2.733,9

100,0%

41,8

45,7

1,0

10,5

0,03

0,03

0,009

0,13

0,8

194.762,

43.907,0

60.531,3

18.025,6

11.440,9

9.006,4

12.501,

9.072,4

4.891,0

25.326,2

4,6

2,5

13,2

gicznych przez 49
WFOŚiGW

łącznie

Dofinansowanie przed3.

sięwzięć proekologicznych
w formie poŜyczek przez

1

49 WFOŚiGW
Struktura dofinansowania
4.

przedsięwzięć proekologicznych w formie poŜyczek przez 49 WFOŚiGW
Dofinansowanie przedsię-

5.

wzięć proekologicznych
w formie dotacji przez

3

5

49 WFOŚiGW
Struktura dofinansowania
6.

przedsięwzięć proekologicznych w formie dotacji przez
49 WFOŚiGW

100,0%

22,5

31,1

9,2

5,9

4,6

6,4
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Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska1 koszty
działalności Wojewódzkich Funduszy mogą być pokrywane z dochodów uzyskanych:
- z oprocentowania poŜyczek,
- dochodów od wniesionych udziałów w spółkach,
- z zysku z przedsięwzięć finansowych przez Wojewódzkie Fundusze.
Koszty działalności w 25 WFOŚiGW pokrywane były wyłącznie z wpływów
uzyskanych z oprocentowania poŜyczek. Procentowy udział kosztów działalności
Wojewódzkich Funduszy w 1995 r., w stosunku do poniesionych przez nie łącznych
wydatków w tym okresie wynosił od 1,2% w Bielsku-Białej, 1,3% w Poznaniu i 1,7%
w Opolu do 9,4% w Przemyślu, 6,9% w Koszalinie i 6,2% w Kielcach. W niektórych
WFOŚiGW nie przestrzegano ustawowego terminu uchwalania planów działalności
Funduszy na 1995 rok, a dokonywane zmiany tych planów w trakcie roku znacznie
odbiegały od pierwotnie przyjętych wielkości.

Podstawowe nieprawidłowości w działalności zbadanych przez NIK
Wojewódzkich Funduszy w 1995 r. dotyczyły nadzoru nad wydatkowanymi środkami,
rozliczania przekazanych środków oraz udzielania poŜyczek i dotacji. Np.:
- w WFOŚiGW we Włocławku nie przeprowadzono w 1995 r. Ŝadnych
udokumentowanych kontroli w jednostkach gospodarczych, które otrzymały środki
finansowe w formie poŜyczek lub dotacji na realizację zadań proekologicznych,
- w WFOŚiGW w Gorzowie Wlkp. oraz w Bydgoszczy brak było udokumentowania
przeprowadzonych kontroli poŜyczkobiorców, realizujących przedsięwzięcia
wspomagane finansowo przez Fundusz. Kontrola wykorzystania środków polegała
głównie na analizie faktur i rachunków.
Nieprawidłowości w zakresie rozliczania przekazanych
w WFOŚiGW w Gdańsku, Elblągu i Tarnobrzegu. Np.:

środków

wystąpiły

- Zgodnie z umową zawartą między WFOŚiGW w Gdańsku a Centrum Rehabilitacji
w DzierŜąŜnie o udzielenie dotacji celowej w wysokości 320,0 tys.zł dotowany był
zobowiązany, pod rygorem natychmiastowego zwrotu udzielonej dotacji m.in. do
terminowego dokonania rozliczenia finansowego. Dotowany nie przedłoŜył
rozliczenia w terminie do 31.12.95 r., brak było protokółu przekazania inwestycji do
eksploatacji, a Wojewódzki Fundusz nie posiadał Ŝadnych dokumentów
świadczących o podjęciu kroków egzekucyjnych w stosunku do Centrum
Rehabilitacji.
1

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1994 r. Nr 49, poz. 196;
1995 r. Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 692).
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W kontrolowanych WFOŚiGW stwierdzono przypadki dofinansowywania
w 1995 r. zadań w wyŜszym udziale procentowym w stosunku do wartości
kosztorysowej zadania, niŜ ustalony w zasadach udzielania poŜyczek i dotacji,
uchwalonych przez Rady Nadzorcze tych Funduszy. Np.:
- W WFOŚiGW w Gorzowie Wlkp. udzielono dla przedsiębiorstwa "Moto-Gobex"
Sp. z o.o. poŜyczki w wysokości 12,0 tys.zł tj. w wysokości 100% wartości
zakupionego analizatora spalin. Wg obowiązującej zasady udzielania poŜyczek,
uchwalonej przez RN Funduszu, wysokość poŜyczki nie mogła przekroczyć 50%
kosztów przedsięwzięcia.
Ww. nieprawidłowości stwierdzono równieŜ w przypadku udzielenia poŜyczki dla
firmy "Folmet" w Lublinie. Udzielona poŜyczka w kwocie 45,0 tys.zł stanowiła 75%
wartości zakupionej maszyny do produkcji folii ekologicznej.
W kontrolowanych WFOŚiGW, na 12 udzielonych poŜyczek, w 6 przypadkach
przyznano poŜyczki, pomimo złoŜenia wniosków o ich udzielenie po obowiązującym
terminie.
M.in. przyznano poŜyczkę dla przedsiębiorstwa "Moto-Gobex", które wniosek
o udzielenie poŜyczki złoŜyło 8 m-cy po obowiązującym terminie.
Ustalenia kontroli WFOŚiGW wykazały, Ŝe w dalszym ciągu - mimo
negatywnego stanowiska NIK oraz URM - stosowana jest praktyka łączenia stanowisk
prezesów lub wiceprezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy z pełnieniem przez
nich funkcji dyrektorów lub wicedyrektorów wydziałów urzędów wojewódzkich
(wydziałów ochrony środowiska lub wydziałów finansowych). W 4 WFOŚiGW, na 25
skontrolowanych jednostkek funkcję prezesa lub wiceprezesa zarządu sprawuje w niepełnym wymiarze czasu, na ogół za dodatkowym wynagrodzeniem - dyrektor lub
wicedyrektor wydziału.
Wbrew stanowisku NIK, nie akceptowanemu jednak przez URM, w 4
skontrolowanych WFOŚiGW, funkcję Przewodniczących Rad Nadzorczych sprawują
nadal wojewodowie (2 przypadki) lub wicewojewodowie (2 przypadki).
NajwyŜsza Izba Kontroli podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, zawarte
w "Informacji o wynikach kontroli pozyskiwania i gospodarowania środkami
NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich" z grudnia 1994 r. oraz w "Informacji
o wynikach kontroli WFOŚiGW" z grudnia 1995 r., Ŝe udział Wojewody w pracach
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu jest niezgodny z przepisami art. 88e ust. 3
pkt 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Łączenie tych dwóch funkcji jest
sprzeczne z powszechnie obowiązującymi zasadami nadzoru i kontroli oraz moŜe mieć
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wpływ na procesy decyzyjne, występujące zarówno w Wojewódzkim Funduszu, jak
i w organie administracji rządowej.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planów
finansowych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dokonując oceny uwzględniono poprawę w gospodarowaniu środkami,
szczególnie w zakresie struktury udzielanych poŜyczek i dotacji oraz
egzekwowanie spłaty poŜyczek. ZastrzeŜenie budzi rosnące saldo wolnych
środków na koniec kolejnego roku budŜetowego.
Wnioski NIK dotyczyły:
- poprawy wykorzystania środków na działalność statutową poprzez zwiększenie
udziału środków finansowych wydatkowanych na poŜyczki oraz zmniejszenie stanu
środków niewydatkowanych na koniec roku,

- przestrzegania obowiązujących zasad dot. uchwalania i realizacji planów
działalności w zakresie terminowości ich sporządzania, dokonywania zmian w
planach, realizacji zadań z list priorytetowych oraz zlecania zadań na zasadzie
wyboru najbardziej korzystnej oferty wykonania,
- ustalenia ogólnych zasad gospodarki finansowej Wojewódzkich Funduszy przez
Ministra OŚZNiL,
- jednoczesnego pełnienia funkcji członków zarządu wojewódzkich funduszy przez
pracowników urzędów wojewódzkich sprawujących funkcje kierownicze oraz przez
wszystkich pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska tych urzędów,
- udziału wojewodów i wicewojewodów w radach nadzorczych wojewódzkich
funduszy.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych funkcjonuje na szczeblu centralnym
i wojewódzkim. Fundusz centralny tworzony jest z 20% dochodów funduszy
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wojewódzkich. Dysponentem Funduszu centralnego jest Minister Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej; Funduszy wojewódzkich - wojewodowie.
Dochody
Dochodami funduszu, są naleŜności i opłaty związane z wyłączeniem gruntów
z produkcji rolnej na inne cele. Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie
kosztów prac związanych z przywracaniem wartości rolniczej gleb, przeciwdziałaniem
erozji gleb, budową i renowacją stawów rybnych, budową i modernizacją dróg na
potrzeby rolnictwa oraz na wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą.
W 1995 r. dochody centralnego FOGR wyniosły 9.003,0 tys.zł i były wyŜsze od
przewidywanych w ustawie budŜetowej na 1995 r. o 5.472,0 tys.zł, tj. o 155,0%.
Wydatki tego Funduszu wyniosły 6.193,0 tys.zł oraz stanowiły 172,0% kwoty
planowanej w ustawie budŜetowej i 63,6% kwoty będącej w dyspozycji Ministerstwa
RiGś. Stan środków centralnego FOGR na koniec 1995 r. wynosił 3.535,0 tys.zł,
w tym środki pienięŜne zgromadzone na rachunku w NBP O/O Warszawa stanowiły
105,0 tys.zł (2,9%) i naleŜności - 3.430,0 tys.zł (97,1%).

Wydatki
W przekazanej na Wojewódzki FOGR kwocie środków w wysokości
6.173,0 tys.zł przeznaczono 77,6% na dofinansowanie budowy dróg rolniczych, 18,3%
na prace scaleniowe, 3,0% na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i 1,4% na
dofinansowanie prac badawczo-wdroŜeniowych.
Szczegółowe uwagi o gospodarowaniu środkami Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych zawarte będą w odrębnym opracowaniu1).

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Fundusz dzieli się na fundusz centralny i fundusze wojewódzkie. Fundusz nie
otrzymywał dotacji budŜetowej. NIK w toku kontroli wykonania budŜetu państwa nie
badała planów finansowych funduszy wojewódzkich.
1

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań przez administrację publiczną, Lasy Państwowe oraz
zainteresowane podmioty gospodarcze w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
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Dochody
Dochody Centralnego Funduszu pochodzą z wojewódzkich funduszy
gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości 20% ich rocznych
wpływów wykazywanych w sprawozdaniach Rb-30 o środkach pozabudŜetowych oraz
z działalności dochodowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Dodatkowym źródłem dochodów są odsetki bankowe od środków
pozostających czasowo na koncie bankowym Centralnego Funduszu.
W 1995 r. dochody Centralnego Funduszu wyniosły 6.884,4 tys.zł, tj. 158,5%
kwoty planowanej w ustawie budŜetowej, w tym:
- wpływy z usług (§ 42)
- wpływy ze sprzedaŜy map i innych materiałów (§ 43)
- odsetki bankowe (§ 81)
- przelewy redystrybucyjne 20% z urzędów woj. (§ 96)

364,5 tys.zł
601,9 tys.zł
240,0 tys.zł
5.677,9 tys.zł

Wydatki
Wydatki ogółem Centralnego Funduszu wyniosły 4.950,8 tys.zł i były wyŜsze
od planowanych w ustawie budŜetowej o 14%, a ich struktura kształtowała się
następująco:
- materiały i wyposaŜenie (§ 31)
6,4 tys.zł
- usługi materialne (§ 37)
32,6 tys.zł
- usługi niematerialne (§ 37)
922,8 tys.zł
- dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budŜetowych 1.208,0 tys.zł
i zakładów budŜetowych (§ 72)
- przelewy redystrybucyjne dla wojewódzkich ośrodków
2.781,0 tys.zł
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (§ 96)
Przy dokonywaniu wydatków ze środków Centralnego Funduszu, miały miejsce
przypadki nieprzestrzegania postanowień ustawy o zamówieniach publicznych. Nie
zachowano formy pisemnej w przypadku zawarcia 3 umów na dostawę sprzętu
komputerowego o ogólnej wartości 91.749 zł, mimo Ŝe obowiązek zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności wynikał z art. 74 ust. 1 ww. ustawy. RównieŜ bez
zachowania formy pisemnej zawarto umowę na zakup zestawu komputerowego do
prac graficznych od firmy Berhold i Stempel Sp. z o.o. w Warszawie o wartości 69.152
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zł w trybie "z wolnej ręki", co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 stanowi naruszenie
dyscypliny budŜetowej.
Instrumenty i sprzęt komputerowy zakupione w 1995 r. ze środków Centralnego
Funduszu zostały zainstalowane i są wykorzystywane do pracy w CODGiK. Nie
uruchomiono natomiast nowoczesnych, o duŜej sprawności naświetlarki Hercules
i wywoływarki Multiline 80-RA, których wartość wynosiła 662,1 tys.zł.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację planu finansowego
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnem i Kartograficznym.
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację planu finansowego
tego Funduszu.
Wnioski NIK dotyczyły:
- przestrzegania procedur ustawy o zamówieniach publicznych,
- dokonania kontroli wielkości przekazanych wpłat od urzędów wojewódzkich za
1995 r.,
- doprowadzenia do szybkiego zagospodarowania zakupionego sprzętu
dla
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH1
Dochody
Plan fnansowy Funduszu na 1995 r. przewidywał dochody w wysokości
617.300 tys. zł. Faktycznie osiągnięto wpływy w wysokości 768.154 tys. zł, co
oznacza, Ŝe były one większe o 24,4% od załoŜeń planowych. W porównaniu
z dochodami osiągniętymi w 1994 r. wpływy ubiegłoroczne były natomiast wyŜsze
o 27,6%.
W 1995 r. przewidywano uzyskanie dochodów z tytułu wpłat od zakładów pracy
- na poziomie 584.800 tys. zł (94,7% ogólnych wpływów). Faktycznie dochody z tego
1

Przedmiot działania PFRON określony został ustawą z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. , poz. 201; Nr 80, poz. 350; Nr 110, poz. 472; z
1992 r. Nr 21, poz. 85; z 1993 r. Nr 11, poz. 50; Nr 28, poz. 127; z 1995 r. Nr 1, poz. 1; Nr 5, poz. 25).
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tytułu (694.073 tys. zł) były wyŜsze o 109.273 tys. zł, co oznacza, Ŝe dynamika ich
wzrostu była niŜsza od analogicznej dynamiki wzrostu dochodów ogółem (124,4%).
Mimo zrealizowania - ze znaczną nadwyŜką - planu dochodów, przy jego
konstruowaniu nie uwzględniono wszystkich wierzytelności Funduszu, z tytułu wpłat
od zakładów pracy. Fundusz - podobnie jak i w latach poprzednich - nie dysponuje
pełną informacją, zarówno w zakresie naleŜności PFRON, jak i zadłuŜeń podmiotów
zobowiązanych do wnoszenia wpłat. Ponadto ewidencją naleŜności nie są nadal objęte
zakłady pracy chronionej, wspierane finansowo w róŜnorodnych formach przez
PFRON.
Zarząd Funduszu wydawał decyzje w sprawach umorzeń zaległości, rozkładania
ich na raty, odraczania płatności - wobec jednostek nierozliczonych, bez dostatecznej
wiedzy o ich rzeczywistym stopniu zadłuŜenia. Skutkiem powyŜszej praktyki są
niezgodności danych zawartych w wielu decyzjach - w porównaniu z faktycznym
stanem zadłuŜenia poszczególnych podmiotów.
Zarząd nie wykazywał ponadto naleŜytej dbałości o egzekwowanie
obowiązkowych wpłat na PFRON. Od chwili powołania Funduszu do końca 1995 r.
nie podejmowano skutecznych czynności wobec zakładów pracy, zalegających
z wpłatami, w związku z czym według stanu na koniec 1995 r. ponad 200 podmiotów
gospodarczych miało wobec Funduszu zaległości w kwocie głównej (nie licząc
odsetek) w wysokości powyŜej 300 tys. zł. Suma tych zaległości wynosiła
199,9 mln zł. Spośród wspomnianych dłuŜników zaległości powyŜej 1 mln zł
dotyczyły m.in. 10 podmiotów gospodarczych, które nie wniosły - w całym okresie
działalności Funduszu - Ŝadnych wpłat na PFRON.
W 1995 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie skierowano Ŝadnej sprawy do
egzekucji. Dopiero w 1996 r. podjęto czynności związane z windykacją naleŜności
Funduszu z tytułu zaległych wpłat.
Podstawową

przyczyną

niezadowalającej

efektywności

ustalania

i windykowania naleŜności Funduszu są - zdaniem NIK - wadliwe rozwiązania,
przyjęte w ustawie z dnia 9 maja 1991 r. Przewidują one pełną autonomię Funduszu
w zakresie ewidencjonowania płatników, określania wysokości zobowiązań oraz
kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Oznacza to w praktyce
nałoŜenie na Zarząd i Biuro PFRON zakresu obowiązków, porównywalnego
z zadaniami całego aparatu skarbowego, w zakresie ustalania i egzekwowania
zabowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych. Stwierdzono, Ŝe działania,
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mające na celu ustalenie faktycznego stanu naleŜności PFRON, obejmujące rozliczenie
zakładów pracy za okres od 1991 r., dotyczyły dotychczas około 1/4 ogólnej liczby
podmiotów.
Podstawowe dane, dotyczące wykonania w 1995 r. planu dochodów PFRON
zawarte są w poniŜszej tabeli:

w tys. zł
Lp.

1
1.
1.1
1.2

1.3

Wyszczególnienie

2
Przychody ogółem
z tego :
wpłaty zakładów
pracy
odsetki od nieterminowych wpłat zakładów
pracy
pozostałe /oprocentowanie,
odsetki , dyskonto, inne/

Wykonanie
za 1994 r.
3
601.903

Ustawa Wykonanie
w 1995 r.
budŜet.
1995 r.
4
5
617.300
768.154

546.078

584.800

694.073

127,1

118,7

4.253

2.500

8.273

194,5

330,9

51.572

30.000

65.808

127,6

219,4

5:3

5:4

6
127,6

7
124,4

Wydatki
W 1995 r. nie został w pełni zrealizowany plan wydatków Funduszu
(z planowanych 655.680 tys. zł wykorzystano 548.113 tys. zł, tj. 83,3%).
W porównaniu z 1994 r. wydatki wzrosły o 68.921 tys. zł (14,4%). Niewykonanie
planu wydatków dotyczyło pozycji związanych z finansowaniem ustawowych zadań,
przy jednoczesnym przekroczeniu (o 55,8%) wydatków Biura Funduszu, w tym m.in. o
charakterze administracyjnym.
Większość decyzji przyznających środki na sfinansowanie poszczególnych
zadań została podjęta w II półroczu 1995 r. (proporcje I i II półrocza odpowiednio 27,4% i 72,6%, przy 50% - w IV kawartale 1995 r.). Przyczyniło się to m.in. do
niepełnej realizacji planów wydatków wojewódzkich ośrodków ds. zatrudnienia
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (62,8%). W porównaniu z 1994 r. wydatki
WOZiRON uległy obniŜeniu o 24,1%.W latach 1994-95 udział wydatków
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finansowanych bezpośrednio przez Biuro w ogólnych wydatkach PFRON zwiększył
się z 31,6% do 43,3%. Dane te wskazują, na postępującą centralizację decyzji
finansowych - na szczeblu Zarządu Funduszu, mimo istnienia sieci
wyspecjalizowanych ośrodków (WOZiRON), których zadaniem jest finansowanie
podstawowych celów Funduszu.
Znaczne dysproporcje między planowanymi i wykonanymi wydatkami,
wystąpiły w przypadku zadań: "szkolenie i przekwalifikowanie" oraz "umorzenia
poŜyczek". Przeznaczone na sfinansowanie tych zadań środki wykorzystane zostały
odpowiednio w 2,9% i 14%. Wskazywały one, Ŝe Zarząd Funduszu ustalając projekt
planu finansowego na 1995 r. nie miał wystarczającego rozeznania faktycznych
potrzeb osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.
W ramach zadań, realizowanych bezpośrednio przez Biuro Funduszu,
wydatkowano w 1995 r. 237.040 tys. zł (43,3% wydatków ogółem) na zadania
finansowane w formie dotacji. W przypadku znacznej części przedsięwzięć (71%
wydatków) zostały opracowane - co naleŜy ocenić pozytywnie - zasady przyznawania
środków na: dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych, zaopatrzenie
w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, organizację turnusów rehabilitacyjnych,
utrzymanie zatrudnienia osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jak
równieŜ zadań, określonych w rządowym "Programie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem".

Realizację wydatków prezentują dane zawarte w poniŜszej tabeli:

w tys.zł

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Wydatki ogółem
dotacje w tym :
środki na zadania
realiz. przez
WOZiR

1.
1.1

1995 r.
Wykon.1994
Wg
wykon. w wart.1995
ustawy
5:3
5:4
5:6
budŜet.
3
4
5
6
7
8
9
479.192 655.680 548.113
612.407
114,4
83,6
89,5
460.395 642.380 471.710
588.385
102,5
73,4
80,2
309.066 373.615 234.670
394.986
75,9
62,8
59,4

Wykon.
1994 r.
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1.2

2.
2.1
3.

dofin. organizacji
pozarząd.,jedn.bud
Ŝet.,zakł.pracy
chronionej , osób
fiz.
wydatki bieŜące
/własne/ w tym :
wydatki biura i
oddziałów
Wydatki inwest. w
tym :
wydatki własne

151.329

268.765

237.040

193.398

156,6

88,2

122,6

16.797

13.000

20.250

21.467

120,6

155,8

94,3

16.797

13.000

20.250

21.467

120,6

155,8

94,3

2.000

3.00

-

2.556

x

x

2.000

3.00

2.556

x

x

Dotacje dla organizacji pozarządowych, zakładów pracy i osób fizycznych.
Krytyczne uwagi budził sposób wydatkowania tej części środków, którą
przeznaczono na dofinansowanie zadań, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, jednostki budŜetowe, zakłady pracy - państwowe i prywatne oraz osoby
fizyczne (68.811 tys. zł, tj. 29% ogólnej kwoty udzielonych dotacji).
Wydatkowanie środków PFRON w formie dotacji odbywało się (co było
przedmiotem uwag NIK takŜe w latach poprzednich) - w oparciu o bieŜące decyzje
Zarządu, a nie na podstawie jednolitych zasad postępowania.
Zarząd nie opracował kierunków działania, uwzględniających zadania priorytetowe,
zasad gwarantujących podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie równą
dostępność do środków PFRON, a takŜe zasad przydzielania tych środków,
z uwzględnieniem procedur zapewniających najbardziej efektywne ich wykorzystanie.
M.in. nie określono rodzaju i zakresu zadań oraz kosztów, które mogły być przyjęte do
finansowania. Nie ustalono takŜe wykazu sprzętu, którego zakup mógł być
sfinansowany ze środków Funduszu. Nie zostały równieŜ określone zasady realizacji
zadań przez jednostki korzystające z dotacji.
Tym samym Zarząd Funduszu nie wykonał postanowień uchwały nr 6/95 Rady
Nadzorczej z dnia 27 marca 1995 r., na mocy której został zobowiązany do określenia
zarówno trybu składania wniosków, jak i zasad przyznawania dotacji.
Dystrybucja środków PFRON dokonywana była bez tych uregulowań. Skutkiem
nieokreślenia zasad i trybu przyznawania dotacji była uznaniowość decyzji
i preferencyjne traktowanie części wnioskodawców.
Stwierdzono przy tym występowanie nierzetelności w ewidencjonowaniu
decyzji, dotyczących dofinansowania osób fizycznych. Na 96 wniosków przyjętych do
realizacji w 1995 r., w 25 przypadkach nie określono wysokości przyznanej dotacji,
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w 27 - nie odnotowano wysokości wypłaconej kwoty. W 8 przypadkach nie
odnotowano daty złoŜenia wniosku.
Jako niezadowalający - w dalszym ciągu - naleŜy ocenić system kontroli
i nadzoru nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe. Nie
egzekwowano bowiem - od finansowanych jednostek - obowiązku przedstawiania
rozliczeń dotacji, aby umoŜliwić zarówno merytoryczną ocenę prawidłowości
wykonania zadań, jak i ich ocenę - z punktu widzenia racjonalnego (gospodarnego)
wydatkowania środków. Mimo, Ŝe w 1995 r. podjęto próbę wprowadzenia do systemu
komputerowego wszystkich danych, dotyczących decyzji podjętych w 1995 r.
i w latach poprzednich, to nadal Biuro PFRON nie było w stanie przedstawić
kompletnych danych, dotyczących ogólnej kwoty nie rozliczonych lub nie
wykorzystanych dotacji. Skutkiem tego było podjęcie przez Zarząd decyzji
przyznających w 1995 r. dotacje tym spośród organizacji pozarządowych, które nie
przedstawiły wymaganych rozliczeń dotacji, przekazanych im w roku poprzednim.
W 1995 r. Zarząd podjął decyzję o sfinansowaniu zadań, obejmujących m.in.
koszty działalności bieŜącej, 5 stowarzyszeń, wydatkując na ten cel 6.533,4 tys. zł,
czyli 20,7% ogólnej kwoty dotacji, przeznaczonej dla tego rodzaju organizacji, tj. nie
na cele bezpośrednio związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez zakłady pracy chronionej.
W 1995 r. Zarząd Funduszu podjął decyzje o przyznaniu poŜyczek na łączną
kwotę 56.207,8 tys. zł. Większość środków (86,4%) przeznaczono na pomoc dla
zakładów pracy chronionej. Pozostałe środki (13,5%) rozdysponowano realizując
decyzje podjęte w 1994 r., w związku z akcją p.n. "Premia dla aktywnych". Decyzje
o udzieleniu poŜyczek (123) w 42% przypadków dotyczyły jednostek, które korzystały
juŜ z tej formy pomocy. Wysokość przeciętnej poŜyczki kształtowała się na poziomie
456,3 tys. zł i była wyŜsza - w porównaniu z 1994 r. - o 14,8%.
Zarząd Funduszu nie przestrzegał uchwały nr 13/95 Rady Nadzorczej z dnia
26 kwietnia 1995 r., określającej kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych
w formie poŜyczek dla zakładów pracy chronionej. Nie poinformowano np. Rady,
mimo określonego w uchwale obowiązku, o wszystkich przypadkach przyznania
wnioskodawcom poŜyczek, przekraczających kwotę 1.500 tys. zł. Nie dysponował
równieŜ - we wszystkich zbadanych przypadkach - pełną informacją o uregulowaniu
przez potencjalnych poŜyczkobiorców wymagalnych zobowiązań finansowych wobec
Funduszu, mimo iŜ był to jeden z warunków przyznania poŜyczki.
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W ocenie NIK jako niecelowe naleŜy potraktować angaŜowanie środków
PFRON w przedsięwzięcia gospodarcze, w przypadku których kondycja ekonomicznofinansowa realizujących je podmiotów nie dawała dostatecznej rękojmi utrzymania
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a tym bardziej nie gwarantowała zwrotu
zaangaŜowanych w te przedsięwzięcia środków. Jako niecelową naleŜy równieŜ ocenić
stosowaną w latach poprzednich - praktykę finansowania z tzw. nadwyŜki poŜyczek
dla zakładów pracy chronionej, przy równoczesnym ograniczaniu puli środków na
organizację miejsc pracy - na zasadach i wysokości ustalonych w art. 26 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 9 maja 1991 r.
W zawartych w 1995 r. porozumieniach z bankami w sprawie obsługi
udzielonych poŜyczek oraz w zakresach zadań poszczególnych jednostek
organizacyjnych Biura Funduszu nie zostały uwzględnione obowiązki z zakresu
prowadzenia ewentualnych czynności windykacyjnych, w przypadku niewywiązywania
się poŜyczkobiorców z zawartych umów, co świadczyło o nienaleŜytym
zabezpieczeniu interesów Funduszu. W 1995 r. Zarząd nadal nie dysponował pełną
informacją o wywiązywaniu się poszczególnych poŜyczkobiorców z zawartych umów,
jak równieŜ o kwotach zaległych spłat rat kapitałowych i odsetek. Nie podejmował
takŜe działań w stosunku do poŜyczkobiorców wykazanych w sprawozdaniach BIG
S.A., nie regulujących zobowiązań z tytułu poŜyczek udzielonych w okresie do 1994 r.
Po przejęciu dokumentacji z "Agrobanku", w związku z jego upadłością,
wywiązywanie się poŜyczkobiorców z zawartych umów kredytowych, w tym spłacanie
rat kapitałowych i odsetek, pozostawało poza jakąkolwiek kontrolą (odbywało się na
zasadzie dobrej woli poŜyczkobiorców).
Zarząd Funduszu nie egzekwował ponadto od banków, którym powierzono
w 1995 r. obowiązki z zakresu obsługi udzielonych poŜyczek - informacji
o uruchomionych środkach i wpływach z tytułu spłacanych odsetek, mimo iŜ banki te
były zobowiązane do comiesięcznego przedstawiania takich informacji.
Zarząd Funduszu - upowaŜniony uchwałą Rady Nadzorczej - udzielał poręczeń
kredytów bankowych, zaciąganych przez zakłady pracy chronionej. Nie określone
zostały jednak szczegółowe zasady i warunki udzielania tych poręczeń.
W Biurze PFRON nie prowadzono rejestru jednostek, którym poręczenia
zostały udzielone oraz kwot poręczeń. Informacje o jednostkach, którym udzielono
poręczeń oraz ich kwotach, uzyskiwane były głównie na podstawie wezwań do zapłaty
- w związku z niewywiązywaniem się przez poszczególne zakłady pracy chronionej
z gwarantowanych przez PFRON zobowiązań.
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Ze sporządzonego przez Biuro (w czasie kontroli - na wniosek NIK) niepełnego
zestawienia wynika, Ŝe ze środków Funduszu wypłacono z tego tytułu 2.855,3 tys. zł,
w tym 1.950,9 tys. zł (68,3%) wypłacono w związku z realizacją poręczeń udzielonych
w 1995 r. Wspomniana kwota poręczeń moŜe być wyŜsza, lecz w chwili zakończenia
kontroli brak było wystarczających przesłanek do ostatecznego jej oszacowania.
Zdaniem NIK, brak wiedzy o stanie zobowiązań Funduszu z tytułu udzielonych
poręczeń uzasadnia zarzut nierzetelności i niegospodarności w działaniu Biura
PFRON.
Opracowane przez Zarząd (w listopadzie 1995 r.) zasady i procedury
restrukturyzacji zakładów pracy chronionej, w związku z wprowadzoną nowelizacją
ustawy z dnia 9 maja 1991 r., umoŜliwiającą ich dofinansowanie - w celu utrzymania
istniejących, a zagroŜonych likwidacją miejsc pracy - wykraczały poza zakres
uprawnień Zarządu, określonych przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza wprowadziła (w październiku 1995 r.) wymóg rozpoczęcia
wdraŜania programu restrukturyzacyjnego przez zakład zagroŜony likwidacją w terminie do sześciu miesięcy, licząc od dnia otrzymania dofinansowania. Zarząd
wprowadził natomiast zasadę, zgodnie z którą przewidziany do wdroŜenia program
restrukturyzacyjny opracowywany jest przez firmy konsultingowe wskazane przez
Zarząd i na koszt PFRON. Przewidziano takŜe moŜliwość przyznania dofinansowania
zaliczkowo - "w szczególnie uzasadnionych przypadkach". W 1995 r.
dofinansowaniem objętych zostało 26 podmiotów gospodarczych - na łączną kwotę
12.420,7 tys. zł, celem utrzymania ok. 2.100 miejsc pracy.
Tylko w jednym przypadku decyzja o przyznaniu dofinansowania dotyczyła
zakładu, który dotychczas nie korzystał ze środków PFRON. Pozostałe podmioty
korzystały z pomocy PFRON, zarówno w formie wielokrotnych poŜyczek, które

w większości przypadków nie były spłacane, jak równieŜ w formie dotacji.
Stwierdzono, Ŝe dofinansowanie przyznano takŜe wnioskodawcom nierzetelnie
wywiązującym się z zawartych - w latach poprzednich - umów o poŜyczki, w zakresie
ich zabezpieczenia. Przy podejmowaniu decyzji o zaliczkowej formie dofinansowania,
Zarząd nie respektował postanowień własnej uchwały, w myśl której środki te
przeznaczane są na uzupełnienie bieŜącego kapitału obrotowego i spłatę zobowiązań.
Brak spójnych reguł postępowania sprzyjał podejmowaniu błędnych decyzji
w sprawach dotyczących złoŜonych wniosków o przyznanie dofinansowania.
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Podejmując decyzje o przyznaniu dofinansowania, Zarząd Funduszu nie dokonywał
równocześnie oceny wywiązania się przez wnioskodawców z określonego w art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. obowiązku utrzymania - przez okres 3 lat - nowych
miejsc pracy, w związku z przyznaną ze środków PFRON refundacją kosztów ich
utworzenia.
Jako niecelową i niegospodarną, zdaniem NIK, naleŜy ocenić praktykę
przyznawania podmiotom gospodarczym dotacji, przeznaczonych na zakup
nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, szczególnie
w przypadkach, w których pomoc udzielana w tej formie słuŜyć miała utrzymaniu
zagroŜonych likwidacją miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Finansowanie ze
środków PFRON zakupu nieruchomości przez podmioty, które utraciły zdolność
kredytową, trudno bowiem uznać za racjonalne działanie, rokujące nadzieję na szybką
poprawę sytuacji ekonomicznej tych podmiotów. Wydatki na zakup nieruchomości
dotyczyły głównie jednostek gospodarczych Polskiego Związku Niewidomych.
Wydatki na zadania realizowane przez wojewódzkie ośrodki ds. zatrudnienia
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wśród wydatków na realizację ustawowych zadań przez wojewódzkie ośrodki
ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (234.670 tys. zł), główną
pozycję stanowiły środki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, na które
łącznie z dofinansowaniem wynagrodzeń i składek ZUS wydatkowano w 1995 r. 71%
ogółu przekazanych środków. W strukturze wydatków w duŜo mniejszym stopniu
uwzględniono środki na realizację pozostałych zadań, tj. m.in. na: organizowanie
warsztatów terapii zajęciowej (15%); likwidację barier architektonicznych (12,1%);
szkolenie i przekwalifikowanie (0,2%).
Z przewidzianych w 1995 r. środków (120.000 tys. zł) na utworzenie 15 tys.
nowych miejsc pracy, WOZiRON-y wydatkowały 76,6% tej kwoty, refundując koszty
ok. 10 tys. miejsc.
Wykorzystanie środków na ten cel przez poszczególne ośrodki kształtowało się na
poziomie od 19,8% w Krakowie do 488,3% - w ŁomŜy. Roczny plan wydatków
przekroczyło 16 WOZiRON-ów, natomiast tylko 10 wykorzystało środki na poziomie
50% załoŜeń planowych. Średni koszt utworzenia 1 miejsca wyniósł 9,3 tys. zł i był
o 4.9% wyŜszy, aniŜeli w 1994 r., natomiast w poszczególnych WOZiRON-ach
oscylował w granicach od 5,7 tys. zł w Krakowie do 15,8 tys. zł - w ŁomŜy.
Relatywnie niskie wykonanie planu tworzenia nowych miejsc pracy było m.in.
skutkiem wprowadzenia w Ŝycie, opracowanych przez Pełnomocnika ds. Osób
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Niepełnosprawnych, "Zasad realizacji zwrotu kosztów ze środków PFRON" z tytułu:
organizacji nowych miejsc pracy, przystosowania miejsc istniejących - do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wypłaty wynagrodzeń osobom niepełnosprawnym,
skierowanym jako bezrobotni na nowo utworzone miejsca pracy. "Zasady" zawęziły
krąg podmiotów, uprawnionych do korzystania z refundacji kosztów, do zakładów
zatrudniających powyŜej 50 osób (etatów) i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%.
Dostrzegając negatywne skutki, jakie spowodowało wprowadzenie "Zasad",
dokonano zmian (w październiku 1995 r.), polegających na odstąpieniu od 6% progu
zatrudnienia. W dalszym ciągu utrzymano jednak, określone w "Zasadach", tzw.
"Kryteria doboru zakładów pracy, zainteresowanych w tworzeniu nowych miejsc
pracy", które faktycznie ograniczyły dostęp do środków PFRON zakładom
zatrudniającym poniŜej 50 osób (etatów). Ponadto zaleceniami Biura Pełnomocnika
ograniczono kwotę refundacji za utworzenie 1 miejsca pracy - do 8 tys. zł, jakkolwiek
art. 26 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. stanowi, Ŝe kwota ta wynosi do 30 krotności
miesięcznego, przeciętnego wynagrodzenia. Przy tak niskiej refundacji
zainteresowanie tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze strony
potencjalnych pracodawców było relatywnie mniejsze.
Uwzględniając fakt, iŜ ustawa z dnia 9 maja 1991 r. nie przewiduje Ŝadnych
ograniczeń o charakterze podmiotowym - w dostępie do środków Funduszu,
przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy, zasady te powinny odwoływać się
do kryteriów o charakterze przedmiotowym, przy czym podstawowym kryterium w ocenie NIK - powinno być efektywne wykorzystanie środków Funduszu w celu
zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pomocnicze kryteria powinny np.
dotyczyć kondycji ekonomiczno-finansowej zakładu, warunków socjalnych,
przewidywanego charakteru pracy, proponowanego zabezpieczenia itp.
W sytuacji niepełnego zagospodarowania środków, jako niecelową naleŜy
ocenić decyzję Zarządu Funduszu o zwiększeniu (w IV kwartale 1995 r.) z podziału
tzw. nadwyŜki za 1994 r., puli środków dla WOZiRON - o 37.100 tys. zł
(zagospodarowana została ona w 10,4%).
Krytycznie naleŜy ocenić funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli w zakresie
utrzymania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach, którym
zrefundowano koszty utworzenia tych stanowisk.
Np. WOZiRON we Wrocławiu przeprowadził w ciągu całego 1995 r. 8 kontroli,
mających na celu sprawdzenie dotrzymania przez pracodawców warunków umów,
dotyczących utrzymania miejsc pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, zaś
WOZiRON w Warszawie objął w 1995 r. kontrolą utrzymanie stanowisk pracy
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w ramach 6 porozumień, podpisanych w latach 1992-94, przy ogółem 463 zawartych w
tym okresie umowach.
Nie wszystkie WOZiRON-y podejmowały działania, w celu wyegzekwowania
środków PFRON od pracodawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zatrudniania
osób niepełnosprawnych przez okres 3 lat (sytuację tego rodzaju stwierdzono
w WOZiRON w Białej Podlaskiej i Radomiu).
Prowadzona przez WOZiRON działalność informacyjna nie była - zdaniem
NIK - na tyle skuteczna, by zwiększyć zainteresowanie podmiotów gospodarczych czy
teŜ osób fizycznych - tworzeniem nowych miejsc pracy.
W ramach pozostałych wydatków na warsztaty terapii zajęciowej wydatkowano
35.337 tys. zł (88,3% wielkości planowanych), tj. utworzono w 1995 r. 66 nowych wtz
oraz finansowano utrzymanie 206 warsztatów, w których uczestniczyło ponad 5,4 tys.
osób. Średni roczny koszt działalności wtz wyniósł 6.519 zł - w przeliczeniu na
1 uczestnika (od 2.482 zł w woj. nowosądeckim do 16.110 zł - w woj. łomŜyńskim).
Przeciętny koszt działalności 1 wtz wyniósł - w skali kraju - 170,9 tys. zł (od
47,1 tys. zł w woj. gdańskim do 306,9 tys. zł - w woj. włocławskim).
Na zadania, mające na celu likwidację barier architektonicznych przewidziano
w 1995 r. wydatki w wysokości 33,8 mln zł, czyli niŜsze o 60% od wykonania
w 1994 r. (80,1 mln zł); wykorzystano natomiast 28,5 mln zł (84,2% załoŜeń
planowych). W poszczególnych województwach wykorzystanie środków na ten cel
wynosiło od 16,7% w woj. bielskopodlaskim do 100,6% - w woj. olsztyńskim,
a największe wydatki na likwidację barier poniesiono w woj. katowickim 9.116,4 tys. zł, co stanowiło 32% całkowitych nakładów.
Ograniczenia w realizacji zadań - w świele ustaleń kontroli - wynikały m.in.
z limitowania środków dla WOZiRON-ów. Limit na I kwartał 1995 r. nie uwzględniał
potrzeb finansowych, związanych z realizacją zadań kontynuowanych, w ramach
zobowiązań podjętych w poprzednich okresach.
Na zakres prowadzonych szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych
wpływ miało znowelizowanie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
która zmieniła status osoby bezrobotnej.
Z zarejestrowanych na początku 1995 r. ponad 70 tys. osób niepełnosprawnych
w rejonowych urzędach pracy - ok. 40 tys. (57,1%) nie mogło korzystać z tych szkoleń,
ze względu na posiadane uprawnienia do świadczeń rentowych. W celu zwiększenia
szans tych osób - co naleŜy pozytywnie podkreślić - opracowano we wrześniu
i rozpoczęto realizację (w październiku 1995 r.) - programu p.n. "Wspieranie
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aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych". W szkoleniach organizowanych
w ramach tego programu udział wzięło - do końca 1995 r. - 1.229 osób, tj. więcej,
aniŜeli łącznie przez okres 10 miesięcy, licząc od początku 1995 r.
Brak wystarczającego rozeznania na etapie sporządzania planu spowodował jednak, Ŝe
z przewidzianych 18.000 tys. zł wykorzystano zaledwie 528 tys. zł (2,9%), obejmując
szkoleniem - w ciągu całego roku - 1674 osoby niepełnosprawne (od 1 osoby
w WOZiRON w Lesznie do 252 osób - w Warszawie). Średni koszt szkolenia 1 osoby
kształtował się od 18 zł w woj. płockim do 3 tys. zł - w woj. skierniewickim.
Jedynie w około 50% wykorzystane zostały środki przeznaczone na poŜyczki
dla osób niepełnosprawnych, podejmujących działalność gospodarczą. W 1995 r.
przyznano poŜyczki 1.081 osobom, na łączną kwotę 13.837 tys. zł, co stanowiło 55,3%
załoŜeń planowych. NajniŜszą średnią poŜyczkę wypłacono w WOZiRON w Tarnowie
- 7,2 tys. zł, najwyŜszą w WOZiRON w Łodzi - 15 tys. zł. Najwięcej poŜyczek
udzielono w WOZiRON w Warszawie - 75, najmniej (po 2 poŜyczki) - w Opolu i
ŁomŜy. Jednocześnie w 1995 r. umorzono część poŜyczek (udzielonych 1.116
osobom) - w kwocie 3.512 tys. zł.
Wydatki Biura i oddziałów terenowych.
Plan

wydatków bieŜących Biura Funduszu na 1995 r. (13.000 tys. zł)
zrealizowany został na poziomie 20.250 tys. zł, co oznacza, Ŝe został przekroczony
o 7.250 tys. zł (55,8%). Podstawową przyczyną tego stanu było zwiększenie, w ciągu
1995 r., stanu zatrudnienia o 203 osoby, tj. o 102%, w porównaniu z rokiem
poprzednim, bez uwzględnienia skutków finansowych tych decyzji na etapie
sporządzania projektu planu finansowego na 1995 r.
Niektóre wydatki Biura, związane ze zlecaniem wykonania usług na rzecz
Funduszu - wskazywały na niegospodarne wydatkowanie środków PFRON.

Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego
PFRON w 1995 r.
Podział środków, przeznaczonych na tworzenie nowych, ewentualnie
przystosowanie dotychczasowych miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
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odbywał się często w sposób arbitralny i nieracjonalny z naruszeniem ustawowej
zasady równego dostępu do środków Funduszu.
Wykorzystywanie środków PFRON, w celu podtrzymywania słabych ekonomicznie
przedsiębiorstw, tylko z pozoru słuŜyło ratowaniu miejsc pracy, faktycznie zaś
odraczało upadłość.
Praktyka zarządzania Funduszem wskazuje na nieprzestrzeganie zasady
kolegialnego podejmowania uchwał Zarządu, pomijanie przy wydawaniu decyzji opinii
specjalistów i banków, preferowanie określonych środowisk osób niepełnosprawnych.
W świetle wyników kontroli wykonania budŜetu PFRON za 1995 r., jak
równieŜ na podstawie ustaleń kontroli z lat poprzednich, stwierdzić naleŜy, Ŝe
nieprawidłowościom w gospodarowaniu środkami Funduszu sprzyjają niejasne
i niespójne przepisy ustawy
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Zdaniem NIK - dla zapobieŜenia tego typu praktykom w przyszłości - w nowej
ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych naleŜy
uwzględnić zmiany, polegające na wprowadzeniu ściśle określonej procedury
postępowania w sprawach zarządzania środkami Funduszu, m.in. w celu ustanowienia
gwarancji równości, bezstronności i kontroli instancyjnej decyzji.
NiezaleŜnie od sygnalizowania potrzeby dokonania zmian w przepisach prawa,
Zarządowi PFRON przedstawione zostały wnioski pokontrolne, z których większość
jest zbieŜna z wnioskami, przedstawionymi w latach ubiegłych. NIK wniosła o:
- podjęcie skutecznych działań, prowadzących do całkowitego rozliczenia podmiotów
gospodarczych, zobowiązanych ustawowo do wnoszenia wpłat na PFRON, w tym
zakładów pracy chronionej;
- prowadzenie systematycznych działań windykacyjnych, mających na celu
wyegzekwowanie wierzytelności PFRON, z tytułu naleŜnych wpłat oraz
udzielonych poŜyczek beneficjentom Funduszu;
- podjęcie zdecydowanych działań, w celu wyegzekwowania zwrotu nie rozliczonych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, a takŜe egzekwowanie
pozostałych zobowiązań wynikających z zawartych umów;
- określenie rodzaju i zakresu zadań, moŜliwych do sfinansowania ze środków
Funduszu, jak równieŜ kryteriów wyboru poszczególnych przedsięwzięć w ramach
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tych zadań - m.in. w celu ograniczenia elementu uznaniowości w podejmowanych
decyzjach;
- określenie zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym ze środków
Funduszu,
- uwzględnianie w procesie przygotowania decyzji o przyznaniu środków Funduszu
wnioskodawcom juŜ korzystającym z dotacji lub poŜyczek, oceny efektywności
i rzetelności rozliczeń z otrzymanej uprzednio z PFRON pomocy finansowej;
- wdroŜenie do praktyki funkcjonowania PFRON wewnętrznego systemu,
zapewniającego pełną informację o wszystkich formach finansowania
poszczególnych wnioskodawców;
- wprowadzenie rejestru udzielonych dotychczas przez Fundusz poręczeń kredytów
bankowych, zaciągniętych przez podmioty gospodarcze oraz odstąpienie od
dalszego ich udzielania.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Dochody
Dochody Funduszu w 1995 r. wyniosły 189.456,4 tys.zł i były niŜsze od
określonych w ustawie budŜetowej o 20,1% i od osiągniętych w roku 1994 o 11,6%.
Podstawowymi źródłami dochodów były składki pracodawców, które wyniosły
136.566,1 tys.zł, co stanowi 72,1% ogółu dochodów Funduszu, oraz odsetki od lokat
w kwocie 42.196,2 tys.zł (22,3% dochodów Funduszu). Osiągnięte dochody ze składki
pracodawców były niŜsze od planu wg ustawy budŜetowej o 39,6%, a uzyskane odsetki
od lokat były 8-krotnie wyŜsze od planowanych. Tak znaczne rozbieŜności pomiędzy
wskaźnikami planowanymi a wykonanymi były w większości skutkiem zmiany w
ciągu roku przepisów prawa w odniesieniu do zakresu przedmiotowych świadczeń,
uprawnionych podmiotów i korekty wskaźnika składki, ale teŜ skutkiem wadliwego
szacowania potrzeb na te świadczenia wynikającego z niepełnego rozpoznania potrzeb
rynku pracy i moŜliwości organizacyjnych ich zaspokojenia.
NaleŜności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na koniec
1995 r. z tytułu wypłaconych świadczeń ustawowych zwiększyły się 5-krotnie
w stosunku do stanu z początku roku i osiągnęły kwotę 53.230 tys.zł. Przyczyny tego
wzrostu tkwią w zwiększonych, w stosunku do 1994 r. wypłatach świadczeń i niskiej
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windykacji naleŜności. W 1995 r. odzyskano w tym trybie kwotę 3,9 mln zł, tj. 6,7%
łącznej kwoty naleŜności.
Wydatki
Wydatki Funduszu w 1995 r. wyniosły 50.122,9 tys.zł i były niŜsze
od planowanych o 78,5%, a ponad czterokrotnie wyŜsze od wykonanych
w 1994 r. Wypłacone w 1995 r. świadczenia z Funduszu na rzecz ludności w kwocie
48.543,1 tys.zł stanowiły 96,8% ogółu wydatków Funduszu, w tym:
jednorazowe świadczenia dla osób uprawnionych
gwarantowane wynagrodzenia za pracę
jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków
i chorób zawodowych
pozostałe świadczenia

7.378,4 tys.zł
11.779,3 tys.zł
347 tys.zł
29.038,4 tys.zł

Inne wydatki w kwocie ogółem 1.547,1 tys.zł obejmowały koszty obsługi Funduszu
w wysokości 110,4 tys.zł oraz świadczenia dla emerytów i rencistów w wysokości
1.436,7 tys.zł.
Kontrola stwierdziła naruszenie przepisów zarządzenia nr 2 Ministra Finansów
z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości
budŜetowej1, polegające na zaniechaniu sporządzania sprawozdania Rb-30 o
dochodach i wydatkach Funduszu, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo
budŜetowe stanowi naruszenie dyscypliny budŜetowej.
W okresie 1995 r. Krajowy Urząd Pracy (KUP) wykonał tylko jedną kontrolę
prawidłowości gospodarowania Funduszem. W sytuacji szybkiego przyrostu wypłat
oraz zwiększających się naleŜności działania te naleŜy uznać za niewystarczające.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację planu finansowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Niepokojącym
zjawiskiem był wzrosł nie wyegzekwowanych naleŜności Funduszu.

NIK wniosła o:

1

Zarządzenie nr 2 Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania
sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Min.Fin. Nr 2, poz. 7; z 1993 r. Nr 15, poz. 69).
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- zwiększenie nadzoru nad windykacją naleŜności Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych prowadzoną przez Pełnomocników Funduszu dyrektorów WUP,
- przestrzeganie obowiązku sporządzania sprawozdania Rb-30 o dochodach
i wydatkach Funduszu zgodnie z wyŜej cytowanym zarządzeniem Nr 2 Ministra
Finansów z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania
sprawozdawczości budŜetowej.

FUNDUSZE KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Dochody
Dochody FER (w ujęciu kasowym) w 1995 r. wynosiły 6.497.995 tys.zł tj.
98,9% planu rocznego po zmianach i były o 29,3% wyŜsze, niŜ w roku 1994.
Podstawowym źródłem finansowania FER była dotacja z budŜetu państwa, która
stanowiła kwotę 6.101.629 tys.zł tj. 96,5% w stosunku do ustawy budŜetowej a 99,0%
planu po zmianach (29,2% więcej niŜ w 1994 r.). Ponadto FER otrzymał refundację
z ZUS na kwotę 1.430.994 tys.zł za obsługę tzw. świadczeń zbiegowych.
Składki od rolników stanowiły 6,0% dochodów FER (391.356 tys.zł) i były
o 8,1% niŜsze, niŜ planowano a o 31,5% wyŜsze, niŜ w 1994 r. Oznacza to, Ŝe
nastąpiła niewielka tendencja poprawy struktury dochodów FER, w porównaniu do
1994 r., poniewaŜ dotacja była o 0,1% niŜsza, a wzrósł o 0,1% udział składek od
rolników. Nastąpiła teŜ poprawa wskaźnika ściągalności składek, który wyniósł 91,2%
tj. o 1,7% więcej, niŜ w 1994 r. przy jednoczesnym wzroście składki z 52,80 zł do
70,00 zł tj. o 34,1%. W badanym okresie zmniejszyła się o 7,7% liczba dłuŜników tj.
z 585.802 do 540.837 osób. Wzrosło jednak o 40,2% zadłuŜenie rolników. Na dzień
31.12.1995 r. wynosiło ono 193.904,2 tys.zł. Wzrost zadłuŜenia spowodowany był
przede wszystkim wzrostem wysokości składek i zbyt małą efektywnością
egzekwowania naleŜności. W 1995 r. skierowano do egzekucji 3.897 tytułów
wykonawczych na kwotę 1.960 tys.zł tj. ponad dwukrotnie więcej tytułów i na kwotę
ponad trzykrotnie wyŜszą, niŜ w roku 1994. Jednak kwota zrealizowanych tytułów
wykonawczych zmniejszyła się o 6,3% i wynosiła 787,7 tys.zł. Ponadto kontrola
wykazała prawie 3-krotny wzrost umorzeń naleŜności (w porównaniu do 1994 r.)
zadłuŜonym rolnikom. Wartość umorzonych naleŜności w 1995 r. osiągnęła kwotę
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2.915,8 tys.zł. Wzrosła takŜe (o 69,8%) kwota naleŜności z tytułu zawarcia układów
ratalnych. Na koniec 1994 r. naleŜności te wynosiły 28.021,8 tys.zł i osiągnęły kwotę
47.590,9 tys.zł na koniec 1995 r. Zmniejszyła się natomiast kwota naleŜności
odroczonych o 11,6% tj. z 556,3 tys.zł do 491,9 tys.zł.
Wydatki
Wydatki FER w 1995 r. (bez świadczeń zbiegowych) wyniosły 6.483.184 tys.zł
tj. 99,0% rocznego planu po zmianach i były o 29,3% wyŜsze, niŜ w roku
1994. Główną pozycję wydatków FER stanowiły, wypłaty emerytur i rent dla rolników
(6.172.688 tys.zł) tj. 99,5% planu po zmianach (o 33,7% więcej, niŜ w 1994 r.). Z FER
wydatkowano kwotę 185.000 tys.zł na fundusz administracyjny - ustawowy odpis. W
1995 r. wzrosła o 32,3% przeciętna kwota świadczenia emerytalno-rentowego dla
rolników z 257,68 zł (w grudniu 1994 r.) do 341,01 zł na koniec 1995 r.
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Dochody
Dochody FPR w 1995 r. wyniosły 15.753,4 tys. zł czyli zgodnie z planem. Były
one o 1,2% wyŜsze, niŜ w 1994 r. Największą kwotę w dochodach FPR, 14.000 tys. zł,
stanowiła dotacja budŜetowa (88,9%). Udział dotacji był o 14,8% wyŜszy, niŜ w 1994r.
Pozostałe dochody stanowiły ustawowy 1% odpis od planowanych wydatków
funduszu składkowego. Stanowiło to kwotę w wys. 1.753,2 tys. zł (w 1994 r. - 1.487,0
tys. zł). FPR dysponował takŜe pozostałymi z 1994 r. środkami w kwocie 1.687,6 tys.
zł. Ponadto w 1995 r. FPR otrzymał dotację (287,6 tys. zł) z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja ta przeznaczona była na wyposaŜenie
gabinetów rehabilitacji w wiejskich ośrodkach zdrowia i organizację turnusów
rehabilitacyjnych dla dzieci rolników. PowyŜszej kwoty nie wyspecyfikowano w
Ŝadnej sprawozdawczości, natomiast w bilansie Kasy środki te ujęto w zobowiązaniach
i środkach pienięŜnych.
Wydatki
Wydatki FPR w 1995 r. wyniosły 17.428,1 tys. zł i przekroczyły o 1,2%
załoŜenia planowane. Wydatki te były o 11,0% wyŜsze, niŜ w 1994 r. Na rehabilitację
leczniczą rolników wydatkowano 9.088,9 tys. zł (52,1% wydatków funduszu).
W 1994 r. na ten cel wydatkowano 4.808,0 tys. zł. Liczba rehabilitowanych rolników
wynosiła 9.523 osoby, z tego 5.684 korzystały z centrów rehabilitacji rolników
(dwukrotnie więcej niŜ w 1994 r.).
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W 1995 r. Kasa dysponowała czterema, o wysokim standardzie, centrami
rehabilitacji rolników, w których wykorzystanie miejsc dla potrzeb rolników wynosiło
82%. W badanym okresie trwały prace adaptacyjno-remontowe nad uruchomieniem 3
następnych. Zdaniem NIK, niecelowym jest ponoszenie wysokich kosztów
niewspółmiernych do ilości uzyskanych miejsc, przy tworzeniu nowych ośrodków.
W zakupionym w 1993 r. zespole pałacowym w Teresinie zaplanowano nakłady
inwestycyjne w wysokości 8.741,9 tys. zł z czego do końca 1995 r. zrealizowano
4.448,1 tys. zł. Natomiast obiekt ten ma zapewnić tylko 30 miejsc rehabilitacyjnych.
Funkcjonowanie KRUS
W 1995r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmowała swą
działalnością ponad 1,4 mln ubezpieczonych rolników, około 1,3 mln płatników
składek oraz ponad 2 mln świadczeniobiorców. Obsługę wg stanu na koniec 1995 r.
wykonywały 264 jednostki organizacyjne th. Centrala Kasy, 49 oddziałów
regionalnych i 214 placówek terenowych. Ponadto dla potrzeb rolników utworzono 4
centra rehabilitacyjne, w tym 1 oddane do uŜytkowania w 1995 r. w SZklarskiej
Porębie. Realizowano teŜ inwestycje dla uruchomienia 3 kolejnych tego rodzaju
obiektów w Teresienie, Kołobrzegu i Świnoujściu.
Na koniec 1995 r. stan zatrudnienia w Kasie wynosił 5.845 pracowników i był
o 0,1% niŜszy od ustalonego w ustawie budŜetowej. Kwota wynagrodzeń osobowych
wynosiła 38.502 tys. zł i była o 18,8% wyŜsza od zaplnowanej w ustawie budŜetowej.
Nie przekroczono wysokości wynagrodzeń określonych w ustawie budŜetowej po
zmianach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów w zakresie zatrudnienia
w państwowej sferze budŜetowej. W porównaniu do roku 1994 zatrudnienie było
wyŜsze o 6,2%, a kwota wynagrodzeń o 45,4%.
W 1995 r., Kasa wykonywała swoje zadania głównie przy pomocy dotacji
z budŜetu państwa. Ustawą budŜetową na 1995 r. przeznaczono dla Kasy dotację
z budŜetu państwa w wysokości 6.340.000,0 tys. zł na fundusz emerytalno-rentowy
(FER) i 14.000,0 tys. zł na fundusz prewencji i rehabilitacji (FPR). Ponadto
zaplanowano ustawowy odpis z FER w wysokości 185.000 tys. na fundusz
administracyjny (FA).
W dniu 19.06.1995 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej
zatwierdził sporządzony przez Kasę dokument pn. "Projekt budŜetu i planów
finansowych Kasy na rok 1995", w którym ujęto powyŜsze kwoty dotacji na FER, FPR
i FA zgodnie z zapisanymi w ustawie budŜetowej. Dokument ten nie odpowiadał
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w pełni wymogom przepisów §3 zarządzenia Ministrów: Finansów, Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej orazPracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Kasy1.
Zarządzenie to stanowi, Ŝe Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej
powinien być przedkładany do zatwierdzenia plan finansowo-rzeczowy obejmujący
plany przychodów i rozchodów funduszy Kasy i plan rzeczowy Kasy. W dokumencie
Kasy, przedstawionym do zatwierdzenia, brak było zakresu rzeczowego planowanych
inwestycji na kwotę 46.166,1 tys. zł oraz nie podano planowanego przeciętnego
zatrudnienia stosownie do wymogów §3 ust. 2 pkt 4 i 7 ww. zarządzenia.
Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 października 1995 r. zmniejszono dotację
na FER o kwotę 165.014 tys. zł, którą przeniesiono z działu 95 - ubezpieczenia
społeczne, rozdział 9598 - FER do działu 86 - opieka społeczna, rozdział 8617 - zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne. Zgodnie z powyŜszą decyzją Ministra Prezes Kasy dokonał
stosownej korekty planu FER i utworzył plan wydatków na zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne. Ponadto dokonał zmian w planach finansowych pozostałych funduszy
Kasy. O zmianach tych nie poinformował Ministra Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej oraz Finansów do wymogów §5 ust. 2 ww. zarządzenia.
Kontrola wykazała, Ŝe z otrzymanej dotacji nie wykorzystano kwoty
20.876,2 tys. zł. Niewykorzystana kwota nie została odrębnie wyspecyfikowana
w sporządzanej sprawozdawczości ani wykazana w innych materiałach (informacjach)
sporządzanych na potrzeby Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej oraz Rady
Rolników. Wolne środki, w tym pozostałe z dotacji wykazano w bilansie m.in. jako
rozliczenia pomiędzy funduszami Kasy i pozabudŜetowym funduszem składkowym
lub jako naleŜności i zaliczki przekazane kontrahentom.
Nie przestrzegano postanowień §7 ust. 1 zarządzenia Ministrów z dnia 23
grudnia 1991 r., który stanowi, Ŝe środki finansowe Kasy z wyjątkiem środków FS
gromadzone są na rachunkach bankowych Kasy w NBP. Jak ustalono, część środków
finansowych funduszu administracyjnego (FA) i FPR zgromadzono na rachunkach
bankowych Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A. w wysokości 15.466,61 zł i w Banku
Rolno-Przemysłowym S.A. w wysokości 2.072.665,23 zł wg stanu na dzień
31.12.1995 r.
W dalszym ciągu Kasa udzielała organizacyjnego i finansowego wsparcia
Towarzystwu Ubezpieczeń śyciowych i Emerytalnych Petrus S.A. Fundusz składkowy
1

M.P. z 1992 r. Nr 1, poz. 2.
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posiada nadal 3.583 akcji w ww. Towarzystwie. Lokata środków FS w tym
Towarzystwie narusza postanowienia art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, który stanowi, Ŝe Kasa moŜe inicjować
i wspierać rozwój ubezpieczeń prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych. Natomiast Towarzystwo Petrus S.A. jest zorganizowane w formie spółki
akcyjnej, a nie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
W 1995 r. Fundusz administracyjny (FA) otrzymał dotację zgodnie z ustawą
budŜetową w wysokości 185.000 tys. zł, co stanowiło 79,0% jego ogólnych dochodów.
W 1994 r. dotacja z budŜetu była mniejsza (160.000 tys. zł) i stanowiła 82,3%
dochodów. Ponadto dochodami FA były wpłaty ZUS za obsługę świadczeń
zabiegowych w wysokości 34.710,5 tys. zł oraz ustawowy odpis z funduszu
składkowego - 7.012,8 tys. zł i odsetki bankowe. Łącznie dochody FA w 1995 r.
wyniosły 234.216,4 tys. zł. Były o 1,3% wyŜsze niŜ planowano i o 20,5% wyŜsze, niŜ
w 1994 r.
Wydatki FA w badanym okresie wyniosły 218.867,5 tys. zł. Były one o 6,2%
niŜsze, niŜ planowano i o 12,6% wyŜsze, niŜ w 1994 r. W strukturze wydatków 32,2%
(70.519,3 tys. zł) stanowiły koszty opłat pocztowych (o 24,1% wyŜsze, niŜ w 1994 r.) i
koszty osobowe 15,0% (34.250,1 tys. zł) tj. o 42,0% wyŜsze, niŜ w roku 1994. Wydatki
na inwestycje w 1995 r. wyniosły 24.294,3 tys. zł co stanowiło 65,4% planu. Było to o
38,9% mniej, niŜ w roku 1994. Główną przyczyną niewykonania planu wydatków FA
było niezrealizowanie planowanych inwestycji, gdyŜ Biuro Administracji i Inwestycji
Kasy nie było naleŜycie przygotowane do stosowania procedury zamówień
publicznych.
Ze środków FA finansowano inwestycje w obiektach będących własnością
funduszu składkowego. W 1995 r. wydano kwotę 6.375,1 tys. zł, a od początku ich
realizacji 16.327,2 tys. zł. W umowach o realizację tych inwestycji, zawartych
pomiędzy Kasą i funduszem składkowym, nie określono kiedy ten fundusz zwróci
Kasie poniesione wydatki. PowyŜsza działalność nie jest zgodna z art. 79 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników1 i §14 ust. 2 pkt 4 Zarządzenia Ministrów:
Finansów, Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 23 grudnia 1991 r., który stanowi, Ŝe ze środków FA mogą być finansowane
inwestycje Kasy. Wymogu tego nie spełniają inwestycje finansowane ze środków FA
na rzecz funduszu składkowego, który jest osobą prawną (art. 76 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz utrzymuje się ze środków własnych.
1

Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24.
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Ponadto ze środków FA przekazywano kontrahentom wysokie zaliczki, co prowadzi
do rozporządzania tymi środkami przez kontrahenta a nie Kasę. Środki te w bilansie
zawarto w naleŜnościach dla Kasy, których stan wzrósł w 1995 r. ponad dwukrotnie
z 3.813,2 tys. zł do 7.866,1 tys. zł na koniec roku.
Pomimo nadwyŜki środków, nie utworzono funduszu rezerwowego, do czego
Kasa jest zobowiązana na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, który stanowi, Ŝe w ramach Kasy "tworzy się" fundusz rezerwowy.
Ocena i wnioski
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wydatków Funduszu
Emerytalno-Rentowego i Funduszu Prewencji i Rehabilizacji.
Wnioski NIK dotyczyły m.in.:
-

przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie dysponowania środkami
funduszy Kasy, sporządzania dokumentów, m.in. planu finansowo-rzeczowego
Kasy i przedkładania go do zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej,

-

utworzenia funduszy rezerwowych,

-

wycofania z Towarzystwa Ubezpieczeń śyciowych i Emerytalnych Petrus S.A.
udziałów funduszu składkowego.

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Ustawa budŜetowa nie obejmowała planu finansowego Funduszu Promocji
Twórczości.
W 1995 r. wpływy na rzecz Funduszu z tytułu opłat od producentów
egzemplarzy nie chronionych utworów literackich, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych wyniosły 55 tys.zł.
Minister Kultury i Sztuki do czerwca 1996 r. nie powołał komisji do spraw
rozpatrywania wniosków i przyznawania środków z Funduszu Promocji Twórczości,
w wyniku czego nie były realizowane wydatki z tego Funduszu.
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V.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Warunki wykonywania budŜetu
1. Warunki, w jakich realizowany był budŜet państwa w 1995 r., były inne niŜ
przyjęte za podstawę konstrukcji budŜetu w załoŜeniach polityki społecznogospodarczej na 1995 r. Produkt krajowy brutto wzrósł realnie o 7% (zakładano
wzrost o 5%) i osiągnął poziom 286,0 mld zł. Wskaźnik PKB na mieszkańca
wyniósł w 1995 r. ponad 3 tys. USD (w 1994 r. - 2,4 tys. USD)1. Przyrost produktu
krajowego brutto w 1995 r. w znacząco większym niŜ w 1994 r. stopniu
przeznaczony został na sfinansowanie nakładów na środki trwałe (42,8% przyrostu
wobec 28,1% w 1994) w natomiast mniejszym zakresie na spoŜycie zarówno
indywidualne jak i zbiorowe. Zmiana ta i następująca w ślad za nią zmiana
struktury wykorzystania PKB jest waŜna dla dalszego rozwoju gospodarczego.
2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w 1995 r. o 27,8% w ujęciu
średniorocznym, a w relacji grudzień 1995 r. do grudnia 1994 r. - o 21,6%.
Wskaźniki wzrostu cen były wyŜsze od określonych w załoŜeniach odpowiednio
o 5,1 pkt i 4,7 pkt. Zmiany poziomu inflacji, choć wolniejsze od zakładanych,
powodują stałe zmniejszanie się napięć inflacyjnych, o czym świadczy fakt, Ŝe
średnioroczne tempo wzrostu cen w 1995 r. jest o 4,4 pkt niŜsze od poziomu
w 1994 r. i o 7,5 pkt niŜsze niŜ w 1993 r.
3. Relatywnie wysokie tempo przyrostu produktu krajowego brutto, spadek inflacji,
zwiększanie się roli sektora prywatnego i zmniejszenie stopy bezrobocia sprzyjały
zmianie polityki państwa w zakresie finansów publicznych w kierunku
ograniczenia redystrybucyjnej funkcji budŜetu państwa i całego sektora finansów
publicznych i w kierunku ograniczenia rozmiarów deficytu budŜetowego.
W 1995 r. relacja dochodów budŜetu państwa do produktu krajowego brutto
wyniosła 29,3% (w 1994 r. - 30,0%). Wydatki budŜetu państwa w 1995 r. stanowiły
31,9% PKB (w 1994 r. - 32,8%). W załoŜeniach polityki społeczno-gospodarczej
na 1995 r. udział wydatków budŜetu w PKB określono na 34,4%.

1

Poziom tego wskaźnika, mimo wysokiej dynamiki w ostatnich latach, jest jednym z najniŜszych wśród krajów
OECD. WyŜszy jest np. w Czechach i na Węgrzech (4,4 tys. USD), Słowacji (3,3 tys. USD na 1 mieszkańca).
NiŜsze od Polski wskaźniki mają Meksyk i Turcja.
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4. Poza budŜetem państwa w finansowaniu zadań publicznych istotną rolę odgrywają
inne segmenty sektora publicznego: budŜety gmin, fundusze celowe, państwowa
i gminna gospodarka pozabudŜetowa. Relacja dochodów całego sektora
publicznego do PKB w 1995 r. wyniosła 47,8% (w 1994 r. - 48,3%). Wydatki
w sektorze publicznym stanowiły 49,7% PKB (w 1994 r. - 50,5%). Oznacza to, Ŝe
nadal blisko połowa produktu krajowego brutto poddana jest redystrybucji
w ramach finansów publicznych.
5. Szczególnie waŜną rolę w tej redystrybucji odgrywają fundusze celowe,
wydatkujące (po uwzględnieniu transferów z budŜetu państwa) 19,2% PKB,
podczas gdy bezpośrednio z budŜetu wydatkowanych jest 21,7% PKB.
Rozszerzenie parabudŜetowego finansowania zadań państwa w ocenie NIK nie jest
uzasadnione, a funkcjonowanie istniejących funduszy celowych wymaga
sprecyzowania zasad gospodarowania środkami i stałej kontroli ich pozyskiwania
i wykorzystywania.

Dochody budŜetu państwa w 1995 r.
1. W ustawie budŜetowej na 1995 r. zaplanowano dochody w kwocie 82.687,3 mln zł.
Zrealizowane zostały dochody wyŜsze o 1.034,4 mln zł, co oznaczało wzrost
w stosunku do planu o 1,3%. Dochody, wynoszące 83.721,7 mln zł były nominalnie
wyŜsze od osiągniętych w 1994 r. o 32,6% a realnie wzrosły o 3,8%.
2. Dochody podatkowe zrealizowano w 102,9% planu (68.975,2 mln zł), co sprawiło,
Ŝe ich udział w ogólnej kwocie dochodów wzrósł z 81,7% w 1994 r. do 82,4%
w 1995 r. Uzyskanie ponadplanowych dochodów podatkowych stanowiło
w znacznej części swoistą "premię inflacyjną", która najsilniej uwidoczniła się we
wpływach z podatków dochodowych: od osób prawnych (108,0% w stosunku do
planu) i od osób fizycznych (104,0% w stosunku do planu). W mniejszym stopniu
inflacyjny przyrost dochodów nastąpił w podatkach pośrednich (101,3%
w stosunku do planu), gdzie wysoką nadwyŜkę zrealizowano w podatku od
towarów i usług importowanych (119,9%) natomiast nie osiągnięto zaplanowanych
dochodów z podatku od towarów i usług wytworzonych w kraju (zrealizowano
95,1% planowanych wpływów).
Wysokie przekroczenie planowanych dochodów wystąpiło równieŜ w podatku
importowym (129,1% kwoty planowanej).
Nie zrealizowano w wysokości wynikającej z ustawy budŜetowej na 1995 r.
dochodów z podatku akcyzowego (87,5% w stosunku do planu), głównie z powodu
ograniczenia podwyŜek cen paliw i przesunięcia w czasie podwyŜki cen wyrobów
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spirytusowych. Niewykonanie planowanych dochodów z podatku od gier (73,9%)
i podatku od sprzedaŜy akcji w obrocie publicznym (osiągnięto tylko 3,8%
planowanej kwoty w związku z wprowadzeniem okresowego zwolnienia z tego
podatku) wpłynęło na ograniczenie przyrostu dochodów podatkowych.
3. Dochody niepodatkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.064,8 mln zł co stanowi
90,5% wielkości planowanej. Przekroczenie wielkości planowanych wystąpiło
w dochodach z ceł (o 6,3%) i dochodach jednostek budŜetowych (o 8,2%). Nie
wykonano zaplanowanych kwot dochodów z opłat wyrównawczych (zrealizowano
48,8% planu), z dywidendy (55,6% planu), z wpłaty z zysku NBP (82,8% planu).
Do budŜetu nie wpłynęły w 1995 r. dochody z opłat za świadectwa NFI (planowano
400,0 mln zł).
Problemy z uzyskaniem wpływów z dywidend dotyczyły dywidendy od funduszu
załoŜycielskiego przedsiębiorstw państwowych. Nie wprowadzono przewidywanej
w fazie projektowania budŜetu zmiany zasad ustalania wysokości dywidendy
(w relacji do zysku po opodatkowaniu zamiast w relacji do funduszu
załoŜycielskiego), natomiast wprowadzono obowiązek przeszacowania majątku
według stanu na koniec września 1995, co spowodowało gwałtowny wzrost
naleŜnej dywidendy i niemoŜność uiszczania jej przez wiele przedsiębiorstw.
Zastosowano w tej sytuacji szereg ulg i odroczeń (do 3 lat), co wpłynęło na niski
poziom osiągniętych w 1995 r. dochodów. Wskazuje to na niezasadność
planowania dochodów z uwzględnieniem przewidywanych zmian w podstawach
prawnych ich pobierania, jeśli nie ma pewności co do wprowadzenia w Ŝycie
nowych unormowań.
4. RozbieŜności pomiędzy planowanymi i uzyskanymi kwotami dochodów
niepodatkowych, w szczególności dochodów jednostek budŜetowych z tytułu
róŜnego rodzaju pobieranych przez nie opłat, kar, dochodów z udostępnienia
mienia Skarbu Państwa itp., wynikają z niewłaściwego planowania tych dochodów.
Jednostki te nie przywiązują wagi do planowania dochodów, które obligatoryjnie
przekazywane są na rachunek budŜetu państwa. Ich niewykonanie nie ogranicza
moŜliwości finansowych jednostki, dlatego teŜ kontrole NIK ujawniają przypadki
niedoszacowania dochodów i braku troski o ich naleŜyte egzekwowanie. W 1995 r.
w kilkunastu częściach budŜetu państwa zaniŜone były plany dochodów, w wyniku
czego kwoty zrealizowane były od 1,5 do 3 razy wyŜsze od planowanych. Skala
tego zjawiska świadczy o niedocenianiu przez dysponentów budŜetu przypisanych
im obowiązków realizowania dochodów budŜetu państwa. Podobna ocena dotyczy
funduszy celowych, nie uzyskujących dotacji z budŜetu państwa
(tzw. niedotowanych).
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5. Na przyrost dochodów w 1995 r. nie wpłynęła egzekucja zaległych naleŜności
budŜetowych. Stan zaległości ogółem zwiększył się w 1995 r. o 7,9% i wyniósł
7.610,6 mln zł. Zaległości podatkowe stanowią (tak jak i w 1994 r.) 68,8% ogółu
zaległości, z czego na podatki pośrednie przypada 22,9%, na podatek dochodowy
od osób prawnych 17,6%, na podatek dochodowy od osób fizycznych 16,0% a na
podatek od wzrostu wynagrodzeń 12,3%.
Kwota do wyegzekwowania przez urzędy skarbowe wyniosła w 1995 r.
4.394,4 mln zł, faktycznie wyegzekwowano 1.398,7 mln zł. Wskaźnik ściągalności
pozostał na poziomie z 1994 r. i wyniósł 31,8%.
Największe zaległości wobec budŜetu państwa miały najczęściej wielkie
przedsiębiorstwa państwowe. Brak wywiązywania się tych przedsiębiorstw
z zobowiązań podatkowych nie powodował stosowania wobec nich odpowiednich
środków finansowych i prawnych. Utrzymywanie w dłuŜszym okresie takiego stanu
jest niekorzystne dla gospodarki jak i budŜetu, gdyŜ źle wpływa na wywiązywanie
się przez inne podmioty gospodarcze ze swoich zobowiązań podatkowych.
RównieŜ głównie duŜe przedsiąbiorstwa państwowe miały największe
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, które na koniec 1995 r.
wyniosły 4.206,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 1994 r.
o 8,9%. W 1995 r. na restrukturyzację zadłuŜenia z tego tytułu wydatkowano
z budŜetu państwa 788,2 mln zł. W ten sposób zmniejszono dotacje bezpośrednio
do FUS nie zmniejszając wydatków budŜetowych na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki budŜetu państwa w 1995 r.
1. W ustawie budŜetowej na 1995 r. przewidziano wydatki w kwocie 91.467,3 mln zł.
W związku z uzyskaniem kredytu zagranicznego na inwestycje w dziale ochrona
zdrowia, Rada Ministrów na podstawie upowaŜnienia zawartego w art. 26 ustawy
budŜetowej dokonała zwiększenia wydatków o 56,9 mln zł, tj. do kwoty
91.524,2 mln zł. Wydatki wykonane w 1995 r. wyniosły 91.169,7 mln zł, czyli
99,6% w stosunku do planu po zmianie. Wydatki nominalnie wzrosły w stosunku
do 1994 r. o 32,4%, realnie o 3,6% (w załoŜeniach polityki społecznogospodarczej przewidywano wzrost realny wydatków o 6,8%).
2. Wyhamowanie tempa wzrostu wydatków budŜetowych moŜliwe było głównie
dzięki nieuwzględnieniu po stronie wydatków wyŜszego niŜ planowano wzrostu
cen. Zmiany poziomu wydatków w poszczególnych działach dokonano drogą
przeniesień, głównie rozdysponowania rezerw celowych, do których wcześniej
przeniesiono zablokowane w róŜnych działach planowane wydatki (na podstawie
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art. 43 ustawy prawo budŜetowe). W trakcie realizacji budŜetu na 1995 r. Minister
Finansów zastosował blokadę planowanych wydatków w 16 częściach budŜetu
państwa, zwiększając rezerwy celowe o 2.037,0 mln zł do poziomu 8.992,0 mln zł,
czyli 9,8% planowanych wydatków budŜetu państwa.

3. Zmiany w budŜecie w trakcie realizacji dokonywane były równieŜ w bardzo
szerokim zakresie, na podstawie art. 45 i 46 ustawy prawo budŜetowe oraz
dodatkowych uprawnień z art. 31 ustawy budŜetowej na 1995 r.
Na podstawie i w trybie określonym w art. 31 ustawy budŜetowej, Minister
Finansów dokonał przeniesień planowanych wydatków, wprowadzając tym zmiany
w 43 budŜetach wojewodów na łączną kwotę 99,1 mln zł.
4. Zmiany dokonywane za pośrednictwem rezerw celowych, nagminne przenoszenie
planowanych wydatków, szczególnie pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budŜetowej (co sankcjonuje przenoszenie środków pomiędzy zadaniami bieŜącymi
i inwestycyjnymi), są rezultatem daleko idącej swobody przyznanej władzom
wykonawczym w procesie realizacji budŜetu państwa. NIK od kilku lat sygnalizuje
występowanie paradoksalnej sytuacji, w której Sejm RP przyjmuje po trudnych
pracach i uzgodnieniach budŜet państwa opracowany z daleko idącą
szczegółowością, natomiast pozbawia się kontroli w trakcie jego realizacji.
Elastyczność wykonywania budŜetu jest w opinii NIK nadmierna i powoduje
szereg ujemnych konsekwencji, m.in. niewłaściwe podejście do planowania
budŜetowego, niestabilność warunków finansowania zadań, doraźność decyzji
i rozwiązań, partykularny a często niegospodarny stosunek do wydatkowania
środków budŜetowych.
5. Stosowane w ostatnich latach niesystemowe, zastępcze rozwiązania prawne,
wprowadzane do ustaw budŜetowych w formie róŜnorodnych upowaŜnień dla
Rady Ministrów do zmiany, w określonych w ustawie sytuacjach, globalnych
wielkości wydatków budŜetowych, deficytu budŜetowego, rozdysponowania
ponadplanowych dochodów (np. art. 26 i art. 38 ustawy na 1995 r.) ograniczają do
minimum potrzebę dokonywania zmian w budŜecie drogą zmiany ustawy
budŜetowej. W opinii NIK, dla istotnych przesunięć i zmian wielkości, proporcji
dochodów i wydatków budŜetowych celowe byłoby uchwalenie ustawy
zmieniającej budŜet.
6. Przekroczenie planu wydatków w poszczególnych częściach budŜetu państwa
wynikało z realizacji art. 38 ustawy budŜetowej na rok 1995 oraz wydanego na
podstawie tego artykułu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października
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1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze
budŜetowej w 1995 r.
W opinii NIK, przekroczenie wydatków budŜetowych przewidzianych
w planach finansowych jednostek wwykonujących budŜet, dokonane w granicach
realizacji art. 38 ustawy budŜetowej na 1995 r. i rozporządzenia wykonawczego
Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. nie stanowi naruszenia dyscypliny
budŜetowej, w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budŜetowego.
7. Zmniejszenie, w stosunku do planu wydatków budŜetowych mimo zwiększenia
(zgodnie z art. 38) środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej
o 964,6 mln zł, uzasadniono mniejszymi niŜ planowano kosztami obsługi długu
publicznego i niewykorzystaniem rezerw celowych, co łącznie pozwoliło
zmniejszyć wydatki o 1.010,4 mln zł (kwota, o którą faktycznie zmniejszono
dopuszczalne wydatki wyniosła 1.319,1 mln zł). Rozwiązanie takie, wpływające na
poziom deficytu budŜetowego naleŜałoby uznać za celowe, gdyby nie wystąpiły
negatywne skutki nieuwzględnienia wyŜszego niŜ planowano poziomu inflacji
w wydatkach jednostek sfery budŜetowej. Mimo akcji oddłuŜeniowych,
realizowanych w 1994 r. i kontynuowanych w 1995 r., zobowiązania wymagalne
jednostek budŜetowych z tytułu nie sfinansowanych wydatków bieŜących
i inwestycyjnych osiągnęły na koniec roku poziom 2.205,7 mln zł czyli 217,4%
stanu z końca 1994 r. Zobowiązania te koncentrowały się w działach: ochrona
zdrowia oraz oświata i wychowanie. Udział tych dwóch działów wyniósł 98,0%
ogółu niezrealizowanych płatności. Wydatki poniesione przez zadłuŜone jednostki
z tytułu odsetek i kar wyniosły 260,8 mln zł i były o 117,7% wyŜsze niŜ w 1994 r.
W świetle tych faktów trudno ocenić pozytywnie oszczędności budŜetowe,
poczynione przez Rząd w minionym roku budŜetowym.
8. Zmniejszenie wydatków w 1995 r. w stosunku do planu odbywało się teŜ inną
metodą - niewykonania wydatków, niewygaśnięcia ich z końcem roku
i sfinansowania części deficytu budŜetowego ze swoistego depozytu,
przeksięgowanego następnie na rachunek sum depozytowych. Oznacza to
niewykonanie określonych zadań i przesunięcie ich finansowania na okresy
następne. Takim sposobem odłoŜono wydatkowanie kwoty 526,6 mln.zł
przeznaczonej w budŜecie MEN na spłatę nie uregulowanych zobowiązań
wymagalnych szkół podstawowych i placówek oświatowych, przejmowanych
z dniem 1 stycznia 1996 r. przez gminy jako zadania własne, a takŜe środków na
wsparcie restrukturyzacji i osłonę przedsiębiorstw w kwocie 67,2 mln zł.
Korzyści jakie budŜet państwa odniósł w związku z takim hamowaniem
wydatków i finansowaniem deficytu budŜetu nie równowaŜą negatywnych
skutków przekazania gminom zadłuŜonych szkół. Według wyjaśnień Ministerstwa
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Finansów zastosowano tę metodę ze względów ekonomicznych,
pozyskiwanie środków z innych źródeł byłoby bardzo kosztowne.

gdyŜ

Zarówno wzrost zobowiązań, jak i odsuwanie w czasie realizacji wydatków
naleŜy traktować jako kreowanie ukrytego deficytu, którego skutki i koszty
ujawnią się w przyszłości i w części obciąŜą inne podmioty publiczne
(np. samorząd terytorialny).

Niedobór budŜetu państwa
1. W ustawie budŜetowej niedobór budŜetu państwa ustalono w kwocie
8.780,0 mln zł. Rada Ministrów zwiększyła dopuszczalny niedobór zgodnie
z upowaŜnieniem zawartym w art. 26 ustawy do kwoty 8.836,9 mln zł. Niedobór
wykonany wyniósł 7.448,0 mln zł czyli 84,3% kwoty zapisanej w ustawie po
zmianach. Takie ograniczenie deficytu pozwoliło poprawić w stosunku do 1994 r.
o 0,1 pkt relację deficytu budŜetu do produktu krajowego brutto do poziomu 2,6%.
Trudności w finansowaniu niedoboru powodowały, Ŝe finansowanie to
odbywało się w części ze źródeł nie przewidzianych w ustawie - np. z kredytu
w wysokości 723,3 mln zł zaciągniętego w zagranicznych oddziałach banków
polskich, ze wspomnianych wyŜej środków na pokrycie zobowiązań szkół
i placówek oświatowych oraz restrukturyzację i osłonę przedsiębiorstw (EFSAL).
W ustawie zakładano ujemne saldo finansowania zagranicznego w wysokości
953,1 mln zł, w rzeczywistości wpływy z nowych kredytów były o 928,5 mln zł
wyŜsze od spłaty kredytów. W finansowaniu deficytu mniejszy niŜ przewidywano
był udział Narodowego Banku Polskiego, wzrósł natomiast udział banków
komercyjnych i sektora pozabankowego.
2. Zmniejszenie deficytu budŜetu państwa odbyło się, jak wspomniano, przy
równoczesnym wzroście zobowiązań jednostek budŜetowych i niewykonaniu
części zadań. Gdyby uwzględnić zobowiązania wymagalne na koniec 1995 r.
relacja niedoboru do PKB wyniosłaby 3,4%.

Finansowanie długu publicznego
1. Dług publiczny wzrósł w 1995 r. o 14.488,7 mln zł (o 9,9%) i wyniósł na koniec
1995 r. 160.700,2 mln zł, z tego na dług krajowy przypada 59.593,6 mln zł, a na
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zagraniczny 101.106,6 mln zł. W ujęciu realnym wartość długu spadła, co oznacza
zmniejszenie relacji pomiędzy wielkością długu a PKB z 69,5% na koniec 1994 r.
do 56,2% na koniec 1995 r.
2. Wydatki na obsługę zadłuŜenia publicznego wyniosły 14.359,7 mln zł, a ich udział
w wydatkach budŜetu państwa wzrósł z 8,7% w 1992 r. do 13,4% w 1994 r.
i 15,8% w 1995 r.

3. Systematyczny wzrost udziału kosztów obsługi długu publicznego w wydatkach
budŜetu państwa powoduje, Ŝe wydatki sztywne (obligatoryjne, wynikające
z obowiązujących ustaw) w dalszym ciągu absorbują znaczną część budŜetu.
Mimo obniŜenia dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, związanego ze
wzrostem dochodów i zmianą zasad waloryzacji emerytur i rent, udział wydatków
sztywnych w wydatkach 1995 r. wyniósł 36,9%, co oznacza zmniejszenie
w stosunku do 1994 r. o 0,4 pkt1.
Tendencja utrzymywania się wysokiego udziału wydatków sztywnych nie
ulegnie zmianie, choćby ze względu na wliczenie do tej kategorii nowych pozycji
wydatków (dopłaty do kredytów, dodatki mieszkaniowe, dotacje dla nowo
tworzonych funduszy celowych itp).
Ogranicza to moŜliwość zwiększenia środków na wydatki tak waŜnych
i permanentnie niedofinansowanych działów sfery budŜetowej jak: oświata,
ochrona zdrowia, nauka, obrona narodowa i bezpieczeństwo publiczne.

Wykonanie budŜetu na 1995 r.
1. Ocena NIK dotycząca wykonania budŜetu państwa w poszczególnych
częściach jest zróŜnicowana. ZastrzeŜenia dotyczące niezgodności z prawem,
niegospodarności,
niecelowości
dokonywania
wydatków,
nierzetelnej
sprawozdawczości i dokumentacji zgłoszono dysponentom części budŜetowych
w wystąpieniach pokontrolnych.

1

Wydatki sztywne obejmują w tym wyliczeniu równieŜ wydatki przeniesione z działu "ubezpieczenia
społeczne" do działu "pomoc społeczna" - tzn. dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Przeniesienie
wydatków, słuszne z punktu widzenia rozdzielenia świadczeń ubezpieczeniowych od zabezpieczenia
społecznego nie zmienia charakteru tych wydatków i nie uzasadnia pominięcia ich w wydatkach sztywnych.
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Pozytywną ocenę wykonania budŜetu państwa wyraŜa Izba wobec tych
wykonawców budŜetu, w których działaniach nie stwierdzono istotnych
nieprawidłowości, a takŜe tych, u których widoczna jest poprawa gospodarowania
środkami i przestrzegania dyscypliny budŜetowej.
Do pierwszej grupy zaliczyć naleŜy dysponujące stosunkowo niewielkimi
środkami: Trybunał Konstytucyjny, Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd
Administracyjny, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowe Centrum Badań
i Certyfikacji, Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Miar, Polski Komitet
Normalizacyjny, Regionalne Izby Obrachunkowe. Do drugiej grupy naleŜą:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet Badań
Naukowych, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Ocenę pozytywną sformułowano równieŜ wobec tych części budŜetu, w których
uchybienia były nieliczne a ich charakter i skala nie decydowały o wykonaniu
zadań. Dotyczy to budŜetów: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Urzędu
Rady Ministrów, Centralnego Urzędu Planowania, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Kancelarii Senatu, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Przekształceń
Własnościowych, Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej, Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Łączności, Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Urzędu
Antymonopolowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Kultury Fizycznej
i Turystyki, Krajowego Urzędu Pracy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Głównego Urzędu Ceł, Państwowej Agencji Atomistyki, Polskiej Akademii Nauk,
WyŜszego Urzędu Górniczego, Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji Prasowej,
Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
W grupie tej znalazł się równieŜ Urząd Zamówień Publicznych, co do którego
NIK sformułowała zarzuty o nieprzestrzeganiu ustawy o zamówieniach
publicznych.
Pozytywną ocenę uzyskało równieŜ wykonanie budŜetu w częściach: Rezerwy
ogólne, Subwencje dla gmin, Rezerwy celowe.
BudŜety wojewodów, realizowane w warunkach szczególnych napięć i ich
doraźnego łagodzenia przez dokonywanie zmian w budŜecie (przeniesienia,
rozdysponowanie rezerw), zostały ogólnie wykonane prawidłowo. ZastrzeŜenia
dotyczyły niedostatecznego nadzoru nad wykorzystaniem środków przez
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dysponentów podległych wojewodom, środków z dotacji na zadania gmin
i zadania państwowe zlecane jednostkom niepaństwowym. Zaniepokojenie budzi
nieskuteczność akcji oddłuŜeniowych i wzrost zobowiązań w jednostkach
budŜetowych podległych wojewodom.
Negatywną ocenę sformułowano w zakresie wykonania planu finansowego
Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Postępowanie w sprawie budŜetów: Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej, Agencji Rynku Rolnego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych nie zostało zakończone w związku z wniesieniem zastrzeŜeń.

2. W ramach kontroli wykonania budŜetu państwa na 1995 r. oceniano równieŜ
realizację wybranych inwestycji centralnych. W ocenie wskazano na nieterminową
realizację tych zadań, stały wzrost kosztów, nieuaktualnianie załoŜeń i programów
rzeczowych inwestycji, ich kosztorysów i źródeł pokrycia wydatków. Stwierdzono
niegospodarność i niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków,
nieprawidłową organizację procesu inwestycyjnego.
3. Wejście w Ŝycie w 1995 r. ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych generalnie podniosło dyscyplinę wydatkowania środków publicznych.
Tym niemniej stwierdzono wiele przypadków nieprzestrzegania i niestosowania się
przez dysponentów budŜetu do procedur przewidzianych w przepisach ustawy.
W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, w sposób nieuprawniony wykorzystywano
okołiczności przewidziane w art. 71 ust. 1 ustawy dotyczące dokonywania
zamówień z wolnej ręki. Najczęściej uzasadniano taki tryb zamówień szczególnymi
okolicznościami gospodarczymi lub społecznymi, których zamawiający nie mógł
przewidzieć a jednocześnie wymagane było natychmiastowe wykonanie
zamówienia.
Wyniki kontroli wskazały na fakt wykorzystywania trybu udzielania zamówień
z wolnej ręki jako trybu podstawowego, co było niezgodne z zasadą przyjętą przez
ustawodawcę w art. 14 ustawy, który stanowi, Ŝe "podstawowym trybem udzielania
zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony".
Częste przypadki nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych dotyczyły udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki o wartości
powyŜej 20.000 ECU.
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Przy zamówieniach na dostawy środków trwałych prowadzonych w trybie
negocjacji z zachowaniem konkurencji wielokrotnie występowały przypadki
dokonywania zmian kryteriów ocen ofert, co stanowiło naruszenie zasad
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.
Ponadto przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane nie przestrzegano
postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do
których konieczne jest zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy oraz form
tego zabezpieczenia1.

4. Najczęstsze przyczyny naruszania dyscypliny budŜetowej, stwierdzanego w trakcie
kontroli to:
1) naruszenie zasad, formy i trybu przy udzielaniu zamówień publicznych (art. 57
ust. 1 pkt 14 prawa budŜetowego),
2) nieprzestrzeganie obowiązku jednoczesnego (wraz z pobraniem z rachunku
bankowego środków na wynagrodzenia) odprowadzenia składek na rzecz
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy (art. 57 ust. 1 pkt 9
prawa budŜetowego),
3) wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy),
4) przekroczenie wydatków budŜetowych przewidzianych w planie finansowym
jednostki wykonującej budŜet (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy),
5) zaniechanie przez kierownika jednostki lub rzecznika dyscypliny budŜetowej
zawiadomienia komisji orzekającej o naruszeniu dyscypliny (art. 57 ust. 1
pkt 16 ustawy).
5. Zarzuty naruszenia dyscypliny budŜetowej wysuwano przede wszystkim wobec
głównych księgowych oraz kierowników kontrolowanych jednostek. Niewiele
zawiadomień dotyczyło innych pracowników jednostek budŜetowych.
JednakŜe przepisy prawa budŜetowego nie regulują wprost sytuacji, w której
osobą winną naruszeń określonych w art. 57 prawa budŜetowego jest minister,
kierownik urzędu centralnego lub osoba, której powierzono kierowanie
ministerstwem lub urzędem centralnym. Wprawdzie art. 60 ust. 1 prawa
1

Dz.U. Nr 140, poz. 794.
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budŜetowego stanowi, Ŝe odpowiedzialność ponosi osoba winna naruszenia
dyscypliny budŜetowej, zaś z art. 63 ust. 1 wynika, Ŝe odpowiedzialność ta jest
niezaleŜna od odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej lub innej
odpowiedzialności określonej przepisami prawa, to moŜliwość zastosowania tych
przepisów wobec osób, będących naczelnymi i centralnymi organami administracji
państwowej, budzi istotne wątpliwości z uwagi na przepisy ustawy z dnia 26 marca
1982 r. o Trybunale Stanu1. Zgodnie z przepisami tej ustawy ministrowie,
kierownicy urzędów centralnych oraz osoby, którym powierzono kierowanie
ministerstwem lub urzędem centralnym, (a takŜe inne osoby wymienione w art. 1
ust. 2), ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, jeŜeli
"naruszył Konstytucję lub inną ustawę" (art. 3).

PowyŜsze przesłanki, jak równieŜ obecna konstrukcja prawa budŜetowego
i charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budŜetowej, usytuowanie
komisji orzekających "przy ministrze" oraz fakt, Ŝe Minister Finansów sprawuje
nadzór nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenie
dyscypliny budŜetowej powodują, Ŝe NajwyŜsza Izba Kontroli w przypadku osób
podlegających odpowiedzialności konstytucyjnej nie kieruje zawiadomień, mimo
stwierdzonych faktów naruszenia dyscypliny budŜetowej, spowodowanych
działaniem tych osób.
Problem ten powinien być jednak, zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli,
przeanalizowany przez Sejm w celu uniknięcia tak istotnych wątpliwości
interpretacyjnych i jednoznacznego uregulowania problemu odpowiedzialności
ww. osób za naruszenie dyscypliny budŜetowej - przede wszystkim ze względu na
potrzeby większego zdyscyplinowania wszystkich osób uczestniczących
w realizacji budŜetu państwa i odpowiedzialnych za jego prawidłowe wykonanie.
6. Równie istotnym problemem dotyczącym dyscypliny budŜetowej są kwestie
związane z powołaniem komisji orzekających w I instancji w jednostkach
budŜetowych.
Zarówno kontrole budŜetowe przeprowadzone w ubiegłych latach, jak i kontrola
wykonania budŜetu Państwa za 1995 r. wykazały, Ŝe w jednostkach takich jak:
Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Krajowe Biuro Wyborcze,
Państwowa Inspekcja Pracy, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd NajwyŜszy,
KRRiT, nie powołano komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny
budŜetowej. Izba wielokrotnie w kierowanych wystąpieniach pokontrolnych
zwracała uwagę na konieczność podjęcia prac nad stworzeniem systemu
1

Dz.U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172.
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orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej w tych jednostkach.
Działania takie podjęto jedynie w Kancelarii Sejmu; z posiadanych informacji
wynika, Ŝe dobiegają końca prace nad projektem zarządzenia Marszałka Sejmu w
sprawie organów orzekających, ich składu i trybu postępowania w sprawach o
naruszenie dyscypliny budŜetowej w Kancelarii Sejmu, NajwyŜszej Izbie Kontroli i
Państwowej Inspekcji Pracy.

Fundusze celowe
1. Fundusze celowe o charakterze państwowym, mające charakter budŜetów
dodatkowych istniejących obok budŜetu państwa, zajmują znaczące miejsce
w finansach sektora publicznego. W dochodach sektora publicznego ogółem,
dochody budŜetu państwa stanowią 61%, a dochody funduszy celowych 23,1%.
W wydatkach sektora publicznego ogółem, wydatki budŜetu państwa stanowią
43,6%, a wydatki funduszy celowych 38,6%.
2. Fundusze celowe, dysponujące środkami pochodzącymi z wpłat na rzecz państwa
(dokonywanych bezpośrednio na rachunek funduszu celowego lub przekazywanych
na rachunek funduszu w formie dotacji budŜetowej) i wykorzystujące te środki na
finansowanie realizacji zadań państwowych, w niepełny sposób realizują zasady i
obowiązki określone w ustawach, w szczególności w prawie budŜetowym. Nie jest
uzasadnione zawęŜenie i wybiórcze stosowanie pojęcia "państwowy fundusz
celowy", wyraŜające się niewłączaniem do ustawy budŜetowej planów finansowych
niektórych państwowych funduszy celowych, wbrew nakazowi prawa
budŜetowego. Powoduje to dalsze konsekwencje, np. niestosowanie obowiązków
określonych w ustawie o zamówieniach publicznych do tych państwowych
funduszy celowych, których planów finansowych nie obejmuje ustawa budŜetowa.
3. Fundusze celowe, jako wyodrębnione budŜety dodatkowe, istnieją obok budŜetu
państwa w sytuacji, gdy dochody i wydatki budŜetu nie są zrównowaŜone.
Tymczasem środki niektórych funduszy nie są wykorzystywane w sposób zgodny
z celami funduszu (czasem są uruchamiane na rynku kapitałowym lub stanowią
lokaty w bankach).
4. NajwyŜsza Izba Kontroli w kolejnych latach kwestionowała niewykonanie przez
Ministra Finansów obowiązku, nałoŜonego na niego ustawą Prawo budŜetowe
z 1991 r., dotyczącego wydania przepisów w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej funduszy. Do dnia 21 lipca 1995 r. obowiązek ten nie został
zrealizowany, a od dnia 22 lipca 1995 r. obowiązek określania takich zasad został
przerzucony na innych ministrów, którzy nadzorują fundusze celowe. Teoretycznie,
oznacza to moŜliwość stosowania róŜnych zasad gospodarki finansowej w
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poszczególnych funduszach celowych. Mimo upływu roku od nowelizacji prawa
budŜetowego, Ŝaden z ministrów nie wydał przepisów w sprawie gospodarki
finansowej nadzorowanego przez siebie funduszu.
5. Fundusze celowe, przejmujące poprzez dochody własne i dotacje budŜetowe
prawie jedną piątą produktu krajowego brutto, ograniczają funkcje budŜetu
państwa. W związku z tym, NajwyŜsza Izba Kontroli w kolejnych latach zwracała
uwagę, Ŝe nie jest zasadne zwiększanie zadań finansowanych za pośrednictwem
funduszy celowych, a gospodarka finansowa istniejących funduszy celowych
wymaga pilnie zdyscyplinowania.
6. Wyniki kontroli ujawniają nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami
poszczególnych funduszy celowych, środkami fundacji, pochodzącymi z budŜetu
państwa (lub ze środków zniesionych funduszy celowych) i środkami agencji
(zastępujących fundusze celowe). Brak jest dostatecznej inicjatywy lub występują
zaniedbania w egzekwowaniu naleŜności (składek, opłat, kar pienięŜnych itp.),
które zgodnie z ustawami powinny być terminowo przekazywane albo do budŜetu
państwa albo na rachunek wyodrębnionych funduszy celowych. Dysponenci
funduszy nie mają rozeznania uzasadnionych potrzeb, które mogą być finansowane
ze środków funduszu celowego. Ustawy tworzące fundusze umoŜliwiają swobodne
dysponowanie środkami funduszy, określając ogólnikowo zadania finansowane
z tych środków, a plany finansowe niektórych funduszy, obejmowane ustawą
budŜetową, są skonstruowane w sposób umoŜliwiający dowolną interpretację
zarówno celów wydatków, jak i przeznaczenia dotacji budŜetowych.

Wykonanie kierunków prywatyzacji majątku państwowego
1. Wśród waŜnych postanowień przyjętych przez Sejm RP kierunków prywatyzacji
w 1995 r. było zalecenie "aktywnej prywatyzacji realizowanej przez Rząd i jego
agendy" i zwiększenia roli kryteriów ekonomicznej efektywności w działaniach
prywatyzacyjnych.
Procesem prywatyzacji objęto do końca 1995 r. 5208 przedsiębiorstw
państwowych, z tego 1077 przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
z tej grupy podmiotów sprywatyzowano kapitałowo 169. Do programu
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wytypowano 512 firm. Największą liczbę
przedsiębiorstw poddano prywatyzacji likwidacyjnej (2477), przy czym ponad
połowa likwidowana była z przyczyn ekonomicznych.
2. W 1995 r. nastąpił spadek liczby sprywatyzowanych przedsiębiorstw i spółek drogą
kapitałową i likwidacyjną. Prywatyzacją kapitałową objęto 26 spółek (o 10 mniej
niŜ w 1994 r.), prywatyzacją bezpośrednią, na podstawie ustawy o prywatyzacji
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przedsiębiorstw państwowych - 113 przedsiębiorstw (o 7 mniej niŜ w 1994 r.),
likwidacją, na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych -133
przedsiębiorstwa (o 18 mniej niŜ w roku poprzednim).
3. Prywatyzacja, zgodnie z "Kierunkami" miała stanowić narzędzie transformacji
ustrojowej i stabilizacji gospodarki. Wymagało to przygotowania szeregu
projektów ustaw, które miałyby unormować:
-

powołanie instytucji Skarbu Państwa,

-

reprywatyzację,

-

organizację i funkcjonowanie inwestorów instytucjonalnych:
zamkniętych i emerytalnych (Rząd nie przedstawił projektu),

-

restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych.

funduszy

Prace nad nowymi aktami prawnymi i nowelizacją ustawy o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych zostały podjęte, a część projektów została
skierowana do Sejmu. Nie weszła w Ŝycie uchwalona przez Sejm ustawa z dnia
30 czerwca o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności niektórych jej
przepisów z Konstytucją RP).
4. Nie wszystkie transakcje prywatyzacyjne przygotowane były i przeprowadzone
z uwzględnieniem kryteriów efektywności ekonomicznej, co obniŜyło moŜliwe do
osiągnięcia dochody budŜetowe. Dochody te zrealizowano jednak w kwocie
o 14,1% wyŜszej od planowanej, przy równoczesnej poprawie relacji kosztów
prywatyzacji do uzyskiwanych dochodów.

Wnioski
1. Na podstawie analizy wykonania budŜetu państwa na 1995 r. i analogicznych naliz
za lata poprzednie, NajwyŜsza Izba Kontroli uwaŜa za celowe zwrócenie uwagi
Sejmu RP na postępujące przejmowanie funkcj budŜetu przez "odradzające się"
i nowo tworzone fundusze celowe i instytucje pokrewne (agencje, fundacje itp.)
Uzasadnione jest utrzymanie formy funduszy celowych dla funduszy
ubezpieczeniowych (niezaleŜnie od potrzeby dokonania głębokich reform), gdzie
potrzebne jest uwzględnianie związku między charakterem i rozmiarami składek
a wydatkami, zaś dotacja z budŜetu przekazywana jest jako realizacja gwarancji
państwowej. MnoŜenie wyodrębnionych z budŜetu "parabudŜetów" opierających
swoją działalność na dochodach z danin, które mają charakter zbliŜony do
dochodów budŜetowych bądź na dochodach z dotacji budŜetowej, oznacza
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tworzenie dla niektórych środowisk i decydentów moŜliwości nie poddanego
kontroli parlamentu finansowania bliŜej nie sprecyzowanego zakresu zadań.
W sytuacji napięć w realizacji budŜetu, rosnącej skali zadłuŜenia itp. takie
rozproszenie środków i wydatkowanie ich bez stosowania rygorów budŜetowych
prowadzi do ograniczenia moŜliwości racjonalnego wykorzystania wszystkich
środków publicznych. Na tym tle szczególnie dotkliwy jest brak przepisów
o gospodarce finansowej funduszy celowych.
Ograniczenia w dysponowaniu przez ustawodawcę i Rząd środkami
publicznymi zwiększają się równieŜ wskutek rosnącego zakresu wydatków
sztywnych. Nakładanie kolejnymi ustawami obowiązku przeznaczania środków na
konkretne cele obok wspomnianego wyŜej rozczłonkowywania środków
publicznych moŜe uniemoŜliwić przełamanie kryzysu w najwaŜniejszych
dziedzinach sfery budŜetowej, w których dla poprawy gospodarowania
i przygotowania niezbędnych reform konieczne jest zwiększenie wydatków.

2. W opinii NIK potrzebna jest ściślejsza kontrola Sejmu RP nad realizacją ustaw
budŜetowych, szczególnie w przypadku zmian globalnych kwot dochodów,
wydatków i deficytu budŜetu państwa. Izba krytycznie odnosi się do nadmiernej
swobody organów wykonawczych w kszałtowaniu proporcji wydatków w trakcie
wykonywania budŜetu, szczególnie do braku określenia wielkości dopuszczalnych
rezerw celowych i zasad dysponowania rezerwami pochodzącymi z zablokowanych
w poszczególnych częściach wydatków budŜetowych.
3. Powszechność naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (co
stanowi zarazem naruszenie dyscypliny budŜetowej) wymaga z jednej strony
konsekwentnego egzekwowania stosowania procedur zamówień publicznych,
z drugiej zaś rozwaŜenia, czy nie istnieją okoliczności sprzyjające naruszaniu
obowiązującego prawa (np. wątpliwości interpretacyjne związane z zakresem
podmiotowym obowiązywania ustawy).
4. Ustawy budŜetowe powinny obejmować plany finansowe wszystkich tych funduszy
celowych, które odpowiadają swoistej definicji pojęcie "państwowy fundusz
celowy", wyraŜającej się w przepisie umoŜliwiającym wyodrębnienie zadania
państwowego z budŜetu państwa i finansowanie takiego zadania "w ramach
państwowego funduszu celowego utworzonego na podstawie ustawy".
5. Niezbędne jest zapewnienie - przez dysponentów środków budŜetowych oraz przez
Ministra Finansów (sprawującego nadzór nad działalnością organów orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny budŜetowej) - pełnego stosowania przepisów
prawa budŜetowego o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budŜetowej,
w szczególności w zakresie dochodzenia naleŜności budŜetu państwa i funduszy
celowych oraz wykorzystywania środków dotacji z budŜetu państwa i funduszy
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celowych, jak równieŜ stosowania
egzekucyjnym w administracji.

przepisów

ustawy

o

postępowaniu

6. W
celu
usprawnienia
przebiegu
realizacji
inwestycji
centralnych,
współfinansowanych środkami budŜetowymi naleŜałoby podjąć działania
zmierzające do:
-

precyzyjnego określenia kryteriów finansowania inwestycji ze środków
z budŜetu państwa, oraz dokonywania oceny przygotowania inwestorów do
procesu inwestycyjnego,

-

zaostrzenia kryteriów utrzymywania przedsięwzięć w wykazie inwestycji
centralnych. Inwestycje nie posiadające długofalowych programów realizacji
oraz aktualnej dokumentacji projektowo-kosztowej powinny być wyłączone lub
zawieszone w finansowaniu środkami budŜetowymi,

-

zwiększenia dyscypliny zmian zakresów rzeczowych. NaleŜałoby przyjąć
zasadę, Ŝe kaŜda zmiana programu realizacji inwestycji (w tym zmiana zakresu
rzeczowego) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego
ministra lub wojewody i Ministra Finansów.

-

wprowadzenia monitorowania realizacji
zwiększenia
nadzoru
w
zakresie
i wykorzystywania środków budŜetowych.

inwestycji centralnych oraz
terminowego
przekazywania

7. Nadal pozostają aktualne wnioski, wielokrotnie zgłaszane przez NajwyŜszą Izbę
Kontroli, równieŜ podnoszone w wyniku kontroli realizacji budŜetu państwa
w kolejnych latach, w tym w szczególności dotyczące:
1) potrzeby przygotowania generalnej nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. - Prawo budŜetowe, która powinna zawierać rozstrzygnięcia
systemowe w odniesieniu do podstawowych zasad budŜetowych, charakteru
prawnego budŜetu państwa oraz dyrektywności limitów określonych
wydatków budŜetowych, dopuszczalności przenoszenia środków budŜetowych
z wydatków bieŜących na wydatki kapitałowe, charakteru i zakresu dotacji
budŜetowych, zakresu dyscypliny budŜetowej i odpowiedzialności za jej
naruszanie (w podmiotach nie państwowych korzystających ze środków
budŜetowych oraz przez głównych dysponentów środków budŜetowych),
a takŜe szczególnych zasad gospodarki finansowej w określonych sferach
(w resortach spraw wewnętrznych i obrony narodowej, w jednostkach

486

naukowych i badawczo rozwojowych oraz w odniesieniu do funduszy
celowych),
2) konieczności ustawowego uregulowania instytucji Skarbu Państwa, zasad
reprezentowania Skarbu Państwa i gospodarowania majątkiem państwowym,
3) sprawowania przez dysponentów głównych pełniejszej kontroli wykorzystania
środków wydatkowanych z budŜetu państwa, z funduszy celowych i przez
jednostki gospodarki pozabudŜetowej,
4) systemowego rozwiązania problemu rosnących kosztów obsługi długu
publicznego,
5) reformy sfery ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i oświaty,
6) problemu zaległości podatkowych i niepodatkowych,

7) rosnących zobowiązań wymagalnych jednostek budŜetowych,
8) przyspieszenia procesów transformacji gospodarki, zwiększenia
skuteczności oraz minimalizacji negatywnych skutków jakie wywołują,

ich

9) rozliczenia środków po zlikwidowanych i zniesionych w 1990 r. funduszach
celowych.

Dyrektor
Departamentu BudŜetu Państwa

Wojciech Jasiński
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CZĘŚĆ DRUGA

ANALIZA
WYKONANIA ZAŁOśEŃ POLITYKI PIENIĘśNEJ
W 1995 ROKU
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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Cele i uwarunkowania polityki pienięŜnej
Zgodnie z załoŜeniami polityki pienięŜnej na 1995 r., ustalonymi uchwałą
Sejmu RP z dnia 30 grudnia 1994 r.1 podstawowym celem polityki pienięŜnej w
omawianym roku było ograniczenie wzrostu cen (mierzonego wzrostem cen
konsumpcyjnych między grudniem 1994 a grudniem 1995) do poziomu ok. 17 %.
Instrumentami realizacji polityki pienięŜnej miały być: polityka kursowa, polityka stóp
procentowych, polityka podaŜy pieniądza oraz inne jej składowe elementy.
Podstawowym wyznacznikiem w zakresie stosowania poszczególnych instrumentów
polityki pienięŜnej było uzyskanie tempa rozwoju gospodarczego kraju, wyraŜonego
wzrostem produktu krajowego brutto w 1995 r. o 5 %.
Uchwała Sejmu zawierała kierunki działań Rządu i NBP w głównych elementach
polityki pienięŜnej, realizacja których miała zapewnić osiągnięcie celów pośrednich, tj.
:
- realny wzrost kredytów dla gospodarki,

- zwiększenie skłonności do oszczędzania w walucie krajowej,
- zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej banków, w drodze obniŜenia stopy

rezerw obowiązkowych od depozytów złotowych, a tym samym obniŜenie
oprocentowania kredytów,
- skompensowanie bankom składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
- utrzymanie dynamiki przyrostu podaŜy pieniądza na

poziomie zbliŜonym do

dynamiki przyrostu produktu krajowego brutto,
- osiągnięcie

niezbędnego poziomu rezerw oficjalnych brutto w wysokości około
6,2 mld USD.

W Załączniku do uchwały stwierdzono ponadto, Ŝe NBP na wniosek Ministra
Finansów miał zakupić w 1995 roku na rynku pierwotnym skarbowe papiery
wartościowe, których termin realizacji przypadał po 31 grudnia 1995r. na kwotę nie
1

MP z 1995 r. Nr 2, poz. 16.
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większą niŜ 10,3 mld zł. Jednocześnie stwierdzono, Ŝe NBP mógł na wniosek Ministra
Finansów zakupić na rynku pierwotnym bony skarbowe, których termin realizacji
przypadał nie później niŜ 31 grudnia 1995r., przy czym saldo przychodów i rozchodów
w 1995r. Narodowego Banku Polskiego z tytułu zakupu bonów skarbowych od
Ministra Finansów i wykupu w ujęciu kasowym bonów skarbowych przez Ministra
Finansów nie mogło przekraczać 10,3 mld zł.
Ponadto uchwała Sejmu RP zobowiązywała Rząd i Narodowy Bank Polski do:
- przedłoŜenia w terminie do 31 marca 1995 r.

projektów zmian ustawy
o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo bankowe,

- przedłoŜenia w terminie do 30 czerwca 1995 r.

strategii umacniania systemu
bankowego w Polsce, mającej na celu m.in. poprawę sytuacji finansowej systemu
bankowego, ulepszenie obsługi sfery gospodarczej i stałe zwiększanie
bezpieczeństwa depozytów.

Narodowy Bank Polski zobligowany został do przedkładania Sejmowi RP
informacji o realizacji polityki pienięŜnej i jej zagroŜeniach (kwartalnych i rocznej)
w ustalonych terminach.
Zadania w zakresie przyrostu pieniądza i jego składowych określone zostały
w załączonych do uchwały tabelach, tj. bilansie skonsolidowanym systemu bankowego
i prognozie wybranych elementów bilansu NBP na 1995 r.
ZałoŜenia polityki pienięŜnej na 1995 r. skorelowane były z treścią ustawy
budŜetowej na 1995 r. z dnia 30 grudnia 1994 r.1, a takŜe uwzględniały załoŜenia
polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r., zawarte w uchwale Sejmu RP z dnia
20 października 1994 r.2.
Rok 1995 był kolejnym rokiem transformacji systemowej, w którym gospodarka
polska odnotowała wzrost produktu krajowego brutto. Właśnie w roku 1995
przekroczono po raz pierwszy wielkość PKB, uzyskaną w roku 1989. Do głównych
przyczyn intensywniejszego niŜ zakładano wzrostu gospodarczego naleŜy zaliczyć:
• wysoką dynamikę eksportu (wzrost o 35% wobec zakładanych 10%),
• zwiększone nakłady inwestycyjne (o 19% więcej w porównaniu z rokiem

poprzednim przy prognozowanym wzroście o 7%),

1
2

Dz.U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141.
MP Nr 57, poz. 486.
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• dobre wyniki rolnictwa (wzrost produkcji o około 13%, przy zbiorach

podstawowych ziemiopłodów w roku 1995 znacznie przewyŜszających zbiory z
roku poprzedniego),
• zwiększony udział sektora prywatnego w produkcji i handlu (w produkcji

budowlano-montaŜowej udział ten wyniósł w roku 1995 około 87%, w produkcji
przemysłowej około 44%, w handlu około 92%) i we współtworzeniu PKB.
Wzrostowi gospodarczemu towarzyszyły w analizowanym roku takŜe takie
zjawiska, jak spadek liczby bezrobotnych oraz wzrost liczby zatrudnionych, wzrost
realnych dochodów oraz wzrost spoŜycia, zmniejszenie się zarówno ogólnej liczby
podmiotów gospodarczych, nie mających zdolności kredytowej, jak i mniejsza liczba
takich podmiotów w przemyśle, handlu i rolnictwie.
Poprawa sytuacji gospodarczej dotyczyła w roku 1995 takŜe innych państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt ten, w połączeniu z takimi czynnikami, jak
obniŜka stóp procentowych w krajach zachodnich, czy kryzys meksykański,
pogorszenie się koniunktury w niektórych krajach rozwiniętych gospodarczo m.in. w
Niemczech, spowodował, Ŝe kapitał zagraniczny poszukiwał moŜliwości inwestowania
m.in. w Polsce.
W roku 1995, podobnie jak w roku poprzednim, podstawowe cele polityki
pienięŜnej wiązały się z ograniczeniem inflacji i kontynuowaniem procesów oŜywienia
gospodarczego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, czego bezpośrednim
przejawem było przyjęcie w uchwale Sejmu z dnia 30 grudnia 1994 roku załoŜenia
dotyczącego wzrostu PKB o 5%. Kształtowanie się PKB w latach 1990-1995
pokazano w Tabeli 1.
TABELA 1: Produkt krajowy brutto w latach 1990-1995

j.miary

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Produkt krajowy brutto (PKB) - ceny bieŜące

mld zł

56

80,9

114,9

155,8

210,4

286,0

Produkt krajowy brutto (PKB) - ceny stałe

rok p.=100

92-93

93,0

102,6

103,8

105,2

107,0

PKB na 1 mieszkańca - ceny stałe

rok p.=100

92-93

92,7

102,3

103,5

105,0

106,9

PKB na 1 mieszk. - ceny bieŜ. (kurs NBP)

USD

1547

1998

2198

2232

2402

3017

491

2. Przedstawienie stanu prawnego
Badania kontrolne w Narodowym Banku Polskim i w Ministerstwie Finansów
przeprowadzono na podstawie art.2 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1.
Zgodnie z art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym
Banku Polskim2 - zwanej dalej ustawą o NBP - Narodowy Bank Polski inicjuje
kierunki oraz kształtuje politykę pienięŜną, w tym takŜe politykę walutową, kierując
się zaleceniami Sejmu. Projekt załoŜeń NBP w zakresie polityki pienięŜnej - w myśl
art.17 ust.1 - przedkłada Sejmowi corocznie Prezes Narodowego Banku Polskiego,
równocześnie z projektem budŜetu państwa przedkładanym przez Rząd.
ZałoŜenia polityki pienięŜnej uchwala Sejm wraz z ustawą budŜetową (art..17
ust.2 ustawy o NBP).
Prezes NBP na podstawie art.20 ust.1 pkt 2, lit.a ustawy o NBP zobowiązany
jest do przedstawienia Sejmowi i Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z
realizacji załoŜeń polityki pienięŜnej.
Ustawa o NBP w art.5 ust.2, art.6 ust.2 pkt 1 oraz art.16 ust.1 nakłada na NBP
i Prezesa NBP obowiązek współdziałania w kształtowaniu realizacji polityki
gospodarczej państwa mającej na celu umacnianie pieniądza polskiego.
Art.20 ust.1 pkt 1 upowaŜnia Prezesa NBP do ustalania w drodze zarządzenia
stopy rezerw obowiązkowych, stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytu
refinansowego.
Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy o Narodowym Banku Polskim zasady ustalania
kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów na wniosek Prezesa
NBP, uzgodniony z Ministrami Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Kursy walut obcych w złotych ustala Prezes NBP i ogłasza NBP (art.39 ust.2
ustawy o NBP).
W 1995 r. obowiązywała uchwała Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r.
w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych3.

1
2
3

Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59.
Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz.360; z 1993 r. Nr 6, poz.29; z 1994 r. Nr 1, poz.2; Nr 80 poz.369, Nr 121
poz.591, Nr 136 poz.703.
M.P. Nr 17, poz. 111.
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Narodowy Bank Polski organizuje obieg gotówkowy oraz podejmuje
odpowiednie środki w celu regulowania ilości pieniądza w obiegu (art.13 ustawy o
NBP).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej na 1995 r.1.
Ustawa budŜetowa na 1995 r. (art.4) umoŜliwiła Ministrowi Finansów
dokonywanie oprocentowanych lokat w NBP, o ile na centralnym rachunku bieŜącym
budŜetu państwa wystąpią przejściowe nadwyŜki środków finansowych.
W okresie od 1 stycznia 1995 r. do 16 marca 1995 r. (data ogłoszenia ustawy
budŜetowej) obowiązywał art.34 ustawy o NBP ograniczający zakup weksli
wystawionych przez Skarb Państwa do wysokości 2% planowanych wydatków budŜetu
państwa.

1

M.P. z 1995 r. Nr 2, poz. 16.
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II. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANALIZY
1. Realizacja polityki pienięŜnej w 1995 r.
Podstawowe załoŜenia makroekonomiczne uchwały Sejmu RP i ich realizację
przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2
Kategoria
(Produkt krajowy brutto)
Inflacja
Rezerwy oficjalne brutto

ZałoŜenie

Realizacja

(wzrost o 5%)

(wzrost o 7%)

17%

21,6%

6,2 mld USD

ok. 15 mld USD

Jak wynika z tabeli, przekroczeniu procentowego wskaźnika wzrostu PKB,
towarzyszyło jednak niezrealizowanie dwóch celów wymienionych w załączniku do
uchwały, w tym celu podstawowego - zakładanego spadku inflacji. Gdyby przyjąć, Ŝe
przekroczenie załoŜonego w polityce gospodarczej Rządu tempa wzrostu PKB (o 40%)
moŜna przekładać na skalę, w jakiej uchybiono załoŜeniom dotyczącym inflacji i
rezerw, to górną granicę dla inflacji stanowiłby poziom 23,8%, a dla wartości rezerw przedział 3,7 - 8,7 mld USD. MoŜna by wnioskować w oparciu o takie uproszczenie,
Ŝe przynajmniej wzrost inflacji był niŜszy od "poziomu krytycznego", ale pozytywne
i negatywne znaczenie i oddziaływanie obu kategorii ekonomicznych, jak równieŜ ich
związek z agregatami pienięŜnymi i polityką pienięŜną, charakteryzuje się znacznie
większą złoŜonością.
Wielkościom przyrostu pieniądza i jego składowych oraz wybranym kategoriom
przyrostu pieniądza rezerwowego w załoŜeniach polityki pienięŜnej na 1995 rok
nadano charakter indykatywny, wiąŜąc dynamikę przyrostu pieniądza w 1995 roku
z dynamiką przyrostu PKB. Zawarte w załączniku do uchwały sejmowej pozycje
bilansu skonsolidowanego systemu bankowego charakteryzowały się w sposób
przedstawiony w Tabeli 3 i w Tabeli 4 (załączniki do niniejszej analizy).
Prezentacja skali, w jakiej poszczególne pozycje bilansu skonsolidowanego
systemu bankowego na koniec 1995 roku róŜniły się od załoŜeń przyjętych w uchwale
Sejmu RP, została dokonana w odniesieniu do wielkości planu na koniec 1994 roku
(Tabela 3) oraz w relacji do stanu faktycznego na koniec 1994 roku (Tabela 4).
RóŜnice między wielkościami planowymi, a faktycznie osiągniętymi na koniec 1994
roku, wyniosły np.: w pozycji naleŜności zagraniczne netto + 1005 mln zł, w pozycji
pieniądz krajowy + 1563 mln zł, w pozycji depozyty walutowe + 989 mln zł, w pozycji
pieniądz ogółem + 2562 mln zł. Oznacza to zatem, iŜ nominalne przyrosty zakładane w
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uchwale na rok 1995 zostały częściowo "zrealizowane" jeszcze w roku 1994, a
mianowicie:
−
−
−
−

naleŜności zagraniczne netto w 12,8%,
pieniądz krajowy w 12,7%,
depozyty walutowe w 20,6%,
pieniądz ogółem w 15,0%.

RozbieŜności w kształtowaniu się określonych kategorii pienięŜnych pojawiły
się w końcu 1994 roku, jednakŜe nie zostały one zidentyfikowane i w odpowiedni
sposób ujęte w zakładanych przyrostach,
Zakładane na 1995 r. przyrosty poszczególnych kategorii pienięŜnych ujętych
w bilansie nie zostały zrealizowane. Relacje faktycznego przyrostu do przyrostu
zakładanego pokazane zostały w Tabeli 5 na tle procentowego udziału/wagi
poszczególnej pozycji aktywów względnie pasywów.
TABELA 5: RozbieŜności między faktycznym przyrostem z przyrostem zakładanym
Udział w
aktywach/pasywach
według stanu faktycznego
na koniec 1995 roku

Relacja faktycznego
przyrostu do przyrostu
zakładanego

NaleŜności zagraniczne netto ( mln zł)

48,4%

3,05

Aktywa krajowe netto

51,6%

0,61

Kredyt netto dla sektora rządowego

40,2%

0,33

ZadłuŜenie netto

31,4%

0,42

Obligacje nominowane w USD

8,8%

(3,07)

Kredyt dla pozostałych sektorów

53,9%

1,66

Pozostałe pozycje netto

(42,5%)

1,37

Pieniądz krajowy

79,6 %

2,39

18,7

2,32

Depozyty złotowe

60,9%

2,41

Depozyty walutowe w mln zł

20,4%

(0,05)

Pieniądz gotówkowy w obiegu

PowyŜsze wielkości ilustrują skalę rozbieŜności, jakie wystąpiły w 1995 roku
między wielkościami zakładanymi w uchwale, a faktyczną realizacją poszczególnych
elementów bilansu skonsolidowanego systemu bankowego.
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Analiza wybranych pozycji bilansu NBP, zamieszczonych w załączniku do
uchwały, przeprowadzona w oparciu o stan faktyczny na koniec roku 1995, prowadzi podobnie, jak w przypadku bilansu skonsolidowanego systemu bankowego - do
stwierdzenia znacznych rozbieŜności między załoŜeniami a realizacją. W Tabeli 6
(załącznik do analizy) przedstawiono zarówno dane pokazujące zakładane przyrosty
w relacji do planu, jak i do stanu faktycznego na koniec 1994 roku. W kolumnie 9
w Tabeli 6 zamieszczono współczynniki ilustrujące wielokrotności, w jakich faktyczna
realizacja poszczególnych pozycji rozminęła się z załoŜeniami.
W roku 1995 utrzymał się trend malejącego wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych. W Tabeli 7 przedstawiono dane dotyczące inflacji w okresie styczeń
1995 - grudzień 1995. Dane te potwierdzają ograniczenie dynamiki inflacji w Polsce
w roku 1995, gdyŜ średniomiesięczny wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 1,6%
(2,2% w roku 1994), a cen produkcji przemysłowej 1,5% (rok wcześniej wynosił
2,1%). Inflacja - mierzona zmianami ogólnego poziomu cen towarów i usług
konsumpcyjnych - zmalała w porównaniu z rokiem 1994 o prawie 8%, przewyŜszając
jednak o 4,6 pkt poziom zakładany (21,6% wobec 17%).
TABELA 7: Inflacja w okresie styczeń 1995 - grudzień 1995

1995

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Ogółem

śywność

Art. nieŜywnościowe

Usługi

4,1
2,1
1,7
2,3
1,8
1,0
-0,9
0,4
3,0
1,8
1,3
1,5

4,3
2,3
1,6
3,1
1,9
0,5
-4,8
-1,4
3,9
2,5
1,8
1,9

2,3
1,7
1,8
2,1
1,9
1,6
1,5
1,8
2,7
1,8
1,3
1,2

6,2
2,5
1,4
1,2
1,6
1,0
2,0
0,7
1,5
0,9
0,6
0,6

Źródło: informacje Głównego Urzędu Statystycznego
W Tabeli 8 przedstawione zostały dane ukazujące kształtowanie się wielkości
rezerw oficjalnych brutto w roku 1995.
TABELA 8: Rezerwy oficjalne brutto w roku 1995 (w mln USD)
I
6353

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
6901 7574 9068 10035 10728 10965 11741 12987 13476 14221 14963

Źródło: dane NBP
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W obliczu narastających w trakcie roku 1995 rozbieŜności między wielkościami
załoŜonymi a wielkościami faktycznymi, o prawidłowości i skuteczności działań
instrumentów polityki pienięŜnej decydowało rozpoznanie tendencji w zakresie zmian
wielkości PKB, inflacji i rezerw oficjalnych brutto w roku 1995. Znalazło to swoje
odzwierciedlenie w okresowych informacjach NBP1. Mimo podejmowania przez NBP
działań korygujących, cel podstawowy - ograniczenie inflacji do poziomu około 17% nie został jednak osiągnięty.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w I kwartale 1995 r., na skutek przedłuŜenia
procedury podpisania ustawy budŜetowej, a takŜe odmowy zakupu przez NBP bonów
skarbowych (8, 13 i 26 tygodniowych), Minister Finansów podjął decyzję
o zaciągnięciu 3 kredytów dewizowych (łącznie 300 mln USD) w zagranicznych
oddziałach Pekao S.A. i Banku Handlowego S.A.
Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie bieŜących wydatków
budŜetowych, w tym m.in. związanych z wypłatą wynagrodzeń w sferze budŜetowej
oraz kosztami obsługi krajowego i zagranicznego długu publicznego.
Decyzja Ministra Finansów o zaciągnięciu kredytów dewizowych podjęta
została wbrew postanowieniom ustawy budŜetowej. Jakkolwiek, w myśl art.40 ust.1
pkt 1 ustawy Prawo budŜetowe Minister Finansów moŜe zaciągać takie kredyty, to
art.3 ust.3 i ust.1 ustawy budŜetowej na 1995 r. nie upowaŜniły do pokrycia deficytu
budŜetu państwa ze źródeł zagranicznych nie wymienionych w załączniku Nr 3 oraz w
art.26 ustawy budŜetowej.
W tej sytuacji decyzję Ministra Finansów w ocenie NIK, naleŜy uznać jako
podjętą z naruszeniem zasady legalności.
Odrębną kwestią związaną z zawarciem umów o kredyty dewizowe są skutki
finansowe, zarówno dla budŜetu, jak i celów polityki pienięŜnej. Wprowadzie
bezpośrednie koszty kredytów wg oceny Ministra Finansów były niŜsze od
potencjalnych kosztów kredytów krajowych, jednakŜe ocena ta nie uwzględniała faktu,
Ŝe nastąpił przyrost rezerw oficjalnych brutto (o 300 mln USD), co miało wpływ na
przyrost podaŜy pieniądza i zwiększony zakres operacji otwartego rynku, a tym samym
na koszty obsługi długu publicznego i poziom inflacji.
2.

Instrumenty polityki pienięŜnej
Stopy procentowe

1

Informacja dla Sejmu RP o realizacji polityki pienięŜnej w I kwartale 1995 roku , Warszawa, kwiecień 1995;
NBP, Informacja dla Sejmu RP o realizacji polityki pienięŜnej w II kwartale 1995 roku , Warszawa, lipiec
1995)
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W załoŜeniach polityki pienięŜnej na 1995 r. polityka stóp procentowych zmierzająca do stopniowego obniŜania ich poziomu - powinna zapewnić realny wzrost
kredytów dla gospodarki, a takŜe zwiększnie skłonności do oszczędzania w walucie
krajowej.
Zmiany podstawowych stóp procentowych, dokonane zostały przez Narodowy
Bank Polski w roku 1995 trzykrotnie; po podwyŜce stóp w lutym, dwa razy - w maju,
a następnie we wrześniu - stopy zostały obniŜone. Wysokość stóp procentowych
Narodowego Banku Polskiego w 1995 roku przedstawiono w Tabeli 9.

TABELA 9: Stopy procentowe NBP obowiązujące w 1995 roku

(13.05.1994) - 20.02.1995
21.02.1995 - 28.05.1995
29.05.1995 - 17.09.1995
18.09.1995 - (8.01.1996)

Oprocentowanie
kredytu
refinansowego
33%
35%
31%
29%

Oprocentowanie
kredytu
lombardowego
31%
34%
30%
28%

Stopa
redyskonta
28%
31%
27%
25%

Oprocentowanie utrzymywane przez NBP w 1995 roku naleŜy uwaŜać za
bardzo wysokie zwłaszcza, Ŝe wg szacunków NBP dolny poziom stóp procentowych
miał wynieść około 21-25%. Poziom tych stóp był znacznie wyŜszy od poziomu
inflacji, zakładanego przez Rząd.

Podkreślić naleŜy, Ŝe przy konstrukcji budŜetu państwa na 1995 r. Ministerstwo
Finansów zakładało średnią wysokość stóp procentowych w I kwartale 1995 r. na
poziomie: 29% dla kredytu refinansowego, tj. o 4 pkt. niŜszym niŜ w IV kwartale 1994
r. i 26% dla kredytu redyskontowego, tj. o 2 pkt. niŜszym nŜ w IV kwartale 1994 r.
Zakładano równieŜ, Ŝe stopy procentowe w 1995 r., zgodnie z załoŜeniami
ulegać będą dalszemu obniŜeniu (26,8% - kredyt refinansowy i 24,5% kredyt
redyskontowy).
Z analizy skutków podwyŜszenia przez NBP, w lutym 1995 r. stóp
procentowych podstawowych kredytów, opracowanej w Ministerstwie Finansów (w
marcu 1995 r.) wynika, Ŝe szacunkowy wzrost wydatków budŜetowych wyniesie, w
wyniku podniesienia stóp procentowych około 134 mln zł.
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Na tle załoŜeń dotyczących polityki pienięŜnej i przy uwzględnieniu przebiegu
zjawisk i procesów gospodarczych przełomu 1994 i 1995 roku, nie moŜna wystawić
pozytywnej oceny lutowej decyzji NBP o podwyŜce stóp procentowych. Decyzja ta
(podjęta w rozbieŜności ze stanowiskiem Rządu), została oparta głównie o dane na
temat wysokiej, jednakŜe incydentalnej inflacji w styczniu.
PodwyŜszenia stóp procentowych NBP dokonał po stosunkowo długim okresie
utrzymywania się tendencji spadku poziomu inflacji (od maja 1994 r. tj. po 9 m-cach).
W tych warunkach, wg oceny NIK, decyzja o podniesieniu w dniu 17 lutego 1995 r.
stóp procentowych, nie była zbieŜna z przyjętymi załoŜeniami polityki pienięŜnej.
Jakkolwiek w wyniku podwyŜki stóp procentowych w lutym 1995 r.
zahamowany został spadek oprocentowania depozytów, to odczuwalne obniŜenie
oprocentowania kredytów w bankach nastąpiło dopiero w rezultacie zmian (obniŜki)
stóp w końcu maja 1995 r., natomiast relatywnie niŜsze było ono po zmianach
dokonanych we wrześniu 1995 r.
Zwraca uwagę, Ŝe po raz pierwszy od 4 lat w roku 1995 nastąpił realny wzrost
kredytowania podmiotów gospodarczych. Kredyty dla sektora niefinansowego
zwiększyły się w ujęciu realnym o 11,5% (w tym - po uwzględnieniu inflacji - dla
podmiotów gospodarczych o 11,4%, a dla gospodarstw domowych o około 38,2%).
Rok 1995 przyniósł równieŜ powaŜny wzrost depozytów złotowych podmiotów
sektora niefinansowego (2,1 raza wyŜszy od zakładanego). Pozytywną tendencją było
zwiększanie się skłonności do oszczędzania wśród gospodarstw domowych.
Oszczędności gospodarstw domowych na koniec 1995 roku, w relacji do stanu
depozytów podmiotów gospodarczych, ukształtowały się na poziomie 1,67, podczas
gdy rok wcześniej wynosiły one 1,06. Znaczna część tych depozytów (83,6%) miała
charakter terminowy. Na podkreślenie zasługuje równieŜ to, Ŝe w ciągu 1995 roku
doszło do zmniejszenia depozytów walutowych, zarówno w ujęciu złotowym, jak
i walutowym, a takŜe w relacji do pieniądza krajowego (w końcu 1994 roku depozyty
walutowe w ujęciu złotowym stanowiły 39,9% pieniądza krajowego, natomiast na
koniec roku 1995 - tylko 25,7%).
Operacje otwartego rynku
Na rynku pierwotnym bonów skarbowych, NBP organizował przetargi na
sprzedaŜ bonów, słuŜących finansowaniu bieŜącego deficytu budŜetowego. NBP
przeprowadził 51 takich przetargów. Sprzedano na nich bony skarbowe na kwotę
około 37,3 mld zł (czyli na kwotę o około 52% wyŜszą niŜ rok wcześniej). Przy podaŜy
bonów skarbowych (wśród których 1/3 stanowiły bony 52-tygodniowe) wynoszącej
51 mld zł, popyt na nie był o około 27% wyŜszy (64,6 mld zł). Blisko 80% bonów w

499

ujęciu wartościowym zostało nabyte przez banki. Znaczący stał się takŜe w roku 1995
popyt ze strony inwestorów zagranicznych, którzy nabyli około 8% bonów (w ujęciu
wartościowym).
Zakupy przez NBP na rynku pierwotnym, ograniczone w uchwale limitem dla
papierów skarbowych z terminem realizacji po 31 grudnia 1995 r. do 10,3 mld zł,
osiągnęły wartość 5,1 mld zł (około 49% limitu).
W roku 1995 NBP zorganizował takŜe przetargi na sprzedaŜ obligacji Skarbu
Państwa inwestorom instytucjonalnym. Sprzedano na nich obligacje na kwotę ponad
5,5 mld zł, głównie 2- oraz 5-letnie o stałym oprocentowaniu.
Narodowy Bank Polski przeprowadzał w roku 1995 liczne operacje otwartego
rynku, stawiając sobie za cel sterylizowanie skutków wzrostu rezerw walutowych.
W ciągu roku NBP dokonał łącznie 194 warunkowych operacji otwartego rynku, przy
czym 193 spośród nich były operacjami REVERSE REPO1 (w roku 1994 operacji
polegających na sprzedaŜy bonów skarbowych lub pienięŜnych było 196 w ogólnej
liczbie 211). W wyniku tych operacji średnie dzienne saldo depozytów utrzymywanych
przez banki w NBP w 1995 roku wynosiło około 3,8 mld zł (wobec około 1,2 mld zł
rok wcześniej). Łączny koszt operacji warunkowych, przeprowadzonych w 1995 roku,
wyniósł 1,038 mld zł.
Przyjętą w załoŜeniach na 1995 r. wielkość obrotów papierami skarbowymi 10,3 mld zł - na rynku pierwotnym NBP, zrealizował w 49,2%, między innymi na
skutek ograniczenia w marcu 1995 r. zakupów od Ministerstwa Finansów rocznych
bonów skarbowych o wartości 144 mln zł i bonów krótkoterminowych o wartości
2.910 mln zł.
Narodowy Bank Polski dokonał takŜe 31 operacji bezwarunkowej sprzedaŜy
bonów skarbowych (OUTRIGHT SALE)1 o wartości nominalnej 9,687 mld zł,
uzyskując dzięki temu z banków kwotę 8,434 mld zł (róŜnica 1,253 mld zł). Ponadto,
na 28 przetargach na sprzedaŜ bonów pienięŜnych NBP uzyskano łącznie 8,193 mld zł,
przy wartości nominalnej bonów wynoszącej 9,091 mld zł (róŜnica 898 mln zł).
Efektem sprzedaŜy bonów skarbowych było prawie zupełne zlikwidowanie
zadłuŜenia budŜetu państwa w NBP z tytułu bonów skarbowych (na koniec 1994 roku
zadłuŜenie to wynosiło 7,6 mld zł) i zmniejszenie się w rezultacie udziału NBP w
finansowaniu deficytu budŜetowego.
1

1

REVERSE REPO - operacja warunkowej sprzedaŜy przez bank centralny bonów skarbowych lub
pienięŜnych. Warunkiem tej transakcji jest obowiązek odsprzedaŜy zakupionych papierów w określonym
terminie.
OUTRIGHT SALE - bezwarunkowa sprzedaŜ przez bank centralny papierów skarbowych z własnego
portfela
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Stopy rezerw obowiązkowych
W załoŜeniach do uchwały sejmowej przyjęto, Ŝe obniŜany będzie poziom
rezerw obowiązkowych od depozytów złotowych, w celu zmniejszenia kosztów
operacyjnych banków, a w rezultacie - obniŜenia oprocentowania kredytów. Uchwała
wskazała jednocześnie na celowość skompensowania bankom składki na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.
Stopa rezerwy obowiązkowej od wkładów złotowych płatnych na kaŜde Ŝądanie
utrzymywana była przez cały rok na poziomie 20%. Nie zmieniono takŜe, w trakcie
roku, stopy rezerwy od depozytów walutowych, utrzymując ją w wysokości 1%.
Powołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wywołało natomiast decyzję NBP
o obniŜeniu stopy rezerw obowiązkowych od wkładów złotowych terminowych, która
to stopa - w dniu 28 lutego 1995 roku - została obniŜona z 10% do 9%.
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe NBP w drodze indywidualnych decyzji dokonał
w 1995 r. obniŜenia wysokości wymagalnych rezerw obowiązkowych wobec 87
banków (w tym 79 spółdzielczych i 8 komercyjnych). Ogółem w 1995 r. ze zwolnień z
obowiązku odprowadzania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej (wraz z decyzjami
NBP z 1994 r.) korzystało 92 banki (80 spółdzielczych i 12 komercyjnych), a łączna
kwota tych zwolnień wynosiła 170,2 mln zł, w tym dla banków spółdzielczych 41,6
mln zł a dla banków komercyjnych 128,6 mln zł.

Zwraca uwagę, Ŝe niektóre banki komercyjne realizujące programy "sanacji"
uzyskały decyzje NBP obowiązujące do 2000 roku, przy czym dla jednego banku,
w którym NBP posiadał większość akcji, kwota obniŜki rezerwy obowiązkowej
wynosiła blisko 50% łącznej wysokości kwoty udzielonych zwolnień.
Wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem wzrosła z 6,271 mld zł w styczniu do
8,042 mld zł w grudniu 1995 roku. NaleŜy sądzić, Ŝe większa obniŜka stóp rezerwy,
przyczyniając się do zwiększenia nadpłynności banków, wymagałaby dodatkowych
działań interwencyjnych (w ramach operacji otwartego rynku) ze strony Narodowego
Banku Polskiego. Trudno jednakŜe pozytywnie ocenić jednopunktową obniŜkę stopy
rezerwy obowiązkowej od wkładów terminowych, jako realizację postulatu
wynikającego z uchwały, w myśl którego obniŜka taka miałaby "zmniejszyć koszty
operacyjne banków".
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PodaŜ pieniądza
Polityka podaŜy pieniądza w 1995 r. powiązana miała być, zgodnie z
załoŜeniami, z wzrostem produktu krajowego brutto, a dynamika przyrostu podaŜy
pieniądza - zbliŜona do dynamiki przyrostu PKB.
Wzrost podaŜy pieniądza przekroczył jednakŜe wielkości przyjęte w
załącznikach do uchwały. Stan podaŜy pieniądza wyniósł na koniec roku 104,3 mld zł,
co w porównaniu z załoŜeniem (91,8 mld zł) oznacza przyrost o 13,6%. Natomiast
zakładany przyrost pieniądza w wysokości 17,1 mld zł wyniósł 27,0 mld. Nie zostały
takŜe zrealizowane załoŜenia w odniesieniu do poszczególnych elementów aktywów
czy pasywów, przy czym do szczególnej rozbieŜności - która zdominowała realizację
załoŜeń dotyczących pieniądza i jego przyrostu w roku 1995 - doszło w zakresie
naleŜności zagranicznych netto. WyraŜone w USD wzrosły one o 9,1 mld, czyli ponad
sześciokrotnie więcej niŜ zakładano. W wyraŜeniu złotowym wzrost ten wyniósł
22,9 mld, zamiast 7,8 mld, czyli blisko trzy razy więcej niŜ w ZałoŜeniach. W ten
sposób naleŜności zagraniczne netto, które miały stanowić na koniec 1995 roku 37,4%
ogółu aktywów, waŜyły w nich w ponad 48%. Dla prostej ilustracji skali wpływu tej
pozycji bilansowej na kreację pieniądza w ubiegłym roku moŜna podać fakt, Ŝe
załoŜony stan podaŜy pieniądza w wysokości 91,8 mld zł zostałby osiągnięty, gdyby
zgromadzone naleŜności zagraniczne netto przyrosły o około 4,1 mld USD (i tak
prawie trzykrotnie przekraczając załoŜenia), względnie, gdyby kurs walutowy wynosił
około 1,85 PLN/USD.

Polityka kursowa
W zakresie polityki kursowej przyjęto załoŜenie stosowania pełzającej
dewaluacji złotego, prowadzącej do ograniczania inflacji oraz osiągnięcia rezerw
oficjalnych brutto na poziomie około 6,2 mld USD. Cele te nie zostały osiągnięte.
Rozminięcie się załoŜeń, w zakresie rezerw wyraŜonych w mln USD ze stanem
faktycznym w końcu roku 1995, ma charakter rekordowy. Rezerwy te wg załoŜeń
miały przyrosnąć o 650 mln USD, natomiast faktyczny przyrost był prawie 14-krotnie
wyŜszy, i wyniósł 8,9 mld USD osiągając na koniec 1995 r. poziom 14,9 mld USD (wg
załoŜeń miał wynieść 6,2 mld USD). Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe przyrost rezerw
w gospodarkach zadłuŜonych zewnętrznie jest korzystnie postrzegany przez zagranicę.
Dbałość o stan tych rezerw i ich przyrost naleŜy do zadań banku centralnego. Jednak
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skala rozbieŜności załoŜeń i faktycznej realizacji, spowodowało Ŝe wzrost rezerw miał
istotny negatywny wpływ na poziom inflacji.
Głównym powodem przyrostu rezerw zagranicznych był sięgający blisko 7,8
mld USD netto skup walut przez kantory. Tak wysokie dodatnie saldo skupu i
sprzedaŜy walut, wynikało głównie z handlu przygranicznego i turystyki. Sytuacja ta
nie świadczy jednak dobrze o jakości prac NBP na etapie prognozowania załoŜeń,
które zostały zawarte w Załączniku do uchwały. Podkreślić przy tym naleŜy, Ŝe
w warunkach przyrostu rezerw w 1994 r. o 1,7 mld USD nie znajduje uzasadnienia,
przyjęcie do załoŜeń na 1995 r. przyrostu w wysokości 0,65 mld USD.
Próbując przeciwdziałać tym nieprzewidzianym tendencjom, Narodowy Bank
Polski podejmował w ciągu roku działania o charakterze aprecjacyjnym, jednak ich
skala uwarunkowana między innymi obawą o rezultaty eksportu, nie sprzyjała
podejmowaniu przez NBP bardziej zdecydowanych kroków. Ostatecznie kurs
walutowy (prognozowany w załoŜeniach w wysokości 2,72 zł/USD) ukształtował się
na koniec 1995 r. na poziomie 2,47 zł/USD.
W Tabeli 10 przedstawiono dane dotyczące średniego kursu dolara w NBP
w 1995 roku. Narodowy Bank Polski stosował w minionym roku zasadę pełzającej
dewaluacji złotego. Wobec kursu centralnego wyznaczany był przedział wahań
kursowych, który do lutego 1995 roku wynosił 1,4 miesięcznie, a następnie 1,2%.
Uelastycznienie mechanizmu kursowego w maju 1995 r. naleŜy oceniać pozytywnie
i wiązać z dalszą liberalizacją rynku międzybankowego.

TABELA 10: Średni kurs dolara w NBP w zł/USD w roku 1995

Kurs przeciętny w ciągu Kurs według stanu na koniec
miesiąca
miesiąca
1995

styczeń

2,4342

2,4325

luty

2,4438

2,4194

marzec

2,3934

2,4020

kwiecień

2,3934

2,3971

maj

2,3426

2,3220

czerwiec

2,3646

2,3420

lipiec

2,4352

2,3685

503

sierpień

2,4399

2,4720

wrzesień

2,4616

2,4330

październik

2,4429

2,4525

listopad

2,4718

2,5100

grudzień

2,5098

2,4680

Źródło: na podstawie danych publikowanych przez NBP.

3. Inne zadania zawarte w załoŜeniach

Zgodnie z pkt 7 załoŜeń polityki pienięŜnej, Rząd wspólnie z NBP zobligowany
był do opracowania i przedstawienia Sejmowi "Strategii umacniania systemu
bankowego w Polsce." Opracowanie tego dokumentu, trwało długo i nie zdołano go
przedstawić Sejmowi w przewidzianym terminie tj. do dnia 30 czerwca 1995 r.
Merytoryczne konsultacje projektu opracowania przygotowanego przez Ministra
Finansów rozpoczęto dopiero w czerwcu 1995 r., przy czym jego pierwsze wersje były
krytycznie oceniane przez bank centralny. RównieŜ w ostatecznym tekście przesłanym
przez Prezesa Rady Ministrów do Sejmu w dniu 1 grudnia 1995 r. odnotowano szereg
odrębnych stanowisk NBP i Ministra Finansów .

RozbieŜności te dotyczyły m.in.: wprowadzenia niezaleŜnego od banku
centralnego nadzoru bankowego, przyszłości banków będących obecnie własnością
NBP, metod konsolidacji sektora bankowego, dostępu Rządu do pełnej informacji
dotyczącej sytuacji ekonomicznej banków.
Przesłany do Sejmu w dniu 1 grudnia 1995 r. projekt opracowania, na wniosek
Komisji Polityki Gospodarczej, BudŜetu i Finansów z marca 1996 r. - był uzupełniany
przez Ministra Finansów i NBP m.in. z uwagi na potrzebę uzgodnienia stanowisk
i wypracowania kompromisowych rozwiązań.
Rząd wspólnie z NBP przygotowywał w 1995 r. projekty zmian ustawy Prawo
bankowe i ustawy o NBP, co przewidywał § 3 uchwały sejmowej w sprawie załoŜeń
polityki pienięŜnej na 1995 rok. Projektów zmian tych ustaw nie zdołano przedstawić
Sejmowi w wymaganym terminie do dnia 31 marca 1995 roku, m.in. z powodu
odrębnych koncepcji i róŜnic stanowisk między NBP i Ministerstwem Finansów.
Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, samodzielnie przygotował NBP i po
konsultacji międzyresortowej przesłał w końcu kwietnia 1995 r. do Komitetu
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Ekonomicznego Rady Ministrów. Projekt ten uwzględniał tylko część zgłoszonych
uwag resortów, w tym Ministerstwa Finansów. Dołączony do niego protokół
rozbieŜności, w którym zawarto stanowisko NBP, nie uwzględniał m.in. sugestii
resortów w zakresie: wyodrębnienia nadzoru bankowego z NBP, ograniczenia
uprawnień Prezesa NBP i przeniesienia ich na Zarząd NBP, rozluźnienia tajemnicy
bankowej itp. Projekt Prawa bankowego nie był dalej rozpatrywany.
RównieŜ w kwietniu 1996 r. NBP przesłał do KERM kolejne dwie wersje projektu
ustawy Prawo bankowe, tj.:
−

projekt autorski NBP,

−

II wersję projektu, uwzględniającą stanowisko Rządu dotyczące poselskich
projektów ustaw o Narodowym Banku Polskim i o Państwowym Nadzorze
Bankowym.

W tym drugim projekcie Prawa bankowego uwzględniono: moŜliwość
wyłączenia z NBP nadzoru bankowego oraz ograniczenie kompetencji Prezesa NBP
w postępowaniu naprawczym, w likwidacji i upadłości banków.
Autorski projekt znowelizowanej ustawy o NBP, opracowany w banku
centralnym, został przesłany, z uwagami resortów i protokołem rozbieŜności, w końcu
maja 1995 r. do KERM. W projekcie tym równieŜ nie uwzględniono uwag resortów,
w zakresie: moŜliwości wyodrębnienia nadzoru bankowego z NBP, rozszerzenia
współpracy NBP z Rządem, poszerzenia celów działalności NBP, zatwierdzania
załoŜeń polityki pienięŜnej przez Sejm, odwoływania Prezesa NBP na wniosek Rady
Polityki PienięŜnej, przekazywania środków pochodzących z oprocentowania części
rezerw obowiązkowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
nabywania przez NBP od Skarbu Państwa papierów wartościowych na kwotę nie
wyŜszą niŜ 2 % planowanych na rok budŜetowy dochodów itp. Projektowi temu nie
nadawano biegu m.in. z powodu opracowania w miesiącach czerwiec - sierpień 1995 r.
nowych projektów ustaw o Narodowym Banku Polskim i o Państwowym Nadzorze
Bankowym, przygotowanych przez grupę posłów. Do projektów tych ze strony Rządu
i NBP zgłoszono szereg uwag, co uniemoŜliwiało uchwalenie omawianych ustaw
jeszcze w I połowie 1996 r. W ocenie NBP, przesłanej w listopadzie 1995 r. do
KERM, poselski projekt ustawy o NBP w sposób zasadniczy ogranicza niezaleŜność
centralnego banku państwa. Między innymi projekt nie przewiduje, Ŝe celem NBP
powinno być równieŜ działanie w kierunku osiągania i utrzymania stabilności cen.
Projekt - zdaniem NBP - ogranicza zadania banku centralnego jedynie do
opracowywania projektów załoŜeń polityki pienięŜnej, uchwalanych przez Sejm.
Oznacza to pozbawienie banku centralnego autonomii. NBP nie godzi się na badanie i
zatwierdzanie swojego bilansu przez Radę Ministrów sugerując, Ŝe te czynności winny

505

wykonywać zagraniczne firmy audytorskie. NBP stanowczo przeciwstawiał się
wyodrębnieniu nadzoru bankowego ze struktur NBP, gdyŜ pozbawi to bank centralny
jednego z podstawowych instrumentów oddziaływania na rozwój systemu bankowego,
a jego organizacyjne wyodrębnienie wiązać się będzie ze znacznymi wydatkami
zbudŜetu.
NBP, zgodnie z § 2 uchwały sejmowej, terminowo przedstawiał kwartalne
informacje o realizacji polityki pienięŜnej i jej zagroŜeniach, jak równieŜ złoŜył
sprawozdanie roczne z tej działalności przed wymaganym terminem do 30 kwietnia
1996 r.
Roczne sprawozdanie NBP obejmuje realizację polityki pienięŜnej w 1995 r., a
nie tylko samych załoŜeń tej polityki (jak tego wymaga art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
o NBP), tak więc jest opracowaniem szerszym, nawiązującym do sytuacji gospodarczej
w kraju i za granicą. Sprawozdanie podejmuje szereg zagadnień, o których
bezpośrednio nie wspominają załoŜenia polityki pienięŜnej na 1995 rok, takich jak:
sytuacja finansowa przedsiębiorstw, banków oraz gospodarstw domowych,
refinansowanie i sanacja banków itp.
Zwraca jednak uwagę, Ŝe sprawozdanie nie rozlicza poszczególnych zadań
załoŜeń ujętych w uchwale Sejmu, a w szczególności nie prezentuje w układzie
tabelarycznym wykonania bilansu skonsolidowanego systemu bankowego i wybranych
elementów bilansu NBP mimo, Ŝe takie tablice (nr 1 i nr 2) z prognozami tych
bilansów były zawarte w załoŜeniach polityki pienięŜnej na 1995 rok.
Sprawozdanie nie odnosi się równieŜ do rezolucji Sejmu RP z dnia 31 marca
1995 r.1 wzywającej Prezesa NBP do zakupu, na wniosek Ministra Finansów
krótkoterminowych bonów skarbowych, a takŜe nie uwzględnia procesu współpracy
NBP z Rządem w przygotowaniu projektów zmiany Prawa bankowego i ustawy o
NBP, jak równieŜ w opracowaniu "Strategii umocnienia systemu bankowego w
Polsce".
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe współpraca NBP z Rządem w zakresie polityki
pienięŜnej w 1995 r., a zwłaszcza w I półroczu układała się niekorzystnie. Symptomy
poprawy w tym zakresie wystąpiły w II-gim półroczu 1995 r.
Istotne rozbieŜności pomiędzy NBP a Ministrem Finansów zarysowały się juŜ
na etapie opracowywania projektu załoŜeń polityki pienięŜnej na 1995 rok.
Początkowo, tj. w IV kwartale 1994 r., NBP przygotował projekt załoŜeń polityki
pienięŜnej na 1995 r. oparty na przewidywanej przez bank centralny inflacji
w granicach 22-23%. W wyniku negocjacji, NBP przystał na sugestie Ministra
1

M.P. Nr 18, poz. 217.
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Finansów i do załoŜeń tych zgodził się przyjąć prognozowaną przez Ministra Finansów
inflację na poziomie 17%.
Mimo tych zmian, róŜnice stanowisk pomiędzy NBP a Ministrem Finansów
były dalej znaczne, skutkiem czego stanowisko Rządu do projektu załoŜeń zawierało
szereg zastrzeŜeń. Ostateczny kształt załoŜeniom polityki pienięŜnej został nadany
w Sejmie.
RozbieŜne stanowiska Ministra Finansów i NBP wystąpiły teŜ w I kwartale
1995 r. na odcinku nabywania przez bank centralny od Skarbu Państwa bonów
skarbowych. NBP, pomimo wniosków Ministra Finansów, odmawiał kupna bonów
skarbowych do czasu podpisania przez Prezydenta RP ustawy budŜetowej na 1995 rok
i jej opublikowania (tj. do 16 marca 1995 r.). Ponadto NBP ograniczał kupno bonów
krótkoterminowych od Ministra Finansów twierdząc, Ŝe moŜe a nie musi ich nabywać,
zwłaszcza w kontekście występującego zjawiska nadpłynności w bankach.
Konsekwencją tych rozbieŜności było podjęcie przez Sejm w dniu 31 marca 1995 r.
rezolucji wzywającej Prezesa NBP do zakupu, na wniosek Ministra Finansów,
krótkoterminowych bonów skarbowych.
Nie doszło równieŜ do porozumienia na temat zmiany zarządzenia emisyjnego,
w celu czasowego ograniczenia moŜliwości nabywania przez inwestorów
zagranicznych krótkoterminowych bonów skarbowych. Jak ustaliła kontrola, dwa
pisma Prezesa NBP (z 17 czerwca i 29 września 1995 r.) w tej sprawie pozostały bez
odpowiedzi.
W analizowanym roku odnotowano jednak symptomy poprawy stosunków
pomiędzy NBP a Ministrem Finansów i Rządem. I tak np. NBP uzgodnił z Rządem
zmianę zasad kształtowania kursu walutowego wraz z aprecjacją złotego,
wprowadzaną stopniowo w ciągu 1995 r. RównieŜ decyzja Prezesa NBP z grudnia
1995 r. o podwyŜszeniu kursu złotego wobec koszyka walutowego była wydana
w porozumieniu z Ministrami Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Ponadto w ramach polityki antyinflacyjnej, w czerwcu 1995 r. zostały podjęte przez
NBP i Radę Ministrów działania hamujące przyrost zadłuŜenia budŜetu w banku
centralnym, poprzez ograniczenie podaŜy bonów skarbowych do wysokości
wynikającej z kwoty bonów wykupywanych przez Ministra Finansów.

III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rezultaty polityki pienięŜnej, stanowiącej tylko pewien wycinek polityki
gospodarczej, na tle jej stanu na koniec 1995 roku, przy uwzględnieniu róŜnorodnych

507

zjawisk, procesów i przeobraŜeń zachodzących w gospodarce i w jej otoczeniu ocenić
naleŜy pozytywnie. Sumaryczne osiągnięcia polskiej gospodarki w roku 1995 w
sposób pozytywny potwierdziły kontynuację procesów wzrostowych. Ocena ta jest
równieŜ korzystna w świetle porównań z innymi krajami Europy ŚrodkowoWschodniej, a ponadto w kontekście uwarunkowań integracyjnych (OECD, Unia
Europejska).
Wzrost gospodarczy wyraŜony przyrostem produktu krajowego brutto wyniósł
7% wobec zakładanego wzrostu o 5%, głównie w wyniku wysokiej dynamiki eksportu
i nakładów inwestycyjnych a takŜe wyŜszej o 13% produkcji w rolnictwie.
W 1995 r. nie został zrealizowany podstawowy cel polityki pienięŜnej, tj.
obniŜenie poziomu inflacji do ok. 17%, gdyŜ wyniosła ona 21,6%. Zaznaczyć jednak
naleŜy, Ŝe w stosunku do 1994 r. poziom inflacji obniŜył się o ok. 8 pkt.
Pozytywnej oceny wymaga realizacja niektórych celów pośrednich polityki
pinięŜnej. JednakŜe, praktyczne wykorzystanie poszczególnych instrumentów tej
polityki w roku 1995 było rozbieŜne z załoŜeniami.
Podstawową przyczyną tych robieŜności było m.in. niepełne rozpoznanie przez
NBP tendencji występujących zwłaszcza w IV kwartale 1994 r., co w konsekwencji
wpłynęło na skalę nietrafnych prognoz na 1995 r., w odniesieniu do podstawowych
parametrów charakteryzujących politykę pienięŜną, a zawartych w uchwale Sejmu.
Stopy procentowe podstawowych form kredytów udzielanych przez NBP,
jakkolwiek uległy w 1995 r. obniŜeniu, to jednak skala tej obniŜki była niŜsza niŜ
przyjęta do konstrukcji budŜetu państwa.
Ponadto trudno uznać za uzasadnioną, w warunkach stałego obniŜania się (od
maja 1994 r.) tempa wzrostu inflacji, decyzję NBP o podwyŜszeniu stóp procentowych
w lutym 1995 r.
Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe w 1995 r. odnotowano realny wzrost kredytów dla
sektora niefinansowego - o 13%, w tym dla gospodarki o 11,4%. Wzrosły równieŜ
realnie o ponad 47% depozyty złotowe, głównie gospodarstw domowych, co wskazuje
na wzrost skłonności do oszczędzania w walucie krajowej.
W ograniczonym zakresie NBP realizował politykę obniŜenia stopy rezerwy
obowiązkowej. Wprawdzie w lutym 1995 r. obniŜono o 1% stopę rezerwy od
terminowych depozytów złotowych, jednakŜe w związku z przyrostem oszczędności
nie wpłynęło to na zakładaną w załoŜeniach polityki pienięŜnej obniŜkę kosztów
operacyjnych banków i obniŜenie oprocentowania kredytów. Podkreślić naleŜy, Ŝe
zmiany stopy rezerwy tylko w części skompensowały bankom składki na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, który rozpoczął działalność w lutym 1995 r.
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Znaczne róŜnice wystąpiły w realizacji wielkości podaŜy pieniądza, zawartych
w skonsolidowanym bilansie systemu bankowego i prognozie wybranych elementów
bilansu NBP, stanowiących integralną część załoŜeń polityki pienięŜnej. Na 27
mierników tylko w jednym przypadku uzyskano zgodność wykonania z załoŜeniami.
W ocenie NIK podstawową przyczyną znacznych rozbieŜności między załoŜeniami
a faktyczną ich realizacją była niezadawalająca jakość prognozowania na etapie
projektu załoŜeń polityki pienięŜnej, na co wskazuje przyjęta wielkość przyrostu
rezerw oficjalnych brutto. Na 1995 r. załoŜono przyrost tych rezerw o 650 mln USD a
ich stan na koniec 1995 r. miał osiągnąć poziom około 6,2 mld USD. Faktyczny
przyrost wyniósł 8,9 mld USD a stan rezerw zwiększył się do 14,9 mld USD. Zwraca
uwagę, Ŝe w 1994 r. rezerwy oficjalne brutto wzrosły o 1,7 mld USD, a ponadto 482
mln USD (ok. 74% planowanego na 1995 r. przyrostu) faktycznie zrealizowano w IV
kwartale 1994 r. Nie uwzględniono równieŜ m.in. znacznych wpływów z eksportu
nierejestrowanego, mimo Ŝe zjawisko to występowało juŜ w 1994 r.
Kierunki polityki kursowej przyjęte w załoŜeniach na 1995 r. miały zapewnić
wzrost rezerw oficjalnych brutto do 6,2 mld USD oraz wpływać na ograniczenie
inflacji. Realizacja tych celów zdeterminowana została wysokim przyrostem rezerw
dewizowych, nie uwzględnionym przez NBP w toku prac nad projektem załoŜeń
polityki pienięŜnej na 1995 r. Wzrost rezerw wymuszał działania w kierunku aprecjacji
złotego, które w konsekwencji negatywnie wpływały na opłacalność eksportu.
Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe nastąpiło zahamowanie tendencji do napływu
krótkoterminowego kapitału zagranicznego, a takŜe umocnienie pozycji złotego na
rynku międzynarodowym. Zmniejszenie tempa dewaluacji, skokową aprecjację złotego
i zmianę mechanizmu kursowego wprowadzoną przez NBP w porozumieniu z
Rządem, w świetle załoŜeń polityki pienięŜnej, trudno uznać za wystarczającą dla ich
realizacji. PowyŜsze działania wskazują, Ŝe polityka kursowa w 1995 r. kształtowana
była w większym stopniu poprzez rynek pienięŜny niŜ przez NBP i Rząd.
W 1995 r. nie zostały w terminie, tj. do 31 marca 1995 r. zrealizowane zadania
określone uchwałą Sejmu w sprawie załoŜeń polityki pienięŜnej w zakresie
przedłoŜenia Sejmowi projektów zmian ustaw: o Narodowym Banku Polskim i Prawo
bankowe. Autorskie projekty ustaw wraz z protokółem rozbieŜności NBP przekazał do
KERM w końcu kwietnia 1995 r. (ustawa Prawo bankowe) i w końcu maja 1995 r.
(ustawa o NBP). Opóźnienia wynikały głównie z róŜnicy stanowisk pomiędzy NBP a
Rządem w kwestii uprawnień i zadań banku centralnego, które dotyczyły między
innymi:
- usytuowania nadzoru bankowego,
- zadań Prezesa NBP, w świetle projektu powołania Rady Polityki PienięŜnej,
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- zasad współpracy NBP z Rządem.
W trzecim kwartale 1995 r. przygotowany został przez grupę posłów kolejny
projekt nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie systemu bankowego.
Zgodnie z załoŜeniami polityki pienięŜnej na 1995 r. do 30 czerwca 1995 r.
Rząd wspólnie z NBP zobligowany był do przedłoŜenia Sejmowi Strategii umacniania
systemu bankowego w Polsce. Termin ten nie został dotrzymany, gdyŜ projekt
przekazano do Sejmu dopiero 1 grudnia 1995 r., a ponadto długotrwałe prace nie
doprowadziły do ujednolicenia stanowisk w następujących kwestiach:
- niezaleŜności organów nadzoru bankowego od banku centralnego,
- przyszłości banków, których właścicielem jest obecnie NBP (m.in. przejętych
w ramach procesu"sanacji" banków),
- dostępu Rządu do pełnej informacji o sytuacji ekonomicznej banków,
- metod i terminów prywatyzacji i konsolidacji sektora bankowego.
Zdaniem NIK, moŜe to mieć wpływ na dalsze opóźnienie trwających obecnie
prac nad nowym kształtem systemu bankowego.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na końcowe efekty realizacji załoŜeń była
niewystarczająca współpraca Narodowego Banku Polskiego z Rządem, zwłaszcza
w I półroczu 1995 r. RóŜnice poglądów w zakresie metod i sposobów realizacji
załoŜeń polityki pienięŜnej prowadziły w końcowym efekcie do niekorzystnych lub
negatywnych skutków ekonomicznych, a takŜe powodowały opóźnienia w realizacji
terminowych zadań ujętych w uchwale Sejmu RP.
W wyniku kontroli skierowano wystąpienie pokontrolne do Prezesa
Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w odniesieniu do Ministra Finansów zarzut
dotyczący zaciągnięcia kredytów zagranicznych na bieŜące sfinansowanie niedoboru
budŜetu państwa został sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym NIK,
skierowanym w wyniku kontroli części 98 budŜetu państwa.
Do dnia zatwierdzenia "Analizy wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki
pienięŜnej w 1995 r." przez Kolegium NIK, procedura postępowania pokontrolnego
nie została zakończona.
NajwyŜsza Izba Kontroli, formułuje następujące wnioski, słuŜące poprawie
skuteczności i prawidłowości działań w sferze polityki pienięŜnej państwa:
1. Doskonalenie metod prognozowania skali i tendencji poszczególnych fragmentów
rynku pienięŜnego i zjawisk związanych z funkcjonowaniem instrumentów polityki
pienięŜnej, zwłaszcza w zakresie polityki stóp procentowych i kursu walutowego.
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2. Bezpośrednia i konstruktywna współpraca banku centralnego z administracją
rządową, mającą na celu dalsze zmniejszanie tempa inflacji i wzrostu rozwoju
gospodarczego mierzonego przyrostem PKB.
3. Doprowadzenie do wypracowania systemowych rozwiązań kształtu i kierunków
rozwoju systemu bankowego, uwzględniających nadrzędny interes państwa,
zwłaszcza w sferze przyszłej polityki pienięŜnej. Kierunki tego rozwoju powinny
zmierzać do zapewnienia pełnej wymienialności złotego, poprawy pozycji banków
krajowych w stosunku do zagranicznych a takŜe uregulowania stosunków banku
centralnego z administracją rządową. W tym celu NIK uznaje za celowe
przyspieszenie prac nad nowelizacją ustaw: prawo bankowe i o Narodowym Banku
Polskim.
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