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1. Analiza wykonania bud etu pa stwa w 1997 roku
Najwy sza Izba Kontroli, zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli2, przedkłada Sejmowi „Analiz
wykonania bud etu pa stwa w 1997 roku”.
Kontrol wykonania bud etu pa stwa za 1997 r. Najwy sza Izba Kontroli
przeprowadziła w I półroczu 1998 r., obejmuj c badaniami ministerstwa i urz dy
centralne, Kancelari
Kancelari

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelari

Sejmu,

Senatu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Rzecznika Praw

Obywatelskich, Krajow Rad Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, S d
Najwy szy, Naczelny S d Administracyjny, Pa stwow

Inspekcj

Pracy, urz dy

wojewódzkie, wybrane samorz dowe kolegia odwoławcze i regionalne izby
obrachunkowe, a tak e pozostałych głównych dysponentów cz ci bud etowych
takich, jak: Pa stwowa Agencja Atomistyki, Polska Agencja Prasowa, Polski Komitet
Normalizacyjny. W zwi zku z kontrol wykonania bud etu skontrolowany został
równie Narodowy Bank Polski. Zbadano równie wykonanie planów finansowych
pa stwowych funduszy celowych, realizacj

wybranych inwestycji centralnych,

wykonanie bud etu przez wybrane kuratoria o wiaty i wychowania oraz przez urz dy
rejonowe, a tak e realizacj kierunków prywatyzacji. Ł cznie obj to kontrol 473
jednostki.
Analiza wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. opracowana została przede
wszystkim na podstawie wyników przeprowadzonej przez departamenty i delegatury
NIK kontroli bud etowej. W „Analizie” wykorzystano tak e ustalenia innych kontroli
szczegółowych przeprowadzonych przez NIK w 1997 r. i I półroczu 1998 r. oraz
opinie i ekspertyzy prawne i ekonomiczne, a tak e materiały sprawozdawcze
1
2

Dz.U. Nr 78, poz. 483.
Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.

6

i analityczne Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego
Urz du Statystycznego i Rz dowego Centrum Studiów Strategicznych. Korzystano
równie ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.
W analizie wykonania bud etu pa stwa Najwy sza Izba Kontroli oceniła
przede wszystkim zgodno

tego wykonania z ustaw

bud etow

na 1997 r.,

przepisami ustawy - Prawo bud etowe i innymi przepisami reguluj cymi zasady
gospodarowania rodkami bud etowymi. W toku kontroli badano równie stosowanie
ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.3 oraz ustawy z dnia
29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci4.
Kontrola wykonania bud etu

przeprowadzona została pod

wzgl dem

legalno ci, gospodarno ci, celowo ci i rzetelno ci (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK).
W

niniejszym

dokumencie

przedstawiono

realizacj

zało e

makroekonomicznych przyj tych do opracowania bud etu pa stwa, omówiono
dochody i wydatki bud etu pa stwa w 1997 r., niedobór bud etu pa stwa i ródła jego
finansowania, dług publiczny i koszty jego obsługi, realizacj planów finansowych
przez pa stwow

gospodark

pozabud etow

i pa stwowe fundusze celowe,

powi zania bud etów gmin z bud etem pa stwa oraz realizacj

kierunków

prywatyzacji. Na zako czenie dokonano oceny wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.
ze wskazaniem wniosków. Rozmiary dochodów i wydatków odniesiono do kwot
przyj tych przez Parlament w ustawie bud etowej oraz w stosunku do planu po
zmianach, a tak e do wielko ci w 1996 r., pokazuj c zmiany o charakterze
strukturalnym. Dokonuj c analizy uwzgl dniono zało enia polityki społecznogospodarczej na 1997 r.

Najwy sza Izba Kontroli, oprócz „Analizy wykonania bud etu pa stwa
w 1997 roku”, przedło yła jednocze nie Sejmowi odr bne informacje o realizacji
bud etu w poszczególnych cz ciach (ł cznie z bud etami wojewodów), informacje

3
4

Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.
Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
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o realizacji planów finansowych pa stwowych funduszy celowych oraz o realizacji
inwestycji centralnych i kierunków prywatyzacji.

2. Analiza wykonania zało e polityki pieni nej w 1997 roku
Najwy sza Izba Kontroli zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli przedkłada Sejmowi „Analiz
wykonania zało e polityki pieni nej w 1997 roku”.
Kontrol

wykonania zało e

polityki pieni nej Najwy sza Izba Kontroli

przeprowadziła w I półroczu 1998 r. obejmuj c badaniem Narodowy Bank Polski
i Ministerstwo Finansów.
Podobnie jak w „Analizie wykonania bud etu pa stwa” korzystano równie
z materiałów sprawozdawczych i analitycznych Narodowego Banku Polskiego,
Ministerstwa Finansów, Głównego Urz du Statystycznego i Rz dowego Centrum
Studiów Strategicznych oraz z opinii i ekspertyz naukowych.
„Analiza” uwzgl dnia głównie zgodno

prowadzonej w 1997 r. polityki

pieni nej z Uchwał Sejmu RP z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie zało e polityki
pieni nej na 1997 r.5. Zawiera tak e charakterystyk uwarunkowa maj cych istotny
wpływ na realizacj podstawowych celów polityki pieni nej, stopie

wykonania

uchwalonych zada , syntetyczn ocen wykonania zało e oraz wynikaj ce z kontroli
i analizy wnioski.

5

M.P. Nr 5, poz. 33.
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I.

REALIZACJA ZAŁO E MAKROEKONOMICZNYCH
Podstaw do opracowania bud etu pa stwa na 1997 r. były przyj te przez Rad

Ministrów zało enia polityki społeczno-gospodarczej oraz prognoza najwa niejszych
wielko ci makroekonomicznych.
Zało enia polityki społeczno-gospodarczej i prognoza makroekonomiczna na
rok 1997 zawarte zostały w uzasadnieniu do ustawy bud etowej6.
Jako podstawowe zadania polityki społeczno-gospodarczej na rok 1997
przyj to:
- utrzymanie wysokiej dynamiki inwestowania,
- utrzymanie wysokiego tempa eksportu,
- ograniczanie inflacji,
- reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpiecze
społecznych,
- popraw funkcjonowania usług społecznych,
- wzrost konkurencyjno ci jako ciowej, technologicznej i cenowej polskiej
gospodarki,
- przeciwdziałanie nadmiernemu mi dzyregionalnemu ró nicowaniu sytuacji
społecznej oraz poprawa infrastruktury technicznej i społecznej obszarów
wiejskich.
Przy konstrukcji bud etu Rz d przyj ł nast puj c list priorytetów:
- dalszy realny wzrost wynagrodze w pa stwowej sferze bud etowej, poł czony
z działaniami na rzecz poprawy struktury mi dzydziałowej płac,
- zagwarantowanie realnego wzrostu emerytur i rent,
- ukształtowanie nakładów na o wiat umo liwiaj cych wzrost wynagrodze
pracowników oraz zwi kszenie nakładów rzeczowych w tym dziale,
- zwi kszenie nakładów na finansowanie działalno ci instytucji artystycznych oraz
jednostek upowszechniania kultury,
6

Uzasadnienie do ustawy bud etowej na rok 1997, Rada Ministrów, Warszawa, pa dziernik 1996.
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- kontynuacja reformy słu by zdrowia,
- dalszy wzrost wydatków bud etowych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
- racjonalizacja nakładów na bezpiecze stwo publiczne pozwalaj ca lepiej
wykorzysta posiadan kadr i zaplecze techniczne,
- wsparcie z bud etu pa stwa programów rozwoju regionalnego, zgodnie z zasadami
polityki regionalnej,
- umacnianie systemu kredytowego finansowania budownictwa mieszkaniowego.
Realizacj podstawowych zało e makroekonomicznych przedstawiono
w poni szej tabeli:
Wyszczególnienie
1
PKB w cenach bie cych
Dynamika PKB (ceny stałe)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
Dynamika produkcji budowlano-monta owej
Dynamika globalnej produkcji rolniczej
Handel zagraniczny:
- dynamika eksportu
- dynamika importu
Dynamika spo ycia zbiorowego
Dynamika spo ycia indywidualnego
Dynamika nakładów brutto na rodki trwałe
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
Dynamika cen produkcji sprzedanej w przemy le
Dynamika poda y pieni dza
Stopa procentowa dla kredytu redyskontowego
Urz dowy kurs dolara ameryka skiego
Rynkowy kurs dolara ameryka skiego
Saldo obrotów bie cych bilansu płatniczego

Stopa bezrobocia w grudniu
1
Przeci tne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej
Przeci tna emerytura i renta pracownicza brutto
Przeci tna emerytura i renta rolnicza brutto
Wska nik rentowno ci obrotu brutto
Wska nik rentowno ci obrotu netto
Bud et pa stwa w relacji do PKB:
- dochody
- wydatki
- deficyt
- zadłu enie bud etu pa stwa

Jedn.
miary
2
mln zł
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
zł/100
dolarów
USA
-”mln dolarów
USA
%
2

1996 r.
3
362.814
106,1
108,3
106,4
100,3

1997 r.
Zało enia Wykonanie
4
5
429.700
444.086
105,8
106,9
108,0
110,8
106,3
116,0
102,0
100,0

109,7
128,9
103,4
108,7
120,6
119,9
112,4
109,1
22,6
269,65

113,0
117,0
103,0
104,8
116,0
115,0
112,3
107,2
18,6
306,70

113,7
122,0
103,4
107,0
121,9
114,9
112,2
114,1
23,0
328,08

268,26
-1.352

306,80
-3.978

326,24
-4.268

13,2
3

12,9

10,5

4

5

zł

873

1.043

1.054

zł
zł
%
%

535
366
3,4
1,6

635
426
4,4
2,4

643
444
3,6
1,8

%
%
%
%

27,5
30,0
2,5
51,1

27,1
29,7
2,8
49,7

27,0
28,2
1,3
48,1
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ródło: Uzasadnienie do ustawy bud etowej na 1997 r., Rada Ministrów, Warszawa, pa dziernik
1996 r.; Biuletyny Statystyczne GUS; Sprawozdanie z wykonania bud etu pa stwa
w 1997 r., Rada Ministrów, maj 1998 r.

1. Produkt krajowy brutto
Wzrost produktu krajowego brutto w cenach stałych na 1997 r. zało ono
pocz tkowo na 5,5%, a nast pnie skorygowano na około 5,7-5,8%7.
Przy szacowaniu produktu krajowego zało ono wzrost (w uj ciu realnym):
produkcji przemysłowej o 8,0%, produkcji budowlano-monta owej o 6,3%, produkcji
rolniczej o 2,0%, spo ycia zbiorowego o 3,0%, spo ycia prywatnego o 4,8%
i nakładów brutto na rodki trwałe o 16,0%8.
W 1997 r. nast piło przyspieszenie, w stosunku do 1996 r., tempa wzrostu
gospodarczego. Produkt krajowy brutto wzrósł realnie o 6,9%, wobec 6,1% w 1996 r.
a dynamika PKB, po zmniejszeniu si w 1996 r., wróciła do poziomu z 1995 r.
Wzrost produktu krajowego brutto w 1997 r. był o ponad 1 punkt procentowy wy szy
od przyj tych zało e 9.

Zwi kszenie dynamiki PKB w 1997 r. zwi zane było z szybszym ni w 1996 r.
wzrostem warto ci dodanej brutto w przemy le i bardzo wysokim wzrostem
w budownictwie. Warto

dodana brutto w 1997 r. wzrosła w przemy le o 9,7%,

wobec 7,1% w 1996 r., a w budownictwie o 17,8%, wobec 3,5% w 1996 r. Nieco
wolniej ni w 1996 r. wzrosła warto
W rolnictwie warto

dodana w sekcjach usług rynkowych (o 4,8%).

dodana wzrosła tylko nieznacznie.

W 1997 r. zwi kszyła si dynamika produkcji sprzedanej przemysłu. Produkcja
sprzedana przemysłu ogółem wzrosła o 10,8%, wobec 8,3% w 1996 r. Wzrost ten był
o 2,8 punkta procentowego wy szy od przyj tych zało e . W przedsi biorstwach
zatrudniaj cych powy ej 5 osób produkcja sprzedana przemysłu w sektorze
7

8

Autopoprawka do projektu ustawy bud etowej na rok 1997, Rada Ministrów, listopad 1996 r.
Konieczno dokonania zmian w projekcie ustawy bud etowej wynikała z uchwalenia przez Sejm zmian
w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych,
dotycz cych w szczególno ci obni enia stawek podatkowych.
W uzasadnieniu do autopoprawki nie skorygowano tych zało e , z wyj tkiem: bilansu płatniczego i rezerw
oficjalnych.
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prywatnym wzrosła o 41,3%, a w sektorze publicznym obni yła si o 18,2%.
W porównaniu do 1996 r. zwi kszył si udział sektora prywatnego w produkcji
sprzedanej przemysłu z 52,4% do 63,5%.
W 1997 r. nadal wysokie było tempo wzrostu produkcji w przemy le
przetwórczym, gdzie produkcja sprzedana była wy sza ni w 1996 r. o 13,5%.
W działalno ci zwi zanej z zaopatrywaniem w energi elektryczn , gaz i wod
produkcja zwi kszyła si o 2,6%, a w górnictwie i kopalnictwie obni yła si o 1,2%.
Najwi kszy wzrost produkcji sprzedanej wyst pił w działach: produkcja sprz tu
i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (o 31,3%), produkcja pojazdów
mechanicznych, przyczep i naczep (o 28,1%), produkcja instrumentów medycznych,
precyzyjnych i optycznych (o 26,8%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych (o 22,3%), produkcja mebli (o 21,0%), produkcja wyrobów z metali
(o 19,0%), działalno

wydawnicza i poligraficzna (o 18,9%), produkcja drewna

i wyrobów z drewna (o 18,0%).
Szczególnie wysokie tempo wzrostu w 1997 r. wyst piło w budownictwie.
Produkcja budowlano-monta owa wzrosła, w porównaniu do 1996 r. o 16,0%.
W stosunku do zało e wzrost ten był wy szy o ok. 10 punktów procentowych.
W sektorze prywatnym produkcja budowlano-monta owa wzrosła o 23,0%,
a w sektorze publicznym obni yła si o 34,0%. W porównaniu do 1996 r. zwi kszył
si z 88,1% do 93,2% udział sektora prywatnego w produkcji budowlano-monta owej.
Najwi kszy wpływ na wzrost produkcji miały przedsi biorstwa wykonuj ce roboty
o charakterze inwestycyjno-modernizacyjnym, w których produkcja wzrosła o 28,1%,
a ich udział w strukturze produkcji budowlano-monta owej osi gn ł 68,8%.
Globalna produkcja rolnicza w 1997 r. mimo powodzi, utrzymała si na
poziomie z 1996 r. Produkcja zwierz ca wzrosła o 4,0%, głównie w wyniku przyrostu
pogłowia zwierz t gospodarskich, zwi kszeniu produkcji mleka oraz produkcji
drobiarskiej. Produkcja ro linna obni yła si o 3,0% do czego przyczyniły si przede
wszystkim ni sze zbiory ziemniaków, buraków cukrowych i owoców jagodowych.

9

W 1997 r. wzrost PKB Polski nale ał do najwy szych w Europie. Wy szy wzrost wyst pował tylko
w Estonii, na Białorusi, w Irlandii i Chorwacji.
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Na wzrost PKB w 1997 r., podobnie jak w roku poprzednim, wpłyn ła du a
dynamika popytu krajowego, czego wyrazem był znaczny wzrost nakładów
inwestycyjnych i spo ycia.
Nakłady brutto na rodki trwałe w 1997 r. wzrosły realnie o 21,9%, wobec
20,6% w 1996 r. Tempo wzrostu nakładów było o 5,9 punktów procentowych wy sze
od zało e i ponad 3-krotnie szybsze ni wzrost PKB. Podobnie jak w roku
poprzednim, ponad dwukrotnie wi kszy był wzrost nakładów na maszyny, urz dzenia
techniczne i narz dzia oraz rodki transportowe ni nakładów na budynki i budowle.
Udział sektora prywatnego w nakładach inwestycyjnych ogółem zwi kszył si
z 46,0% w 1996 r. do 52,0% w 1997 r. Najwi kszy wzrost nakładów inwestycyjnych
w 1997 r. wyst pił w przedsi biorstwach przemysłowych, które osi gn ły najwy sze
wska niki wzrostu produkcji sprzedanej.
Tempo wzrostu spo ycia w 1997 r. było nieznacznie mniejsze ni w 1996 r.
Spo ycie ogółem wzrosło o 6,2%, wobec 7,5% w 1996 r., z tego: spo ycie zbiorowe
wzrosło o 3,4% (zakładano 3,0%), a wi c tyle samo co w 1996 r., a spo ycie
indywidualne o 7,0% (zakładano 4,8%), wobec 8,7% w 1996 r. Spadek dynamiki
spo ycia indywidualnego wyst pił pomimo szybkiego wzrostu realnych dochodów
gospodarstw domowych, gdy zwi kszył si udział oszcz dno ci w dochodach.
Poprawa wska ników oszcz dno ci wynikała z przyrostu depozytów i ograniczania
wzrostu kredytów konsumpcyjnych.
Wy sze tempo wzrostu popytu krajowego ni produktu krajowego brutto było
przyczyn znacznego zwi kszenia ujemnego salda w obrotach handlu zagranicznego.
Eksport w cenach stałych w 1997 r. wzrósł, w porównaniu do 1996 r., o 13,7%
(zakładano 13,0%), a import o 22,0% (zakładano 17,0%). Ujemne saldo w obrotach
handlu zagranicznego w 1997 r. wyniosło 16.556,2 mln dolarów USA i w porównaniu
do 1996 r. zwi kszyło si o 30,4%. Relacje cenowe w obrotach handlu zagranicznego
uległy poprawie. Wska nik terms of trade podwy szył si z 97,3% w 1996 r. do 99,4%
w 1997 r.
Warto

PKB w 1997 r. w cenach bie cych wyniosła 444.086 mln zł

(według zało e 429.700 mln zł) i była wy sza o 22,4% ni w 1996 r.
(362.814 mln zł). Przy konwersji walut według ich kursów, poziom PKB na
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1 mieszka ca Polski w stosunku do poziomu Europy Zachodniej wzrósł z 14,8%
w 1996 r. do ponad 15% w 1997 r., a przy konwersji walut według parytetu siły
nabywczej, relacja ta wzrosła odpowiednio z 36,0% do 37,0%10. PKB na 1 mieszka ca
Polski wg parytetu siły nabywczej w 1997 r. wyniósł około 7 tys. dolarów USA11.
Pomy lna kondycja polskiej gospodarki w 1997 r. nie oznacza, e zostały
wyeliminowane czynniki, które mog osłabi dalszy wzrost gospodarczy. Popyt
globalny na rynku wewn trznym wysoko przewy szał poda , a inwestycje
przekraczały znacznie poziom oszcz dno ci krajowych. Wzrosło ujemne saldo
obrotów bie cych bilansu płatniczego. Znacznie powy ej zało e wzrosły przeci tne
wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz kredyty dla sektora niefinansowego,
w tym zwłaszcza dla gospodarstw domowych. W napływaj cym kapitale
zagranicznym wzrósł udział inwestycji portfelowych.

2. Ceny
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 1997 r., w porównaniu z 1996 r.,
wzrosły o 14,9%, a w relacji grudzie 1997 r. do grudnia 1996 r. o 13,2%. Tempo
inflacji było bardzo zbli one do tego, które zakładano w ustawie bud etowej. redni
roczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był tylko o 0,1 punkta ni szy od
zało e ustawy bud etowej, a w relacji grudzie do grudnia o 0,2 punkta wy szy.
Tempo inflacji uległo znacznemu obni eniu w stosunku do 1996 r. redni
roczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był ni szy o 5,0 pkt., a w relacji
grudzie do grudnia o 5,3 pkt.
Najwi kszy wpływ na poziom wska nika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 1997 r. miał wzrost cen usług. Ceny usług zwi kszyły wska nik
o 4,9 pkt., ceny towarów nie ywno ciowych o 4,1 pkt., a ceny ywno ci, które
w 1996 r. wywarły najwi kszy wpływ na poziom wska nika, o 3,8 pkt.
Ceny usług w 1997 r. w stosunku do 1996 r., wzrosły o 19,3%. Wzrost ten był
tylko nieznacznie ni szy ni w 1996 r., kiedy wyniósł 20,1%. Najbardziej podro ały
10
11

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, 1998-01-29.
Dla porównania (kraje CEFTA): w Czechach - 10,6 tys. dolarów USA, na Słowacji - 8,4 tys. dolarów USA,
w Słowenii - 11,5 tys. dolarów USA, na W grzech - 7,1 tys. dolarów USA, w Rumunii - 4,5 tys. dolarów
USA.
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opłaty za dostaw ciepłej wody (o 37,6%), za najem mieszkania (o 27,9%) i pobór
zimnej wody (o 27,1%). Wysoki był wzrost opłat za pobyt dziecka w łobku (o
22,8%) i w przedszkolu (o 21,1%) oraz za przejazdy komunikacj miejsk (o 20,0%).
W 1997 r. ceny towarów nie ywno ciowych wzrosły, w porównaniu do roku
poprzedniego, o 14,0%. Najbardziej podro ały wyroby tytoniowe (o 23,2%). Znaczny
był wzrost cen wydawnictw (o 16,9%), paliw i smarów do rodków transportu
(o 16,8%) oraz opału (o 15,9%). Powy ej przeci tnej dla towarów nie ywno ciowych
podro ały: obuwie (o 15,7%), artykuły farmaceutyczno-medyczne (o 14,9%), wyroby
kosmetyczno-perfumeryjne (o 14,7%).
Ceny ywno ci w 1997 r. w stosunku do 1996 r. wzrosły o 12,6%. Wzrost ten
był o 6 pkt. procentowych mniejszy ni w 1996 r. W ród podstawowych towarów
ywno ciowych najbardziej podro ały towary w grupie „przetwory zbo owe,
pieczywo i wyroby ciastkarskie” (o 15,5%), w tym kasze i płatki o 17,0% oraz
pieczywo o 16,8%. Ceny mi sa, podrobów i przetworów były wy sze o 13,6%, a ceny
tłuszczów jadalnych o 13,3%. Poni ej przeci tnej dynamiki cen ywno ci podro ały
artykuły w grupie „ziemniaki, str czkowe, warzywa, grzyby, owoce i przetwory”
(o 12,1%) oraz nabiał i jaja (o 9,6%). Obni yły si ceny jabłek krajowych (o 10,1%)
i cukru (o 10,1%).
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w 1997 r. o 12,2% wy sze ni
w 1996 r. Wzrost ten był tylko o 0,1 pkt ni szy od zakładanego. Ceny produkcji
budowlano-monta owej wzrosły w 1997 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
o 14,2%.
Na poziom cen w 1997 r. znaczny wpływ miały, podobnie jak w latach
poprzednich, zmiany cen urz dowych i kontrolowanych.
Realizacj

harmonogramu

zmian

cen

centralnie

regulowanych,

z uwzgl dnieniem zmian w zakresie stawek VAT, przedstawiono w poni szej tabeli:
Wyszczególnienie
I
CENY ZAOPATRZENIOWE
1) energia elektryczna
plan
wykonanie
2) gaz

12*/
12*/

II

Miesi c wprowadzenia podwy ki (w %)
III IV V VI VII VIII IX
X

XI

XII

16
plan
wykonanie

13*/
13*/

CENY DETALICZNE
1) wyroby spirytusowe
plan
wykonanie
2) leki

9**/
9***/

9**/

plan
wykonanie

3) energia elektryczna
plan
wykonanie
4) gaz

plan
wykonanie

5) centralne ogrzewanie
i ciepła woda
plan
wykonanie

13
13
17*/
17*/
18*/
18*/

10*/
10*/

8

5*/
5*/

*/ w tym podwy szenie stawki VAT z 12 do 17%
**/ w tym podwy ka stawki akcyzy
***/ w tym podwy ka stawki akcyzy wprowadzona z dniem 17 lutego
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. nie wprowadzono planowanej na wrzesie drugiej podwy ki cen
detalicznych na wyroby spirytusowe.
W 1997 r. Minister Finansów nie podwy szył z 0 do 7% stawki VAT od
sprzeda y leków. Umo liwiła to dokonana z dniem 1 stycznia 1996 r. zmiana ustawy
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym12,
która przedłu yła o dalsze 3 lata uprawnienia Ministra Finansów do ustalania listy
towarów i usług ze stawk 0%. Poza tym, bior c pod uwag obowi zuj cy system
odpłatno ci za leki, skutki podwy ki stawek za leki w du ej cz ci obci yłyby bud et
pa stwa.
Na 1997 r. planowany był równie wzrost stawek podatku akcyzowego od
wyrobów tytoniowych - papierosy (w styczniu o 7%, w maju o 6% i wrze niu o 6%)
oraz paliw silnikowych (w styczniu o 6%, w kwietniu o 4,5% i w listopadzie o 4,5%).

12

Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.
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Wprowadzona została jedna podwy ka stawek podatku akcyzowego na papierosy
w lutym rednio o 10%, tj. o 3 punkty wi cej ni planowano. Pozwoliło to na
rezygnacj z podwy ki zaplanowanej na maj przy zało eniu, e wrze niowa podwy ka
zostanie zrealizowana w terminie. Do zmiany stawek akcyzy na wyroby tytoniowe we
wrze niu nie doszło. Styczniowa podwy ka stawek podatku akcyzowego na paliwa
silnikowe wyniosła 14%, a planowana na kwiecie została zrealizowana w maju
w wysoko ci 5%. W tej sytuacji listopadowej podwy ki ju nie wprowadzono.

3. Pieni dz, stopa procentowa, kurs walutowy13
Poda pieni dza ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosła 176.444,9 mln zł
i wzrosła, w stosunku do grudnia 1996 r., o 39.782,5 mln zł, tj. nominalnie o 29,1%,
a realnie o 14,1%. W zało eniach makroekonomicznych przewidywano przyrost
poda y pieni dza w wysoko ci 27.800 mln zł, tj. nominalnie o 21,1%, a realnie
o 7,2%.

W ci gu 1997 r., nieznacznie zmniejszył si (z 82,9% do 82,5%) udział
pieni dza krajowego w zasobach pieni dza ogółem. Poda pieni dza krajowego
zwi kszyła si o 28,9%, a depozytów walutowych o 31,8%. Na wzrost poda y
pieni dza krajowego wpłyn ł przede wszystkim przyrost depozytów złotowych osób
prywatnych. Depozyty te zwi kszyły si w 1997 r. o 40,9% (w 1996 r. o 40,8%).
Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych wzrosły o 16,0%, a zasoby pieni dza
gotówkowego w obiegu zwi kszyły si o 15,7%.
W 1997 r., podobnie jak w 1996 r., głównym ródłem kreacji pieni dza były
nale no ci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Zadłu enie kredytowe
osób prywatnych i podmiotów gospodarczych wzrosło w ci gu 1997 r. do kwoty
108.239,4 mln zł, tj. o 33,5% (w 1996 r. o 35,7%). Obni eniu w stosunku do roku
13

Zagadnienia te s szczegółowo omówione w drugiej cz ci „Analizy...”
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ubiegłego uległa dynamika nale no ci z tytułu kredytów zaci ganych przez osoby
prywatne. Nale no ci te wzrosły o 56,2% wobec 107,8% w ci gu 1996 r. Dynamika
zadłu enia kredytowego osób prywatnych była w dalszym ci gu znacznie wy sza od
dynamiki depozytów, a zadłu enie osób prywatnych stanowiło 22,7% warto ci ich
depozytów (w 1996 r. około 15%).
Nale no ci zagraniczne netto wzrosły w ci gu 1997 r. do kwoty
82.977,7 mln zł, tj. około 24.400 mln dolarów USA na koniec 1997 r., a ich
przyrost w ci gu roku wyniósł około 2.800 mln dolarów USA (zakładano
ok. 692,0 mln dolarów USA), wobec 1.200 mln dolarów USA w 1996 r. Przyrost
nale no ci zagranicznych netto wynikał z napływu kapitału zagranicznego w postaci
inwestycji bezpo rednich i portfelowych.
Zadłu enie netto sektora bud etowego na koniec 1997 r. osi gn ło poziom
55.208,9 mln zł i wzrosło, w porównaniu do stanu na koniec 1996 r., o 14,4%.
W 1996 r. zadłu enie netto sektora bud etowego wzrosło, w porównaniu do 1995 r.,
o 12,1%.

W zało eniach do ustawy bud etowej przyj to, e w 1997 r. warto
redniorocznych stóp procentowych b dzie kształtowała si nast puj co:
- dla kredytu lombardowego

20,1 - 23,1%

- dla stopy redyskontowej weksli

17,1 - 20,1%

co spowoduje, e rednia stopa kredytu lombardowego wyniesie 21,6%, a rednia
stopa redyskontowa weksli około 18,6%.
W 1997 r. stopy procentowe stosowane przez NBP uległy jednej zmianie.
W dniu 4 sierpnia stopa kredytu lombardowego została podwy szona z 25% do 27%
w skali rocznej, a stopa redyskontowa weksli z 22% do 24,5%. W efekcie rednia
stopa kredytu lombardowego wyniosła 25,8%, a rednia stopa redyskontowa weksli 23,0%.
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Według zało e urz dowy kurs dolara ameryka skiego w okresie dwunastu
miesi cy 1997 r. miał wynie

306,70 zł/100 dolarów USA, a na koniec 1997 r. -

319,40 zł/100 dolarów USA. redniomiesi czny wolnorynkowy kurs dolara miał
wynie

306,80 zł/100 dolarów USA, a na koniec roku - 324,20 zł/100 dolarów USA.
W rzeczywisto ci urz dowy kurs dolara ameryka skiego w okresie dwunastu

miesi cy 1997 r. wyniósł 328,08 zł/100 dolarów USA, a w grudniu osi gn ł poziom
352,56 zł/100 dolarów USA. redniomiesi czny wolnorynkowy kurs dolara wyniósł
326,24 zł/100 dolarów USA, a w grudniu osi gn ł poziom 352,37 zł/100 dolarów
USA.

4. Bilans płatniczy
Obroty bie ce bilansu płatniczego w walutach wymienialnych na koniec
1997 r. zamkn ły si ujemnym saldem w wysoko ci 4.268 mln dolarów USA.
Zakładano ujemne saldo w wysoko ci 3.978 mln dolarów USA.
Na koniec 1996 r. ujemne saldo wyniosło 1.352 mln dolarów USA. Relacja
ujemnego salda obrotów bie cych do PKB uległa zwi kszeniu z 1,0% w 1996 r.
do 3,2% w 1997 r. Na pogorszenie salda obrotów bie cych wpłyn ł przede
wszystkim wzrost ujemnego salda płatno ci towarowych oraz pogorszenie salda nie
sklasyfikowanych obrotów bie cych, na które składały si

rodki pochodz ce

głównie z handlu przygranicznego.
W 1997 r. wzrost importu był zbli ony do przyj tych zało e . Wypłaty za
import wyniosły 38.498 mln dolarów USA (zakładano 38.357 mln dolarów USA)
i w porównaniu z 1996 r. wzrosły o 18,2%. Dynamika wypłat za import była znacznie
ni sza ni w 1996 r. (31,9%). Wpływy z eksportu wyniosły 27.229 mln dolarów USA
(zakładano 28.811 mln dolarów USA) i w porównaniu z 1996 r. wzrosły o 11,5%
(w 1996 r. o 6,7%). Dynamika wypłat za import przewy szała o 6,7 pkt. dynamik
wpływów z eksportu. W 1996 r. ró nica ta wynosiła 25,2 pkt. Wpływy z eksportu
stanowiły 70,7% wypłat za import, podczas gdy w 1996 r. wska nik ten wynosił
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75,0%. Saldo płatno ci towarowych na koniec 1997 r. wyniosło minus 11.269 mln
dolarów USA, wobec minus 8.154 mln dolarów USA na koniec 1996 r. Zakładano
saldo w wysoko ci minus 9.546 mln dolarów USA.
Saldo nie sklasyfikowanych obrotów bie cych na koniec 1997 r. wyniosło
6.061 mln dolarów USA. W porównaniu do stanu na koniec 1996 r., saldo tych
obrotów uległo zmniejszeniu o 1.092 mln dolarów USA.
Korzystnie na kształtowanie si salda obrotów bie cych bilansu płatniczego
w 1997 r. wpływały obroty z tytułu transferów bie cych i usług. Saldo transferów
bie cych poprawiło si w porównaniu do poprzedniego roku o 876 mln dolarów USA
i osi gn ło poziom 1.100 mln dolarów USA, a saldo usług wyniosło 305 mln dolarów
USA, podczas gdy na koniec 1996 r. wynosiło minus 209 mln dolarów USA.

5. Zatrudnienie, wynagrodzenia, wiadczenia społeczne
Wysoki wzrost gospodarczy w 1997 r. przyczynił si do dalszej poprawy
sytuacji na rynku pracy. Liczba pracuj cych ogółem w gospodarce narodowej na
koniec 1997 r. wyniosła ok. 15,9 mln osób i była o 0,6% wy sza ni przed rokiem.
Udział pracuj cych w sektorze prywatnym wzrósł z 65,1% w ko cu 1996 r. do 68,9%
w ko cu 1997 r.
Przeci tne zatrudnienie (osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy)
wyniosło w 1997 r. 9.623 tys. osób (zakładano 9.592 tys. osób), tj. było wy sze ni
w 1996 r. o 1,5%.
W sektorze przedsi biorstw przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło
5.745 tys. osób i niewiele ró niło si od wielko ci zakładanej (5.740 tys. osób).
Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw było o 1,4 % wy sze ni w 1996 r.
Przeci tne zatrudnienie w pa stwowej sferze bud etowej w 1997 r. wyniosło
1.645 tys. osób.
Pozytywne tendencje na rynku pracy spowodowały spadek liczby
bezrobotnych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 1997 r. wyniosła
1.826,4 tys. osób (zakładano 2.270 tys. osób) i zmalała w stosunku do stanu na koniec
1996 r. o 533,1 tys. osób, tj. o 22,6%. Stopa bezrobocia obni yła si z 13,2% na
koniec 1996 r. do 10,5% na koniec 1997 r. Bez prawa do zasiłku pozostawało 1.269,9
tys. osób, podczas gdy przed rokiem 1.135,5 tys. osób. Bez pracy dłu ej ni 1 rok
pozostawało 808,2 tys. osób, podczas gdy przed rokiem 968,7 tys. osób.
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W 1997 r. przeci tna liczba emerytów i rencistów wyniosła 9.313 tys. osób
i w porównaniu do 1996 r. zwi kszyła si o 113 tys. osób, tj. o 1,2 %. Przeci tna
liczba osób pobieraj cych emerytury i renty pracownicze wyniosła 7.313 tys. osób
(zakładano 7.316 tys. osób) i wzrosła o 2,0%. Przeci tna liczba osób pobieraj cych
emerytury i renty rolnicze wyniosła 2.000 tys. osób (a wi c tyle ile zakładano)
i zmniejszyła si o 1,4%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 1997
r. wyniosło 1.061,9 zł (zakładano 1.043 zł) i wzrosło w stosunku do 1996 r. o 21,5%
(zakładano 18,8%), co w uj ciu realnym daje wzrost o 5,7% (zakładano 3,3%).
W sektorze przedsi biorstw przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto wyniosło
1.162 zł (zakładano 1.113 zł) i wzrosło realnie o 5,7% (zakładano 2,5%).
W jednostkach sfery bud etowej14 przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
wyniosło 1006 zł (zakładano 969,5 zł) i wzrosło realnie o 7,2 (zakładano 5,1%).
Relacja przeci tnego wynagrodzenia nominalnego brutto w sferze bud etowej
do płacy w sektorze przedsi biorstw w 1997 r. wyniosła 86,6% (zakładano 87,1%)
i była nieco wy sza ni przed rokiem, a do wynagrodzenia w gospodarce narodowej
ogółem wyniosła 94,7%, wobec 93,4% w 1996 r.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w pa stwowej sferze bud etowej
w 1997 r. wyniosło 1.084 zł (w art. 31 ust. 1, pkt 5 ustawy bud etowej zało ono
897,80 zł) i w porównaniu do 1996 r. wzrosło o 29,1%, a realnie o 12,3%.
Przeci tna emerytura i renta pracownicza brutto w 1997 r. wyniosła 643 zł
(zakładano 635 zł) i wzrosła w stosunku do 1996 r. o 20,1%, co w uj ciu realnym daje
wzrost o 4,6% (zakładano 3%).
Przeci tna emerytura i renta rolnicza brutto w 1997 r. wyniosła 444 zł
(zakładano 426 zł) i wzrosła w stosunku do 1996 r. nominalnie o 21,2%, a realnie
o 5,5% (zakładano 1,5%).

6. Wyniki finansowe przedsi biorstw

14

Sfera bud etowa obejmuje pa stwowe i samorz dowe jednostki organizacyjne. Przez pa stwow sfer
bud etow rozumie si pa stwowe jednostki organizacyjne, które prowadz gospodark finansow na
zasadach okre lonych w ustawie - Prawo bud etowe oraz szkoły wy sze i inne jednostki prowadz ce
gospodark na zasadach okre lonych w art. 30 ustawy o szkolnictwie wy szym, z wył czeniem placówek
zagranicznych.
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W 1997 r. poprawiła si nieznacznie, w porównaniu do 1996 r., sytuacja
finansowa przedsi biorstw, lecz ich wyniki finansowe odbiegały od zało e
przyj tych do ustawy bud etowej.
Przychody z całokształtu działalno ci wzrosły o 27,4% (zakładano 22,3%),
a koszty ich uzyskania o 26,8% (zakładano 21,8%).
W 1997 r. 61,3% przychodów wypracował sektor prywatny (w 1996 r. 49,9%).
Nieco szybszy wzrost przychodów ni kosztów ich uzyskania przyczynił si do
poprawy podstawowych wska ników ekonomicznych.
Wska nik poziomu kosztów obni ył si z 97,1% w 1996 r. do 96,6% w 1997 r.
Wyniki finansowy brutto wyniósł 24.677,5 mln zł i zwi kszył si w porównaniu do
1996 r. o 33,8% (zakładano 35,0%). Poprawa wyniku finansowego brutto wyst piła
we wszystkich sekcjach gospodarki narodowej, z wyj tkiem zaopatrywania w energi
elektryczn , gaz i wod , gdzie nast pił spadek o 7,8%. W obsłudze nieruchomo ci
wynik finansowy brutto zwi kszył si o 97,5%, w budownictwie o 69,1%,
a w przemy le o 26,5%, w tym w działalno ci produkcyjnej o 23,3%. W górnictwie
i kopalnictwie wynik finansowy brutto, mimo znacznej poprawy, pozostał ujemny.
Zmniejszył si udział obowi zkowych obci e w wyniku finansowym brutto
z 53,8% w 1996 r. do 49,0% w 1997 r., w tym z tytułu podatku dochodowego
odpowiednio z 46,0% do 42,8%.
W 1997 r. przedsi biorstwa uzyskały wynik finansowy netto w wysoko ci
12.588,7 mln zł (zysk netto 21.716,2 mln zł, a strata netto 9.127,6 mln zł). W stosunku
do 1996 r. wynik finansowy netto był wy szy o 47,8%. Jednostki sektora prywatnego
wypracowały 68,9% wyniku finansowego netto (w 1996 r. - 67,5%). W jednostkach
sektora prywatnego wynik ten zwi kszył si , w porównaniu do 1996 r., o 50,9%,
a w jednostkach sektora publicznego o 41,3%. We wszystkich sekcjach wzrost wyniku
netto był wy szy od przeci tnego, z wyj tkiem przemysłu (wzrost o 41,5%).
W efekcie polepszenia wyników finansowych przedsi biorstw, wska niki
rentowno ci obrotu brutto i netto poprawiły si w stosunku do 1996 r. Wska nik
rentowno ci obrotu brutto wyniósł 3,6% (wobec 3,4% w 1996 r.), a wska nik
rentowno ci obrotu netto - 1,8% (wobec 1,6% w 1996 r.). Według zało e do ustawy
bud etowej wska nik rentowno ci obrotu brutto miał wynie

4,4%, a wska nik
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rentowno ci obrotu netto - 2,4%. Nieznacznie lepsze wska niki rentowno ci osi gn ły
jednostki sektora prywatnego.
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II.

WYKONANIE BUD ETU PA STWA
Ustawa bud etowa na 1997 r. została uchwalona przez Sejm RP 21 lutego

1997 r.15. Dochody bud etu pa stwa zaplanowano w kwocie 115.333,7 mln zł,
a wydatki ustalono w wysoko ci 127.553,7 mln zł. Niedobór bud etu pa stwa na
koniec 1997 r. ustalono na kwot nie wi ksz ni 12.220,0 mln zł.
W zwi zku z powodzi , która miała miejsce w lipcu 1997 r., powstała
konieczno

zmian w ustawie bud etowej na 1997 r. Zmiany te dotyczyły przede

wszystkim:
- zobowi zania Narodowego Banku Polskiego do udzielenia Ministrowi Finansów
kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zwi zanych
z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz usuwaniem skutków powodzi,
- upowa nienia Rady Ministrów do zwi kszenia wydatków i niedoboru bud etu
pa stwa w przypadku otrzymania zagranicznych kredytów lub po yczek na
dofinansowanie usuwania skutków powodzi,
- utworzenie rezerwy celowej pod nazw „pomoc udzielana na obszarach dotkni tych
powodzi oraz usuwanie skutków powodzi”,
- przeniesienia rodków zablokowanych w trybie art. 43 ust. 1 i 5 ustawy - Prawo
bud etowe do rezerw celowych i przeznaczenie ich na finansowanie kosztów
pomocy udzielanej na obszarach dotkni tych powodzi oraz usuwania skutków
powodzi,
- upowa nienia wojewodów do udzielenia gminom, na obszarach których wyst piła
powód , dotacji celowej na dofinansowanie bie cych zada własnych zwi zanych
z usuwaniem skutków powodzi,
- zobowi zania wybranych dysponentów cz ci bud etowych do ograniczenia
wydatków maj tkowych i przeznaczenie tych rodków na zwi kszenie rezerwy
celowej o nazwie „pomoc udzielana na obszarach dotkni tych powodzi oraz
usuwanie skutków powodzi”.
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Ponadto, w zwi zku z otrzymaniem kredytu zagranicznego na inwestycje
w dziale ochrona zdrowia, Rada Ministrów, korzystaj c z upowa nienia zawartego
w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy bud etowej na rok 1997, dokonała zwi kszenia
dopuszczalnej kwoty wydatków i niedoboru bud etu pa stwa na rok 199716. Wydatki
bud etu pa stwa w 1997 r. zwi kszone zostały o 366,1 mln zł i o tak sam kwot
zwi kszono dopuszczalny niedobór bud etu pa stwa. Kwota 366,1 mln zł
powi kszyła wydatki w cz ci 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
W konsekwencji powy szej zmiany, główne planowane wielko ci bud etu
pa stwa na 1997 r., wynikaj ce z art. 1 ustawy bud etowej, wyniosły:
- dochody bud etu pa stwa

115.333,7 mln zł,

- wydatki bud etu pa stwa

127.919,8 mln zł,

- niedobór bud etu pa stwa
na dzie 31 grudnia 1997 r.

12.586,1 mln zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy bud etowej, po yczkowe potrzeby bud etu pa stwa,
a wi c rodki niezb dne do sfinansowania:
- niedoboru bud etu pa stwa,
- spłat zobowi za długoterminowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
bud etowej,
- innych rozchodów, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy bud etowej,

- po yczek i kredytów, o których mowa w art. 3 ustawy bud etowej,
- wykupu bonów skarbowych,
winny by pokryte przychodami z tytułu sprzeda y bonów skarbowych i obligacji
po yczek pa stwowych, przychodami z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek
15

Dz.U. Nr 19, poz. 106 i Nr 80, poz. 510.
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zagranicznych, innymi przychodami wymienionymi w zał czniku nr 3 do ustawy
bud etowej oraz pozostało ci

rodków z tytułu przychodów i rozchodów zwi zanych

z finansowaniem niedoboru bud etu pa stwa w 1996 r. Przychody i rozchody
zwi zane z finansowaniem po yczkowych potrzeb bud etu pa stwa okre lone zostały
w zał czniku nr 3 do ustawy bud etowej.
Ze sprawozdawczo ci bud etowej i kontroli przeprowadzonej przez NIK
wynika, e podstawowe wielko ci bud etu pa stwa w 1997 r. - w porównaniu do
1996 r. i ustawy bud etowej - zrealizowane zostały nast puj co:
(w mln zł)

Wyszczególnienie
1

1996 r.
WykoWykonananie
nie
w cenach
z 1997 r.
2
3

Ustawa
bud etowa

1997 r.
Bud et
po zmianach

Wska niki w %
Wykonanie

6:4

6:5

6:2

6:3

4

5

6

7

8

9

10

Dochody

99.674,5

114.526,0

115.333,7 115.333,7 119.772,1

103,8

103,8

120,2

104,6

Wydatki

108.841,7

125.059,1

127.553,7 127.919,8 125.675,0

98,5

98,2

115,5

100,5

-9.167,2

-10.533,1

-12.220,0

-12.586,1

-5.902,9

48,3

46,9

64,4

56,0

Finansowanie

9.167,2

10.533,1

12.220.0

12.586,1

5.902,9

48,3

46,9

64,4

56,0

- krajowe

9.779,8

11.236,9

12.762,0

12.762,0

8.085,5

63,4

63,4

82,7

72,0

-612,5

-703,8

-542,0

-175,9

-2.182,6

402,7 1240,8

356,3

310,1

Niedobór

- zagraniczne

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1.

Dochody bud etu pa stwa w 1997 r.
Dochody bud etu pa stwa w 1997 r. wyniosły 119.772.138 tys. zł i w stosunku

do ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 4.438.482 tys. zł, tj. o 3,8%.
16

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zwi kszenia wydatków oraz
wysoko ci niedoboru bud etu pa stwa na rok 1997 (Dz.U. Nr 103, poz. 653).
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W porównaniu do 1996 r. dochody bud etu pa stwa były w uj ciu nominalnym
wy sze o 20.097.670 tys. zł, tj. o 20,2%, a realnie o 4,6%17.
W 1997 r. bud et pa stwa przej ł 27,0% wolumenu produktu krajowego brutto,
przy 27,5% w 1996 r.18. W zało eniach do projektu bud etu pa stwa na 1997 r.
przyj to, e relacja dochodów do produktu krajowego brutto w 1997 r. wyniesie
27,1%.
Przebieg realizacji planu dochodów bud etu pa stwa w 1997 r., wg stanu na
koniec poszczególnych miesi cy, prezentuj dane w poni szym zestawieniu:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Dochody ogółem

Plan dochodów
wg ustawy
bud etowej
2

Wykonanie
w miesi cu
3

Wykonanie
narastaj co od
pocz tku roku
4

%
3:2
5

4:2
6

115.333.656

stycze

7.961.192

7.961.192

6,9

6,9

luty

7.586.733

15.547.925

6,6

13,5

marzec

7.919.345

23.467.270

6,9

20,3

kwiecie

8.555.796

32.023.066

7,4

27,8

maj

8.618.034

40.641.100

7,5

35,2

czerwiec

9.964.596

50.605.696

8,6

43,9

5

6

1

2

3

4

lipiec

10.944.253

61.549.949

9,5

53,4

sierpie

10.538.398

72.088.347

9,1

62,5

wrzesie

11.285.448

83.373.795

9,8

72,3

pa dziernik

12.836.991

96.210.786

11,1

83,4

listopad

11.453.927

107.664.713

9,9

93,4

grudzie

12.107.425

119.772.138

10,4

103,8

17
18

Dochody ogółem 1996 r. - 99.674.468 tys. zł x 1,149 wska nik cen towarów i usług = 114.525.963,7 tys. zł
PKB w 1996 r. - 362.814 mln zł. PKB w 1997 r. - 444.086 mln zł.
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ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z rozliczenia centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa w zakresie
dochodów bud etowych wynika, e 78,6% ogólnej kwoty dochodów bud etu pa stwa
w 1997 r. zostało pozyskanych przez organy skarbowe zlokalizowane w nast puj cych
województwach:
warszawskim

31.597.837,6 tys. zł,

katowickim

11.232.544,9 tys. zł,

pozna skim

10.361.262,0 tys. zł,

gda skim

9.325.524,4 tys. zł,

krakowskim

6.161.540,5 tys. zł,

płockim

5.363.162,9 tys. zł,

łódzkim

5.052.777,1 tys. zł,

wrocławskim

4.303.902,5 tys. zł,

szczeci skim

4.073.350,2 tys. zł,

bielskim

3.558.673,7 tys. zł,

gorzowskim

3.113.251,3 tys. zł.

Dochody bud etu pa stwa w 1997 r., w cz ciach, w których zrealizowano
w 1997 r. ponad 99% dochodów ogółem bud etu pa stwa, prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
1997 r.
Lp

1

Wykonanie

Wska niki w %

Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1996 r.

wg ustawy
bud etowej

wykonanie

w 1996 r.
w cenach
1997 r.

5:3

5:4

5:6

2

3

4

5

6

7

8

9

Dochody ogółem
w tym:

99.674.468

115.333.656

119.772.138

114.525.964

120,2

103,8

104,6

1

cz.08 Ministerstwo
Finansów 1)

86.840.282

101.713.438

101.877.286

99.779.484

117,3

100,2

102,1

2

cz.51 Główny Urz d Ceł

6.548.261

7.473.220

7.132.966

7.523.952

108,9

95,5

94,8

3

cz.14 Ministerstwo
Przekształce
Własno ciowych

1.655.476

1.902.142

-

-

-

-

-
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4.

cz.17 Ministerstwo
Skarbu Pa stwa

5.

Bud ety wojewodów

303.741

3.376.825

6.973.096

348.998

2.295,7

206,5

1.998,0

1.206.748

926.289

1.005.874

1.386.553

83,3

108,6

72,5

669.179

780.000

891.401

768.887

132,8

114,3

115,9

27.342

37.500

474.126

31.416

1.734,1

1.264,3

1.509,2

6.

cz.36 Ministerstwo
Sprawiedliwo ci

7.

cz.41 Obsługa
Zadłu enia Zagran.

8.

cz.44 Obsługa Długu
Krajowego

570.129

272.620

383.935

655.078

67,3

140,8

58,6

9.

cz.22 Ministerstwo
Ł czno ci

688.010

130.926

320.418

790.523

46,6

244,7

40,5

10.

cz.13 Ministerstwo
Przemysłu i Handlu

374.956

-

1)

-

430.824

-

-

-

w tym dochody zrealizowane przez urz dy skarbowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych
nale no ci bud etu pa stwa wyniosły 101.466.205 tys. zł (w 1996 r. - 85.725.912 tys. zł).

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. nie zostały zrealizowane, zaplanowane ustaw bud etow na 1997 r.,
dochody bud etu pa stwa w dwudziestu czterech cz ciach, w tym w 14 bud etach
wojewodów19, co przedstawiono w poni szej tabeli:

(w tys. zł)
Cz

Wyszczególnienie

1

2

wg ustawy
bud etowej
3

1997 r.
wykonanie
4

5

04

Naczelny S d Administracyjny

7.500

7.146

95,3

05

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

9.257

9.048

97,7

09

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

1.346

1.132

84,1

18

Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

250.117

222.392

88,9

39

Komenda Główna Policji

7.307

5.624

77,0

40

Polskie Centrum Bada i Certyfikacji

1.000

716

71,6

43

Pa stwowa Inspekcja Pracy

1.530

770

50,3

51

Główny Urz d Ceł

7.473.220

7.132.966

95,5

53

Wy szy Urz d Górniczy

730

628

86,0

82

Subwencje ogólne

78.086

73.275

93,8

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

19

4:3
%

Nie zrealizowane dochody w bud etach wojewodów przedstawiono w rozdz. III.
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Relatywnie najwy sze przekroczenie planu dochodów wyst piło
w nast puj cych cz ciach bud etu pa stwa:
(w tys. zł)
1997 r.
Cz

Wyszczególnienie

1
37
41

wg ustawy
bud etowej
3

2
Urz d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Obsługa Zadłu enia
Zagranicznego

wykonanie

4:3
%

4

5

200

3.921

1.960,5

37.500

474.126

1.264,3

16

Krajowe Biuro Wyborcze

4

33

825,0

47

Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji

2.880

14.527

504,4

33

Ministerstwo Edukacji Narodowej

55

261

474,0

11

Kancelaria Senatu

147

640

435,5

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W strukturze dochodów bud etu pa stwa w 1997 r., udział dochodów
pozyskanych przez bud ety wojewodów wynosił 0,8% (1.005.874 tys. zł). Dochody
w bud etach wojewodów zostały zrealizowane w 108,6% w stosunku do przyj tego
planu w ustawie bud etowej na 1997 r. (926.289 tys. zł) i były ni sze od wykonania
roku 1996 (1.206.748 tys. zł) o 16,6%.
Poni sza tabela przedstawia wykonanie planu dochodów w województwach,
w których zrealizowano najwy sze kwoty dochodów:
(w tys. zł)
Cz

Województwo

1

2
Ogółem:
w tym

Wykonanie
w 1996 r.

1997 r.
wg ustawy wykonabud etowej
nie

3
1.206.748

4
926.289

5
1.005.874

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
6
1.386.553

%
5:3

5:4

5:6

7
8
83,3 108,6

9
72,5

01

stołeczne warszawskie

95.287

98.993

115.400

109.485

121,1 116,6

105,4

27

katowickie

93.439

93.153

100.899

107.361

108,0 108,3

94,0

19

gda skie

49.067

47.110

48.853

56.378

99,6 103,7

86,7

47

łódzkie

45.986

36.058

47.998

52.838

104,4 133,1

90,8

81

szczeci skie

34.815

33.946

37.412

40.002

107,5 110,2

93,5

35

krakowskie

49.692

37.218

36.965

57.096

74,4

99,3

64,7

31
93

wrocławskie

45.511

34.553

36.817

52.292

80,9 106,6

70,4

63

pozna skie

119.045

30.418

34.129

136.783

28,7 112,2

25,0

53

opolskie

29.197

28.708

25.729

33.547

88,1

89,6

76,7

09

bydgoskie

34.113

25.886

25.165

39.196

73,8

97,2

64,2

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 1997 r. - 10 województw wymienionych w tabeli ł cznie zrealizowało
dochody w kwocie 509.367 tys. zł, tj. 50,6% kwoty dochodów w bud etach
wojewodów.
Z analizy wykonania dochodów bud etu pa stwa w poszczególnych działach
klasyfikacji bud etowej wynika, e w 1997 r. udział trzech działów w dochodach
ogółem bud etu pa stwa stanowił 96,7% (w 1996 r. - 96,6%).
Wykonanie dochodów w tych działach klasyfikacji bud etowej prezentuj dane
zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Dział

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem
w tym:

3
99.674,5

4
115.333,7

5
119.772,1

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
6
114.526,0

Wykonanie
w 1996 r.

1997 r.
wg ustawy
wykonanie
bud etowej

%
5:3

5:4

5:6

7
120,2

8
103,8

9
104,6

64

Handel zagraniczny

6.504,6

7.416,2

7.038,2

7.473,8

108,2

94,9

94,2

90

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek nie
posiadaj cych
osobowo ci prawnej

86.536,0

100.238,0

102.568,8

99.429,9

118,5

102,3

103,2

3.216,7

4.878,1

6.233,2

3.696,0

193,8

127,8

168,6

97

Ró ne rozliczenia

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Poni ej wielko ci zało onych w ustawie bud etowej na 1997 r. zrealizowano
dochody w nast puj cych działach:
01 - Przemysł
64 - Handel zagraniczny
74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
88 - Turystyka i wypoczynek

1.658,1 tys. zł
- 7.038.173,9 tys. zł

(88,6% planu),
(94,9% planu),

- 366.754,2 tys. zł
9.185,8 tys. zł

(95,8% planu),
(98,1% planu).

Zdecydowanie powy ej wielko ci zało onych w ustawie bud etowej
zrealizowano dochody w działach:
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83 - Kultura i sztuka
79 - O wiata i wychowanie
61 - Handel wewn trzny
70 - Gospodarka komunalna
77 - Nauka

-

1.269,7 tys. zł (25.395,0% planu),
7.566,3 tys. zł (905,1% planu),
816,1 tys. zł (392,4% planu),
2.805,7 tys. zł (340,1% planu),
11.594,6 tys. zł (311,4% planu).

Wykonanie dochodów bud etu pa stwa w podziale na główne ródła
dochodów prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Lp

Wyszczególnienie

1
1

2
dochody ogółem

1996 r.
Wyko%
nanie
3

wg ustawy
bud etowj

4

99.674,5 100,0

1997 r.
wykonanie

5

6

115.333,7

%
7

119.772,1 100,0

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
8

%
6:3
9

6:5

6:8

10

11

114.526,0

120,2

103,8

104,6

1.1. dochody podatkowe

83.864,5

84,1

98.263,0

98.688,5

82,4

96.360,3

117,7

100,4

102,4

1.2 dochody niepodatkowe

12.032,8

12,1

12.583,2

14.071,8

11,7

13.825,7

116,9

111,8

101,8

3.749,8

3,8

4.450,0

6.537,7

5,5

4.308,5

174,3

146,9

151,7

27,3

0,0

37,5

474,1

0,4

31,4

1734,1

1264,3

1509,2

1.3 dochody z
prywatyzacji
1.4 dochody zagraniczne

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z analizy dochodów według paragrafów klasyfikacji bud etowej wynika, e
ni sza ni planowano w ustawie bud etowej była realizacja nast puj cych dochodów:
- z podatku akcyzowego (§ 26 i §27) o

2.212.806 tys. zł,

- z podatku od towarów i usług (§ 25) o

813.655

tys. zł,
- z ró nych rozlicze (§ 19) o

574.327 tys. zł,

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 15) o

530.504 tys. zł,

- z dzier awy i leasingu (§ 33) o

205.875 tys. zł,

- z wpłaty z zysku jednoosobowych spółek SP (§ 75) o

123.026 tys. zł,

Wy sze ni zakładano w ustawie bud etowej dochody osi gni to
z nast puj cych ródeł:
- z podatku od towarów i usług od towarów
importowanych (§ 23) o
- ze sprzeda y akcji i udziałów Skarbu Pa stwa (§ 31) o

3.463.163 tys. zł,
2.211.208 tys. zł,

- z odsetek (§ 81) o

968.744 tys. zł,

- z wpłat z zysku NBP (§ 12) o

835.095 tys. zł,
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- z odsetek od udzielonych po yczek zagranicznych (§ 82) o

463.910 tys. zł,

- z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 16) o

414.016 tys. zł,

- z ró nych dochodów (§ 77) o

239.041 tys. zł,

- z ró nych opłat (§ 64) o

214.082 tys. zł,

- z dywidend od spółek (§ 73) o

138.268 tys. zł.

Zaległo ci podatkowe i niepodatkowe
Zaległo ci w dochodach ogółem bud etu pa stwa na 31 grudnia 1997 r.
wyniosły 8.176.297 tys. zł i były o 2,1% wy sze od zaległo ci na koniec 1996 r.
(na koniec 1996 r. zaległo ci wynosiły 8.009.157 tys. zł) .
Struktur zaległo ci podatkowych i niepodatkowych prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Stan zaległo ci na 31 grudnia
Wyszczególnienie

1997 r.
p.j.b. wobec
z tytułu
organów
podatków i
innych nale - podatkowych
no ci bud e- (potr cenia)
towych
2
3
4
8.009.157
7.617.497
558.800
1.610.011

2.073.946

1.178.099

1996 r.

Struktura
zaległo ci
Razem 2)

Relacja zaległo ci do dochodów %

1996 r.

1997 r.

5
8.176.297

6
100,0

7
100,0

8
8,0

9
6,8

228.738

2.302.684

20,1

28,2

3,7

4,2

924.528

272.409

1.196.937

14,7

14,6

11,0

9,0

1.437.132
1.046.124

1.476.402
901.653

36.566
7.569

1.512.968
909.222

17,9
13,1

18,5
11,1

5,5
33,8

5,1
394,3

- cło

245.199

280.108

280.108

3,1

3,4

3,8

4,0

- dywidenda (§ 17)

427.894

1
Zaległo ci ogółem
- podatki po rednie 1)
- podatek dochodowy
od osób prawnych
- podatek dochodowy
od osób fizycznych
- podatki zniesione

- pozostałe dochody

2.064.698

1.960.860

13.518

-

5,3

1.974.378

25,8

1996 r. 1997 r.

24,2

586,0
22,3

1)

W 1997 r. z podatków po rednich przeniesiono do podatków zniesionych podatek importowy
(§ 28), w zwi zku z tym zaległo ci roku 1996 podatków po rednich doprowadzono do stanu
porównywalnego i o kwot 20.607 tys. zł zmniejszono stan zaległo ci 1996 r. w podatkach
po rednich a zwi kszono w podatkach zniesionych.

2)

W wielko ciach porównywalnych do roku 1996 (zobowi zania pa stwowych jednostek
bud etowych wobec organów podatkowych w 1996 r. - 606.244 tys. zł).
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

14,1
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Na koniec 1997 r. relacja zaległo ci do dochodów zrealizowanych przez bud et
pa stwa wyniosła 6,8% (w 1996 r. - 8,0%). Wska nik realizacji nale nych bud etowi
pa stwa dochodów uległ podwy szeniu z 92,6% w 1996 r. do 93,6% w 1997 r.

Zaległo ci podatkowe na koniec 1997 r. wyniosły 5.921.811 tys. zł i były
o 12,3% wy sze ni na koniec 1996 r. (5.271.366 tys. zł).
Zaległo ci o charakterze podatkowym stanowiły 72,4% ogólnego stanu
zaległo ci (w 1996 r. - 65,8%) . Najwi kszy wzrost zaległo ci w 1997 r. w porównaniu
do roku 1996, wyst pił w podatkach po rednich - o 692.673 tys. zł, tj. o 43,0%.
Zaległo ci w 1997 r. w porównaniu do roku 1996 wzrosły z tytułu:
- podatku dochodowego
od osób prawnych o kwot

18.809 tys. zł, tj. o 1,6%,

- podatku dochodowego
od osób fizycznych o kwot
- cła o kwot

75.836 tys. zł, tj. o 5,3%,
34.909 tys. zł, tj. o 14,2%,

Najwi kszy udział w ł cznej kwocie zaległo ci przypadał na dysponentów
nast puj cych cz ci bud etowych:
08 - Ministerstwo Finansów

74,8%

(6.113.209 tys. zł)

85/01-97 Bud ety Wojewodów

16,9%

(1.384.673 tys. zł)

51 - Główny Urz d Ceł

3,5%

(285.864 tys. zł)

36 - Ministerstwo Sprawiedliwo ci

3,3%

(266.292 tys. zł)

17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa

1,2%

(95.275 tys. zł).

Pa stwowe jednostki bud etowe na koniec 1997 r. posiadały wobec organów
podatkowych zaległo ci w ł cznej kwocie 558.800 tys. zł (w 1996 r. - 606.244 tys. zł)
z tytułu potr ce z wzajemnej bezspornej i wymagalnej wierzytelno ci podatników
wobec Skarbu Pa stwa (kompensat), które stanowiły 6,8% ogólnego stanu zaległo ci
na koniec 1997 r. (7,6% na koniec 1996 r.), w tym z tytułu:
- podatku dochodowego od osób prawnych

-

272.409 tys. zł,

- podatku od towarów i usług

-

139.777 tys. zł,

- podatku akcyzowego od wyrobów produkcji krajowej

-

78.524 tys. zł,
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- podatku dochodowego od osób fizycznych

-

36.566 tys. zł.

W układzie izb skarbowych najwi ksze zaległo ci w 1997 r. posiadały
pa stwowe jednostki bud etowe wobec:
Izby Skarbowej w Warszawie

-

158.201 tys. zł,

Izby Skarbowej w Gda sku

-

83.751 tys. zł,

Izby Skarbowej w Katowicach

-

50.144 tys. zł,

Izby Skarbowej w Poznaniu
Izby Skarbowej we Wrocławiu

45.904 tys. zł,
-

34.586 tys. zł.

Urz dy skarbowe prowadz c egzekucj nale no ci pieni nych w 1997 r. miały
do realizacji (wraz z tytułami pozostałymi z 1996 r.) 5.124.248 tytułów
wykonawczych na ł czn kwot 4.709.820 tys. zł (w 1996 r. - 4.998.181 tytułów na
kwot 4.474.695 tys. zł).
Tytułami tymi obj te były zaległo ci dotycz ce:
- podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa na kwot

2.630.819 tys. zł,

(w 1996 r. - 2.381.760 tys. zł),
- podatków stanowi cych dochody gmin na kwot

334.038 tys. zł,

(w 1996 r. - 379.286 tys. zł),
- nale no ci wierzycieli zobowi za niepodatkowych

1.744.963 tys. zł,

w tym wobec ZUS

968.056 tys. zł,

(w 1996 r. - 1.713.649 tys. zł, w tym wobec ZUS 881.902 tys. zł).
W wyniku działa egzekucyjnych w 1997 r. do urz dów skarbowych ci gni to
ogółem kwot 1.702.075 tys. zł (w 1996 r. - 1.671.171 tys. zł), co daje wska nik
ci galno ci 36,1% (w 1996 r. - 37,3%)
Wyegzekwowane zaległo ci dotyczyły:
- podatków stanowi cych dochody
bud etu pa stwa w kwocie,

1.156.337 tys. zł,

(w 1996 r. - 1.138.006 tys. zł)
- nale no ci niepodatkowych na kwot ,
tys. zł,
(w 1996 r. - 385.074 tys. zł),

445.982
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w tym wobec ZUS

274.285 tys. zł,

- podatków stanowi cych dochody gmin,

99.756 tys. zł,

(w 1996 r. - 148.091 tys. zł).

1.1. Dochody podatkowe
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody podatkowe w kwocie
98.263.000 tys. zł, tj. o 17,2% wy sze od wykonania 1996 r. (83.864.520 tys. zł).
Udział dochodów podatkowych zało ony w ustawie bud etowej w stosunku do
dochodów ogółem bud etu pa stwa w 1997 r. wynosił 85,2% i był wy szy od udziału
tych dochodów w roku 1996, kiedy wyniósł 84,1%.
W 1997 r. wykonano dochody podatkowe w kwocie 98.688.484 tys. zł, co
stanowiło 100,4% planowanej kwoty dochodów z tego tytułu, a ich udział w
dochodach ogółem wyniósł 82,4%.
Dochody podatkowe wykonane w 1997 r. były o 17,7% wy sze ni w 1996 r.,
co w uj ciu realnym stanowiło wzrost o 2,4%.
Wpływy z poszczególnych podatków prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Lp

1

2
Ogółem dochody
podatkowe

1.
2.
3.
4.
1)
2)

Wyszczególnienie

podatki po rednie
podatek dochodowy
od osób prawnych
podatek dochodowy
od osób fizycznych
podatki zniesione

Wykonanie
1996 r.
3

1997 r.
Wykowg
wykonananie
ustawy
nie
w 1996 r.
bud ew cenach
towej
1997 r.
4
5
6

%
5:3

5:4

5:6

7

8

9

Struktura w %
1997 r.
1996r. ustawywa
konanie
10
11
12

83.864,5
1)
46.803,2

98.263,0 98.688,5
2)
54.761,0 55.252,4

96.360,3 117,7 100,4 102,4

100,0

100,0

100,0

53.776,8 118,1 100,9 102,7

55,8

55,7

56,0

10.730,3

12.850,0 13.264,0

12.329,1 123,6 103,2 107,6

12,8

13,1

13,4

26.171,8
159,2

30.472,0 29.941,5
180,0
230,6

30.071,5 114,4 98,3 99,6
182,9 144,8 128,1 126,0

31,2
0,2

31,0
0,2

30,4
0,2

z podatkiem importowym w kwocie 2.936.316 tys. zł,
bez podatku importowego - od 1997 r. zaległe wpływy z podatku importowego zaliczane s do
podatków zniesionych.
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 1997 r. zwi kszył si udział dochodów z podatków po rednich i dochodów
z podatku od osób prawnych w dochodach podatkowych ogółem, a zmalał udział
dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie jak w roku
poprzednim, zało one w ustawie bud etowej dochody z tego podatku nie zostały
zrealizowane.
1.1.1. Podatki po rednie
W ustawie bud etowej na 1997 r. dochody z podatków po rednich
zaplanowano w wysoko ci 54.761.000 tys. zł, tj. o 17,0% wy szej ni wykonanie w
1996 r. (46.803.168 tys. zł). Zrealizowano dochody w wysoko ci 55.252.372 tys. zł,
tj. 100,9% planowanej kwoty. W stosunku do wykonania w 1996 r. dochody z
podatków po rednich w 1997 r. nominalnie zwi kszyły si o 18,1%, a realnie o 2,7%.
Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu podatków po rednich prezentuj
dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Lp

Wyszczególnienie

1

2
Podatki po rednie ogółem
z tego:
podatek od towarów i usług
w tym:
- kraj
- import
- zryczałtowany podatek VAT
podatek akcyzowy w tym:
a) podatek akcyzowy
(wyroby krajowe)
w tym:
- wyroby spirytusowe
- wyroby tytoniowe
- paliwa silnikowe
b) podatek akcyzowy
(wyroby importowane)
podatek od gier
podatek importowy

1

2

3
4

Wykonanie
w 1996 r.

1997 r.
wg ustawy
wykobud etowej
nanie
i układu
wykonawczego
3
4
5
46.803.168 54.761.000 55.252.372

6
7
8
9
53.776.840,0 118,1 100,9 102,7

28.205.965 34.278.000 36.929.186

32.201.833,8 131,8 107,7 114,7

10.538.935 13.054.000 12.240.345
17.475.921 21.211.000 24.674.163
11.109
13.000
14.678
15.524.000 20.103.000 17.890.196

12.109.236,3
20.079.833,2
12.764,2
17.837.076,0

13.602.483 17.618.000 15.495.035

15.629.253,0 113,9

4.528.798
3.812.113
3.998.961
1.921.517

2.485.000

4.639.432
4.520.906
4.607.861
2.395.161

316.887
2.936.316

380.000
-

432.990
0

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

5.203.588,9
4.380.117,8
4.594.806,2
2.207.823,0

Wska niki %
5:3

5:4

5:6

116,1 93,8 101,1
141,2 141,2 122,9
132,1 132,1 115,0
115,2 89,0 100,3

102,4
118,6
115,2
124,6

88,0

99,1

89,2
103,2
100,3
96,4 108,5

364.103,2 136,6 113,9 118,9
3.373.827,1
-

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. udział podatków po rednich (55.252.372 tys. zł) w dochodach
ogółem bud etu pa stwa (119.772.138 tys. zł) wynosił 46,1% (w 1996 r. - 46,9%).
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Podział wpływów z podatków po rednich na poszczególne podatki nie jest
okre lony w ustawie bud etowej. S to jedynie wielko ci kalkulacyjne. Kwota
powy szych podatków planowana była ł cznie.
Analiza realizacji planu dochodów za 1997 r. według paragrafów klasyfikacji
bud etowej wykazała, e poni ej zało e zrealizowano dochody z nast puj cych
podatków:
- od towarów i usług krajowych
- akcyzowego od produkcji krajowej
- akcyzowego od wyrobów importowanych

(§ 25) (§ 26) (§ 27) -

93,8% planu,
88,0% planu,
96,4% planu.

Niewykonanie zało onego planu podatku akcyzowego spowodowane było
niskim wykonaniem dochodów z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych,
w zwi zku z dalszym obni eniem si sprzeda y tych wyrobów. Niskie wykonanie
podatku od towarów i usług krajowych wynika z tego, e urz dy celne wst pnie
pobieraj podatek VAT od importowanych towarów, a ostateczne rozliczenie jest
dokonywane przy sprzeda y krajowej importowanych towarów.
Ulgi uznaniowe udzielone w podatkach po rednich na podstawie obowi zuj cej
do ko ca 1997 r. ustawy o zobowi zaniach podatkowych wskutek zalece
Ministerstwa Finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r., prezentuj dane
zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
1. Zaniechanie ustalania
i poboru podatku
2. Umorzenie
3. Rozło enie na raty
i odroczenie terminu płatno ci

1996 r.

1997 r.

2

3

3:2
%
4

91.022,3
69.958,6

65.278,8
2.772,4

71,7
4,0

18.130,6

611,5

3,4

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Ulgi uznaniowe w podatkach po rednich podobnie jak dla pozostałych
dochodów podatkowych były przedmiotem analizy Najwy szej Izby Kontroli
pocz wszy od 1991 r.
Najwy sza Izba Kontroli w wyst pieniach pokontrolnych w kolejnych latach
kwestionowała wydawanie przez Ministra Finansów zalece w sprawie przyznawania
ulg podatkowych indywidualnym podatnikom, co ograniczało przyznane przepisami
prawa, kompetencje organów podatkowych i naruszało zasad instancyjno ci
w post powaniu podatkowym. W 1998 r. Minister Finansów zobowi zał si
zaniecha stosowania dotychczasowej praktyki kierowania zalece organom
podatkowych oraz zapowiedział uchylenie wewn trznych decyzji w tej sprawie.
Zaległo ci w podatkach po rednich ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły
2.302.684 tys. zł. Według stanu na 31.12.1996 r. zaległo ci wyniosły
1.630.618 tys. zł, a w warunkach porównywalnych, tj. po odj ciu zaległo ci z tytułu
podatku importowego w kwocie 20.607 tys. zł - 1.610.811 tys. zł. Były one zatem

39

wy sze o 43,0% w porównaniu do roku 1996 (1.610.011 tys. zł) . Struktura zaległo ci
w podatkach po rednich w 1997 r. jest nast puj ca:
- podatek od gier (§ 21)
(w 1996 r. - 24.249 tys. zł - spadek o 58,8%)

9.996 tys. zł,

- podatek od towarów i usług importowanych (§ 23)
(w 1996 r. - 13.438 tys. zł - spadek o 35,1%)

8.724 tys. zł,

- podatek od towarów i usług (§ 25)
(w 1996 r. - 1.370.272 tys. zł - wzrost o 45,8%)

1.997.195 tys. zł,

- podatek akcyzowy od wyrobów krajowych (§ 26)
(w 1996 r. - 198.911 tys. zł - wzrost o 43,7%)

285.793 tys. zł,

- podatek akcyzowy od wyrobów importowanych (§ 27)
(w 1996 r. - 3.141 tys. zł, wzrost o 68,9%).

976 tys. zł,

W ogólnej kwocie zaległo ci z tytułu podatków po rednich (2.302.684 tys. zł),
zobowi zania pa stwowych jednostek bud etowych wobec organów podatkowych,
powstałe w wyniku potr cenia zobowi za podatkowych wierzycieli jednostek
bud etowych stanowiły kwot 228.738 tys. zł, tj. 9,9% ogólnej kwoty zaległo ci.
Zobowi zania te dotyczyły:
- podatku od gier

-

6.185 tys. zł,

- podatku od towarów i usług importowanych

-

4.252 tys. zł,

- podatku od towarów i usług

-

139.777 tys. zł,

- podatku akcyzowego od wyrobów produkcji krajowej

-

78.524 tys. zł.

Uwzgl dniaj c zmniejszenie stanu zaległo ci o zobowi zania pa stwowych
jednostek bud etowych, zaległo ci z tytułu podatków po rednich wg stanu na
31.12.1997 r. wyniosły 2.073.946 tys. zł, i w porównaniu do roku 1996 wzrosły
o 28,8%.
Relacja zaległo ci do wpływów z podatków po rednich (55.998.808 tys. zł) na
koniec 1997 r. wyniosła 4,1% (w 1996 r. z uwzgl dnieniem podatku importowego 3,4%, przy wpływach 47.288.276 tys. zł; bez podatku importowego - 3,6%, przy
wpływach 44.351.111 tys. zł).
Podstawow przyczyn kwotowego wzrostu zaległo ci w podatku od towarów
i usług (§ 25) jest pojawienie si po raz pierwszy w 1997 r. zaległo ci w przemy le
w glowym, czego nie było w latach poprzednich. Zaległo ci te na koniec grudnia
1997 r. wynosiły 208,9 mln zł.
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Zaległo ci w podatku akcyzowym w 1997 r. wyniosły 286.768 tys. zł.
W kwocie tej 78.524 tys. zł stanowi zobowi zania pa stwowych jednostek
bud etowych wobec organów podatkowych z tytułu dokonanych potr ce .
Podatek od towarów i usług
Na 1997 r. zaplanowano dochody z podatku od towarów i usług w wysoko ci
34.278.000 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 36.929.186 tys. zł, tj. w 107,7%.
Stanowiły one 131,8% wykonania w 1996 r. Realnie dochody z tego podatku wzrosły
o 14,7%.
W 1997 r. udział podatku od towarów i usług w dochodach bud etu pa stwa
(119.772.138 tys. zł) wynosił 30,8% (w 1996 r. - 28,1%).
Zaległo ci ogółem w podatku od towarów i usług na koniec 1997 r. wyniosły
2.005.920 tys. zł (w 1996 r. - 1.383.710 tys. zł).
Zaległo ci z tytułu podatku od towarów i usług prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
1996 r.

Wska nik
%

1997 r.

Wyszczególnienie

Wpływy

Zaległo ci

Wpływy

Zaległo ci

3:2

5:4

4:2

5:3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ogółem podatek od
towarów i usług
w tym:

28.250.391

1.383.710

37.501.907

2.005.920

4,9

5,3

132,7

145,0

- kraj

10.762.028

1.370.272

12.800.177

1.997.195

12,7

15,6

118,9

145,8

- import

17.477.254

13.438

24.687.052

8.724

0,1

0,0

141,3

64,9

14.678

1

-

-

132,1

- zryczałtowany
podatek VAT

11.109

-

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z wykazu podatników zalegaj cych z płatno ciami w podatku od towarów
i usług na dzie 31 grudnia 1997 r. wynika, e 1.308 podmiotów zalegało
z płatno ciami w podatku od towarów i usług w kwotach od 151 tys. zł do

-
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82.247 tys. zł (w 1996 r. - 986 podmiotów w kwotach od 151 tys. zł do 41.131 tys.
zł).
Wg stanu na 31.12.1997 r. zarejestrowanych było 853.945 podatników podatku
od towarów i usług (w 1996 r. - 780.842), co stanowiło wzrost w porównaniu do
1996 r. o 9,4%.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, e ujawniono 5.315 podatników,
którzy - mimo istniej cego obowi zku - nie zarejestrowali si jako podatnicy VAT
i nie płacili podatku w pierwszych miesi cach 1997 r.
Podatek akcyzowy
Na 1997 r. zaplanowano dochody z akcyzy w wysoko ci 20.103.000 tys. zł,
a zrealizowano w kwocie 17.890.196 tys. zł, tj. w 89,0%.
W 1997 r. udział akcyzy w dochodach bud etu pa stwa (119.772.138 tys. zł)
wynosił 14,9% (w 1996 r. - 15,6%).
Wielko sprzeda y niektórych wyrobów akcyzowych w latach 1996-1997
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1996 r.

1997 r.

1

2

3

4

I.

II.

Wyroby spirytusowe - sprzeda przez producenta
w tym:

%
4:3
5

115.861

108.692

93,8

1. Sprzeda wyrobów spirytusowych czystych
w tys. litrów

92.514

90.687

98,0

2. Sprzeda pozostałych wyrobów spirytusowych

23.347

18.005

77,1

8.959.518

10.076.326

112,5

3. Sprzeda benzyn bazowych w tonach

1.316.840

1.285.324

97,6

4. Sprzeda etyliny E-94 w tonach

1.057.095

1.406.709

133,1

5. Sprzeda etyliny E-86 w tonach

51.297

49.600

96,7

1.679.253

1.769.506

105,4

Paliwa silnikowe - sprzeda przez rafinerie
w tym:

6. Sprzeda benzyny bezołowiowej w tonach
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7. Sprzeda olejów nap dowych do silników
szybkoobrotowych w tonach

4.855.033

5.565.187

114,6

III.

Przerób ropy w tonach

14.615.728

14.840.453

101,5

IV.

Papierosy - sprzeda przez producentów
w tys. sztuk

96.461.903

94.964.252

98,4

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. sprzeda wyrobów spirytusowych i tytoniowych była ni sza ni
w 1996 r. odpowiednio o 6,2% i 1,6%.
Zaległo ci z tytułu podatku akcyzowego prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Ogółem podatek
akcyzowy z tego:
a) podatek akcyzowy
(wyroby krajowe)
w tym:
- artykuły
winiarskie
- wyroby
spirytusowe
- wyroby
tytoniowe

1996 r.
wpływy
zaległo ci
na 31.12
2
3

1997 r.
wpływy
zaległo ci
na 31.12
4
5

3:2

wska niki
%
5:4
4:2

6

7

8

5:3
9

15.543.684

202.052 18.055.148

286.769

1,3

1,6 116,2 141,9

13.622.155

198.911 15.659.975

285.7931)

1,5

1,8 115,0 143,7

81.330 27,3

25,1 128,2 117,6

253.253

69.183

324.658

4.528.798

78.886

4.743.532

69.597

1,7

1,5 104,7

88,2

3.812.113

6.507

4.520.906

5.831

0,2

0,1 118,6

89,6

- paliwa silnikowe

3.998.961

29.014

4.636.877

31.838

0,7

0,7 116,0 109,7

b) podatek akcyzowy
(wyr.importowane)

1.921.529

3.141

2.395.174

976

0,2

0,0 124,6

1) W kwocie 285.793 tys. zł zobowi zania p.j.b. wobec organów podatkowych stanowiły kwot
78.524 tys. zł.
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zaległo ci te wyniosły:
- w podatku akcyzowym od wyrobów krajowych (§ 26) - 285.793 tys. zł,
(w 1996 r. - 198.911 tys. zł) - wzrost o 43,7%,
- w podatku akcyzowym od wyrobów importowanych (§ 27) - 976 tys. zł

31,1
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(w 1996 r. - 3.141 tys. zł) - spadek o 68.9%).
Na koniec grudnia 1997 r. 139 podmiotów gospodarczych zalegało
z płatno ciami podatku akcyzowego w kwotach od 150 tys. zł do 28.866 tys. zł
(w 1996 r. - 101 podmiotów gospodarczych w kwotach od 154 tys. zł do
20.451 tys. zł).
Podatek od gier
Na 1997 r. zaplanowano dochody z podatku od gier w wysoko ci
380.000 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 432.900 tys. zł, tj. 113,9% zaplanowanej
wielko ci (w stosunku do wykonania 1996 r. nast pił wzrost o 36,6%).
Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie
waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry
i salonach gier w automatach losowych20 podwy szone zostały stawki podatkowe.
Obowi zek corocznej waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych
w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych pocz wszy od 1997 r.
nakłada na Ministra Finansów ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych21.
Podatek importowy
Z dniem 1 stycznia 1997 r. przestał funkcjonowa podatek importowy22.
W zwi zku z tym nie były przewidziane dochody bud etu pa stwa z tego tytułu
(w 1996 r. dochody z podatku importowego wyniosły 2.936.316 tys. zł). Wpływy
z podatku importowego za 1996 r. zrealizowane w 1997 r. zaklasyfikowane zostały do
podatków zniesionych (§ 69).
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody z podatku dochodowego od
osób prawnych w kwocie 12.850.000 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły
13.264.016 tys. zł i były wy sze o 3,2% od zało e przyj tych w ustawie bud etowej.

20
21
22

Dz.U. Nr 156, poz. 786.
Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.
Dz.U. z 1993 r. Nr 123, poz. 551 ze zm.
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W stosunku do wykonania 1996 r. (10.730.276 tys. zł), dochody z podatku
dochodowego od osób prawnych wzrosły nominalnie o 23,6%, a realnie o 7,6%.
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 11,1%
dochodów bud etu pa stwa ogółem (w 1996 r. - 10,8%).
Najwi ksze wpływy (według rozdziałów) osi gni to od podmiotów
gospodarczych z nast puj cych bran :
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Ogółem podatek dochodowy
od osób prawnych w tym:

1996 r.
zaległo ci
wpływy
na 31.12.
1996 r.
2
3

1997 r.
zaległo ci
wpływy
na 31.12.
1997 r.
4
5

Wska niki %
3:2

5:4

4:2

5:3

6

7

8

9

11.361.037 1.178.099

14.036.832 1.196.908

10,4

8,5

123,6

102,2

- przemysł (rozdział 9001)

2.622.671

496.219

2.751.981

327.942

18,9

12,1

104,9

67,4

- banki (rozdział 9016)

1.541.682

170.024

1.560.890

64.376

11,0

4,1

101,2

37,9

4.952.216

356.042

7.131.131

402.788

7,2

5,6

144,0

113,1

84.053

1.046

276.693

1

1,2

0,0

329,2

0,1

75.274

242

154.564

5

2,8

0,0

205,3

0,0

655.671

18.455

676.704

4

2,8

0,0

103,2

0,0

- handel wewn trzny
(rozdział 9061)

267.320

22.773

192.086

9.317

8,5

5,4

71,9

45,2

- transport (rozdział 9050)

235.921

1.435

213.855

2.014

0,6

0,9

90,6

140,3

- budownictwo (rozdział 9031)

111.662

10.994

132.560

11.023

9,8

8,3

118,7

100,3

- gospodarka komunalna
(rozdział 9070)

121.992

59.953

179.144

7.524

49,1

4,2

146,8

12,5

- finanse (rozdział 9094)

115.846

2.878

241.596

4.632

2,5

1,9

208,5

160,9

- spółki prawa handlowego,
fundacje zagraniczne
przedsi biorstwa drobnej
wytwórczo ci i
przedstawicielstwa
zagraniczne (rozdział 9018)
- przemysł paliwowy
(rozdział 9002)
- przemysł tytoniowy
(rozdział 9003)
- ł czno

(rozdział 9059)

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były
ni sze ni w roku 1996 w rozdziale 9061 - Handel wewn trzny o 28,1% i w rozdziale
9050 - Transport o 9,4%. Najwy szy wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego
od osób prawnych w 1997 r. (w porównaniu do 1996 r.), wyst pił w rozdziałach:
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9002 - Przemysł paliwowy o 229,2%, 9003 - Przemysł tytoniowy o 105,3%,
9094 - Finanse o 108,5%.

Zaległo ci w podatku dochodowym od osób prawnych na 31 grudnia 1997 r.
wyniosły 1.196.937 tys. zł i w stosunku do zaległo ci na 31 grudnia 1996 r. wzrosły
o 18.809 tys. zł, tj. o 1,6% (stan zaległo ci na koniec 1996 r. - 1.178.099 tys. zł).
W kwocie 1.196.937 tys. zł zobowi zania p.j.b. wobec organów podatkowych
wynosiły 272.409 tys. zł, tj. 22,8% ogólnej kwoty zaległo ci w tym podatku.
Relacja zaległo ci do osi gni tych wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych wg stanu na 31 grudnia 1997 r. wyniosła 8,5% i uległa zmniejszeniu
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 1996 r. (10,4%).
Najwi ksze zaległo ci w podatku dochodowym od osób prawnych na koniec
1996 r. posiadały podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie nast puj cych
województw:
- warszawskiego

632.174 tys. zł

(w 1996 r. - 577.952 tys. zł),

- gda skiego

74.277 tys. zł

(w 1996 r. -

88.090 tys. zł),

- katowickiego

52.546 tys. zł

(w 1996 r. -

67.536 tys. zł),

- wrocławskiego

87.102 tys. zł

(w 1996 r. -

64.900 tys. zł),

- lubelskiego

38.883 tys. zł

(w 1996 r. -

45.745 tys. zł),

- łódzkiego

34.287 tys. zł

(w 1996 r. -

30.069 tys. zł),

- krakowskiego

28.706 tys. zł

(w 1996 r. -

33.757 tys. zł).

Najwi ksze wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wg stanu
na 31 grudnia 1997 r.) zrealizowały podmioty gospodarcze prowadz ce działalno
terenie województwa:
- warszawskiego

5.536.784 tys. zł

(w 1996 r. - 4.123.220 tys. zł),

- katowickiego

1.230.092 tys. zł

(w 1996 r. - 1.101.209 tys. zł),

- pozna skiego

863.656 tys. zł

(w 1996 r. -

641.130 tys. zł),

- krakowskiego

581.255 tys. zł

(w 1996 r. -

454.509 tys. zł),

- gda skiego

573.076 tys. zł

(w 1996 r. -

338.783 tys. zł),

na
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- wrocławskiego

447.777 tys. zł

(w 1996 r. -

332.955 tys. zł).

W 1997 r. kwota ulg i zwolnie w podatku dochodowym od osób prawnych
wyniosła 4.342.573 tys. zł (w 1996 r. - 4.200.506 tys. zł). Nominalnie, warto

ulg

była wy sza o 3,4%, a realnie ni sza o 10,0%.
Z kwoty tej przypadało na:
a) zwolnienie z podatku dochodowego

- 2.051.116 tys. zł

(1.990.112 tys. zł w 1996 r.),
z tego na podstawie:
- ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalno ci gospodarczej z udziałem
podmiotów zagranicznych zwolnienie okresowe od spółek joint-ventures 116.633 tys. zł (555.657 tys. zł w 1996 r.)23,
- art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 268.123 tys. zł (348.091 tys. zł w 1996 r.)24,
- ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 16.301 tys. zł25,
- okresowych obni ek i zwolnie do których podatnicy nabyli uprawnienia do
ko ca 1991 r. na podstawie rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego
1989 r. w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu niektórych
rodzajów działalno ci gospodarczej - 35.535 tys. zł (31.857 tys. zł w 1996 r.),
- ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1.614.524 tys. zł (1.054.507 tys. zł w 1996 r.)
z tego:
- zwolnienia przedmiotowe art. 17 ust. 1 - 1.277.836 tys. zł
(w 1996 r.- 777.326 tys. zł),
- nieodpłatne przekazanie maj tku art. 37 ust. 1 pkt. 1-3 - 336.688 tys. zł
(w 1996 r. - 277.181 tys. zł),
23
24
25

Dz.U. Nr 41, poz. 325 ze zm.
Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143.
Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.
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b) obni ki i ulgi w 1997 r. wyniosły - 2.291.457 tys. zł (2.210.394 tys. zł w 1996 r.),
z tego na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(odliczenia od podstawy opodatkowania) - 2.083.771 tys. zł (2.031.993 tys. zł
w 1996 r.)
z tego:
- zmniejszenie podstawy opodatkowania z art. 18 ust. 1 pkt 1 (ulgi z tytułu
darowizn) - 172.184 tys. zł (w 1996 r. - 104.554 tys. zł),
- zmniejszenie podstawy opodatkowania z art. 18 ust. 1 pkt 4 (ulgi z tyt.
budownictwa mieszkaniowego) - 19.203tys. zł (w 1996 r. - 2.566 tys. zł.),
- zmniejszenie podstawy opodatkowania z art. 18 ust. 1 pkt 2 (kwoty, o które
została obni ona opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin) 12.426 tys. zł (w 1996 r. - 13.252 tys. zł),
- zmniejszenie podstawy opodatkowania (ulgi inwestycyjne, do których
podatnicy nabyli uprawnienia przed 1.01.1991 r.) - 3.797 tys. zł (w 1996 r. 346 tys. zł),
- z rozporz dzenia RM z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odlicze od
dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obni ek podatku dochodowego 1.876.161 tys. zł (w 1996 r. - 1.911.275 tys. zł),
2) rozporz dzenia RM z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odlicze od dochodu
wydatków inwestycyjnych oraz obni ek podatku dochodowego w gminach
zagro onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym - 14.807 tys. zł
(w 1996 r. - 23.640 tys. zł),
3) na podstawie innych aktów prawnych26 - 192.879 tys. zł (83.690 tys. zł
w 1996 r.)
26

Mi dzy innymi na podstawie:
-

ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalno ci spółdzielczo ci (Dz.U. Nr 6,
poz. 36 ze zm.),

-

ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 46, poz. 201 ze zm.),

-

ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600),
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Udzielone w 1997 r. zwolnienia, ulgi i obni ki w podatku dochodowym od
osób prawnych w kwocie 4.342.573 tys. zł w stosunku do pozyskanych w 1997 r.
wpływów z tego podatku (14.036.832 tys. zł) stanowiły 30,9% (w 1996 r. - 37,0%).
Ulgi uznaniowe udzielone w podatku dochodowym od osób prawnych na
podstawie obowi zuj cej do ko ca 1997 r. ustawy o zobowi zaniach podatkowych
wskutek zalece Ministra Finansów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r.
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
1. Zaniechanie ustalania i poboru podatku
2. Umorzenie

1996 r.

3:2
%
4

2
107.299

3
31.878

31.214

9.476

30,4

885

469

53,0

7.420

142

1,9

3. Rozło enie na raty
4. Odroczenie terminu płatno ci

1997 r.

29,7

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W prognozie dochodów bud etu pa stwa na rok 1997 z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych uwzgl dniono m.in:
- zmniejszenie stawki podatku z 40% do 38%,
- przedłu enie do ko ca 19987 r. terminu zwolnienia od podatku podatników z tytułu
nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych niektórych składników maj tkowych
nie zwi zanych z podstawow działalno ci podatników,
- u ci lenie zasad post powania w zakresie okre lania dochodów w przypadkach
wyst powania ró nego rodzaju zwi zków gospodarczych z podmiotami
zagranicznymi, je eli zwi zki te s wykorzystywane do transferu dochodów w celu
unikni cia opodatkowania,
- zniesienie podatku importowego,
- popraw efektywno ci gospodarowania.
Ponadto zakładano, e w 1997 r. nadal obowi zywa b d zasady korzystania
z ulg inwestycyjnych, polegaj ce na odliczeniu wydatków od dochodów do
-

rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad i wysoko ci opodatkowania
podatkiem dochodowym banków i innych instytucji finansowych oraz Polskiego Monopolu Loteryjnego
(Dz.U. Nr 22, poz. 157),

-

zarz dze Ministra Finansów wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r.
o zobowi zaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 426 ze zm.).
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opodatkowania. Zasady te od 1997 r. okre la ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych, a nie jak dotychczas rozporz dzenie Rady Ministrów.
Zmiany powy sze zostały wprowadzone ustaw z dnia 21 listopada 1996 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych27.
Najwy sza Izba Kontroli w wyniku kontroli realizacji dochodów z podatku
dochodowego od osób prawnych w okresie 1995 - I półrocze 199728, pozytywnie
oceniła wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, zwracaj c
zwłaszcza uwag na zwi kszaj cy si udział tego podatku w dochodach bud etu
pa stwa.
Udział podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach bud etu
pa stwa, wynosił w 1995 r. 10,6%, w 1996 r. 10,8%, a w I półroczu 1997 r. - 11,5%.
Wzrosła te liczba podatników tego podatku, których w 1995 r. było 135.406,
w 1996 r. 147.680, za na koniec I półrocza 1997 r. 155.534.
W wietle wyników kontroli pozytywnie nale y równie oceni , podj te przez
Ministerstwo Finansów, działania zmierzaj ce do zmniejszenia zaległo ci w podatku
dochodowym od osób prawnych.
Organy skarbowe, działaj c na podstawie zarz dzenia Ministra Finansów z dnia
4 marca 1994 r. w sprawie cz ciowego zaniechania poboru niektórych podatków
i innych nale no ci, do których stosuje si przepisy o zobowi zaniach podatkowych
oraz warunków tego zaniechania29, obj ły post powaniem oddłu eniowym zaległo ci
na ł czn kwot 869,5 mln zł.
Ministerstwo Finansów podj ło równie działania dyscyplinuj ce podległe
organy skarbowe w celu zmniejszenia zaległo ci.
Z ustale kontroli wynika, e wska nik udziału zaległo ci do dochodów
z podatku dochodowego od osób prawnych uległ zmniejszeniu z 15,1% w 1995 r.
do 11,0% w 1996 r., przy wzro cie dochodów bud etu pa stwa z tego podatku
o 21,4%, a wska nik wpływów w stosunku do nale no ci wzrósł z 91% w 1995 r. do

27
28
29

Dz.U. Nr 137, poz. 639.
Informacja o wynikach kontroli realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie
1995 - I półrocze 1997, NIK, maj 1998 r.
MP Nr 18, poz. 137.

50

96,6% w 1996 r. Zmniejszyła si te kwota zaległo ci z 1.336,8 mln zł w 1995 r. do
1.178,1 mln zł w 1996 r.
Niezadowalaj ca była jednak sprawno

i skuteczno

działa egzekucyjnych

urz dów skarbowych, a wyniki kontroli wykazały istotne nieprawidłowo ci
w ci ganiu nale nego podatku.
Dokonana w czasie kontroli analiza kart kontowych podatników podatku
dochodowego od osób prawnych (we wszystkich obj tych kontrol urz dach)
wykazała opó nienia w bie cym ksi gowaniu nale no ci podatkowych, w granicach
od kilku dni do kilku miesi cy, co miało negatywny wpływ na ustalanie kwot
zaległo ci i dłu ników oraz nieterminowe wystawianie tytułów wykonawczych
i podejmowanie czynno ci egzekucyjnych. Opó nienia w wystawianiu tytułów
wykonawczych w obj tych kontrol urz dach skarbowych si gały 40 miesi cy.
Czynno ci egzekucyjne rozpoczynano nawet po upływie 9 miesi cy od dnia
wystawienia tytułu wykonawczego. W toku kontroli stwierdzono równie
nieuzasadnione przerwy wydłu aj ce proces post powania egzekucyjnego.
Z ustale kontroli wynika, e bardzo istotny wpływ na wysoko

dochodów

bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób prawnych maj ulgi i zwolnienia,
nale ne podatnikom z mocy prawa lub przyznawane im w drodze uznaniowych
decyzji organów podatkowych.
Ministerstwo Finansów nie dokonywało analizy skutków gospodarczych i
społecznych stosowanego systemu ulg, zwolnie i obni ek podatku dochodowego od
osób prawnych, a tym samym nie było w stanie oceni wpływu przyj tych rozwi za
prawnych na przebieg procesów gospodarczych i społecznych. W efekcie nie
wiadomo czy, np. ulgi z tytułu wydatków inwestycyjnych w gminach zagro onych
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym miały realny wpływ na popraw
infrastruktury lokalnej i zmniejszenie bezrobocia.
1.1.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustaw bud etow na 1997 r. dochody bud etu pa stwa z podatku
dochodowego od osób fizycznych ustalono w kwocie 30.472.000 tys. zł, a wykonano
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w kwocie 29.941.496 tys. zł, co oznacza, e zrealizowane dochody były ni sze o 1,7%
od zało e przyj tych w ustawie bud etowej.
W stosunku do wykonania 1996 r. (26.171.852 tys. zł), dochody z podatku
dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 14,4%, a realnie uległy obni eniu o
0,4%.
Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bud etu
pa stwa uległ zmniejszeniu z 26,3% w 1996 r. do 25,0% w 1997 r.
W prognozie dochodów bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób
fizycznych na 1997 r. uwzgl dniono m.in:
1) zmniejszenie stawek podatku z 21%, 33%, 45% do 20%, 31% i 43% z
zachowaniem zasady waloryzacji kosztów uzyskania przychodów ze stosunku
pracy i stosunków pokrewnych oraz kwoty zmniejszaj cej podatek,
2) modyfikacj zasad stosowania odlicze (odliczenia od podatku zamiast od
dochodu) z tytułu:
- wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe,
- wydatków na kształcenie dzieci w szkołach niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych,
- wydatków poniesionych na dojazdy dzieci do szkoły,
- zakupu przyrz dów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz
wydawnictw fachowych,
3) wyeliminowanie odlicze i ulg podatkowych z tytułu:
- nabycia akcji lub udziałów od Skarbu Pa stwa lub obj cia akcji lub udziałów
w spółce tworzonej w celu oddania tej spółce do odpłatnego korzystania
przedsi biorstwa lub zorganizowanych cz ci mienia przedsi biorstwa, zakupu
obligacji od Skarbu Pa stwa,
- odpłatnego kształcenia i doskonalenia zawodowego podatnika,
- darowizn na rzecz osób fizycznych,
4) wprowadzenie ulg podatkowych zwi zanych z:
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- przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze
własno ciowe,
- wydatkami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- wydatkami na odpłatne wiadczenia zdrowotne, udzielane przez niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy prowadz cych praktyk indywidualn ,
5) obni enie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułów, dla których
stosuje si obecnie zryczałtowane koszty w wysoko ci 20% (głównie z umów
zlecenia i umów o dzieło) do 10%,
6) funkcjonowanie w pełni ulg z tytułu gromadzenia oszcz dno ci w kasach
mieszkaniowych.
Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, maj ce wpływ na
dochody z tego podatku w 1997 r., wprowadzone zostały ustaw z dnia 21 listopada
1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych30.
Ze sprawozdania o dochodach podatkowych za rok 1997 wynika, e wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r. wyniosły 38.938.401 tys. zł
(w 1996 r. - 33.351.662 tys. zł) i wzrosły o 17,0% w stosunku do wykonania 1996 r.31
Natomiast w stosunku do wielko ci przyj tej w art. 49 ustawy bud etowej na 1997 r. 39.425.000 tys. zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r.
zostały zrealizowane w 98,5%.

Na niepełne wykonanie planowanych dochodów z podatku dochodowego od
osób fizycznych wpłyn ły w szczególno ci wy sze ni zakładano zwroty podatku
dokonane w I półroczu 1997 r. z tytułu rozliczenia za 1996 r., głównie w zwi zku
30
31

Dz.U. Nr 137, poz. 638.
Dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi ró nic mi dzy
wpływami z tego podatku, a przekazanymi rodkami na udziały gmin i odpisami na rodek specjalnych
Ministerstwa Finansów.
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z odliczeniem od dochodu darowizn. Na etapie planowania przyj to, e skutki
odlicze od dochodu 1996 r. wynios 1.335 mln zł, a faktycznie wyniosły 1.910 mln
zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych wymierzony był w 1997 r. według
skali progresywnej 20%, 32%, 44% dochodów podlegaj cych opodatkowaniu
(w 1996 r. - 21%, 33% i 45%). Progi skali podatkowej i kwota wolna od podatku
zostały w 1997 r. podwy szone o 27,4% w stosunku do obowi zuj cych w 1996 r.
Zaległo ci w podatku dochodowym od osób fizycznych na 31 grudnia 1997 r.
wyniosły 1.512.968 tys. zł (w 1996 r. - 1.437.132 tys. zł) i wzrosły o 75.836 tys. zł,
tj. o 5,3%. Udział zaległo ci w podatku dochodowym od osób fizycznych w ogólnej
kwocie zaległo ci w 1997 r. (8.176.297 tys. zł) wyniósł 18,5% (w 1996 r. - 17,9%).
Udział zaległo ci we wpływach z tego podatku (38.938.401 tys. zł) w 1997 r.
wyniósł 3,9% (w 1996 r. - 4,3%). W zaległo ciach tych kwot 36.566 tys. zł stanowi
płatno ci pa stwowych jednostek bud etowych na rzecz organów podatkowych
z tytułu dokonanych potr ce .
Według stanu na 31 grudnia 1997 r. zaległo ci w podatku dochodowym od
osób fizycznych ci

głównie na:

a) płatnikach tego podatku w kwocie 696.987 tys. zł (w 1996 r. - 647.870 tys. zł), co
stanowi 46,1%, zaległo ci w tym podatku (w 1996 r. - 47,7%). Zaległo ci te
wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia 1996 r. o kwot 49.117 tys. zł, tj. o
7,6%.
Najwi ksze zaległo ci w podatku dochodowym od osób fizycznych figuruj na
kontach płatników tego podatku w nast puj cych województwach:

- warszawskim

173.035 tys. zł,

(w 1996 r. - 155.664 tys. zł),

- katowickim

75.663 tys. zł,

(w 1996 r. - 72.600 tys. zł),

- gda skim

28.990 tys. zł,

(w 1996 r. - 34.381 tys. zł),
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- łódzkim

31.001 tys. zł,

(w 1996 r. - 29.526 tys. zł),

- wrocławskim

28.757 tys. zł.

(w 1996 r. - 27.747 tys. zł).

b) osobach fizycznych prowadz cych działalno

gospodarcz oraz spółkach

cywilnych osób fizycznych w kwocie 673.771 tys. zł. Zaległo ci te wzrosły
w porównaniu do stanu na koniec 1996 r. (574.957 tys. zł) o kwot 98.814 tys. zł,
tj. o 17,2%,
Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1993-1996
prezentuj dane zawarte w poni ej tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

%

2

3

4

5

1994/
1993
6

22.554.896

23.348.864

23.758.953

24.226.002

103,5

101,8

101,8

80.474
5.345

109.353
7.236

147.290
16.753

184.208,9
28.101,7

135,9
135,4

134,7
231,5

125,1
167,7

77
391

207
616

4.847
1.974

9.030,4
4.193,5

268,8
157,5

2.341,5
320,5

186,3
212,4

4.099

4.932

7.208

11.817,3

120,3

146,1

163,9

Podatek nale ny

14.411

20.977

26.468

29.839

145,6

126,2

112,7

Wpłacony zaliczkami

14.720

21.166

28.576

34.731

143,8

135,0

121,5

800

1.215

1.212

838

151,9

99,8

69,1

1.110

1.404

3.320

5.730

126,5

236,5

172,6

17,9

19,18

17,97

16,20

x

1
Liczba podatników
Dochód przed odliczeniem
(brutto)
Odliczenia od dochodu
w tym:
darowizny
zakup akcji i obligacji
wydatki na cele
mieszkaniowe

Do zapłaty
Do zwrotu
Obci enia dochodu
brutto podatkiem po
odliczeniach (%)

1995/
1994
7

1996/
1995
8

x

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwy sza Izba Kontroli przeprowadziła w I kwartale 1998 r. kontrol
realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1995-1997.
Kontrol obj to Ministerstwo Finansów i 35 urz dów skarbowych.
W badanym okresie nast piła poprawa w zakresie działalno ci egzekucyjnej
urz dów skarbowych. Wska nik zaległo ci obj tych tytułami wykonawczymi, do
ogółu zaległo ci z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł z 39,5%

x

55

w 1995 r. do 64,5% w 1996 r. i 65,2% w 1997 r., natomiast skuteczno

egzekucji

mierzona udziałem kwot wyegzekwowanych do ogółu zaległo ci wzrosła z 15,2%
w 1995 r. do 27,4% w 1997 r.,
Gorzej przedstawiała si natomiast egzekucja zaległo ci podatkowych w cz ci
stanowi cej dochód bud etu gmin (karta podatkowa). Tytuły wykonawcze,
wystawione przez urz dy skarbowe obejmowały tylko 5,6%, 6,2% i 6,1% nale no ci
gmin, a wska nik ci galno ci egzekucyjnej zaległo ci z karty podatkowe pozostawał
na niskim poziomie wynosz cym odpowiednio: 1,6%, 2,4% i 2,2%.
Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e organy podatkowe nie zawsze rzetelnie
rozliczały si z gminami z wpływów stanowi cych dochody gmin i nieterminowo
przekazywały nale ne im udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Urz dy
nie zawsze przestrzegały terminów zwrotu nadpłat podatku, a wypłacone podatnikom
z tego tytułu odsetki wyniosły w 1995 r. 10.695,7 tys. zł, w 1996 r. - 56.160,0 tys. zł,
a w 1997 r. - 18.119,0 tys. zł.
1.1.4. Podatki zniesione
W ustawie bud etowej zało ono, e dochody z tytułu podatków zniesionych
w 1997 r. wynios 180.000 tys. zł. Zrealizowane dochody w 1997 r. wyniosły
230.600 tys. zł, tj. 128,1% kwoty planowej i były wy sze od wykonania w 1996 r.
(159.223 tys. zł) w uj ciu nominalnym o 44,8%, a realnie o 26,0%.

Na kwot t zło yły si dochody wynikaj ce z realizacji zarz dzenia Ministra
Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie cz ciowego zaniechania poboru
niektórych podatków i innych nale no ci, do których stosuje si przepisy ustawy
o zobowi zaniach podatkowych oraz warunków tego zaniechania, które dotyczyły
zaległo ci:
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- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, powstałych do 31 grudnia
1991 r.,
- z tytułu podatku od wzrostu wynagrodze i podatku od płac powstałych do
31 grudnia 1992 r,
- z tytułu dywidendy obligatoryjnej od przedsi biorstw pa stwowych
i oprocentowania kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Pa stwa,
powstałych do 30 czerwca 1993 r,
- z tytułu podatku obrotowego, powstałych do 4 lipca 1993 r .,
- z tytułu podatku importowego, powstałych do 31 grudnia 1996 r.
Zaległo ci z podatków zniesionych na koniec 1997 r. wyniosły 909.222 tys. zł.
W układzie izb skarbowych najwi ksze zaległo ci w podatkach zniesionych posiadały
podmioty z nast puj cych województw:
- katowickiego

137.448 tys. zł,

- warszawskiego

135.590 tys. zł,

- łódzkiego

94.455 tys. zł,

- gda skiego

67.389 tys. zł,

- zielonogórskiego

32.803 tys. zł.
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1.2. Dochody niepodatkowe
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano dochody bud etu pa stwa
z tytułu dochodów niepodatkowych w wysoko ci 12.583.156 tys. zł, tj. o 4,6%
powy ej wykonania z roku 1996 (12.032.811 tys. zł). Wykonanie tych dochodów
wyniosło 14.071.829 tys. zł, co stanowi 111,8% planu oraz 11,7% dochodów bud etu
pa stwa ogółem (w 1996 r. - 12,1%).
Wykonanie w 1997 r. dochodów niepodatkowych było wy sze od wykonania
w 1996 r. w uj ciu nominalnym o 2.039.018 tys. zł, tj. o 16,9%, a realnie o 1,8%.
Szczegółowe dane o dochodach niepodatkowych przedstawiono w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

1
Ogółem
- dywidendy
- wpłaty z zysku NBP
- cła

Wykonanie
1996 r.

1997 r.

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

Wska niki
%

Struktura
%

Wg
Wykoustawy
nanie
4:2
4:3
4:5 kol. 2 kol. 3
bud etowej
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.032.811 12.583.156 14.071.829 13.825.700 116,9 111,8 101,8 100,0 100,0
1.225.113

1.060.000

1.167.064

1.407.655

95,3 110,1

359.333

300.000

1.135.095

6.498.288

7.416.000

7.037.312

7.466.533 108,3

94,9

3.384.134

2.764.070

3.518.463

3.888.370 104,0 127,3

510.845

615.000

790.620

350.000

350.000

78.086

73.275

kol. 4
11
100,0

82,9

10,2

8,4

8,3

412.874 315,9 378,4 274,9

3,0

2,4

8,1

94,3

54,0

58,9

50,0

90,5

28,1

22,0

25,0

584.918 154,8 128,6 135,2

4,2

4,9

5,6

-

2,8

2,5

0,5

0,6

0,5

- dochody jednostek
bud etowych
- pozostałe dochody
niepodatkowe
- opłaty za wiadectwa
NFI
- wpłaty gmin

55.098

-

-

63.308 133,0

100,0

-

93,8 115,7

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planuj c dochody niepodatkowe zakładano spadek dochodów z dywidendy
o 17,3% oraz dochodów jednostek bud etowych o 10,6%. Zało enia te nie sprawdziły
si . Porównuj c wykonanie roku 1997 z wykonaniem roku 1996 stwierdzono, e
dochody z tytułu dywidendy spadły tylko o 4,7%, a dochody jednostek bud etowych
były wy sze o 4,0%. Ni sze od planowanych były natomiast w 1997 r. wpływy z ceł
(94,9%) i wpłaty gmin (94,9%).
Udział poszczególnych dochodów w grupie dochodów niepodatkowych
w dochodach bud etu pa stwa prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
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Wyszczególnienie
1
- dywidendy
- wpłaty z zysku NBP
- cła
- dochody jednostek
bud etowych
- pozostałe dochody
niepodatkowe
- opłaty za
wiadectwa NFI
- wypłaty gmin

Udział % w dochodach niepodatkowych
Wykonanie
Ustawa
Wykonanie
1996 r.
bud etowa
1997 r.
1997 r.
2
3
4
10,2
8,4
8,3

Udział % w dochodach bud etu pa stwa
Ustawa
Wykonanie
Wykonanie
1996 r.
bud etowa
1997 r.
1997 r.
5
6
7
1,2
0,9
1,0

3,0

2,4

8,1

0,4

0,3

0,9

54,0

58,9

50,0

6,5

6,4

5,9

28,1

22,0

25,0

3,4

2,4

2,9

4,2
-

4,9
2,8

5,6
2,5

0,5
-

0,5
0,3

0,7
0,3

0,5

0,6

0,5

0,1

0,1

0,1

1.2.1. Dywidendy
Ustaw bud etow na 1997 r. dochody z dywidend ustalono w wysoko ci
1.060.000 tys. zł, co w stosunku do wykonania w 1996 r. stanowiło 86,5%
(1.225.113 tys. zł).
W 1997 r. dochody z dywidend wykonano w kwocie 1.167.064 tys. zł, co
w stosunku do zało e przyj tych w ustawie bud etowej stanowiło 110,1%, w tym
w cz. 08 - Ministerstwo Finansów - 852.593 tys. zł, w cz. 17 - Ministerstwo Skarbu
Pa stwa - 314.469 tys. zł, w cz ci 85/01-97 - 2,4 tys. zł.

Realizacj dochodów z dywidend w 1997 r. prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1
Dywidendy ogółem1)
z tego:

Wykonanie
w 1996 r.
2
1.225.113
(1.125.416)

1997 r.
Wykonanie
Wska
Wg ustawy
Wyko1996 r. w
bud enanie
cenach
4:2
towej
1997 r.
3
4
5
6
1.060.000
1.167.064
1.407.655
95,3
(1.293.103) (103,7)

niki w %

Struktura w %

4:3

4:5

kol.2

7
110,1

8
82,9
(90,3)

9
100,0

kol. 3
10
100,0

kol. 4
11
100,0
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1. Wpłaty przedsi biorstw i
jednoosobowych spółek
Skarbu Pa stwa1)
- wpłaty z zysku przedsi biorstw pa stwowych (§ 13)
- wpłaty z zysku spółek
Skarbu Pa stwa (§ 75)
- dywidendy obligatoryjne
od funduszu zało ycielskiego przeds. pa stwowych (§ 17) 1)
- oprocentowanie kapitału
w spółkach Skarbu Pa stwa
(§ 74)
2. Dywidendy od banków
i instytucji finansowych
(§ 73)
3. Dywidenda od udziałów
Skarbu Pa stwa w spółkach
(§73)

991.214
(891.517)

883.210

852.006

1.138.905
(1.024.353)

86,0
(95,6)

96,5

74,8
(83,2)

355.298

310.210

402.033

408.237

113,2

129,6

98,5

536.219

573.000

449.973

616.116

83,9

78,5

73,0

73.014

-

-

83.893

-

-

-

26.683

-

-

30.659

-

-

-

200.885

150.000

285.149

230.817

141,9

190,1

123,5

33.014

26.790

29.909

37.933

90,6

111,6

78,8

80,9
(79,2)

83,3

73,0

16,4
(17,8)

14,2

24,4

27,7
(2,9)

2,5

2,6

1) W 1997 r. uj to dochody z dywidendy i oprocentowania kapitału w § 69 Podatki zniesione.
Do porównania wykonania roku 1996 z rokiem 1997 przyj to wielko ci porównywalne
(891.517 tys. zł). Wielko ci porównywalne podano w nawiasach.
ródło: Wyniki ustale kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Niepełne wykonanie wpłat z zysku przez przedsi biorstwa pa stwowe
i jednoosobowe spółki Skarbu Pa stwa spowodowane było ni szym przyrostem
zysku w roku 1997 od przyj tego przy opracowaniu ustawy bud etowej na 1997 r.
Zysk osi gni ty w roku 1997 w sektorze publicznym ukształtował si na poziomie
101% zysku wygospodarowanego w roku 1996, podczas gdy w kalkulacji bud etu na
1997 rok przyj to przyrost zysku w stosunku do 1996 r. powy ej 10%. Drug
przyczyn niepełnego wykonania planowanych wpłat z zysku była realizacja zalece
Ministra Finansów o zaniechaniu ustalania i poboru wpłat w stosunku do dwóch
jednostek na kwot 7,0 mln zł, jak równie podj te przez izby skarbowe decyzje o
odroczeniu terminów płatno ci na ł czn kwot ok. 3,6 mln zł.
Zaległo ci z tytułu dywidend wg stanu na 31 grudnia 1997 r., wyniosły
43.436 tys. zł.
1.2.1.1. Wpłaty z zysku przedsi biorstw pa stwowych i jednoosobowych spółek
Skarbu Pa stwa
Ustaw bud etow na 1997 r. okre lono dochody z tytułu wpłat przedsi biorstw
pa stwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa w kwocie 883.210 tys. zł, co
w stosunku do wykonania 1996 r. stanowiło 86,0% (991.214 tys. zł).
Wpłaty z zysku od przedsi biorstw i jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa
wprowadzono z dniem 1 stycznia 1996 r. w wysoko ci 15% zysku po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym. Wynikało to ze zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
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o gospodarce finansowej przedsi biorstw pa stwowych32, wprowadzonej ustaw
z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsi biorstw
pa stwowych33 oraz wej cia w ycie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach
z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Pa stwa34, uchylaj cej ustaw z dnia
19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu
Pa stwa35.
W 1997 r. dochody z wpłat przedsi biorstw i spółek wykonano w kwocie
852.006 tys. zł, co w stosunku do zało e przyj tych w ustawie bud etowej stanowiło
96,5%.
Na wykonanie tych dochodów wpłyn ły przede wszystkim ni sze wpłaty
z zysku spółek Skarbu Pa stwa.
Zaległo ci we wpłatach z zysku przedsi biorstw pa stwowych
i jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa wg stanu na 31 grudnia 1997 r. wyniosły
ogółem 79.326 tys. zł i stanowiły 9,3% uzyskanych wpływów z tego tytułu
(w 1996 r. - 109.870 tys. zł). W porównaniu do 1996 r. zaległo ci te uległy
zmniejszeniu o 27,8%.

Udział zaległo ci we wpływach dla wybranych rozdziałów klasyfikacji
bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Rozdział
1
Ogółem,
w tym:
9001
Przemysł
9059
Ł czno
9050
Transport
9061
Handel
Wewn trzny
9031
Budownictwo
9064
Handel
Zagraniczny
9066
Ró ne usługi
materialne
32
33
34
35

Wpływy z wpłat z zysku Zaleprzedsi biorstw
gło ci
pa stwowych
2
3
403.530
35.890
274.333
1.383

23.332
-

%
4
8,9

Wpływy z wpłat z zysku
jednoosobowych spółek
Skarbu Pa stwa
5
450.334

Zaległo ci

%

6
43.436

7
9,6

8,5

188.062

6.623

3,5

-

171.253

29.121

17,0

6

0,1

41.840

2.919

7,0

4.150

8.757

1.404

16,0

34.956

-

-

2.152

21,0

460

-

-

5.495

-

-

341

-

-

10.243

2.498

-

-

4.825

204

4,2

Dz.U. z 1992 Nr 6, poz. 27.
Dz.U. Nr 154, poz. 791.
Dz.U. Nr 154, poz. 792.
Dz.U. Nr 75, poz. 300 i z 1992 r. Nr 45, poz. 200.
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1.2.1.2. Dywidendy od akcji (udziałów) Skarbu Pa stwa w spółkach (§ 73)
W 1997 r. zaplanowano dochody bud etu pa stwa z tytułu dywidendy od akcji
(udziałów) Skarbu Pa stwa w ł cznej kwocie 176.790 tys. zł .
Wpłaty dywidend, w których Skarb Pa stwa posiadał akcje lub udziały
w 1997 r., wyniosły 315.058 tys. zł, co stanowiło 178,2% planowanych dochodów
oraz 134,7% wykonania w 1996 r. (233.899 tys. zł) w uj ciu nominalnym,
a w realnym 117,2%.

1.2.2. Wpłaty z zysku NBP
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano wpłat z zysku NBP w
kwocie 300.000 tys. zł. Zrealizowane w 1997 r. wpłaty z zysku wyniosły 1.135.095
tys. zł i były wy sze o 278,4% od kwoty ustalonej w ustawie bud etowej.
Zrealizowana wpłata z zysku NBP w kwocie 1.135.095,2 tys. zł (378,4% kwoty
planowanej) wskazuje na nietrafno

prognozy. Prognoza była równie nietrafna

w roku 1996, kiedy przewidywano dochód w kwocie 1.850.000 tys. zł, a rzeczywiste
wykonanie wyniosło 359.333 tys. zł, tj. tylko 19,4%.
Wy sze o 278,3% wykonanie przez NBP wpłaty z zysku od zaplanowanej
w ustawie bud etowej kwoty 300 mln zł nast piło na skutek zmiany w ci gu roku
1997 warunków realizacji planu finansowego Banku, zarówno w odniesieniu do
prowadzonej polityki pieni nej, jak i działalno ci własnej NBP. W nast pstwie tego,
wyst piły przychody pierwotnie nieplanowane b d wy sze od prognozowanych.
I tak, np. inne ni pierwotnie prognozowano były rozmiary rezerw oficjalnych
brutto na koniec 1997 r. Wielko

tych rezerw była o 2,6 mld dolarów USA wy sza
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ni planowano i wyniosła 20,7 mld dolarów USA. Osi gni to tak e nie planowane
przychody z tytułu obsługi kredytu powodziowego, sprzeda y akcji PBI S.A. i Prosper
Banku oraz z rozwi zania rezerw utworzonych w 1996 r. na zagro one nale no ci.
Wpływ na wysokie wykonanie wpłat z zysku do bud etu w 1997 r. miał te
fakt, e wzrost kosztów NBP był ni szy ni przyrost przychodów. Zrealizowane za rok
1997 przychody Banku w kwocie 6.884,5 mln zł, wzrosły w stosunku do
planowanych o 39,8%, podczas gdy koszty w kwocie 5.755,4 mln zł były wy sze od
zakładanych o 26,8%.

Prawidłowe i terminowe było rozliczenie przez NBP z bud etem pa stwa
w 1997 r. wyrównawczej wpłaty z zysku za rok 1996.
Zgodnie z art.47 ustawy bud etowej na rok 1997, z dniem 3 marca 1997 r. na
NBP nało ono obowi zek przekazywania zaliczkowych wpłat z zysku do bud etu
pa stwa za okresy miesi czne. W artykule tym, nie okre lono sposobu wyliczania oraz
terminów miesi cznej zaliczkowej wpłaty z zysku NBP. Pierwszej wpłaty NBP
dokonał w dniu 20 maja 1997 r. Nast piło to po osi gni ciu przez Bank zysku za
4 miesi ce w kwocie 88,5 mln zł. Zysk NBP wyniósł ju w styczniu 97,8 mln zł oraz
w lutym 31,6 mln zł, lecz w I kwartale 1997 r. wyst piła ł czna strata w wysoko ci 121,2 mln zł.
Nast pnych wpłat NBP dokonywał za ka dy kolejny miesi c, a wi c od
czerwca do grudnia 1997 r., przekazuj c rodki w terminie 12 dni po upływie ka dego
miesi ca.
1.2.3. Dochody z ceł
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W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody z ceł w wysoko ci
7.416.000 tys. zł, tj. o 14,1% wy sze od wykonania 1996 r. (6.498.288 tys. zł).
Z zało e do projektu bud etu pa stwa na rok 1997, opracowanych przez
Ministerstwo Finansów w lipcu 1996 r., wynika, e w 1997 r. przewidziana była
redukcja stawek celnych zgodnie z kalendarium przyj tym w momencie przyst pienia
do wiatowej Organizacji Handlu oraz dwustronnymi umowami z UE, CEFTA
i EFTA. rednia wa ona stawka celna wynie

miała ok. 6,2%.

Natomiast w uzasadnieniu do ustawy bud etowej na rok 1997 zało ono:
- wzrost importu o 21,0% (w uj ciu dolarowym) w porównaniu do 1996 r.,
-

rednioroczny rynkowy kurs dolara na poziomie 306,82 zł/100 dolarów USA,

- efektywn stawk celn w wysoko ci 6,22%, tj. ni sz od efektywnej stawki celnej
w 1996 r. o 1,17 punkta procentowego,
- zmniejszenie cła z tytułu realizacji kontyngentów celnych.
W 1997 r. efektywna stawka celna wyniosła 5,89%. Dochody z ceł za 1997 r.
wyniosły 7.037.312 tys. zł i stanowiły 5,9% dochodów bud etu pa stwa ogółem.
W latach 1995-1996 relacja dochodów z ceł do dochodów bud etu pa stwa wynosiła
odpowiednio 6,9% i 6,5%. Rok 1997 był kolejnym rokiem, w którym udział
dochodów z ceł w dochodach bud etu pa stwa zmniejszył si (o 0,6 punkta
procentowego w porównaniu do roku 1996 i o 1,0 punkt procentowy w porównaniu do
roku 1995).
Dochody z ceł w 1997 r. były ni sze o 378.688 tys. zł od kwoty okre lonej
w ustawie bud etowej, tj. o 5,1%. W porównaniu do roku 1996 wpływy z ceł wzrosły
nominalnie o 8,3%, a realnie zmalały o 5,7%.
Wg stanu na 31 grudnia 1997 r. zaległo ci w dochodach z ceł wyniosły
280.108 tys. zł (w 1996 r. - 245.199 tys. zł) i stanowiły 3,4% ogólnej kwoty zaległo ci
bud etu pa stwa. W relacji do dochodów osi gni tych z tytułu ceł w 1997 r.
zaległo ci stanowiły 4,0%. W 1997 r. w porównaniu do roku 1996 nast pił ich wzrost
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o 14,2%. W kwocie zaległo ci uwzgl dnione s m.in. nale no ci, których egzekucja
została zawieszona przez Ministra Finansów w listopadzie 1995 roku w wyniku
ustale przyj tych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu
30 pa dziernika 1995 r. Zawieszenie egzekucji nale no ci celno-podatkowych
powstałych na dzie 30 czerwca 1995 r. dotyczyło post powa egzekucyjnych
przeciwko Zrzeszeniu Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych (ZMPD).
Według danych gromadzonych w GUC w komputerowej Ogólnopolskiej Bazie
Dłu ników, na koniec 1997 r. zadłu enie przewo ników, których gwarantem jest
ZMPD, stanowiło kwot około 69 mln złotych i od 1995 r. wzrosło o ponad
22 mln złotych, tj. o 50%.

1.2.4. Dochody jednostek bud etowych
Dochody jednostek bud etowych w 1997 r. wyniosły 3.518.463 tys. zł,
tj. 127,3% kwoty zało onej w ustawie bud etowej na 1997 r. (2.764.070 tys. zł).
Dochody te były nominalnie o 4,0% wy sze od zrealizowanych w 1996 r.
(3.384.134 tys. zł) i o 9,5% ni sze w uj ciu realnym.
Dochody jednostek bud etowych pochodziły głównie z działów: wymiar
sprawiedliwo ci i prokuratora, administracja pa stwowa i samorz dowa, gospodarka
mieszkaniowa, finanse oraz opieka społeczna. Dochody te stanowiły 89,3% ogólnej
kwoty dochodów jednostek bud etowych.
Realizacj dochodów jednostek bud etowych w wybranych działach
klasyfikacji bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1996 r.

1

1997 r.
Wg
ustawy
bud etowej

Wykonanie

2

3

4

Dochody jednostek
bud etowych ogółem
z tego:

3.384.134

2.764.070

- administracja pa stwowa

1.180.993

683.990

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

Wska niki w %

Struktura w %

4:2

4:3

4:5

kol. 2

kol. 3

kol. 4

5

6

7

8

9

10

11

3.518.463

3.888.370

104,0

127,3

90,5

100,0

100,0

100,0

976.669

1.356.961

82,7

142,8

72,0

34,9

24,7

27,8
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- wymiar sprawiedliwo ci
- gospodarka mieszkaniowa
i niematerialne usługi
komunalne

669.149

780.000

891.385

768.852

133,2

114,3

115,9

19,8

28,2

25,3

323.599

383.022

366.754

371.815

113,3

95,8

98,6

9,5

13,9

10,4

- finanse 1)

776.101

534.662

666.319

891.740

85,9

124,6

74,7

22,9

19,3

18,9

- opieka społeczna

164.993

180.000

239.219

189.577

145,0

132,9

126,2

4,9

6,5

6,8

- pozostałe dochody
jednostek bud etowych

269.299

164.896

378.117

309.425

140,4

229,3

122,2

8,0

6,0

10,7

1) bez rozdziału 9435 Obsługa Zadłu enia Zagranicznego
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Najwy sze przekroczenia planu wyst piły w działach:
91 - Administracja pa stwowa
o 292.679 tys. zł,
94 - Finanse
o 131.657 tys. zł,
92 - Wymiar sprawiedliwo ci
o 111.385 tys. zł,
86 - Opieka społeczna
o 59.219 tys. zł.
Zaległo ci w dochodach jednostek bud etowych wg stanu na 31 grudnia 1997 r.
wyniosły 1.722.554 tys. zł (w 1996 r. - 1.536.382 tys. zł). Zaległo ci te w porównaniu
do 1996 r. wzrosły o 12,1% i stanowiły 49% dochodów osi gni tych z tego tytułu,
a w stosunku do ogólnej kwoty zaległo ci bud etu pa stwa stanowiły 21,1%.
Dochody w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne wykonano w kwocie 366.754 tys. zł. Dochody te były o 16.268 tys. zł
ni sze od planowanych, tj. o 4,2%.
Główne ródła dochodów w tym dziale to:
- opłaty z tytułu zarz du oraz opłaty za u ytkowanie lub u ytkowanie wieczyste
nieruchomo ci Skarbu Pa stwa - 335.603 tys. zł, co stanowiło 91,5% ogólnej kwoty
dochodów ogółem w tym dziale (zaległo ci 118.496 tys. zł),
- dochody ze sprzeda y nieruchomo ci Skarbu Pa stwa - 13.509 tys. zł (zaległo ci 846 tys. zł). Dochody te stanowi 3,7% dochodów ogółem w tym dziale.
Na nisk realizacj dochodów wpływ miało m.in. nie wykonanie planu
dochodów z tytułu opłat za u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci
Skarbu Pa stwa. Wpływy z tego tytułu wyniosły 335.603 tys. zł, co stanowiło 90,3%
planu. Spowodowane to było m.in. brakiem mo liwo ci egzekwowania nale no ci
z tego tytułu od upadaj cych lub likwidowanych przedsi biorstw, którym, decyzjami
rejonowych organów administracji ogólnej, ustalono opłaty za zarz d i wieczyste
u ytkowanie gruntów.
Dochody w dziale 86 - Opieka społeczna wykonano w kwocie 239.219 tys. zł,
co stanowiło 132,9% zało onego planu.
Uzyskane dochody pochodziły głównie z odpłatno ci za pobyt pensjonariuszy
w domach pomocy społecznej (186.542 tys. zł, tj. 78,0% dochodów ogółem w tym
dziale) oraz zwrotów nie wykorzystanych dotacji przekazanych gminom w 1996 r. na
dofinansowanie dodatków mieszkaniowych (46.846 tys. zł, tj. 19,6% dochodów
ogółem w tym dziale).
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Dochody w dziale 91 - Administracja pa stwowy wyniosły 976.669 tys. zł
i były o 42,8% wy sze od kwoty przyj tej w planie.
Głównym ródłem dochodów w dziale 91 były wpływy z:
- ró nych opłat (§ 64) w kwocie 399.746 tys. zł, w tym za koncesje
telekomunikacyjne (uzyskane w Ministerstwie Ł czno ci) - 289.679 tys. zł, za
opłaty paszportowe - 90.815 tys. zł (uzyskane w bud etach wojewodów);
- ró nych dochodów (§ 77) w wysoko ci 217.093 tys. zł, w tym w bud etach
wojewodów - 64.177 tys. zł z tytułu uwłaszczenia si przedsi biorstw
pa stwowych, w Głównym Urz dzie Ceł - 67.065 tys. zł z tytułu wpływów
uzyskanych ze sprzeda y towarów zaj tych w post powaniu karnym skarbowym
i celnym, oraz zwrotu niewykorzystanych kwot z rachunku sum depozytowych
przeznaczonych na komputeryzacj administracji celnej;
- grzywien i kar (§ 76) w kwocie 165.049 tys. zł, w tym 152.774 tys. zł zrealizowane
w bud etach wojewodów;
- dochody z usług (§ 42) w wysoko ci 97.942 tys. zł, głównie zrealizowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (81.970 tys. zł), jako opłata konsularna za
czynno ci realizowane przez placówki zagraniczne;
- wpłaty nadwy ek gospodarki pozabud etowej (§ 72) w kwocie 59.909 tys. zł,
w tym zrealizowane przez Ministerstwo Finansów - 49.262 tys. zł i bud ety
wojewodów - 6.386 tys. zł jako wpłaty nadwy ek rodków specjalnych.
Dochody w dziale 92 - Wymiar sprawiedliwo ci i prokuratura wykonano
w kwocie 891.385 tys. zł, tj. o 14,3% wy ej ni zało ono w planie na 1997 r.
Podstawow pozycj dochodów stanowiły opłaty s dowe - 661.578 tys. zł,
tj. 74,2% ogólnych dochodów w tym dziale oraz grzywny i kary wymierzone przez
s dy powszechne oraz kolegia do spraw wykrocze - 185.345 tys. zł, tj. 20,8%
dochodów. Zaległo ci w dziale 92 na koniec 1997 r. wyniosły 266.292 tys. zł
(w 1996 r. - 199.467 tys. zł). Najwi ksze zaległo ci przypadały z tytułu
niewyegzekwowanych grzywien i kar w kwocie 188.786 tys. zł oraz opłat s dowych 75.556 tys. zł. W s dach wyst powały kilkutygodniowe opó nienia w podejmowaniu
czynno ci windykacyjnych, jak równie przypadki opó nie wynosz cych od
7 miesi cy do roku, a tak e brak nadzoru i kontroli nad terminowym wnoszeniem
nale no ci s dowych rozło onych na raty, nawet w przypadkach orzeczenia zast pczej
kary pozbawienia wolno ci. Przykładem ra cych nieprawidłowo ci było zaniechanie
ci gni cia nale no ci s dowych w 800 sprawach na kwot 151.416 zł w S dzie
Rejonowym w Kamiennej Górze. Stwierdzono, i w wyniku niepodejmowania
czynno ci windykacyjnych w ww. S dzie doprowadzono do przedawnienia prawa
Skarbu Pa stwa do zas dzonych nale no ci w wysoko ci 31.550 zł, w tym 9.603 zł
grzywien, do których była orzeczona zast pcza kara pozbawienia wolno ci. Tego typu
zjawiska wyst powały równie w poprzednich latach.
W dziale 94 - Finanse dochody w 1997 r. zrealizowano w kwocie
666.319 tys. zł, tj. o 24,6% wy ej od zało onego planu.
Na poziom realizacji tych dochodów miały wpływ głównie dochody z tytułu:
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- spłat wykupionych odsetek od kredytów mieszkaniowych - 192.583 tys. zł
(w 1996 r. - 165.853 tys. zł),
- sprzeda y obligacji pa stwowych - 290.833 tys. zł (w 1996 r. - 396.962 tys. zł),
- odsetek od lokat na rachunkach bankowych - 41.760 tys. zł (w 1996 r. 114.910 tys. zł).
W 1997 r. bud et pa stwa pozyskał dochody z tytułu odsetek m.in. przez:
- dokonywanie w okresach przej ciowych oprocentowanych lokat terminowych
z nadwy ek rodków bud etowych na centralnym rachunku bie cym bud etu
pa stwa, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 11 ustawy bud etowej na rok
1997. Z tego tytułu w 1997 r. pozyskano rodki w kwocie 17.952 tys. zł (w 1996 r. 109.765 tys. zł);
- umiejscowienie na rachunku lokat terminowych rodków z sum depozytowych.
W okresie od 16.01.1997 r. do 13.02.1997 r. na rachunek lokat terminowych
przekazano ł cznie kwot 1.400.000 tys. zł. W efekcie dokonanych lokat pozyskano
odsetki w kwocie 16.078 tys. zł;
- przekazanie odsetek w kwocie 480,9 tys. zł pozyskanych z tytułu umiejscowienia
w NBP rodków, przekazanych przez Federacj Rosyjsk na realizacj roszcze
rentowo odszkodowawczych obywateli polskich poszkodowanych przez ołnierzy
b.ZSRR czasowo stacjonowanych na terenie Polski. rodki przekazane na dochody
cz ci 08 - Ministerstwo Finansów stanowiły pokrycie wydatków zaplanowanych
na wypłat rent odszkodowawczych w ustawie bud etowej na rok 1997 w cz. 58 ZUS.
W 1997 r. wyst powały znaczne dysproporcje pomi dzy zało eniami
a wykonaniem planu dochodów w grupie dochodów niepodatkowych w cz ci
jednostek bud etowych, co spowodowane było przede wszystkim brakiem rzetelnej
analizy ródeł pozyskania dochodów. Np.:
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy konstruowaniu planu nie uwzgl dniła
wpływów z opłat za koncesje i opłat rejestracyjnych, mimo e dysponowała
wcze niej zło onymi wnioskami o przyznanie koncesji. Plan KRRiTV przewidywał
dochody w wysoko ci 2.880 tys. zł. W rzeczywisto ci dochody były wy sze
o 404,4% i wyniosły 14.527 tys. zł.
- Ministerstwo Ł czno ci przekroczyło plan dochodów o kwot 189.492 tys. zł,
tj. o 144,7% w wyniku niedoszacowania wpływów z jednorazowych opłat za
koncesje oraz zezwolenia na usługi pocztowe i telekomunikacyjne, które stanowiły
90,4% dochodów Ministerstwa.
- Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej ustalone w planie dochody
w wysoko ci 6.691 tys. zł przekroczyło o 10.305 tys. zł, tj. o 154,0%, w tym
dochody z tytułu sprzeda y składników maj tkowych o 1.100,8 tys. zł, tj. o
821,5%.
- Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd ustaliła dochody na kwot 1.400 tys. zł.
Wykonanie wyniosło 1.844 tys. zł. Głównym ródłem dochodów KPWiG były kary
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pieni ne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo
o publicznym obrocie papierami warto ciowymi36, nakładane na domy maklerskie,
fundusze powiernicze, NFI i spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone do
publicznego obrotu. Dochody z tego tytułu wyniosły 1.843,5 tys. zł. Wzrosły przy
tym opó nienia w egzekwowaniu wpływów z nakładanych kar. Na koniec 1997 r.
nie wyegzekwowane kary wynosiły 645 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec
1996 r. (401 tys. zł) wzrosły o 244 tys. zł, tj. o 60,8%.
- Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyskał dochody w kwocie
3.921 tys. zł, które w stosunku do planu były wy sze o 3.721 tys. zł,
tj. o 1.860,4%. Dochody te pozyskano z tytułu nadwy ki rodka specjalnego oraz
nało onych kar. Tak du a ró nica wynikała z faktu nierzetelnego
ewidencjonowania w rejestrze komputerowym nakładanych kar (w 1997 r.
osi gn ły one kwot 6.126 tys. zł), co w konsekwencji utrudniało ustalenie
wysoko ci nale no ci bud etowych i niemo liwo

zaplanowania kwoty

dochodów.
1.2.5. Wpłaty gmin
Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin37 gminy, w których wska nik podstawowych dochodów podatkowych na jednego
mieszka ca w gminie był wi kszy ni 150% analogicznego wska nika obliczonego
ł cznie dla wszystkich gmin, zostały zobowi zane do dokonywania na rachunek
Ministerstwa Finansów wpłat z przeznaczeniem na zwi kszenie subwencji ogólnej.
Ustaw bud etow na rok 1997 zaplanowano dochody bud etu pa stwa z tytułu
wpłat gmin w kwocie 78.086 tys. zł, które były wy sze o 41,7% od wykonania
w 1996 r. (55.098 tys. zł).
W 1997 r. zrealizowano dochody w kwocie 73.275 tys. zł, co stanowiło 93,8%
kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej. Dochody te obejmowały wpłaty gmin za
1997 r. w kwocie 73.138,3 tys. zł oraz wpłaty gmin za 1996 r. w kwocie 136,9 tys. zł.
Pozostał kwot 0,3 tys. zł stanowiły odsetki od nieterminowo przekazanych wpłat.
Zaległo ci we wpłatach gmin wg stanu na 31 grudnia 1997 r. wynosiły 4.031 tys. zł.

36

Dz.U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754.

37

t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164.
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Stopie realizacji dochodów z tytułu wpłat gmin został uwarunkowany faktem,
e niektóre gminy nie dokonały wpłat b d przekazały ni sze wpłaty, maj c na
wzgl dzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane w dniu 23 pa dziernika
1996 r. stwierdzaj ce, e wprowadzenie w ycie od 1 stycznia 1996 r. obowi zku
wpłat gmin do bud etu jest niezgodne z przepisami Ustawy Konstytucyjnej z dnia
17 pa dziernika 1992 r.”38. W zwi zku z powy szym dokonane przez te gminy wpłaty
za 1996 r. podlegaj zwrotowi z bud etu pa stwa wraz z odsetkami.
W celu realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w projekcie ustawy
bud etowej na 1998 r., została utworzona rezerwa celowa w wysoko ci 97.697 tys. zł
na zwrot wpłat wraz z odsetkami dokonanych przez gminy w 1996 r.
1.2.6. Pozostałe dochody niepodatkowe
W ustawie bud etowej na 1997 r. zaplanowano pozostałe dochody
niepodatkowe w kwocie 615.000 tys. zł, które były wy sze o 20,4% od wykonania
1996 r. (510.845 tys. zł).
Zrealizowano dochody w kwocie 790.620 tys. zł, co stanowiło 128,6%
planowanej kwoty dochodów. Wykonane dochody były wy sze od wykonania
w 1996 r. w uj ciu nominalnym o 175.620 tys. zł, tj. o 54,8%, a w uj ciu realnym
o 35,2%.
Pozostałe dochody niepodatkowe to wpływy uzyskane przez izby skarbowe
z tytułu ró nego rodzaju wpłat o charakterze sankcyjnym np.:ró ne rozliczenia (§ 19),
ró ne opłaty (§ 64), grzywny i kary (§ 76), ró ne dochody (§ 77), darowizny i spadki
na rzecz Skarbu Pa stwa (§ 78), odsetki od zaległych zobowi za (§ 81), wpływy do
wyja nienia (§ 98) pomniejszone o odsetki płacone przez urz dy skarbowe (§ 83).
Na podstawie sprawozdania o dochodach izb skarbowych ustalono, e wpływy
z pozostałych dochodów niepodatkowych wg działów klasyfikacji bud etowej
wyniosły 1.056.717 tys. zł (w 1996 r. - 785.386 tys. zł), w tym:
- w dziale 90 - Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych
osobowo ci prawnej - 1.055.198 tys. zł (1996 r. - 779.153 tys. zł),

38

Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.
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- w dziale 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa - 1.280 tys. zł
(1996 r. -1.501 tys. zł),
- w dziale 96 - Dotacje na finansowanie zada gospodarczych - 239 tys. zł
(w 1996 r. - 4.727 tys. zł).
W 1997 r. wpływy (w kwocie 1.056.717 tys. zł) zostały zmniejszone
o 266.097 tys. zł, m.in. z tytułu odsetek zapłaconych przez urz dy skarbowe (dział 90, § 83) w kwocie 82.516 tys. zł (w 1996 r. - 128.036 tys. zł) oraz przekazania
rodków na rodek specjalny „fundusz premiowy MF” (dział 97) w wysoko ci
183.581 tys. zł (w 1996 r. - 145.956 tys. zł).
Urz dy skarbowe zapłaciły w 1997 r. odsetki w ł cznej kwocie 82.516 tys. zł
(w 1996 r. - 128.036 tys. zł), w tym w rozdziałach: 9019 - Podatki i opłaty od osób
fizycznych - 21.255 tys. zł, 9023 - Wpływy z podatku VAT - 20.399 tys. zł,
9014 - Wpływy z ró nych rozlicze - 12.846 tys. zł.
Najwy sze wpływy z tytułu odsetek od zaległych zobowi za (§ 81) urz dy
skarbowe pozyskały w rozdziale 9023 - Wpływy z podatku od towarów i usług
(344.840 tys. zł), w rozdziale 9019 - Podatki i opłaty od osób fizycznych
(298.445 tys. zł), 9018 - Wpływy z podatku dochodowego od spółek i fundacji
(93.519 tys. zł).
Zaległo ci w pozostałych dochodach niepodatkowych na koniec 31 grudnia
1997 r. wyniosły 98.790 tys. zł (w 1996 r. - 238.607 tys. zł), w tym z tytułu odsetek od
zaległych zobowi za (§ 81) - 70.976 tys. zł, ró nych rozlicze (§ 19) - 14.625 tys. zł.
1.2.7. Opłaty za wiadectwa udziałowe NFI
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano wpłat do bud etu rodków
pozostałych po zako czeniu akcji rozprowadzania wiadectw udziałowych i po
rozliczeniu poniesionych kosztów na kwot 350.000 tys. zł.,
Kwota 350.000 tys. zł z tytułu dochodów ze sprzeda y wiadectw udziałowych
NFI została przekazana na konto dochodów bud etu pa stwa w kwietniu 1997 r.,
tj. przed ostatecznym zako czeniem rozlicze .
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Zgodnie z ustaw z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach
Inwestycyjnych i ich prywatyzacji39 kwot 50.000 tys. zł z funduszu prywatyzacji
przeznacza si na pokrycie kosztów realizacji ustawy z dnia 6 marca 1997 r.
o zrekompensowaniu okresowego nie podwy szania płac w sferze bud etowej oraz
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent40.

1.3. Dochody z prywatyzacji
W ustawie bud etowej na 1997 r. dochody z prywatyzacji ustalono
w wysoko ci 4.450.000 tys. zł, w tym dochody z prywatyzacji banków 1.450.000 tys. zł. Przyj te w ustawie dochody z prywatyzacji były o 18,7% wy sze od
wykonania w 1996 r. (3.749.795 tys. zł).
W 1997 r. zrealizowano dochody z tytułu prywatyzacji w kwocie
6.537.699 tys. zł, w tym z prywatyzacji banków 2.924.525 tys. zł, tj. odpowiednio
146,9% i 201,7% planowanych kwot w ustawie bud etowej.
W stosunku do wykonania 1996 r., dochody w 1997 r., w uj ciu nominalnym
wzrosły o 74,3%, a w uj ciu realnym o 51,7%.

Realizacj dochodów z prywatyzacji prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Lp

Wyszczególnienie

1
Dochody ze
sprzeda y
najmu i dzier awy
składników
maj tkowych
Skarbu Pa stwa
1.1. przedsi biorstw*
w tym:
- prywatyzacja *
kapitałowa

Wykonanie
w 1996 r.
2

1997 r.
Wg ustawy
bud etowej
3

Wykonanie
4

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
5

Wska niki
%
4:2
4:3
6

7

4:5
8

1.

39
40

Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.
Dz.U. Nr 30, poz. 164.

3.749.795
2.918.716

4.450.000
3.000.000

6.537.699
3.613.174

4.308.514
3.353.605

174,3
123,8

146,9 151,7
120,4 107,7

1.945.271

2.510.000

3.254.094

2.235.116

167,3

129,6 145,6
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- prywatyzacja
bezpo rednia
w tym:
leasing
i dzier awa
1.2. banków

973.445

490.000

359.079

1.118.488

36,9

272.162

356.453

87,7

76,4

2.924.525

954.910

351,9

201,7 306,3

310.229
831.079

1.450.000

73,3

32,1

* w dochodach uwzgl dniono odsetki w kwocie 6.981 tys. zł (1996 r.) i 7.418 tys. zł (1997 r.)
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W uzasadnieniu do ustawy bud etowej na rok 1997 przewidziano dochody
z prywatyzacji przedsi biorstw w ł cznej kwocie 3.000.000 tys. zł, pochodz ce
z nast puj cych ródeł:
- prywatyzacja kapitałowa (po rednia)

-

2.510.000 tys. zł,

- prywatyzacja bezpo rednia, w tym dzier awa i leasing

-

490.000 tys. zł,

oraz dochody z prywatyzacji banków w kwocie

-

1.450.000 tys. zł.

Prywatyzacja kapitałowa w 1997 r. - zgodnie z zało eniami przyj tymi
w uzasadnieniu do ustawy bud etowej - miała obj

ok. 120 przedsi biorstw z bran :

farmaceutycznej, chemicznej, wytwarzania energii cieplnej, produkcji artykułów
spo ywczych i napojów, produkcji maszyn i urz dze , materiałów budowlanych,
rodków transportu i handlu, a tak e sprzeda akcji (udziałów) w około 50 spółkach,
w których Skarb Pa stwa posiada cz ciowe pakiety akcji.
Prywatyzacja bezpo rednia - zgodnie z zało eniami ustawy bud etowej - miała
obj

w 1997 r. około 200-300 przedsi biorstw. W ramach tej cie ki miały by

realizowane zawarte oraz nowe umowy o odpłatnym korzystaniu z mienia Skarbu
Pa stwa (dzier awa i leasing). Przyj to tak e w uzasadnieniu do ustawy bud etowej,
e ze wzgl du na sposób regulowania nale no ci - głównie w ratach przez kilka lat dochody z prywatyzacji bezpo redniej, obejmuj ce du

ilo

przedsi biorstw, b d

niewielkie.
W prognozie na 1997 r. w dochodach z tytułu prywatyzacji banków
uwzgl dniono wpływy ze sprzeda y b d cych w posiadaniu Skarbu Pa stwa akcji
sprywatyzowanego w 1995 r. Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. oraz
z prywatyzacji Banku Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A.
w Warszawie.
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Zaplanowane w ustawie bud etowej na 1997 r. dochody z prywatyzacji
wykonane zostały z tytułu:
- prywatyzacji przedsi biorstw w kwocie 3.613.174 tys. zł, tj. w 120,4%, w tym
z tytułu:
a) prywatyzacji kapitałowej w kwocie 3.254.094 tys. zł (129,6% przyj tego planu),
b) prywatyzacji bezpo redniej w kwocie 359.079 tys. zł (73,3% przyj tego planu),
- prywatyzacji banków w kwocie 2.924.525 tys. zł, tj. 201,7% zało onego planu
w ustawie bud etowej.
1.3.1. Prywatyzacja kapitałowa
W ramach prywatyzacji kapitałowej przedsi biorstw prowadzonej przez
Ministera Skarbu Pa stwa pozyskano dochody w kwocie 3.254.094 tys. zł, tj. o 29,6%
wy sze ni zało ono w ustawie bud etowej na 1997 r. i wy sze o 67,3% od dochodów
uzyskanych z tego tytułu w 1996 r. (1.945.271 tys. zł).
Dochody z prywatyzacji kapitałowej przedsi biorstw uzyskano z nast puj cych
tytułów:
- sprzeda y akcji (udziałów) 20 spółek sprywatyzowanych
w roku 1997

2.954.151 tys. zł,

- sprzeda y cz ci akcji (udziałów) b d cych w dyspozycji
Skarbu Pa stwa, spółek których prywatyzacj rozpocz to
przed rokiem 1997

155.055 tys. zł,

- zbycia akcji w zamian za długi w ramach Bankowego
Post powania Ugodowego realizowanego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej
przedsi biorstw i banków41
10.573 tys. zł,
- sprzeda y akcji (udziałów) w drodze przetargów

88.601 tys. zł,

- przej cia nale no ci z tytułu sprzeda y 6 spółek
prywatyzowanych przez likwidowane ministerstwa

34.970 tys. zł,

- przekazania nale no ci Skarbowi Pa stwa z tytułu zawartych
kontraktów wynikaj cych z umowy restrukturyzacyjnej
41

Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.
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zawartej w roku 1991 pomi dzy byłym Ministerstwem
Współpracy Gospodarczej z Zagranic , a spółk Elektrim
Towarzystwo Handlowe S.A.

3.333 tys. zł,

- odsetek (cz. 17 dz. 97 rozdział 9716)

7.411 tys. zł.

Najwi ksze wpływy uzyskano ze sprzeda y akcji (udziałów) nast puj cych
spółek:
- Kombinatu Górniczo-Hutniczego „Polska-Mied ”
S.A. w Legnicy

1.348.376 tys. zł,

- Zakładów Celulozy i Papieru „Celuloza” S.A. w wieciu

693.300 tys. zł,

- Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A. w Krakowie

388.990 tys. zł,

- Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A. w Rzeszowie

114.267 tys. zł,

- IMPEXMETAL S.A. w Warszawie

107.156 tys. zł.

W wyniku sprzeda y akcji (udziałów) w ofercie publicznej oraz inwestorom
strategicznym i innym nabywcom uzyskano nast puj ce dochody:
- oferta publiczna

-

1.796.133,7 tys. zł,

- inwestorzy strategiczni

-

1.438.423,6 tys. zł,

- pozostali nabywcy (w tym pracownicy)

-

29.283,7 tys. zł.

Wg stanu na 31 grudnia 1997 r. zaległo ci w rozdziale 9716, § 81 wyniosły
ogółem 28.993 tys. zł, w tym w cz ci 17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa 27.897 tys. zł i w bud etach wojewodów - 1.096 tys. zł.
1.3.2. Prywatyzacja likwidacyjna
Dochody zrealizowane z tytułu prywatyzacji bezpo redniej (likwidacyjnej)
w 1997 r. wyniosły 359.079 tys. zł, tj. 73,3% zało onego planu na 1997 r. (w 1996 r. 973.445 tys. zł).
Na dochody te składaj si wpływy ze sprzeda y likwidowanych
przedsi biorstw lub cz ci składników maj tkowych (§ 32) w kwocie 72.502 tys. zł,
opłaty za dzier aw i leasing (§ 33) - 272.162 tys. zł, wpłaty rodków pozostałych po
likwidacji przedsi biorstw - 14.415 tys. zł.
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Najwi kszy udział w dochodach z prywatyzacji likwidacyjnej w 1997 r.
przypadał na:
- Ministerstwo Skarbu Pa stwa
- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

344.060,0 tys. zł,
585,0 tys. zł,

- Bud ety wojewodów

18,7 tys. zł,

W 1997 r. z tytułu opłat za dzier aw i leasing pozyskano dochody w kwocie
272.162 tys. zł. Zaległo ci w regulowaniu nale no ci na koniec 1997 r., wynikaj cych
z umów leasingowych, wyniosły 48.351,2 tys. zł i stanowiły 49,1% ogólnej kwoty
zaległo ci z tytułu dochodów z prywatyzacji (na koniec 1997 r. zaległo ci ogółem 98.406 tys. zł). Najwi ksza kwota zaległo ci z tego tytułu - 46.327,6 tys. zł nale ała do
jednostek, których prywatyzacja likwidacyjna realizowana była przez Ministerstwo
Skarbu Pa stwa.

W 1997 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r.
o przedsi biorstwach pa stwowych42 utworzony został w Ministerstwie Skarbu
Pa stwa rachunek rodka specjalnego pod nazw „Fundusz Mienia
Polikwidacyjnego”. W zwi zku z tym, od 1 stycznia 1997 r. rodki finansowe
uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po likwidacji lub upadło ci przedsi biorstwa
pa stwowego przekazywane s na rachunek wymienionego funduszu. rodki
zgromadzone na tym rachunku przeznaczone s na dofinansowanie procesów
likwidacyjnych oraz pokrycie kosztów post powania upadło ciowego, a tak e na
koszty zarz du mieniem pozostałym po likwidacji. Wg stanu na 31 grudnia 1997 r.
stan rachunku rodka specjalnego p.n. „Fundusz Mienia Polikwidacyjnego” wynosił
2.729,2 tys. zł.
Ni sze ni planowano wykonanie dochodów w tej grupie prywatyzacji (73,3%)
było z jednej strony wynikiem ogranicze w kwalifikowaniu przedsi biorstw do tej
cie ki prywatyzacji, a z drugiej - wysokiego wykonania prywatyzacji likwidacyjnej
w 1996 r. (dochody w 1996 r. z prywatyzacji likwidacyjnej zrealizowano w 266,7%).
42

Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.
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1.3.3. Prywatyzacja banków
W ustawie bud etowej na 1997 r. dochody z prywatyzacji banków
zaplanowano w kwocie 1.450.000 tys. zł, co stanowiło 174,5% wykonania w 1996 r.
(831.079 tys. zł) .
Z tytułu prywatyzacji banków w 1997 r. uzyskano dochody w wysoko ci
2.924.525 tys. zł, tj. 201,7% kwoty planowanej w ustawie bud etowej. W porównaniu
do wykonania 1996 r., dochody z tytułu prywatyzacji banków w 1997 r., wzrosły
w uj ciu realnym o 206,3%.

Dochody z tytułu prywatyzacji banków w 1997 r. pochodziły:
a) ze sprzeda y akcji (udziałów) 2 banków prywatyzowanych
w 1997 r.

2.673.742 tys. zł,

z tego:
- Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie

1.006.643 tys. zł,

- Banku Handlowego S.A. w Warszawie

1.667.099 tys. zł

Sprzeda akcji (udziałów) wymienionych banków dokonana została przez Ministra
Skarbu Pa stwa.
b) ze sprzeda y cz ci akcji Banku Gda skiego

250.783 tys. zł

Sprzeda cz ci akcji Banku Gda skiego dokonana została przez Ministra
Finansów.

1.4. Dochody zagraniczne
Wg zało e przyj tych do ustawy bud etowej, w 1997 r. miały by pozyskane
dochody zagraniczne z odsetek od udzielonych po yczek zagranicznych i z prowizji
z tytułu gwarantowania kredytów zagranicznych w ł cznej kwocie 37.500 tys. zł,
tj. 137,2% wykonania w 1996 r. (27.342 tys. zł). Zrealizowane w 1997 r. dochody
zagraniczne wyniosły 474.126 tys. zł i stanowiły 1.264,3% kwoty zaplanowanej
w ustawie bud etowej.
W 1997 r. uzyskane dochody były wy sze od wykonania w 1996 r. w uj ciu
nominalnym o 1.634,1%, a w uj ciu realnym o 1.409,2%.
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Dochody te obejmowały: dochód ze sprzeda y i zamiany zabezpieczenia
polskich obligacji typu Brady’ego (tzw. collaterali) w kwocie 462.516 tys. zł, odsetki
od udzielonych po yczek zagranicznych w kwocie 4.010 tys. zł, prowizje z tytułu
gwarantowania kredytów zagranicznych w kwocie 7.600 tys. zł.

2. Wydatki bud etu pa stwa
Ustaw bud etow na 1997 r. wydatki ogółem bud etu pa stwa ustalono
w kwocie 127.553.656 tys. zł. Zakładano sfinansowanie wydatków dochodami
bud etu pa stwa w 90,4% (w 1996r. - 91,3%).
Rada Ministrów, korzystaj c z upowa nienia zawartego w art. 39 ust. 1, pkt. 1
ustawy bud etowej na rok 199743, dokonała zwi kszenia wydatków o 366.135 tys. zł
do wysoko ci 127.919.791 tys. zł, tj. o 0,3% w stosunku do kwoty zaplanowanej
w ustawie. Po wprowadzeniu tej zmiany stopie sfinansowania planowanych
wydatków dochodami bud etu pa stwa (115.333.656 tys. zł) uległ zmniejszeniu do
90,2% (w 1996r. - 90,8%).
Wydatki bud etu pa stwa w 1997r. zrealizowane zostały w wysoko ci
125.674.976 tys. zł, tj. w 98,5% w stosunku do zało e ustawy bud etowej oraz
w 98,2% w stosunku do bud etu po zmianach. Wydatki zostały sfinansowane
dochodami bud etu pa stwa w 95,3% (w 1996 r. - 91,6%).
W stosunku do wykonania w 1996 r. (108.841.700 tys. zł), wydatki bud etu
pa stwa w 1997 r., wzrosły w uj ciu nominalnym o 16.833.276 tys. zł, tj. o 15,5%,
a w uj ciu realnym o 0,5%.
Według stanu na 31 grudnia 1997 r. bud et pa stwa realizowało 9.743
dysponentów rodków bud etowych (w 1996 r. - 9995 dysponentów), z tego:
a) 155 dysponentów pierwszego stopnia (w 1996 r. - 154) w tym:
- 49 wojewodów,
- 49 samorz dowych kolegiów odwoławczych,
b) 1.978 dysponentów trzeciego stopnia podległych bezpo rednio dysponentom
głównym (w 1996 r. - 1975),
c) 448 dysponentów drugiego stopnia (w 1996 r. - 444),
d) 7.162 dysponentów trzeciego stopnia podległych dysponentom drugiego stopnia
(1996 r. - 7422).
Minister Finansów w 1997 r. przekazał do dysponentów głównych z planowanej w ustawie bud etowej na rok 1997 (po zmianach) kwoty wydatków

43

Rozporz dzenie RM z dnia 26 sierpnia 1997r. w sprawie zwi kszenia wydatków oraz wysoko ci niedoboru
bud etu pa stwa na rok 1997 (Dz.U. Nr 103, poz. 653).
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bud etowych w wysoko ci 127.919.791 tys. zł - rodki w kwocie 125.792.522 tys. zł,
tj. 98,3%.
W poszczególnych miesi cach roku Minister Finansów przekazywał
dysponentom głównym rodki bud etowe w nast puj cych kwotach:
Miesi c

stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
pa dziernik
listopad
grudzie

Kwota zasilenia
w tys. zł
9.728.761
8.725.930
10.652.308
10.035.794
9.773.528
10.930.626
11.315.869
10.041.247
10.043.801
12.692.687
11.617.216
10.234.755

Udział %
w planowanych
wydatkach bud etu
pa stwa
7,6
6,8
8,3
7,9
7,6
8,5
8,8
7,8
7,9
9,9
9,1
8,0

Kwota
zasilenia
w kwartale
w tys. zł

% do planu

29.106.999

22,8

30.739.948

24,0

31.400.917

24,5

34.544.658

27,0

Z ogólnej kwoty rodków przekazanych dysponentom głównym w grudniu
1997 r. (10.234.755 tys. zł), w dniu 31.12.1997 r. przekazano rodki w wysoko ci
674.292,6 tys. zł, tj. 6,7% rodków przekazanych w tym miesi cu.
Przekazywanie rodków finansowych w ostatnim dniu 1997 r. powodowało
trudno ci w wydatkowaniu ich przez dysponentów.
W 1997 r. wyst pił jeden przypadek zakłócenia płynno ci finansowania
bud etu pa stwa. Miało to miejsce w dniu 3 czerwca 1997 r., kiedy wyst piło ujemne
saldo na rachunku bud etu pa stwa w wysoko ci 139.400 tys. zł. Z tego tytułu bud et
pa stwa nie poniósł adnych kosztów.
Realizacj wydatków bud etu pa stwa w 1997 r. wg grup ekonomicznych
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys.zł)
Wyszczególnienie
1
- dotacje i
subwencje
- wiadczenia na
rzecz osób
fizycznych
- wydatki bie ce
jednostek

Wykonanie
w 1996r.
2
39.997.412

3
46.954.721

4
47.638.562

5
46.603.690

Wykonanie
w 1996 r. w
cenach
5:2
1997 r.
6
7
45.957.026 116,5

9.028.308

11.571.604

11.414.073

11.239.157

10.373.526 124,5

97,1

98,5 108,3

36.767.692

42.509.880

41.865.111

41.608.028

42.246.078 113,2

97,9

99,4

Wg ustawy
bud etowej

1997 r.
Bud et po
zmianach

Wykonanie

%

Struktura %

5:3

5:4

5:6

8
99,3

9
10
97,8 101,4

11
36,7

12
37,1

8,3

8,9

33,8

33,1

98,5

1996r. 1997r.
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bud etowych
- wydatki
maj tkowe
- rozliczenia z
bankami
- obsługa długu
publicznego
ogółem

6.071.014

6.614.361

7.739.092

7.700.611

6.975.595 126,8 116,4

2.575.498

2.240.090

2.229.999

2.229.929

2.959.247

14.401.775

17.663.000

17.032.955

16.293.562

108.841.700

127.553.656

127.919.791

125.674.976

86,6

99,5 110,4

5,6

6,1

99,5 100,0

75,4

2,4

1,8

16.547.640 113,1

92,2

95,7

98,5

13,2

13,0

125.059.112 115,5

98,5

98,2 100,5

100,0

100,0

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W trakcie realizacji bud etu, Minister Finansów na podstawie art. 43 ust. 1
ustawy - Prawo bud etowe dokonał blokad planowanych wydatków na ł czn kwot
605.013 tys. zł, w 45 cz ciach bud etu pa stwa, w tym w dziewi ciu bud etach
wojewodów. rodki te zostały, zgodnie z art. 40a ustawy bud etowej, przeniesione do
rezerw celowych i przeznaczone na finansowanie kosztów pomocy udzielonej na
obszarach dotkni tych powodzi oraz usuwania skutków powodzi.
W ród zablokowanych wydatków były równie rodki przekazane do
dyspozycji Ministra Finansów na podstawie art. 53e ustawy bud etowej w kwocie
16.484,4 tys. zł. Jeden dysponent - Polska Agencja Prasowa - nie wykonał w pełni
obowi zku ograniczenia wydatków maj tkowych o 20% i przeznaczenia tych rodków
do dyspozycji Ministra Finansów w celu zwi kszenia rezerwy na usuwanie skutków
powodzi.
PAP przekazała do dyspozycji Ministra Finansów tylko połow kwoty
wynikaj cej z zastosowania przepisu art. 53e ustawy bud etowej, tj. 266,0 tys. zł.
W wyniku dokonanych blokad na kwot 605.013 tys. zł, rezerwy celowe
zwi kszone zostały do wysoko ci 8.849.288 tys. zł. Kwota ta stanowiła 6,9%
wydatków ogółem bud etu po zmianach (w 1996 r. - 7,8%).
W okresie od 4 grudnia 1997 r. do 30 grudnia 1997 r., tj. w ostatnich dniach
1997 r., do Ministra Finansów kierowane były pisma (wnioski) przez dysponentów
cz ci bud etowych informuj ce o zablokowaniu wydatków bud etowych na
podstawie art. 43 prawa bud etowego lub informacje o rezygnacji ze rodków
bud etowych uj tych w ich bud ecie na 1997 r. Powy sze deklaracje zło yło 38
dysponentów cz ci bud etowych, którzy przekazali do dyspozycji Ministra Finansów
rodki w ł cznej kwocie 102.585,5 tys. zł.
Minister Finansów nie dokonał blokowania wydatków wskazanych przez tych
dysponentów, gdy nie było mo liwo ci wykorzystania tych rodków w ostatnich
dniach roku.
W 1997 r. wyst powały przypadki tworzenia rezerw w poszczególnych
cz ciach bud etu pa stwa.
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Zasady tworzenia rezerw w wydatkach bud etu pa stwa okre la art. 4 ustawy Prawo bud etowe. Odr bna rezerwa bud etowa, oprócz rezerwy ogólnej i rezerw
celowych, w wysoko ci do 1% wydatków mo e by tworzona tylko w tych cz ciach
bud etu pa stwa, których dysponentami s wojewodowie.
Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo bud etowe dysponenci cz ci
bud etowych, dokonuj podziału na poszczególne jednostki ogólnych kwot dochodów
i wydatków wynikaj cych z układu wykonawczego, w celu zapewnienia zgodno ci
planów finansowych pa stwowych jednostek bud etowych z ustaw bud etow .

Z naruszeniem postanowie przepisu art. 4 ustawy - Prawo bud etowe, rezerwy
utworzone zostały przez nast puj cych dysponentów cz ci bud etu:
- Ministerstwo Sprawiedliwo ci - cz. 36, które dokonuj c podziału rodków
bud etowych dla podległych dysponentów w dziale 92 - Wymiar sprawiedliwo ci
i prokuratura, rozdysponowało rodki w kwocie 2.539.031,8 tys. zł, tj. mniej
o 77.331,2 tys. zł ni wynikało z ustawy bud etowej. rodki te rozdysponowane
zostały dopiero w trakcie roku,
- Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji - cz. 31 dokonało podziału
kwoty wydatków dla niektórych jednostek podległych w wysoko ci ró ni cej si od
kwot zaplanowanych w ustawie bud etowej i wyszczególnionych w układzie
wykonawczym MSWiA. W wyniku tego utworzono rezerw rodków bud etowych
w kwocie 45.880 tys. zł, w tym w ramach działu 93 - Bezpiecze stwo publiczne
(rozdział 9395 - Pozostała działalno ) w kwocie 43.654 tys. zł. rodki te
zaplanowano na: centralne zakupy pojazdów (17.656 tys. zł), refundacj MON-owi
kosztów szkolenia ołnierzy dla potrzeb MSWiA (22.808 tys. zł), fundusz nagród
Ministra (1.680 tys. zł) i przewidywane inwestycje (1.510 tys. zł),
- W cz ci 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe - Minister Administracji i Spraw
Wewn trznych pozostawił rezerw rodków bud etowych w wysoko ci
704,6 tys. zł w grupie wydatków płacowych, maj tkowych i pozostałych oraz
w kwocie 64,6 tys. zł z przyznanych przez Ministra Finansów rodków z rezerwy
celowej na sfinansowanie podwy ek wynagrodze od 1 kwietnia,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej - cz. 33 pozostawiło poza planem wydatków
kwot 244.000 tys. zł, tj. 7,8% wydatków cz. 33 ogółem, przeznaczaj c j na
ródroczne korygowanie planów podległych jednostek oraz centralne finansowanie
cz ci zada dz. 79 - O wiata i wychowanie, które powinny by finansowane
z bud etów wojewodów. rodki te zostały przekazane w trakcie roku na rachunki
kuratoriów o wiaty, z pomini ciem zasad okre lonych w art. 45 ustawy - Prawo
bud etowe.
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- Ministerstwo Kultury i Sztuki - cz. 34 wydzieliło w czterech rozdziałach
klasyfikacji bud etowej w dziale 83 - Kultura i sztuka kwot 28.684 tys. zł, tj. 4,1%
planowanych wydatków, nie przeznaczon na finansowanie konkretnych instytucji
lub zada ,
- Główny Urz d Statystyczny - cz. 50 nie przekazał podległym jednostkom
23.076 tys. zł, tj. 13,5% kwoty wynikaj cej z układu wykonawczego. Kwota ta,
w trakcie realizacji bud etu została w cało ci rozdysponowana,
- Polska Akademia Nauk - cz. 38 z przyznanej na 1997 r. kwoty wydatków
w wysoko ci 33.553 tys. zł rozdysponowała 30.669 tys. zł, pozostawiaj c poza
planem nie rozdzielone rodki bud etowe w wysoko ci 2.884 tys. zł.
W 1997 r. Minister Finansów korzystał z uprawnie do dokonywania
przeniesie planowanych wydatków bud etowych, okre lonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo bud etowe. Przeniesienia planowanych wydatków bud etowych mi dzy
działami lub cz ciami bud etu pa stwa spowodowały zmniejszenie planowanych
wydatków w 17 cz ciach bud etu pa stwa o kwot 10.516.193 tys. zł (w tym
w cz ci 83 - Rezerwy celowe o kwot 8.657.469 tys. zł) oraz zwi kszenia wydatków
w 146 cz ciach bud etu pa stwa na ł czn kwot 10.516.193 tys. zł (w tym w cz ci
83 - Rezerwy celowe o 605.013 tys. zł). W 1996 r. zwi kszono wydatki w 133
cz ciach o kwot 11.329.466 tys. zł.
Na podstawie uprawnie wynikaj cych z art. 40 ustawy bud etowej na 1997 r.
Minister Finansów, na wnioski 43 wojewodów i po zasi gni ciu opinii
zainteresowanych ministrów dokonał w 1997 roku przeniesie wydatków
mi dzy działami w ramach bud etów wojewodów na ł czn kwot 29.141 tys. zł
(w 1996 r. w 36 bud etach wojewodów na kwot 21.769 tys. zł).
W 1997 r. 11 ministrów, dysponentów cz ci bud etowych, dokonało zgodnie
z upowa nieniem wynikaj cym z art. 40b ustawy bud etowej na rok 1997 przeniesie
planu wydatków mi dzy działami w ramach swoich bud etów w ł cznej kwocie
107.957 tys. zł. Przesuni cie wydatków mi dzy działami dotyczyło finansowania
usuwania skutków powodzi.
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Analiza dokonanych w 1997 r. zmian planu wydatków bud etowych
w poszczególnych cz ciach bud etu pa stwa wykazała, e najwi kszego
zwi kszenia wydatków przyj tych w ustawie bud etowej na 1997 r. dokonano w
nast puj cych cz ciach bud etu pa stwa:
- 16 - Krajowe Biuro Wyborcze

o 554,9%,

- 17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa

o 93,1%,

- 06 - Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych

o 28,9%,

- 09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

o 22,1%,

- 85/01-97 - Bud ety Wojewodów

o 21,1%,

- 27 - Komitet Integracji Europejskiej

o 19,9%,

- 36 - Ministerstwo Sprawiedliwo ci

o 18,4%,

- 13 - Ministerstwo Gospodarki

o 16,2%.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano (z wył czeniem cz ci 81 i 83) w 15
cz ciach, w tym w cz ci:
- 41 - Obsługa Zadłu enia Zagranicznego

o 17,9%,

- 02 - Najwy sza Izba Kontroli

o

9,4%,

- 46 - Krajowy Urz d Pracy

o

9,2%,

- 40 - Polskie Centrum Bada i Certyfikacji

o

7,6%,

- 57 - Polski Komitet Normalizacyjny

o

7,1%.

Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie
wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasaj
z upływem roku bud etowego 199644, wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo bud etowe, przeniesiono do realizacji w 1997 r. wydatki bud etowe w ł cznej
wysoko ci 2.713.590 tys. zł. W § 3 cytowanego rozporz dzenia okre lono terminy
wykorzystania tych wydatków w 1997 r., tj. do dnia 28 lutego, 30 wrze nia, 31
grudnia 1997 r., a tak e zobowi zano jednostki do przekazania niewykorzystanych w
tych terminach rodków na rachunek dochodów bud etu pa stwa. Ponadto ju
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w 1997 r., rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniaj cym
rozporz dzenie w sprawie wydatków bud etowych, których nie zrealizowane
planowane kwoty nie wygasaj z upływem roku bud etowego 199645, przesuni to
termin wykorzystania rodków bud etowych z roku 1996 b d cych w dyspozycji
cz ci 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej i cz ci 48 - Komitetu Bada
Naukowych do dnia 20 grudnia 1998 r. W rozporz dzeniu tym nie okre lono
wielko ci kwotowej nie wygasaj cych wydatków.
W 1997 r. z przekazanych wydatków 1996 r. w kwocie 2.713.590 tys. zł
wykorzystano 2.388.615 tys. zł, tj. 88,0%.
Pozostałe rodki przeznaczono:
- dla MON i KBN na finansowanie prac dotycz cych strategicznych programów
rz dowych na potrzeby obronne pa stwa w ł cznej kwocie 45.500 tys. zł, których
termin wykorzystania przesuni to do 20 grudnia 1998 r.,
- na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsi biorstw finansowane
z po yczki MBOiR w kwocie 180.827,4 tys. zł,
- na dochody bud etu pa stwa kwot 86.727 tys. zł, w tym 30.000 tys. zł przez
Główny Urz d Ceł ( rodki przeznaczone na finansowanie komputeryzacji słu b
celnych) i 50.431 tys. zł z bud etów wojewodów, (w tym 44.178 tys. zł
niewykorzystane rodki dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych).

Nie zostały rozliczone rodki w wysoko ci 11.921,4 tys. zł przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej - 11.696,6 tys. zł i Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 224,8 tys. zł.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy - Prawo bud etowe, Rada Ministrów
rozporz dzeniem z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie wydatków bud etowych,
44
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których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasaj z upływem roku
bud etowego 199746 dokonała przeniesienia do wykorzystania w 1998 r. rodki
w wysoko ci 342.140,6 tys. zł.
Ł czna kwota wydatków nie wygasaj cych z rokiem 1996 i 1997 wg stanu na
koniec 1997 r. wyniosła 568.468 tys. zł.
Wydatki bud etowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły
z upływem roku bud etowego 1997 stanowiły 0,3% zrealizowanych wydatków
bud etu pa stwa w 1997 r. (w 1996r. - 2.713.590 tys. zł, tj. 2,5%).
W poni szej tabeli pokazano jednostki bud etowe - dysponentów głównych,
którzy otrzymali w dniach 30-31 grudnia 1997 r. rodki bud etowe i korzystali
z upowa nienia zawartego w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane
kwoty nie wygasaj z upływem roku bud etowego 1997:
(w zł)
Wyszczególnienie

Data przekazania
rodków

2
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Ministerstwo Skarbu Pa stwa
Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wojewodztwo białostockie
Wojewodztwo kieleckie
Wojewodztwo radomskie
Wojewodztwo wałbrzyskie
Wojewodztwo opolskie

3
30.12.1997r.
31.12.1997r.
31.12.1997r.
31.12.1997r.
30.12.1997r.
30-31.12.1997r.
31.12.1997r.
30-31.12.1997r.
31.12.1997r.
30-31.12.1997r.
31.12.1997r.

Cz
1
09
17
18
30
31
35
05
29
67
89
53

Zasilenie
przekazywane
w dniach 30-31
grudnia 1997 r.
4
153.014
22.199.571
99.521.879
2.700.000
3.757.613
2.190.968
1.329.753
2.249.246
143.666
341.591
152.902

Wydatki, nie
wygasaj ce
z upływem roku
1997
5
11.547.339
20.800.000
12.276.221
141.445.999
531.804
2.212.869
1.635.063
897.792
6.518.071
4.054.854
6.042.917

Bez dodatkowego zasilenia pod koniec grudnia, niektórzy z tych dysponentów
nie mogliby przekaza rodków na rachunki sum depozytowych.

2.1. Wydatki bud etu pa stwa według podstawowych grup ekonomicznych
Realizacj wydatków bud etowych w 1997 r. w układzie ekonomicznym
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
45
46

Wykonanie
w 1996r.

Dz.U. Nr 158, poz. 1048.
Dz.U. Nr 162, poz. 1109.

1997r.
wg ustawy

bud et po

wykonanie

Wykonanie
w 1996r.
w cenach

%
5:2

5:3

5:4

5:6
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1
Ogółem
1. Dotacje i subwencje
w tym:
- dotacje dla podmiotów
gospodarczych
- dotacje dla spółdzielni
mieszkaniowych
- dotacje dla pa stw.
jedn. organ. i szkół
wy szych
- dotacje dla funduszy
celowych
- dotacje dla KRUS
- dotacje na
finansowanie zada
bie cych zleconych
gminom (§ 88)
- subwencja ogólna dla
gmin (ł cznie z
subwencj o wiatow )
2. wiadczenia na rzecz
osób fizycznych
w tym:
- wiadczenia społeczne
- refundacja za leki i
rodki pomocnicze
- inne wiadczenia (§21 i
§25)
3. Wydatki bie ce jednostek bud etowych
w tym:
- wynagrodzenia
osobowe (§ 11)
- uposa enia dla
ołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy
(§ 12)
- nagrody z ZFN (§ 17)
- pochodne od
wynagrodze (§ 41,42)
- zakupy towarów i
usług (§ 31, 36, 37,
33, 32)

1
4. Wydatki maj tkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
jedn. bud etowych
- dotacje na finansowanie inwestycji innych
jednostek organizacyjnych
- dotacje na finansowanie inwestycji
podmiotów
gospodarczych
- dotacje na finansowanie własnych zada
inwest. gmin
- wydatki kapitałowe
5. Rozliczenia
z bankami
6. Obsługa długu
publicznego
z tego:
- obsługa długu
krajowego

bud etowej
2
3
108.841.700 127.553.656
39 997 412
46 954 721

zmianach
4
127.919.791
47 638 562

5
125.674.976
46 603 690

1997r.
6
125.059.113
45 957 026

7
115,5
116,5

8
98,5
99,3

9
98,2
97,8

10
100,5
101,4

2 420 194

2 678 998

2 669 860

2 780 803

110,3

-

99,7

96,0

444 157

449 337

449 144

510 336

101,1

-

100,0

88,0

4 406 180

6 417 324

6 417 323

5 062 701

145,6

-

100,0

126,8

11 083 250
7 566 867

11 863 318
9 462 916

10 956 650
9 462 916

12 734 654
8 694 330

98,9
125,1

-

92,4
100,0

86,0
108,8

1.922.148

2 513 964

2 498 058

2 208 548

130,0

-

99,4

113,1

7.875.291

9 543 462

9 543 462

9 048 709

121,2

-

100,0

105,5

11 414 073

11 239 157

10 373 526

124,5

97,1

98,5

108,3

6.508.539

7 854 395

7 691 409

7 478 311

118,2

-

97,9

102,8

1.384.318

1 627 671

1 626 705

1 590 581

117,5

-

99,9

102,3

1.102.036

1 735 515

1 729 611

1 266 239

156,7

-

99,7

136,4

41 865 111

41 608 028

42 246 078

113,2

97,9

99,4

98,5

10 488 663

12 430 089

12 452 257

12 051 474

118,7

-

100,2

103,3

3 760 222
939 126

4 425 180
1 130 929

4 424 495
1 132 929

4 320 495
1 079 056

117,7
120,6

-

100,0
100,2

102,4
105,0

5 137 960

6 619 599

6 570 341

5 903 516

127,9

-

99,3

111,3

12 990 799

12 596 473

12 457 185

14 926 428

95,9

-

98,9

83,5

4
7 739 092

5
7 700 611

6
6 975 595

7
126,8

8
116,2

9
99,5

10
110,4

3 031 705

4 376 913

4 374 153

3 483 429

144,3

99,9

125,6

821 822

981 385

981 380

944 273

119,4

100,0

103,9

1 033 577

898 858

889 322

1 187 580

86,0

98,9

74,9

847 594
91 042

1 061 266
51 899

1 060 078
51 329

973 886
104 607

125,1
56,4

99,9
98,9

108,9
49,1

9.028.308

36 767 692

2
6 071 014

11 571 604

42 509 880

3
6 614 361

2 575 498

2 240 090

2 229 999

2 229 929

2 959 247

86,6

99,5

100,0

75,4

14 401 775

17 663 000

17 032 955

16 293 562

16 547 639

113,1

92,2

95,7

98,5

13 134 476

12 610 319

12 676 058

114,3

-

96,0

99,5

11 032 252

86
- obsługa długu
zagranicznego

3 369 523

3 898 479

3 683 243

3 871 582

109,3

-

94,5

95,1

Wydatki na dotacje i subwencje w 1997 r. wyniosły 46.603.690 tys. zł
i stanowiły 37,1% wydatków bud etu pa stwa (w 1996 r. - 39.997.412 tys. zł
i 36,7%). Wydatki te obejmowały głównie dotacje dla: funduszy celowych
(10.956.650 tys. zł), KRUS (9.462.916 tys. zł), pa stwowych jednostek
organizacyjnych i szkół wy szych (6.417.323 tys. zł), podmiotów gospodarczych
(2.669.860 tys. zł) oraz na finansowanie zada bie cych zleconych gminom
(2.498.058 tys. zł) i subwencje ogólne dla gmin ł cznie z subwencj o wiatow
(9.543.462 tys. zł). Wydatki w tej grupie w uj ciu nominalnym wzrosły o 16,5%,
a w uj ciu realnym o 1,4%. Najwy sze wska niki wzrostu wydatków dotyczyły:
dotacji dla pa stwowych jednostek organizacyjnych i szkół wy szych (w porównaniu
do roku 1996 nast pił wzrost o 45,6% w uj ciu nominalnym), dotacji na finansowanie
zada bie cych zleconych gminom - § 88 (wzrost o 30,0%), dotacji dla KRUS
(wzrost o 25,1%), subwencji ogólnych dla gmin ł cznie z subwencj o wiatow
(wzrost o 21,2%). Dotacje dla podmiotów gospodarczych były wy sze o 10,3%.
wiadczenia na rzecz osób fizycznych w 1997 r. wyniosły 11.239.157 tys. zł
i stanowiły 8,9% wydatków bud etu pa stwa (w 1996 r. - 9.028.308 tys. zł i 8,3%).
Wydatki te w uj ciu nominalnym w porównaniu do 1996 r. wzrosły o 24,5%,
a w uj ciu realnym o 8,3 %. Wydatki te obejmowały: wiadczenia emerytalnorentowe w ł cznej kwocie 7.691.409 tys. zł, tj. 60,4% wydatków w tej grupie
(w 1996 r. - 6.508.539 tys. zł), w tym dla tzw. słu b mundurowych realizowane
z bud etów ministerstw Obrony Narodowej, Spraw Wewn trznych i Sprawiedliwo ci.
W 1997 r. nast pił wzrost wydatków na te wiadczenia w porównaniu do roku 1996
o 18,2%. Wydatki z tytułu refundacji za leki i rodki pomocnicze w 1997 r. wyniosły
1.626.705 tys. zł (w 1996 r. - 1.384.318 tys. zł) i w porównaniu do roku 1996 wzrosły
o 17,5%.
Wydatki bie ce jednostek bud etowych zrealizowano w 1997 r. w kwocie
41.608.028 tys. zł (w 1996 r. - 36.767.692 tys. zł). Wydatki te stanowiły 33,1%
wydatków ogółem bud etu pa stwa (w 1996 r. 33,8%). Wydatki w tej grupie,
w porównaniu do roku 1996 w uj ciu nominalnym wzrosły o 13,2%, w uj ciu
realnym nast pił ich spadek o 1,5%. Wydatki te obejmuj głównie wydatki na
wynagrodzenia (12.452.257 tys. zł), tj. 29,9% wydatków w tej grupie ekonomicznej
oraz zakupy towarów i usług (12.457.185 tys. zł), tj. 29,9% wydatków w grupie.
Wydatki maj tkowe w 1997 r. wyniosły 7.700.611 tys. zł i stanowiły 6,1%
wydatków bud etu pa stwa ogółem (w 1996 r. - 6.071.014 tys. zł i 5,6%). Wydatki te
w uj ciu nominalnym wzrosły w 1997 r. w porównaniu do roku 1996 o 26,8%,
a w uj ciu realnym o 10,4%. W grupie wydatków maj tkowych główn pozycj
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stanowi wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych (4.374.153 tys. zł), tj. 56,8%
wydatków w tej grupie, dotacje na finansowanie własnych zada inwestycyjnych gmin
(1.060.078 tys. zł), tj. 13,8%, dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek
organizacyjnych (981.380 tys. zł), tj. 12,7%, dotacje na finansowanie inwestycji
podmiotów gospodarczych (889.322 tys. zł), tj. 11,5% wydatków w tej grupie.
Wydatki z tytułu rozlicze z bankami w 1997 r. zrealizowano w kwocie
2.229.929 tys. zł, co stanowiło 1,8% wydatków bud etu pa stwa ogółem (w 1996 r.
2.575.498 tys. zł i 2,4%). W porównaniu do 1996 r. w uj ciu nominalnym nast pił
spadek wydatków o 13,4%, a w uj ciu realnym o 24,6%. Wydatki tej grupy dotyczyły
m.in.: wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych, refundacji premii
gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych, premii za systematyczne oszcz dzanie
na ksi eczkach mieszkaniowych oraz dofinansowania Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.
Wydatki na obsług długu publicznego w 1997 r. wyniosły 16.293.562 tys. zł
i stanowiły 13,1% wydatków bud etu pa stwa ogółem (w 1996 r. 14.401.775 tys.zł
i 13,2%). W porównaniu do 1996 r., w uj ciu nominalnym nast pił wzrost wydatków
o 13,1%, a w uj ciu realnym spadek o 1,5%. Wydatki te obejmowały obsług długu
krajowego (12.610.319 tys. zł), tj. 77,4% wydatków w tej grupie i obsług długu
zagranicznego (3.683.243 tys. zł), tj. 22,6%.
Z analizy wydatków bud etu pa stwa według paragrafów wynika, e
w 1997 r. najwi kszy udział w wydatkach bud etowych miały nast puj ce paragrafy
klasyfikacji bud etowej:
48 Pozostałe dotacje
(w 1996 r. - 13.719.551 tys. zł, tj. 12,6%),

- 17.593.842 tys. zł, tj. 14,0%

11 Wynagrodzenia osobowe
(w 1996 r. - 10.488.663 tys. zł, tj. 9,6%),

- 12.452.257 tys. zł, tj. 9,9%

68 Odsetki od papierów warto ciowych
(w 1996 r. - 10.742.390 tys. zł, tj. 9,9%),

- 12.333.266 tys. zł, tj. 9,8%

47 Dotacje dla jednostek gospodarki
pozabud etowej i funduszy celowych
(w 1996 r. - 11.469.215 tys. zł, tj. 10,5%),
90 Subwencje ogólne dla gmin
(w 1996 r. - 7.875.291 tys. zł, tj. 7,2%),
22

wiadczenia społeczne
6,1%
(w 1996 r. - 6.508.539 tys. zł, tj. 6,0%).

- 10.992.677 tys. zł, tj. 8,7%
- 9.543.462 tys. zł, tj. 7,6%
- 7.691.409 tys. zł, tj.

Jednostki bud etowe wydatkowały w 1997 r. rodki na kary i odsetki (§ 39)
w ł cznej kwocie 315.035 tys. zł, co stanowiło 0,25% wydatków bud etu pa stwa
1997 r. (w 1996 r. - 455.012 tys. zł i 0,29%).
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W 1997 r. nast pił spadek wydatków z tytułu kar i odsetek w porównaniu do
roku 1996 o 139.977 tys. zł, tj.o 30,8%.
Najwi ksze wydatki z tytułu kar i odsetek wyst piły w nast puj cych cz ciach
bud etu pa stwa:
- 85/01-97 Bud ety wojewodów - 238.197 tys. zł, tj. 0,8% wydatków ogółem
w cz ci,
w tym:
dz. 85 - Ochrona zdrowia
dz. 79 - O wiata i wychowanie
dz. 89 - Ró na działalno

203.632 tys. zł,
19.331 tys. zł,
7.634 tys. zł,

- 09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - 25.493 tys. zł, tj. 12,8% wydatków
ogółem w cz ci,
w tym:
dz.89 - Ró na działalno

25.467 tys. zł,

- 13 - Ministerstwo Gospodarki - 23.845 tys. zł, tj. 1,7% wydatków ogółem w cz ci,
w tym:
dz. 01 - Przemysł

23.836 tys. zł,

- 18 - Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - 9.498 tys. zł, tj. 0,4% wydatków
ogółem w cz ci, w tym:
dz. 94 - Finanse

9.488 tys. zł,

- 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - 4.536 tys. zł, tj. 0,1% wydatków
ogółem w cz ci,
w tym:
dz. 85 - Ochrona zdrowia

4.478 tys. zł,

- 08 - Ministerstwo Finansów - 3.948 tys. zł, tj. 0,2% wydatków ogółem w cz ci,
w tym:
dz. 91 - Administracja pa stwowa

3.947 tys. zł.

2.2. Wydatki bud etu pa stwa według działów
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Realizacj wydatków bud etowych w 1997 r. w układzie działowym prezentuj
dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Wykonanie
w 1996r.

Wyszczególnienie
1
01 Przemysł
31 Budownictwo
40 Rolnictwo

Wykonanie
w 1996r.

1997r.

%

wg ustawy
bud etowej

bud et po
zmianach

wykonanie

w cenach
1997r.

3

4

5

6

7

128,5

114,8

261,2

50,5

2
227,3

98,2

5:2

5:3*
8

Struktura %
5:4*

5:6

1996r. 1997r.

9

10

11

12

116,9

89,4

44,0

0,21

0,09

85,4

97,3

97,4

97,1

98,1

113,7

99,8

99,7

99,0

0,08

0,08

1 998,7

2 014,6

2 219,2

2 207,9

2 296,5

110,5

109,6

99,5

96,1

1,84

1,76

45 Le nictwo

159,2

96,1

136,4

136,2

182,9

85,6

141,7

99,8

74,5

0,15

0,11

50 Transport

1 888,9

2 018,2

2 096,5

2 096,5

2 170,3

111,0

103,9

100,0

96,6

1,74

1,67

99,3

117,1

128,6

128,6

114,1

129,5

109,8

100,0

112,7

0,09

0,10

396,1

454,6

458,9

458,9

455,1

115,9

100,9

100,0

100,8

0,36

0,37

59 Ł czno
61 Handel wewn trzny
64 Handel zagraniczny

27,5

36,1

37,8

35,6

31,6

129,4

98,6

94,4

112,7

0,03

0,03

554,4

598,8

661,6

661,5

637,0

119,3

110,5

100,0

103,8

0,51

0,53

1 141,2

1 201,0

1 462,3

1 460,7

1 311,2

128,0

121,6

99,9

111,4

1,05

1,16

142,6

322,9

487,4

486,0

163,8

340,9

150,5

99,7

296,7

0,13

0,39

77 Nauka

1 855,0

2 192,7

2 192,7

2 192,6

2 131,4

118,2

100,0

100,0

102,9

1,70

1,74

79 O wiata i wychowanie

5 322,7

5 181,6

6 479,9

6 477,1

6 115,8

121,7

125,0

100,0

105,9

4,89

5,15

81 Szkolnictwo wy sze

3 002,4

3 503,5

3 752,2

3 752,2

3 449,8

125,0

107,1

100,0

108,8

2,76

2,99

829,8

910,1

1 037,3

1 036,7

953,4

124,9

113,9

99,9

108,7

0,76

0,82

85 Ochrona zdrowia

16 742,0

16 222,7

18 894,7

18 891,9

19 236,6

112,8

116,5

100,0

100,0

15,38

15,03

86 Opieka społeczna

10 779,5

11 546,6

11 984,3

10 888,8

12 385,6

101,0

94,3

90,9

87,9

9,90

8,66

87 Kultura fizyczna i sport

169,5

209,8

219,0

218,8

194,8

129,1

104,3

99,9

112,3

0,16

0,17

88 Turystyka i wypoczynek

60,8

62,5

69,6

69,4

69,9

114,1

111,1

99,7

99,3

0,06

0,06

99,3

110,9

0,27

0,30

66 Ró ne usługi materialne
70 Gospodarka komunalna
74 Gospodarka mieszkaniowa
i niematerialne usługi
komunalne

83 Kultura i sztuka

89 Ró na działalno

294,0

269,7

377,5

374,7

337,8

127,4

138,9

91 Administracja pa stwowa
i samorz dowa

3 950,0

4 558,4

4 946,6

4 927,1

4 538,6

124,7

108,1

99,6

108,6

3,63

3,92

92 Wymiar sprawiedliwo ci

2 345,5

2 616,6

2 790,5

2 790,2

2 695,0

119,0

106,6

100,0

103,5

2,15

2,22

93 Bezpiecze stwo
publiczne
94 Finanse
95 Ubezpieczenia
społeczne
96 Dotacje na finansowanie
zada gospodarczych

4 318,3

4 773,9

4 902,1

4 901,8

4 961,7

113,5

102,7

100,0

98,8

3,97

3,90

17 651,3

20 765,7

20 152,2

19 328,9

20 281,3

109,5

93,1

95,9

95,3

16,22

15,38

17 564,6

19 225,2

21 229,7

21 229,3

20 181,7

120,9

110,4

100,0

105,2

16,14

16,89

2 510,8

2 417,8

2 704,6

2 695,3

2 884,9

107,3

111,5

99,7

93,4

2,31

2,14

97 Ró ne rozliczenia

8 104,8

18 125,1

10 162,6

9 944,1

9 312,4

122,7

54,9

97,8

106,8

7,45

7,91

98 Obrona narodowa

6 003,4

7 168,2

7 275,1

7 275,0

6 897,9

121,2

101,5

100,0

105,5

5,52

5,79

616,7

748,7

834,4

797,1

708,6

129,3

106,5

95,5

112,5

0,57

0,63

108 841,7 127 553,7 127 919,8 125 674,9 125 059,1

115,5

98,5

98,2

100,5

100,0

100,0

99 Urz dy naczelnych
organów władzy, kontroli
i s downictwa
Ogółem

* w kol. 8 i 9 wska niki procentowe obliczono dla kwot w tysi cach złotych
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Według działów klasyfikacji bud etowej w 1997 r. zmniejszenie wydatków
w porównaniu do wykonania roku 1996 w uj ciu nominalnym nast piło
w nast puj cych działach:
01 - Przemysł

o 49,5%

90

45 - Le nictwo

o 14,4%

W 1997 r. nie osi gni to we wszystkich działach realnego wzrostu wydatków
w porównaniu do wykonania roku 1996. Szczególnie du y realny spadek wydatków
wyst pił w nast puj cych działach:
01 - Przemysł
45 - Le nictwo
86 - Opieka społeczna
96 - Dotacje na finansowanie zada gopodarczych
94 - Finanse

o 56,0%,
o 25,5%,
o 12,1%,
o 6,6%,
o 4,7%.

W 1997 r. wzrost wydatków w porównaniu do roku 1996 wyst pił w działach:
Dział
1
59 Ł czno

o

W uj ciu nominalnym
2

W uj ciu realnym
3

29,5%

12,7%

61 Handel wewn trzny o

15,9%

0,8%

64 Handel zagraniczny o

29,4%

12,7%

66 Ró ne usługi materialne o

19,3%

3,8%

70 Gospodarka komunalna o

28,0%

11,4%

240,9%

196,7%

77 Nauka o

18,2%

2,9%

79 O wiata i wychowanie o

21,7%

5,9%

81 Szkolnictwo wy sze o

25,0%

8,8%

83 Kultura i sztuka o

24,9%

8,7%

87 Kultura fizyczna i sport o

29,1%

12,3%

89 Ró na działalno

27,4%

10,9%

74 Gospodarka mieszkaniowa i
niematerialne usługi komunalne o

o

1
91 Administracja pa stwowa i
samorz dowa o

2

3

24,7%

8,6%

92 Wymiar sprawiedliwo ci o

19,0%

3,5%

95 Ubezpieczenia społeczne o

20,9%

5,2%

97 Ró ne rozliczenia o

22,7%

6,8%

98 Obrona narodowa o

21,2%

5,5%

99 Urz dy naczelnych organów władzy,
kontroli i s downictwa o

29,3%

12,5%

Najwi kszy udział w wydatkach ogółem bud etu pa stwa w 1997 r. przypadał
na nast puj ce działy:

91

95 - Ubezpieczenia społeczne
94 - Finanse
85 - Ochrona zdrowia
86 - Opieka społeczna
9,90%),
97 - Ró ne rozliczenia
7,45%),
98 - Obrona narodowa
5,52%),
79 - O wiata i wychowanie
4,89%).

21.229,3 mln zł,
19.328,9 mln zł,
18.891,9 mln zł,
10.888,8 mln zł,

tj. 16,89%
tj. 15,38%
tj. 15,03%
tj. 8,66%

(w 1996 r. - 16,14%),
(w 1996 r. - 16,22%),
(w 1996 r. - 15,38%),
(w 1996 r. -

9.944,1 mln zł, tj. 7,91% (w 1996 r. 7.275,0 mln zł, tj. 5,79% (w 1996 r. 6.477,1 mln zł, tj. 5,15% (w 1996 r. -

W porównaniu do 1996 r. zwi kszył si udział w wydatkach ogółem w 18
działach, w tym w dziale:
79 - O wiata i wychowanie (z 4,89% w 1996 r. do 5,15% w 1997 r.),
95 - Ubezpieczenia społeczne (z 16,14% w 1996 r. do 16,89% w 1997 r.),
97- Ró ne rozliczenia (z 7,45% w 1996 r. do 7,91% w 1997 r.).
Zmalał udział wydatków w 8 działach, w tym w dziale:
94 - Finanse (z 16,22% w 1996 r. do15,38% w 1997 r.),
86 - Opieka społeczna (z 9,90% w 1996 r. do 8,66% w 1997 r.),
85 - Ochrona zdrowia (z 15,38% w 1996 r. do 15,03% w 1997 r.)
Na sfinansowanie kosztów likwidacji resortów obj tych reform „Centrum”
zaplanowano w ustawie bud etowej na rok 1997 wydatki w kwocie 6.660 tys. zł, które
uj to w cz ci 83 - Rezerwy celowe (poz. 42).
Realizacj tych wydatków według rozdziałów klasyfikacji bud etowej
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w zł)
Rozdział

Nazwa

1
9171

2
Urz d Rady Ministrów
w likwidacji z tego:
- widaczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Centralny Urz d Planowania
w likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
w likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Ministerstwo Przekształce Własno ciowych
w likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .

9172

9173

9174

Bud et po
zmianach
3

4

%
4:3
5

1 097 108
46 000
1 051 108

1 007 744
45 972
961 772

91,9
99,9
91,5

2 177 713
78 711
2 099 002

2 177 713
78 711
2 099 002

100,0
100,0
100,0

2 814 942
70 952
2 743 990

2 814 942
70 952
2 743 990

100,0
100,0
100,0

369 759
39 605
330 154

369 759
39 605
330 154

100,0
100,0
100,0

Wykonanie

92
9175

9176

9177

Min. Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Min. Współpracy Gospodarczej z Zagranic w
likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Ministerstwo Spraw Wewn trznych
w likwidacji z tego:
- wiadczenia pieni ne
- wydatki bie ce jedn. bud .
Ogółem

554 319
30 304
524 015

554 317
30 303
524 014

100,0
100,0
100,0

1 692 821
185 084
1 507 737

1 692 821
185 084
1 507 737

100,0
100,0
100,0

825 067
825 067

825 067
825 067

100,0
100,0

9 531 729

9 442 363

99,1

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wydatki na likwidacj resortów obj tych reform „Centrum” zrealizowane
zostały w kwocie 9.442,4 tys. zł, co stanowiło 91,1% bud etu po zmianach
(9.531,7 tys. zł). Wydatki te stanowiły 0,2 % wydatków działu 91 (4.927.086 tys. zł).
Realizacj wydatków w 1997 r. w bud etach wojewodów wg działów
klasyfikacji bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1996r.

1

2

1997r.
wg
ustawy
bud etowej
3

bud et po
zmianach

wykonanie

%

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

5:2

5:3

5:4

5:6

9

10

1996r. 1997r.

4

5

6

7

01 Przemysł

10 278

10 304

20 896

20 896

11 809

203,3

202,8

100,0

176,9

0,1

0,1

31 Budownictwo

47 175

52 197

53 043

52 947

54 204

112,2

101,4

99,8

97,7

0,2

0,2

40 Rolnictwo

757 146

797 445

1 024 327

1 023 832

869 961

135,2

128,4

100,0

117,7

3,9

3,5

45 Le nictwo

30 853

38 947

40 043

39 822

35 450

129,1

102,2

99,4

112,3

0,2

0,1

50 Transport

263 832

240 669

285 653

285 651

303 143

108,3

118,7

100,0

94,2

1,4

1,0

2 373

2 880

4 040

4 000

2 727

168,6

138,9

99,0

146,7

0,0

0,0

159

28 827

32 412

32 390

183

20 371,1

112,4

99,9

17 699,5

0,0

0,0

3 098

3 230

4 369

4 369

3 560

141,0

135,3

100,0

122,7

0,0

0,0

1 140 759

1 199 947

1 461 477

1 460 256

1 310 732

128,0

121,7

99,9

111,4

5,9

5,0

141 904

314 269

404 423

403 316

163 048

284,2

128,3

99,7

247,4

0,7

1,4

59 Ł czno
61 Handel
wewn trzny
66 Ró ne usługi
materialne
70 Gospodarka
komunalna
74 Gospodarka
mieszkaniowa i
niemater. usługi
komunalne
77 Nauka
79 O wiata i
wychowanie
81 Szkolnictwo
wy sze
83 Kultura i sztuka
85 Ochrona zdrowia
86 Opieka społeczna

8

Struktura

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166 344

3 932 279

5 172 254

5 169 946

191 129

3 108,0

131,5

100,0

2 705,0

0,9

17,6

-

-

800

800

-

-

-

100,0

-

-

0,0

482 826

546 712

641 064

641 038

554 767

132,8

117,3

100,0

115,6

2,5

2,2

11 496 702 12 119 036 14 098 123 14 096 852 13 209 711

122,6

116,3

100,0

106,7

59,5

47,9

126,8

129,5

99,3

110,4

16,2

13,5

3 131 152

3 066 399

3 999 298

3 971 759

3 597 694

93
87 Kultura fizyczna i
sport
88 Turystyka i
wypoczynek
89 Ró na działalno
91 Adm. pa stwowa i
samorz dowa
93 Bezpiecze stwo
publiczne

79 439

79 411

68 748

132,7

112,6

100,0

115,5

0,3

0,3

14 306

17 836

24 600

24 569

16 438

171,7

137,7

99,9

149,5

0,1

0,1

31 998

22 002

58 767

58 760

36 766

183,6

267,1

100,0

159,8

0,2

0,2

1 204 417

1 366 425

1 365 788

1 155 698

135,8

113,4

100,0

118,2

5,2

4,6

317

542

-

-

364

-

-

-

-

0,0

-

46 246

-

7 338

6 768

53 137

14,6

-

92,2

12,7

0,2

0,0

487 954

482 285

525 755

525 715

560 659

107,7

109,0

100,0

93,8

2,5

1,8

4 818

161 206

145 026

144 888

5 536

3 007,2

89,9

99,9

2 617,2

0,0

0,5

19 325 902 24 311 966 29 449 571 29 413 773 22 205 461

152,2

121,0

99,9

132,5

100,0

100,0

97 Ró ne rozliczenia
Ogółem

70 537

1 005 829

94 Finanse
96 Dotacje na
finansowanie zada
gospodarczych

59 833

W 1997 r. wydatki ogółem bud etów wojewodów wyniosły 29.413.773 tys. zł
i w porównaniu do roku 1996 (19.325.902 tys. zł) wzrosły w uj ciu nominalnym
o 52,2%, a w uj ciu realnym o 32,5%. Wzrost ten był spowodowany tym, e od
1997 r. z bud etów wojewodów finansowane s kuratoria o wiaty i wychowania wraz
z zadaniami o wiatowymi, a tak e terenowe jednostki Pa stwowej Inspekcji
Handlowej i oddziały wojewódzkie Pa stwowej Słu by Ochrony Zabytków.
W 1997 r. zmniejszenie wydatków bud etów wojewodów (w porównaniu do
wykonania 1996 r.) wyst piło w uj ciu nominalnym w dziale 94 - Finanse o 85,4%,
a w uj ciu realnym w nast puj cych działach:
31 - Budownictwo

o 2,3%

50 - Transport

o 5,8%

94 - Finanse

o 87,3%

96 - Dotacje na finansowanie zada gospodarczych o 6,2%
Najwy szy wzrost wydatków bud etów wojewodów wyst pił w działach:

1
01 - Przemysł
59 - Ł czno
61 - Handel wewn trzny
66 - Ró ne usługi materialne
74 - Gospodarka mieszkaniowa i
niematerialne usługi komunalne
79 - O wiata i wychowanie
89 - Ró na działalno

w uj ciu
nominalnym
%
2
103,3
68,6
20.271,1
41,0
184,2
3.008,0
83,6

w uj ciu realnym
%
3
76,9
46,7
17.599,5
22,7
147,4
2.605,0
59,8

94

97 - Ró ne rozliczenia

2.907,2

2.517,2

Najwi kszy udział w wydatkach ogółem bud etów wojewodów w 1997 r.
przypadał na wydatki w działach:
85 - Ochrona zdrowia

14.096.852 tys. zł, tj. 47,9%,

79 - O wiata i wychowanie

5.169.946 tys. zł, tj. 17,6%,

86 - Opieka społeczna

3.971.759 tys. zł, tj. 13,5%,

70 - Gospodarka komunalna

1.460.256 tys. zł, tj. 5,0%,

91 - Administracja pa stwowa

1.365.788 tys. zł, tj. 4,6%,

40 - Rolnictwo

1.023.832 tys. zł, tj. 3,5%.

2.3. Wydatki bud etu pa stwa według cz ci
Wydatki bud etu pa stwa w 1997 r. według cz ci klasyfikacji bud etowej (bez
podziałów cz ci 85 i 86 na poszczególnych dysponentów) prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w mln zł)
1997 r.
Wyszczególnienie

Wykonanie
w 1996r.

bud et wg
ustawy

2

3

bud et po
zmianach

wyko-nanie

Wykonani
e w 1996r.
w cenach
1997r.

%

75,3

99,6

4
102,4

5
101,4

6
86,5

7
134,7

8
101,8

9
99,0

10
117,2

1996
r.
11
0,06

117,8

139,8

137,9

131,1

135,4

111,3

93,8

95,1

96,8

0,10

0,10

29,8

33,4

37,5

37,5

34,2

125,8

112,2

100,0

109,6

0,02

0,03

04 NSA

35,8

48,6

44,1

41,6

41,1

116,2

85,6

94,3

101,2

0,03

0,03

05 Urz d Rady
Ministrów
05 Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
06 Centralny Urz d
Planowania
06 Rz dowe Centrum
Studiów Strategicznych
07 Rzecznik Praw
Obywatelskich

90,9

0

0

0

104,4

0

0

0

0

0

65,4

68,6

63,4

0,0

0

96,9

92,4

0

0,08

0,05

17,1

0

0

0

19,6

0

0

0

0

0,01

0,00

0

6,0

7,7

7,7

0,0

0

128,3

100,0

0

10,4

13,2

13,0

12,8

11,9

123,1

97,0

98,5

107,6

0,01

0,01

1
01 Kancelaria
Prezydenta
02 Najwy sza Izba
Kontroli
03 S d Najwy szy

08 Ministerstwo Finansów

5:2

5:3*

Struktura
5:4*

5:6

1997
r.
12
0,08

0,00

0,01

1 834,6

2 005,9

2 129,9

2 002,0

2 108,0

109,1

99,8

94,0

95,0

1,68

1,59

09 Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej

140,2

164,2

200,4

199,1

161,1

142,0

121,3

99,4

123,6

0,12

0,16

10 Kancelaria Sejmu

141,2

206,6

194,8

175,7

162,2

124,4

85,0

90,2

108,3

0,13

0,14

11 Kancelaria Senatu

48,1

64,5

62,2

56,3

55,3

117,0

87,3

90,7

101,8

0,04

0,04

5,9

7,4

7,3

6,8

6,8

115,3

91,9

93,2

100,0

0,01

0,01

1 184,9

0

0

0

1 361,5

0

0

0

0

1,08

0,00

60,6

0

0

0

69,6

0

0

0

0

0,06

0,00

0

1 219,4

1 417,6

1 394,5

0,0

0

114,4

98,4

0

5,8

6,4

6,8

6,8

6,7

117,2

106,3

100,0

101,5

0,01

0,01

55,5

18,1

118,4

117,1

63,8

211,0

647,0

98,9

183,5

0,05

0,09

12 Trybunał
Konstytucyjny
13 Ministerstwo
Przemysłu i Handlu
14 Ministerstwo
Przekształce
Własno ciowych
13 Ministerstwo
Gospodarki
15 Komisja Papierów
Warto ciowych
16 Krajowe Biuro
Wyborcze

1,11

95
17 Ministerstwo Skarbu
Pa stwa
18 Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa
18 Urz d Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast
19 Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
20 Pa stwowy Urz d Nadzoru
Ubezpiecze
21 Ministerstwo Transportu i
Gospodarki Morskiej
22 Ministerstwo Ł czno ci
23 Urz d Zamówie
Publicznych
1
24 Urz d Regulacji
Energetyki
25 Ministerstwo Współpracy
Gospodarczej z Zagranic
26 Urz d Słu by Cywilnej

89,3

119,9

231,4

225,2

102,6

252,2

187,8

97,3

219,5

0,08

0,18

2 675,1

0

0

0

3 073,7

0

0

0

0

2,46

0,00

0

2 335,9

2 403,8

2 402,7

0,0

0

102,9

100,0

0

1 917,3

2 362,8

2 428,1

2 428,0

2.202,9

264,4

102,8

100,0

110,2

1,76

1,93

10,8

14,4

14,4

14,4

12,4

133,3

100,0

100,0

116,1

0,01

0,01

2 910,5

3 315,9

3 361,8

3 358,3

3 344,2

115,4

101,3

99,9

100,4

2,67

2,67

117,3

125,4

136,6

136,3

134,8

116,2

108,7

99,8

101,1

0,11

0,11

3,0

3,9

3,7

3,5

3,4

116,7

89,7

94,6

102,9

0,00

0,00

8

10

11

12
0,00

0,14

0,00

2
0

3
0

4
0,6

5
0,6

6
0,0

7
0

0

9
90,4

152,9

0

0

0

175,7

0

0

0

0

1,91

0

0

11,9

11,2

10,1

0,0

0

84,9

90,2

0

0,6

7,9

9,5

9,0

0,7

113,9

94,7

0,01

610,3

705,5

705,0

733,6

115,5

99,9

1
285,7
96,1

0,00

638,5

1500,
0
110,4

0,59

0,56

53,0

232,4

234,1

233,9

60,9

441,3

100,6

99,9

384,1

0,05

0,19

30 MON

8 313,2

9 832,9

10 076,7

10 075,1

9 551,9

121,2

102,5

100,0

105,5

7,64

8,02

31 MSW

5 971,9

0

0

0

6 861,7

0

0

0

0

5,49

3,08

0

3 772,6

3 873,9

3 872,2

0,0

0

102,6

100,0

0

32 MSZ

337,4

396,2

411,0

410,1

387,7

121,5

103,5

99,8

105,8

0,31

0,33

33 MEN

6 768,4

3 101,2

3 215,0

3 214,9

7 776,9

47,5

103,7

100,0

41,3

6,22

2,56

34 MKiS

657,8

698,3

783,5

783,0

755,8

119,0

112,1

99,9

103,6

0,60

0,62

5 028,0

3 510,4

4 194,2

4 192,0

5 777,2

83,4

119,4

99,9

72,6

4,62

3,34

2 614,2

2 936,1

3 109,8

3 109,1

3 003,7

118,9

105,9

100,0

103,5

2,40

2,47

6,2

9,3

10,6

10,6

7,1

171,0

114,0

100,0

149,3

0,01

0,01

30,1

33,6

36,2

36,2

34,6

120,3

107,7

100,0

104,6

0,03

0,03

0,27

0,00

27 Komitet Integracji
Europejskiej
28 Min. Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i
Le nictwa
29 Urz d Ochrony Pa stwa

31 Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i
Administracji

35 Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej
36 Ministerstwo
Sprawiedliwo ci
37 Urz d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
38 PAN

0,01

0,01

39 Agencja Rynku Rolnego

287,9

0

0

0

330,8

0

0

0

0

39 Komenda Główna Policji

0

3 190,2

3 249,7

3 249,4

0,0

0

101,9

100,0

0

40 Polskie Centrum Bada i
Certyfikacji
41 Obsługa Zadłu enia
Zagranicznego
42 Urz d ds Kombatantów i
Osób Represjonowanych

1,2

1,3

1,2

1,2

1,4

100,0

92,3

100,0

85,7

0,00

0,00

3 369,5

4 750,0

3 898,5

3 683,2

3 871,6

109,3

77,5

94,5

95,1

3,10

2,93

110,3

128,1

128,7

128,7

126,7

116,7

100,5

100,0

101,6

0,10

0,10

43 Pa stwowa Inspekcja Pracy

2,59

85,7

106,0

105,5

105,4

98,5

123,0

99,4

99,9

107,0

0,08

0,08

11 021,2
242,1

12 888,0
296,6

13 088,0
306,2

12 587,8
305,7

12 663,4
278,2

114,2
126,3

97,7
103,1

96,2
99,8

99,4
109,9

10,13
0,22

10,02
0,24

4 861,3

5 125,5

4 652,9

3 746,3

5 585,6

77,1

73,1

80,5

67,1

4,47

2,98

11,3

11,5

11,3

11,2

13,0

99,1

97,4

99,1

86,2

0,01

0,01

1 867,2

2 207,1

2 208,0

2 207,8

2 145,4

118,2

100,0

100,0

102,9

1,72

1,76

50 GUS

217,7

170,6

185,7

185,7

250,1

85,3

108,9

100,0

74,3

0,20

0,15

51 GUC

286,7

340,0

340,7

337,3

329,4

117,6

99,2

99,0

102,4

0,26

0,27

22,0

25,9

25,5

25,1

25,3

114,1

96,9

98,4

99,2

0,02

0,02

44 Obsługa Długu Krajowego
45 Urz d Kultury Fizycznej i
Turystyki
46 Krajowy Urz d Pracy
47 Krajowa Rada Radiofonii
TV
48 Komitet Bada Naukowych

52 Pa stwowa Agencja
Atomistyki
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53 Wy szy Urz d Górniczy

22,6

24,2

27,6

27,5

26,0

121,7

113,6

99,6

105,8

0,02

0,02

54 Urz d Patentowy RP

10,6

11,3

12,1

12,1

12,2

114,2

107,4

99,9

99,2

0,01

0,01

7 776,7

8 907,7

9 723,4

9 723,4

8 935,4

125,0

109,2

100,0

108,8

7,15

7,74

55 Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
56 Polska Agencja Prasowa

9,2

9,5

9,7

9,7

10,6

105,4

102,1

100,0

91,5

0,01

0,01

17,7

18,9

17,6

17,5

20,3

98,9

92,6

99,4

86,2

0,02

0,01

8 990,8

9 518,1

10 632,7

10 472,5

10 330,4

116,5

110,0

98,5

101,4

8,26

8,33

59 Główny Urz d Miar

40,2

44,7

47,9

47,9

46,2

119,2

107,2

100,0

103,7

0,04

0,04

80 Regionalne Izby
Obrachunkowe

32,2

34,6

37,2

37,1

37,0

115,2

107,2

99,7

100,3

0,03

0,03

81 Rezerwy ogólne

0

85,5

13,4

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

-

0,00

9

10

8 053,9

9 543,5

9 721,8

9 721,8

9253,9

120,7

101,9

100,0

105,1

57 Polski Komitet
Normalizacji
58 ZUS

1
82 Subwencje ogólne dla gmin

2

83 Rezerwy celowe
85/01-97 Bud ety wojewodów
86/01-97 Samorz dowe
Kolegia Odwoławcze
Ogółem

3

4

5

6

7

8

11

12

7,40

7,74

0

8 244,3

191,8

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

19 325,9
28,3

24 312,0
28,8

29 449,6
32,9

29 413,8
32,6

22 205,5
32,5

152,2
115,2

121,0
113,2

99,9
99,1

132,5
100,3

17,76
0,03

23,40
0,03

0,00

108 841,7

127 553,7

127 919,8

125 674,6

123 911,2

116,4

98,5

98,2

101,4

100,0

100,0

* w kol. 8 i 9 wska niki procentowe obliczono dla kwot w tysi cach złotych
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Analiza wydatków bud etu pa stwa na 1997 r. według cz ci klasyfikacji
bud etowej wykazała, e najwy szy udział w realizacji wydatków bud etu pa stwa
miały nast puj ce cz ci:
85/01-97 Bud ety wojewodów

29.413,8 mln zł,

tj. 23,40%,

44 - Obsługa Długu Krajowego

12.587,8 mln zł,

tj. 10,02%,

58 - Zakład Ubezpiecze Społecznych

10.472,5 mln zł,

tj. 8,33%,

30 - Ministerstwo Obrony Narodowej

10.075,1 mln zł,

tj. 8,02%,

9.721,8 mln zł,

tj. 7,74%,

9.723,4 mln zł,

tj. 7,74%.

82 - Subwencje ogólne dla gmin
55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

W 1997 r. w uj ciu kwotowym, nie zrealizowano w pełni wydatków
bud etowych (po zmianach) mi dzy innymi w nast puj cych cz ciach bud etu
pa stwa:
46 - Krajowy Urz d Pracy o kwot 906.673 tys. zł (realizacja planowanych
wydatków w 80,5%),
44 - Obsługa Długu Krajowego o kwot 500.165 tys. zł (realizacja planowanych
wydatków w 96,2%),
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41 - Obsługa Zadłu enia Zagranicznego o kwot 215.236 tys. zł (realizacja
planowanych wydatków w 94,5%),
58 - Zakład Ubezpiecze Społecznych o kwot 160.117 tys. zł (realizacja
planowanych wydatków w 98,5%),
08 - Ministerstwo Finansów o kwot 127.902 tys. zł (realizacja planowanych
wydatków w 94,0%),
85/01-97 Bud ety wojewodów o kwot 35.798 tys. zł (realizacja planowanych
wydatków w 99,9%).
W 1997 r. wyst powały przypadki naruszenia przez dysponentów rodków
bud etowych zasad gospodarki finansowej47, okre lonych w art. 42 ustawy - Prawo
bud etowe, polegaj ce głównie na:
1) dokonywaniu wydatków bud etowych w kwotach wy szych od okre lonych
w bud ecie lub niezgodnie z planowanym przyznaczeniem (art. 42 ust. 1 pkt 3),
2) niezgodnym z zasadami okre lonymi w art. 45 ustawy - Prawo bud etowe
dokonywaniu przeniesie wydatków bud etowych (art. 42 ust. 1 pkt 7),
3) niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu dotacji udzielonych ze rodków
bud etowych, które nast pnie nie zostały zwrócone (art. 42 ust. 1 pkt 10).
Naruszenie zasad gospodarki finansowej prezentuj ni ej wymienione
przykłady:
- w Ministerstwie Edukacji Narodowej - cz. 33 rodki finansowe przekazano na
rachunki kuratoriów o wiaty i placówek o wiatowo-wychowawczych obj tych
bud etami wojewodów. Przeniesie tych dokonano z pomini ciem zasad
okre lonych w art. 45 ustawy - Prawo bud etowe. Stwierdzone nieprawidłowo ci
dotyczyły kwoty 86.275,8 tys. zł, tj. ok. 43% wydatków w dziale 79 - O wiata
i wychowanie, 98% w dziale 87 - Kultura fizyczna i sport i 100% w dziale 88
Turystyka i wypoczynek. Dokonywano równie niezgodnie z przeznaczeniem
innych wydatków. M.in. rodki w kwocie 1.312 tys. zł, pochodz ce z rezerwy
ogólnej bud etu i przeznaczone na finansowanie udziału Polski w programie
Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”, rozdysponowano dla kuratorów o wiaty.

47

Naruszenia zasad gospodarki finansowej w bud etach wojewodów omówione zostały w rozdz. III.
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- w Ministerstwie Kultury i Sztuki - cz. 34, pomimo cz ciowego oddłu enia szkół
(dodatkowe rodki w kwocie 6.369,8 tys. zł), ich sytuacja finansowa oraz
dyscyplina bud etowa nie uległy istotnej poprawie. Na koniec 1997 r. wyst piły
nowe zobowi zania wymagalne wobec ZUS i FP na kwot 97,1 tys. zł oraz
przekroczenie wydatków w stosunku do planu po zmianach o 104,5 tys. zł.
W 1997 r. wydatki MKiS zwi kszone zostały o kwot 4.100 tys. zł pochodz c
z rezerwy ogólnej bud etu pa stwa, z czego 550 tys. zł, tj. 13,4% rodków
z rezerwy wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem, gdy 250 tys. zł
przyznane PWSFTViT w Łodzi na sfinansowanie wykupu obiektu
przylegaj cego do kampusu szkoły, zostało zdeponowane na rachunku
bankowym, a 300 tys. zł z dotacji przyznanej na remont zabytkowej Kaplicy
wi tokrzyskiej na Wawelu Generalny Konserwator Zabytków wykorzystał na
sfinansowanie innych wydatków.
- w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej - cz. 19 niezgodnie
z przeznaczeniem wykorzystano kwot 1.342 tys. zł, pochodz c z rezerwy
celowej, przeznaczonej m.in. na sfinansowanie wynagrodze osobowych
i pochodnych dla ksi y i diakonów Ko cioła Katolickiego nauczaj cych religii
w szkołach prowadzonych przez Ministra RiG , a wykorzystanej na
wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli innych przedmiotów. W dniu
30 grudnia 1997 r. MRiG zmieniło przeznaczenie rodków bud etowych
w wysoko ci 3.508 tys. zł, zwi kszaj c m.in. o 2.699 tys. zł dotacj dla Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacja ta nie mogła by ju
wykorzystana w 1997 r. W wyniku niedopełnienia przez Departament Bud etu
i Finansów tego Ministerstwa obowi zków w zakresie przygotowywania
wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym, wyst piło przekroczenie
o 63 tys. zł zaplanowanych w MRiG wydatków w dziale 40 - Rolnictwo,
rozdziale 4080 - Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi.
- w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji - cz. 31 rodki rezerwy
celowej w wysoko ci 2.213 tys. zł zostały w wyniku 7 decyzji wewn trznych
rozdysponowane niezgodnie z przeznaczeniem. Zmiana przeznaczenia
w przypadku 3 decyzji dokonana została przez osoby nie posiadaj ce uprawnie
do dokonywania zmian w bud ecie. Wydatki bud etowe Biura Administracyjno-
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Gospodarczego MSWiA na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego pn. Zakład
Obsługi MSWiA, stanowi ce faktycznie refundacj kosztów jego działalno ci,
były finansowane ze rodków działu 93 - Bezpiecze stwo publiczne.
Sfinansowano w cało ci ze rodków działu 93 - Bezpiecze stwo publiczne,
rozdział 9395 - Pozostała działalno
14.302,6 tys. zł mimo, e cz

zakup centralny samochodów w kwocie

samochodów była przeznaczona dla jednostek,

których wydatki sklasyfikowane s w innych działach gospodarki, tj. dla
Centralnego Zarz du Słu by Zdrowia (dział 85 - Ochrona zdrowia) zakupiono
samochody o warto ci 2.575 2 tys. zł oraz dla BAG MSWiA (dział 91 Administracja pa stwowych i samorz dowa) zakupiono samochody o warto ci
1.260 tys. zł. Z kwoty 15.365,4 tys. zł wydatkowanej na centralny zakup
samochodów 15.302,6 tys. zł zaksi gowano w poczet wydatków rozdziału 9395 Pozostała działalno , § 70 - Zakup sprz tu i uzbrojenia, natomiast kwot
62,8 tys. zł zaksi gowano do wydatków rozdziału 9111 - Jednostki centralne,
§ 35 - Energia, co stanowiło ukrycie przekroczenia planu wydatków w § 70.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 6 pracowników cywilnych
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ł cznej kwocie 192 tys. zł zostały
sfinansowane z działu 93 - Bezpiecze stwa publiczne.
MSWiA sfinansowało wydatki w kwocie 500 tys. zł na współudział w kosztach
inwestycji - „Kolonie Zdrowotne My lenice” ze rodków działu 93 Bezpiecze stwo publiczne zamiast z działu 85 - Ochrona zdrowia.
- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - cz. 35 wyst powało do Prezesa RM
o przyznanie z rezerwy ogólnej dodatkowych rodków równie dla jednostek,
które nie wyst powały o te rodki (m.in. AM w Poznaniu, Białymstoku,
Bydgoszczy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, PZH, Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków O/Wojewódzki w Białymstoku). W 1997 r.
Ministerstwo otrzymało z rezerwy ogólnej RM dodatkowe rodki w ogólnej
wysoko ci 5.540 tys. zł (MZiOS wyst piło m.in. o przyznanie 1.000 tys. zł. dla
AM w Poznaniu z przeznaczeniem na planowane wykonywanie transplantacji
w troby. Na podstawie zarz dzenia Nr 122 Prezesa RM z 21.10.1997 r.
przyznano na ten cel kwot 370 tys. zł. Ustalono, e w adnej z klinik AM
w Poznaniu nie były prowadzone prace przygotowawcze do przeszczepienia
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w troby, ani te jednostki te nie wyst powały o rodki na ten cel). Ministerstwo
nie dokonało rozliczenia rodków pochodz cych z rezerwy ogólnej RM
i w zwi zku z tym nie posiadało informacji na jakie cele zostały wykorzystane
te rodki przez poszczególne jednostki,
- Komitet Bada Naukowych - cz. 48 rozdysponował kwot 5.258 tys. zł,
przeznaczon na dofinansowanie działalno ci ogólnotechnicznej i
wspomagaj cej badania (DOT) niezgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o utworzeniu KBN48, który stanowi, e rodki DOT
przyznawane s przez Komitet wła ciwym organom administracji pa stwowej
lub innym podmiotom działaj cym na rzecz nauki. Tymczasem rodki DOT
przekazane zostały, na podstawie zawartych przez KBN umów, bezpo rednio
producentom lub dystrybutorom zakupionych licencji i oprogramowania.
- Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - cz. 09 finansowało wydatki w kwocie
3.185 tys. zł zwi zane z wycen i ocen kondycji finansowej FWP ze rodków,
które nie były na ten cel przeznaczone - co stanowiło naruszenie zasady
gospodarki finansowej okre lonej w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo
bud etowe. MPiPS bezpodstawnie wydatkowało kwot 1.370 tys. zł na
sfinansowanie szkole dla przyszłych członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Pa stwa, mimo e koszty te winny ponie

spółki kieruj ce kandydatów na

szkolenie.

2.4. Zobowi zania pa stwowych jednostek bud etowych
Zobowi zania jednostek bud etowych na dzie 31 grudnia 1997 r. wyniosły
3.779.013 tys. zł, w tym zobowi zania wymagalne 3.005.312 tys. zł (w 1996 r.
3.636.480 tys. zł, w tym wymagalne 2.992.682 tys. zł). Zobowi zania powstałe
w 1997 r. wyniosły 3.461.866 tys. zł, tj. 91,6% ogółu zobowi za . W zobowi zaniach
wymagalnych, powstałe w trakcie 1997 r. wyniosły 2.690.344 tys. zł, co stanowiło
89,5%.
W porównaniu do 1996 r. nast pił wzrost zobowi za ogółem o 3,9%, w tym
wymagalnych o 0,4%.
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Zobowi zania pa stwowych jednostek bud etowych według cz ci prezentuj
dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Cz
1
01 Kancelaria
Prezydenta
02 Najwy sza Izba
Kontroli

Zobowi zania
ogółem

Zobowi zania
wymagalne

Dynamika
5:4

1996 r.

1997 r.

1996 r.

1997 r.

2

3

4

5

Udział zobowi za
wymagalnych w wydatkach
ogółem (%)

Wydatki ogółem
1996 r.

6

1997 r.

1996 r.

1997 r.

8

9

10

7

999

779

0

0

0

75 250

101 407

0,00

0,00

93

0

0

0

0

117 763

131 103

0,00

0,00

0

0

0

0

0

29 831

37 525

0,00

0,00

26

19

0

0

0

35 750

41 646

0,00

0,00

2

0

0

0

0

90 873

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

63 367

0,00

0,00

273

0

0

0

0

17 072

0

0,00

0,00

0

62

0

0

0

0

7 656

0,00

0,00

145

0

0

0

0

10 427

12 813

0,00

0,00

4 565

25 862

0

1

0

1 834 632

2 001 956

0,00

0,00

79

43

0

0

0

140 212

199 096

0,00

0,00

10 Kancelaria Sejmu

931

889

0

0

0

141 230

175 731

0,00

0,00

11 Kancelaria Senatu

0

0

0

0

0

48 145

56 339

0,00

0,00

12 Trybunał
Konstytucyjny
13 Min. Przemysłu i
Handlu
14 Min. Przekształce
Własno ciowych
13 Ministerstwo
Gospodarki
15 Komisja
Papierów
Warto ciowych
16 Krajowe Biuro
Wyborcze
17 Ministerstwo
Skarbu Pa stwa
18 Min. Gosp.
Przestrzennej i
Budownictwa
18 Urz d
Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
19 Min. Roln. i
Gosp. ywno ciowej
20 P. Urz d Nadzoru
Ubezpiecze
21 Min. Transportu i
Gosp. Morskiej

0

0

0

0

0

5 914

6 832

0,00

0,00

147

0

0

0

0

1 184 873

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

60 605

0

0,00

0,00

0

38

0

0

0

0

1 394 470

0,00

0,00

0

0

0

0

0

5 847

6 804

0,00

0,00

18

11

0

0

0

55 466

117 140

0,00

0,00

562

243

0

0

0

89 259

225 230

0,00

0,00

0

0

0

0

0

2 675 118

0

0,00

0,00

66 015

74 910

0

0

0

0

2 402 704

0,00

0,00

4 255

3 749

77

76

98,7

1 917 327

2 428 035

0,00

0,00

1

2

0

0

0

10 775

14 373

0,00

0,00

3 817

6 364

12

0

0

2 910 509

3 358 281

0,00

0,00

97

102

0

0

0

117 262

136 325

0,00

0,00

03 S d Najwy szy
04 NSA
05 Urz d Rady
Ministrów
05 Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
06 Centralny Urz d
Planowania
06 Rz dowe Centrum
Studiów
Strategicznych
07 Rzecznik Praw
Obywatelskich
08 Ministerstwo
Finansów
09 Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej

22 Min. Ł czno ci

1

23 Urz d Zamówie
Publicznych

2

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

3 023

9

3 502

0,00

10

0,00
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24 Urz d Regulacji
Energetyki
25 Min. Współpracy
Gosp. z Zagran.
26 Urz d Słu by
Cywilnej
27 Komitet Integracji
Europejskiej
28 Min. Ochrony
rodowiska,
Zasobów Natur. i
Le nictwa
29 Urz d
Ochrony Pa stwa

0

0

0

0

0

0

520

0,00

0,00

321

0

0

280

0

152 915

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

10 074

0,00

0,00

0

3

0

3

0

640

9 016

0,00

0,03

1 306

13 785

0

7 227

0

638 482

705 040

0,00

1,03

406

380

0

0

0

53 044

233 863

0,00

0,00

30 MON

9 920

2 678

0

0

0

8 313 185

10 075 070

0,00

0,00

31 MSW

86.483

0

8 280

0

0

5 971 934

0

0,14

0,00

0

58 495

0

13 581

0

0

3 872 179

0,00

0,35

32 MSZ

31

23

0

23

0

337 369

410 120

0,00

0,01

33 MEN

783 530

483

744 347

116

0,02

6 768 431

3 214 949

11,00

0,00

31 Ministerstwo
Spraw Wewn.
i Admin.

34 MKiS
35 Min. Zdrowia i
Opieki Społ.
36 Min.
Sprawiedliwo ci
37 Urz d
Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

7 072

2 113

5 813

1 271

21,9

657 832

782 984

0,88

0,16

182 197

177 509

150 628

145 572

96,6

5 028 025

4 192 002

2,96

3,47

24 699

33 274

9 320

11 631

124,8

2 614 156

3 109 130

0,36

0,37

11

49

1

19

1 900,0

6 225

10 619

0,02

0,18

183

124

15

10

66,7

30 146

36 222

0,05

0,03

0

0

0

0

0

287 939

0

0,00

0,00

0

53 392

0

534

0

0

3 249 364

0,00

0,02

0

0

0

0

0

1 194

1 223

0,00

0,00

0

0

0

0

0

3 369 522

3 683 243

0,00

0,00

141

245

0

109

0

110 284

128 742

0,00

0,08

297

507

0

0

0

85 665

105 382

0,00

0,00

0

0

0

0

0

11 021 156

12 587 835

0,00

0,00

175

145

0

0

0

242 133

305 700

0,00

0,00

649

774

21

0

0

4 861 313

3 746 260

0,00

0,00

41

25

0

0

0

11 290

11 229

0,00

0,00

163

190

0

0

0

1 867 176

2 207 831

0,00

0,00

38 PAN
39 Agencja Rynku
Rolnego
39 Komenda Główna
Policji
40 Polskie Centrum
Bada
i Certyfikacji
41 Obsługa
Zadłu enia
Zagran.
42 Urz d d/s
Kombatantów i
Osób Represjon.
43 Pa stwowa
Inspekcja Pracy
44 Obsługa Długu
Krajowego
45 Urz d Kultury
Fizycznej i
Turystyki
46 Krajowy Urz d
Pracy
47 Krajowa Rada
Radiofonii TV
48 Komitet Bada
Naukowych
50 GUS

824

348

0

14

0

217 744

185 663

0,00

0,01

51 GUC

2 241

2 952

20

661

3 305,0

286 670

337 251

0,01

0,20

10

9

0

0

0

22 039

25 111

0,00

0,00

22

34

0

34

0

22 625

27 535

0,00

0,12

7

8

10 577

12 120

52 Pa stwowa
Agencja Atomistyki
53 Wy szy Urz d
Górniczy
1

54 Urz d Patentowy
RP

2

3

54

4

58

5

0

6

0

0

9

0,00

10

0,00
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55 Kasa Rolniczego
Ubezp. Społeczn.
56 Polska Agencja
Prasowa
57 Polski Komitet
Normal.
58 ZUS
59 Główny Urz d
Miar
80 Regionalne Izby
Obrachunkowe
82 Subwencje ogólne
dla gmin
85/01-97 Bud ety
wojewodów
86/01-97
Samorz dowe
Kolegia Odwoł.
Ogółem

0

1 831

0

0

0

7 776 690

9 723 360

0,00

0,00

0

0

0

0

0

9 172

9 735

0,00

0,00

41

38

0

3

0

17 721

17 510

0,00

0,02

0

0

0

0

0

8 990 761

10 472 536

0,00

0,00

244

200

0

0

0

40 209

47 927

0,00

0,00

28

58

0

0

0

32 190

37 133

0,00

0,00

0

00

00

0

0

8 053 904

9 721 762

0,00

0,00

2 453 331

3 316 161

2 073 868 2 824 426

136,2

19 325 902

29 413 773

10,73

9,60

33

56

0

0

28 277

32 626

0,00

0,00

3 636 480

3 779 013

2 992 682 3 005 312

100,4

108 841 701 125 674 974

2,75

2,39

0

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W ogólnej kwocie zobowi za wymagalnych (3.005.312 tys. zł) główne
pozycje stanowiły zobowi zania w nast puj cych cz ciach bud etu:
85/01-97 Bud ety wojewodów
- 2.824.426 tys. zł
(w 1996 r. - 2.073.868 tys. zł, wzrost w stosunku do 1996 r. o 36,2%),
35

- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
- 145.572 tys. zł
(w 1996 r. - 150.628 tys. zł, spadek w stosunku do 1996 r. o 3,4%),

31

- Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji (w 1996 r. - 8.280 tys. zł, wzrost o 64,0%),

13.581 tys. zł

36

- Ministerstwo Sprawiedliwo ci
(w 1996 r. - 9.320 tys. zł, wzrost o 24,8%).

11.631 tys. zł

-

Najwi kszy udział zobowi za wymagalnych w zrealizowanych wydatkach
wyst pił w bud etach wojewodów (9,60%) i w Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej (3,47%).
W 1997 r. jednostki podległe MZiOS zaci gały zobowi zania, które przy
uwzgl dnieniu wymagalnych terminów płatno ci i zobowi za z okresów
poprzedzaj cych rok bud etowy przekroczyły ich plany finansowe. Zgodnie z art. 57
ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe stanowi to naruszenie dyscypliny bud etowej.
MZiOS nie skierowało jednak w 1997 r. do Resortowej Komisji Orzekaj cej
w sprawach naruszenia dyscypliny bud etowej zawiadomie informuj cych
o naruszeniu dyscypliny bud etowej przez te jednostki, tłumacz c to zaniechanie
planowanym w 1997 r. oddłu eniem jednostek ochrony zdrowia.
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Pomimo oddłu enia wzrosły, w porównaniu do 1996 r., zobowi zania
wymagalne w rozdziale 8512 - Szpitale kliniczne (w 5 szpitalach):
- AM w Lublinie

wzrost o

4.108 tys. zł, tj.

o 74,5%,

- AM w Poznaniu

„

6.500 tys. zł, tj.

o 72,0%,

- AM w Gda sku

„

9.100 tys. zł, tj.

o 44,4%,

- AM w Łodzi

„

30 tys. zł, tj.

o 10,0%,

- Collegium Medicum UJ „

2.462 tys. zł, tj.

o 72,0%.

Najwi kszy wzrost zobowi za wymagalnych wyst pił w rozdziale 8531 Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (o 4.069 tys. zł, tj. o 344,3%). Na koniec 1997 r.
zobowi zanie wymagalne posiadało 38 spo ród 49 wojewódzkich Stacji SanitarnoEpidemiologicznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych zjawisko naruszania dyscypliny bud etowej
w jednostkach ochrony zdrowia było powszechne. Ministerstwo nie podejmowało
w ostatnich latach skutecznych działa dyscyplinuj cych oraz było zbyt tolerancyjne
wobec własnych jednostek a przede wszystkim kierowników tych jednostek, którzy
systematycznie naruszali dyscyplin bud etow .
W bud etach wojewodów najwi ksze kwoty zobowi za wymagalnych wg
stanu na dzie 31 grudnia 1997 r. przypadały na dysponentów nast puj cych cz ci49:
85/19 woj. gda skie
85/27 woj. katowickie
85/01 woj. warszawskie
85/29 woj. kieleckie
85/35 woj. krakowskie
85/43 woj. lubelskie
85/09 woj. bydgoskie

335.766 tys. zł
257.832 tys. zł
221.518 tys. zł
179.698 tys. zł
95.028 tys. zł
93.890 tys. zł
90.216 tys. zł

(w 1996 r. - 319.084 tys. zł),
(w 1996 r. - 197.215 tys. zł),
(w 1996 r. - 116.586 tys. zł),
(w 1996 r. - 102.635 tys. zł),
(w 1996 r. - 71.173 tys. zł),
(w 1996 r. - 54.139 tys. zł),
(w 1996 r. - 52.010 tys. zł).

W kwocie zobowi za wymagalnych w bud etach wojewodów
(2.824.426 tys. zł), zobowi zania powstałe w trakcie roku 1997 stanowiły kwot
2.513.991 tys. zł, tj. 89,0%.
W ogólnej kwocie zobowi za wymagalnych (3.005.377 tys. zł), najwy sze
wyst piły w nast puj cych działach:

49

Zobowi zania w bud etach wojewodów zostały szerzej omówione w rozdz. III.
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85 -

Ochrona zdrowia - 2.804.005 tys. zł, tj. 93,3% zobowi za wymagalnych
ogółem (w 1996 r. - 2.221.687 tys. zł i 74,2%). W 1997 r. nast pił wzrost
zobowi za wymagalnych w porównaniu do 1996 r. o 26,2%,

79 -

O wiata i wychowanie - 158.091 tys. zł, tj. 5,3% zobowi za wymagalnych
ogółem (w 1996 r. - 794.740 tys. zł i 25,1%). W 1997 r. stan zobowi za
wymagalnych w porównaniu do 1996 r. uległ zmniejszeniu o 78,9%,

93 -

Bezpiecze stwo publiczne - 13.800 tys. zł, tj. 0,5% zobowi za wymagalnych
ogółem (w 1996 r. - 8.280 tys. zł i 0,3% ). W 1997 r. stan zobowi za
wymagalnych w porównaniu do 1996 r. wzrósł o 66,7%.

W bud etach wojewodów zobowi zania wymagalne na dzie 31 grudnia 1997
r. w dz. 85 - Ochrona zdrowia wyniosły 2.658.125 tys. zł i w porównaniu do stanu na
dzie 31 grudnia 1996 r. (2.071.433 tys. zł) uległy zwi kszeniu o 28,3%.
Zobowi zania wymagalne w bud etach wojewodów z tytułu leków dla
uprawnionych (rozdział 8591) w 1997 r. wyniosły 1.097.845 tys. zł i stanowiły 41,3%
zobowi za wymagalnych dz. 85 - Ochrona zdrowia (w 1996 r. 832.142 tys. zł
i 40,2%). W 1997 r. nast pił wzrost zobowi za wymagalnych z tytułu leków dla
uprawnionych o 31,9% w porównaniu do 1996 r. Najwy sze kwotowo zobowi zania
wymagalne w rozdziale 8591 - Leki dla uprawnionych wyst piły w nast puj cych
województwach:
85/19 woj. gda skie
85/01 woj. warszawskie
85/27 woj. katowickie

- 202.161 tys. zł,
- 165.917 tys. zł,
- 104.087 tys. zł.

W celu finansowania zobowi za słu by zdrowia, zwłaszcza w zakresie dopłat
do leków, wojewodowie zawierali porozumienia z bankami na mocy których
dokonywano rozlicze , polegaj cych na spłacie zobowi za wojewodów, wobec aptek
i optyków, ze rodków finansowych pochodz cych z banków.
Odr bne porozumienia w sprawie regulowania bie cych zobowi za
finansowych, zawierali równie , kierownicy jednostek ochrony zdrowia podległych
wojewodzie.
W ocenie Najwy szej Izby Kontroli, podpisywanie takich porozumie ,
stanowiło naruszenie przepisów ustawy - Prawo bud etowe.
Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r.
w sprawie wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wygasaj z upływem roku bud etowego 1996, wydatki na restukturyzacj zobowi za
wymagalnych jednostek o wiaty i wychowania oraz wydatki na restrukturyzacj
zobowi za jednostek słu by zdrowia nie wygasły z upływem roku 1996, a rodki
przeznaczone na ten cel zostały umiejscowione na rachunku sum depozytowych.
Na restrukturyzacj zobowi za jednostek ochrony zdrowia Ministerstwo
Finansów przekazało z tego rachunku w okresie od 29.07.1997 r. do 3.11.1997 r.
kwot 1.750.000 tys. zł, w tym do bud etów wojewodów 1.600.993 tys. zł (91,5%), do
bud etu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej kwot 149.007 tys. zł (8,5%).
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rodki te przekazano poszczególnym dysponentom w ni ej podanych terminach
i wielko ciach kwotowych:
Bud ety wojewodów
leki dla uprawnionych
Data przekazania

Kwota (zł)

Bud ety wojewodów
jednostki ochrony zdrowia
Data przekazania

Kwota (zł)

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
jednostki ochrony zdrowia
Data przekazania

Kwota (zł)

29.07.1997r.

394.463.566

28.08.1997r.

289.093.536

25.08.1997r.

50.000.000

26.08.1997r.

394.463.538

24.09.1997r.

286.044.059

20.10.1997r.

50.000.000

23.10.1997r.

236.928.318

3.11.1997r.

49.006.983

Oprócz tego z rezerw celowych rozdysponowano w 1997 r., wydatki na:
a) oddłu enie jednostek bud etowych ochrony zdrowia z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne - 125.877 tys. zł, z tego dla:
- MZiOS
- wojewodów

1.191 tys. zł,
124.686 tys. zł,

b) stworzenie warunków do przekształcenia jednostek bud etowych ochrony zdrowia
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - 222.426 tys. zł, z tego dla:
- MZiOS
- wojewodów

20.500 tys. zł,
201.926 tys. zł.

Restrukturyzacja zobowi za w dziale Ochrona zdrowia prowadzona była na
podstawie zasad i wytycznych z dnia 11 lipca 1997 r. opracowanych w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Na restrukturyzacje zobowi za w dziale Ochrona zdrowia przeznaczono
w 1997 r. rodki w ł cznej kwocie 2.098.303 tys. zł. Nowe zobowi zania wymagalne
powstałe w trakcie 1997 r., wyniosły 2.510.847 tys. zł., a stan zobowi za
wymagalnych na koniec 1997 r. wyniósł 2.804.005 tys. zł i był wy szy ni na koniec
1996 r. o 26,2%.
Prowadzona w 1997 r. restrukturyzacja zobowi za w dziale Ochrona zdrowia
rozpocz ła si za pó no i okazała si mało skuteczna, gdy jedynie zahamowała tempo
ich wzrostu.
W ramach nadzoru nad realizacj bud etu, Ministerstwo Finansów dokonywało
analizy zobowi za wymagalnych w dziale Ochrona zdrowia na podstawie

107

sprawozda Rb - 23 o stanie rodków na rachunkach bie cych i zobowi zaniach
dysponentów rodków bud etu pa stwa, i zwracało si do podmiotów realizuj cych
proces oddłu enia z pro b o podj cie działa dyscyplinuj cych w zakresie
wydatkowania rodków, co nie przyniosło równie oczekiwanych efektów.
Powstanie w ci gu 1997 r. nowych zobowi za , mimo przeznaczenia
dodatkowych rodków dowodzi, e kierownicy pa stwowych jednostek bud etowych
potraktowali oddłu enie, podobnie jak w latach ubiegłych, jako przyzwolenie do
zaci gania nowych zobowi za .
O wiele lepiej proces odłu enia przebiegał w dziale 79 - O wiata i wychowanie.
Przeznaczenie dodatkowych rodków z bud etu pa stwa przyczyniło si do spadku
zobowi za w tym dziale. Ł cznie wydatkowano w 1997 r. - 841,9 mln zł, z tego:
a) 118,1 mln zł - na spłat zobowi za Skarbu Pa stwa szkół ponadpodstawowych
i placówek o wiatowych przej tych przez gminy od 1 stycznia 1996 r., na mocy
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast
oraz miejskich strefach usług publicznych. Zobowi zania te zostały uregulowane
przez wła ciwych ministrów i wojewodów w I kwartale 1997 r.,
b) 350 mln zł - na restrukturyzacj zobowi za wymagalnych jednostek zaliczanych
do działu 79 - O wiata i wychowanie, prowadzonych przez kuratorów o wiaty b d
ministrów. Spłata tych zobowi za była dokonywana na podstawie ustale
zawartych w opracowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Wytycznych
z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie przyst pienia do restrukturyzacji zobowi za
szkół ponadpodstawowych i placówek o wiatowych prowadzonych przez
kuratorów o wiaty”, skierowanych do wojewodów i ministrów,
c) 373,8 mln zł - na spłat zobowi za wymagalnych (wraz z odsetkami) jednostek
bud etowych zaliczanych do działu 79 - O wiata i wychowanie z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne. rodki przekazano jednorazowo do bud etów
wojewodów oraz ministrów (z tego: do cz. 85 - Bud ety wojewodów - 371.354,3
tys. zł, do cz. 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki - 2.483,9 tys. zł, do cz. 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej - 8,8 tys. zł). Kuratorzy
o wiaty z upowa nienia wojewodów oraz ministrowie dokonywali spłaty tych
zobowi za na podstawie ustale zawartych w opracowanych przez Ministra
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Edukacji Narodowej „Wytycznych z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie przyst pienia
do restrukturyzacji zobowi za szkół i placówek o wiatowych z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odsetek za zwłok ”.
W efekcie zobowi zania wymagalne w dziale 79 - O wiata i wychowanie
zmniejszyły si z 794.740 tys. zł na koniec 1996 r. do 158.091 tys. zł na koniec
1997 r., tj. o 78,9%.

2.5. Wydatki na akcje przeciwpowodziow i usuwanie skutków powodzi
W zwi zku z konieczno ci prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania skutków
powodzi ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy bud etowej na rok 199750,
wprowadziła zmiany w bud ecie pa stwa dotycz ce m.in.:
- sfinansowania wydatków zwi zanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej
lub usuwania skutków powodzi kredytem zaci gni tym w Narodowym Banku
Polskim do wysoko ci 2.500.000 tys. zł;
- utworzenia rezerwy celowej pod nazw „pomoc udzielana na obszarach dotkni tych
powodzi oraz usuwanie skutków powodzi” oraz przeniesienia do tej rezerwy
oszcz dno ci w wydatkach poszczególnych ministrów, wojewodów oraz innych
dysponentów cz ci bud etowych;
- upowa nienia ministrów do przenoszenia wydatków mi dzy działami w celu
sfinansowania zada zwi zanych z usuwaniem skutków powodzi;
- zobowi zania wskazanych w art. 53e ustawy bud etowej dysponentów cz ci
bud etowych do ograniczenia wydatków maj tkowych o 20% i przeznaczenia ich na
zwi kszenie rezerwy powodziowej.
Minister Finansów zawarł w dniu 18 lipca 1997r. z Narodowym Bankiem
Polskim umow o kredyt na sfinansowanie wydatków zwi zanych z prowadzeniem
akcji przeciwpowodziowej lub usuwaniem skutków powodzi. Z warunków umowy
wynika, m.in., e:
50

Dz.U. Nr 80, poz. 510.
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- NBP udziela - z dniem podpisania umowy - kredytu w postaci odnawialnej linii
kredytowej do wysoko ci 1.000.000 tys. zł, z terminem wykorzystania do dnia
31 grudnia 1997r.;
- kredyt mo e by zwi kszony o kwot nie wi ksz ni 1.500.000 tys. zł;
- oprocentowanie wykorzystanego kredytu jest w stałej wysoko ci i wynosi 22%
w stosunku rocznym dla kredytu 1.000.000 tys. zł, i 25% w stosunku rocznym dla
kredytu 1.500.000 tys. zł.
Uruchomienie kredytu nast piło w dniu 6 sierpnia 1997r. w kwocie
247.000 tys. zł. W poszczególnych okresach zadłu enie bud etu pa stwa z tytułu
kredytu wynosiło:
6.08.1997 r.

- 247.000 tys. zł

8.08.- 9.09.1997 r.

- 547.000 tys. zł

10.09.-18.09.1997 r.

- 1.450.000 tys. zł

19.09.-31.12.1997 r.

- 1.000.000 tys. zł

1.01.- 5.02.1998 r.

- 1.000.000 tys. zł

6.02.-22.02.1998 r.

- 600.000 tys. zł

23.02.- 1.03.1998 r.

- 400.000 tys. zł

Spłaty ostatniej raty kredytu dokonano w dniu 2 marca 1998r.
Z tytułu oprocentowania kredytu na sfinansowanie wydatków zwi zanych
z powodzi bud et pa stwa poniósł koszty w ł cznej kwocie 115.706 tys. zł, w tym
z wydatków roku 1997 - 81.459 tys. zł.
Minister Finansów utworzył w cz ci 83 rezerw pn. „pomoc udzielana na
terenach dotkni tych powodzi oraz usuwanie skutków powodzi” - przenosz c na ten
cel rodki w ł cznej kwocie 820.509 tys. zł, w tym z tytułu ograniczenia wydatków
maj tkowych o 20% zgodnie z art. 53e ustawy bud etowej na rok 1997 kwot
16.484 tys. zł. rodki rezerwy rozdysponowano do wysoko ci 807.982 tys. zł, tj. w
98,5% przez przeniesienie wydatków do innych cz ci bud etu pa stwa, w tym do
bud etów wojewodów 543.484 tys. zł.
Do 31 grudnia 1997 r. na akcj przeciwpowodziow i usuwanie skutków
powodzi wydatkowano ł cznie 1.102.867 tys. zł, tj. 99,8% planowanych rodków,
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z tego na pomoc i usuwanie skutków powodzi kwot 806.263 tys. zł oraz na akcj
przeciwpowodziow i usuwanie skutków powodzi kwot 296.604 tys. zł. rodki te
pochodziły z rezerwy celowej (807.982 tys. zł) oraz kwot, które wygospodarowali we
własnym zakresie dysponenci cz ci bud etowych (294.885 tys. zł).
Wykonanie wydatków na pomoc i usuwanie skutków powodzi oraz akcj
przeciwpowodziow i usuwanie skutków powodzi w układzie działowym klasyfikacji
bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Ogółem
Dział

w tym

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem

Plan
3
1.104.570 *

Wykonanie
4

%
5

1.102.867 *

99,8

Rozdział „78” 1)
Wykonanie
Plan
6
7
807.982 * 806.263*

%
11

99,8

296.588

296.604

517 100,0

517

517

100,0

-

-

151.925

151.973 100,0

138.802

138.796

100,0

13.123

13.177

21

21

100,0

795

784

98,6

7.725

7.725

100,0

94.207

94.207

100,0

-

3.025

3.025

100,0

-

5

5

100,0

100,0

24.664

24.662

100,0

100,0

6.671

6.671

100,0

100,0

13.427

13.427

100,0

13.434

13.434

100,0

100,0
100,0

14.463
12.185

14.463
12.185

100,0
100,0

11.902

100,0

2.185

2.174

99,5

27.088

100,0

6.673

6.673

100,0

202.961

99,2

1.166

1.166

100,0

Budownictwo

40

Rolnictwo

45

Le nictwo

816

98,8

50

Transport

101.932

101.932 100,0

59

Ł czno

3.025

3.025 100,0

-

61

Handel wewn trzny

5

5 100,0

-

66

Ró ne usługi
materialne

51.650

51.648 100,0

26.986

26.986

70

Gospodarka materialna

8.576

8.576 100,0

1.905

1.905

74

Gospodarka
mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi
komunalne

95.114

95.114 100,0

81.687

81.687

77

Nauka

13.434

13.434 100,0

-

-

79
81

O wiata i
wychowanie
Szkolnictwo wy sze

39.546
17.785

39.545 100,0
17.785 100,0

25.083
5.600

25.083
5.600

83

Kultura i sztuka

14.087

14.076

99,9

11.902

85

Ochrona zdrowia

33.770

33.761 100,0

27.097

86

Opieka społeczna

205.705

204.539

88

Turystyka i
wypoczynek

89

Ró na działalno

91

Administracja
pa stwowa i
samorz dowa
Wymiar
sprawiedliwo ci i
prokuratura
Bezpiecze stwo
publiczne

93

Rozdział „80” 2)
Wykonanie
Plan
9
10

517

31

92

%
8

806

204.128

99,2

100,0
100,4

189

189 100,0

104

104

100,0

85

85

100,0

35.466

35.457 100,0

21.384

21.383

100,0

14.082

14.074

99,9

98,8

4.879

4.803

98,4

1.771

1.765

99,7

19.404

19.404 100,0

10.000

10.000

100,0

9.404

9.404

100,0

75.276 *

75.270 * 100,0

63.645 *

63.639 *

100,0

11.631

11.631

100,0

28.000

28.000 100,0

-

-

28.000

28.000

100,0

6.650

6.568

94

Finanse

96

Dotacje na
finansowanie zada
gospodarczych

2.100

2.100 100,0

1.100

1.100

100,0

1.000

1.000

100,0

97

Ró ne rozliczenia

139.228

139.184 100,0

139.178

139.134

100,0

50

50

100,0

98

Obrona narodowa

60.370

60.370 100,0

35.828

35.828

100,0

24.542

24.542

100,0

* w tym rozdział 9316 § 12 rodki przeznaczone na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Pa stwowej Stra y
Po arnej z uwzgl dnieniem podwy szonego wska nika wielokrotno ci uposa e z 1,38 na
1,39 (rozporz dzenie RM z dnia 14.10.1997r. Dz.U. Nr 130, poz. 857)
1) „78” - Pomoc i usuwanie skutków powodzi
2) „80” - Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi.
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ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwi ksze wydatki zwi zane z akcj przeciwpowodziow i usuwaniem
skutków powodzi zrealizowano w działach:
- 86 - Opieka społeczna

- 204.128 tys. zł

- 40 - Rolnictwo

- 151.973 tys. zł

- 97 - Ró ne rozliczenia

- 139.184 tys. zł

- 50 - Transport

- 101.932 tys. zł

- 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne

- 95.114 tys. zł

Wydatki bud etu pa stwa w 1997 r. na usuwanie skutków powodzi i akcj
przeciwpowodziow wg cz ci bud etu pa stwa prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Cz
1

Wyszczególnienie
2
Ogółem wydatki
Bud ety resortów ogółem z tego:

Plan
3

Wykonanie
4

%
5

1.104.570

1.102.867

99,8

530.480

530.450

100,0

1.574

1.574

100,0

536

528

98,6

08

Ministerstwo Finansów

09

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

13

Ministerstwo Gospodarki

30.000

30.000

100,0

18

Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

81.248

81.248

100,0

19

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej

36.146

36.209

100,2

21

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

91.696

91.696

100,0

22

Ministerstwo Ł czno ci

3.025

3.025

100,0

27

600

554

92,3

28

Komitet Integracji Europejskiej
Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Le nictwa

51.804

51.792

100,0

30

Ministerstwo Obrony Narodowej

64.708

64.708

100,0

31

Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji

52.727

52.726

100,0

33

Ministerstwo Edukacji Narodowej

20.371

20.371

100,0

34

Ministerstwo Kultury i Sztuki

15.280

15.269

99,9

35

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

18.302

18.292

99,9

36

Ministerstwo Sprawiedliwo ci

19.404

19.404

100,0

39

Komenda Główna Policji

27.471

27.466

100,0

45

Urz d Kultury Fizycznej i Turystyki

1.600

1.600

100,0

46

Krajowy Urz d Pracy

346

346

100,0

48

Komitet Bada Naukowych

13.434

13.434

100,0

59

Główny Urz d Miar

209

209

100,0
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2

1

Bud ety wojewodów ogółem w tym:

3

4

5

574.091

572.417

99,7

21.502

21.502

100,0

5.608

5.582

99,5

85/07

województwo bielskie

85/21

województwo gorzowskie

85/23

województwo jeleniogórskie

14.761

14.761

100,0

85/27

województwo katowickie

68.290

68.074

99,7

85/29

województwo kieleckie

13.978

13.978

100,0

85/31

województwo koni skie

4.267

4.267

100,0

85/35

województwo krakowskie

9.344

9.296

99,5

85/39

województwo legnickie

14.142

13.724

97,0

85/41

województwo leszczy skie

9.998

9.999

100,0

85/49

województwo nowos deckie

24.902

23.971

96,3

85/53

województwo opolskie

85/69

133.625

133.616 100,0

województwo rzeszowskie

12.182

12.182 100,0

85/83

województwo tarnobrzeskie

14.345

14.345 100,0

85/85

województwo tarnowskie

13.986

13.986 100,0

85/89

województwo wałbrzyskie

50.812

50.808 100,0

85/93

województwo wrocławskie

106.353

106.353 100,0

85/97

województwo zielonogórskie

31.536

31.536 100,0

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków na akcj przeciwpowodziow
i pomoc w usuwaniu skutków powodzi (1.102.867 tys. zł), najwi ksze kwoty
wydatkowane były przez nast puj ce cz ci bud etu pa stwa:
- 85/01-97 Bud ety wojewodów
- 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
- 18 - Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
- 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- 31 - Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji
- 28 - Ministerstwo Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych

- 572.417 tys. zł
- 91.696 tys. zł
- 81.248 tys. zł
- 64.708 tys. zł
- 52.726 tys. zł
- 51.792 tys. zł

W cz ci 18 - Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast kwot 67.661 tys. zł
przeznaczono na finansowanie wydatków w ramach rozdziału 7478 - Pomoc
i usuwanie skutków powodzi. Kwota ta została wykorzystana w cało ci na realizacj
Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji. Stwierdzone nieprawidłowo ci
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dotyczyły m.in. naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
w zakresie wyboru wykonawców domów na terenach obj tych powodzi oraz
wykonawców prac z zakresu gospodarki komunalnej. Urz d MiRM dokonał wyboru
wykonawcy w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, pomimo, e nie spełniał
on przyj tego kryterium wyboru, tj. nie oferowała najni szej ceny 1 m2 powierzchni
u ytkowej. Stanowiło to naruszenie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych51, który przy zastosowaniu trybu negocjacji
z zachowaniem konkurencji obliguje do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawarta ze spółk umowa, nie zawierała klauzuli okre laj cej form
zabezpieczenia nale ytego jej wykonania np. weksla, gwarancje bankowe.
W bud etach wojewodów z ogólnej kwoty wydatków na usuwanie skutków
powodzi (572.417 tys. zł) przypadało m.in. dla województwa:
- opolskiego

- 133.616 tys. zł,

tj. 23,3%,

- wrocławskiego

- 106.353 tys. zł,

tj. 18,6%,

- katowickiego

- 68.074 tys. zł,

tj. 11,9%,

- wałbrzyskiego

- 50.808 tys. zł,

tj. 8,9%.

2.6. Wydatki na inwestycje centralne
W ustawie bud etowej na rok 1997 przewidziano realizacj 188 inwestycji
centralnych o warto ci kosztorysowej 33.056.662 tys. zł, z tego:
- 164 inwestycji pa stwowych jednostek i zakładów bud etowych, pa stwowych
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych o warto ci
kosztorysowej 28.439.492. tys. zł, tj. 86,0 %,
- 24 inwestycje finansowane z dotacji celowych na zadania własne gmin o warto ci
kosztorysowej 4.617.170 tys. zł, tj. 14,0 %.
W ustawie bud etowej na 1997 przewidziano, e po roku 1996 na realizacj
tych inwestycji zostan poniesione nakłady w wysoko ci ogółem 24.266.071 tys. zł
(tj. 73,4% warto ci kosztorysowej), w tym dotacja bud etowa wyniesie
19.410.041 tys. zł (tj. 80,0 % nakładów planowanych do poniesienia po 1996 r.).
51

Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.
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Na realizacj powy szych inwestycji w 1997 r. zaplanowano w ustawie
bud etowej nakłady w wysoko ci ogółem 4.593.463 tys. zł, tj. 18,9%
z nakładów przewidzianych do poniesienia po 1996 r. Dotacje bud etowe
przewidziane na 1997 r. w wysoko ci 2.842.681 tys. zł, stanowiły 61,9 %
planowanych nakładów na 1997 r., w tym:
- na realizacj inwestycji pa stwowych jednostek i zakładów bud etowych,
pa stwowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych
przeznaczono w 1997 r. dotacj w wysoko ci 2.634.004 tys. zł, która stanowiła
66,6% nakładów ogółem zaplanowanych na 1997 r. dla tych jednostek w kwocie
3.954.620 tys. zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy w ramach
zada własnych przeznaczono w kwocie 208.677 tys. zł, która stanowiła 32,7 %
nakładów ogółem zaplanowanych na 1997 r. dla tej grupy inwestycji w wysoko ci
638.843 tys. zł.
Dotacja bud etowa w kwocie 2.842.681 tys. zł przeznaczona na
dofinansowanie w 1997 r. realizacji inwestycji centralnych stanowiła 2,23 %
planowanych wydatków bud etu pa stwa na 1997 r. oraz 6,05 % wszystkich
planowanych ustaw bud etow na rok 1997 dotacji i subwencji.
Udział dotacji bud etowych na finansowanie inwestycji centralnych,
w wydatkach ogółem bud etu pa stwa, systematycznie zwi kszał si (w 1995 r. 1,45%, w 1996 r. - 1,90 %, w 1997 r. - 2,23 %).
Równie relacja dotacji bud etowych do nakładów ogółem zwi kszyła si
z 55,9% w 1996 r. do 61,9 % w 1997 r.
Jednocze nie zwi kszono udział rodków własnych inwestorów i z bud etów
gmin w nakładach ogółem z 7,56 % w 1996 r. do 9,92 % w 1997 r., a udział rodków
pochodz cych od współinwestorów i z innych ródeł w nakładach ogółem zmniejszył
si z 15,16 % w 1996 r. do 13,15 % w 1997 r.
W 1997 r. rozpocz to finansowanie 22 nowych inwestycji centralnych o warto ci
kosztorysowej 3.371,5 mln zł oraz wznowiono finansowanie 16 inwestycji o warto ci
kosztorysowej 1.011,0 mln zł. Ł czna warto

kosztorysowa tych inwestycji

w kwocie 4.382,5 mln zł stanowiła 13,3 % warto ci wszystkich inwestycji. Na
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inwestycje te przyznano dotacje bud etowe na 1997 r. w wysoko ci 217,6 mln zł,
które stanowiły 7,7 % dotacji na wszystkie 188 inwestycji.
Ponadto w wykazie inwestycji centralnych na 1997 r. uj to do dalszego
finansowania rodkami bud etowymi 7 inwestycji nie zako czonych w 1996 r.
o warto ci kosztorysowej 679,7 mln zł, na które przyznano dotacje bud etowe do
poniesienia w wysoko ci 58,1 mln zł, tj. 2,04 % dotacji przyznanych w 1997 r. na 188
inwestycji.
Z analizy realizacji ww. 7 inwestycji wynikało, e podstawow przyczyn
niezako czenia ich realizacji w 1996 r. był brak rodków finansowych. Spowodowane
to było nieprzestrzeganiem przez dysponentów poszczególnych cz ci bud etu
postanowie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo bud etowe, który stanowi, e wysoko
wydatków na finansowanie inwestycji powinna by w projekcie bud etu okre lona na
poziomie zapewniaj cym terminowe wykonanie inwestycji. W praktyce wysoko
rodków finansowych planowana była przez dysponentów w wielko ciach nie
wystarczaj cych do zako czenia inwestycji, co spowodowało konieczno
przesuni cia planowanych terminów zako czenia inwestycji.
Z analizy rodzajowej wynika, e w 1997 r. rodki bud etowe przeznaczone na
inwestycje centralne skoncentrowane były na realizacji przedsi wzi

w3

podstawowych grupach, a mianowicie: obiektach słu by zdrowia, zadaniach
zwi zanych z ochron

rodowiska i gospodark wodn oraz obiektach

usprawniaj cych transport drogowy, kolejowy i morski. Na realizacj tych obiektów
(stanowi cych 85,1 % wszystkich inwestycji centralnych planowanych do realizacji
w 1997 r.) przewidziano w ustawie bud etowej wydatkowanie 87,6 % rodków
bud etowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji centralnych.
Ustaw bud etow na rok 1997 przewidziano realizacj w 1997 r. budowy
71 placówek słu by zdrowia, w tym 68 szpitali: 8 szpitali klinicznych, 17 szpitali
wojewódzkich, 10 szpitali specjalistycznych i 33 szpitale rejonowe i miejskie.
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Nakłady na finansowanie budowy placówek słu by zdrowia w wysoko ci
1.123.458 tys. zł stanowiły 24,5% nakładów ogółem na inwestycje centralne.
Głównym ródłem ich finansowania była dotacja bud etowa w kwocie
1.113.608 tys. zł (99,1 %), która stanowiła 39,2% ogólnej sumy dotacji. Po oddaniu
do u ytku budowanych obiektów ma nast pi przyrost liczby łó ek szpitalnych
o 28.375, co wobec istniej cej obecnie bazy (211.939 łó ek) stanowiłoby wzrost
o 13,4%.
W sferze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej przewidywano realizacj
44 obiektów, w tym 21 oczyszczalni cieków o przepustowo ci 1.684.778 m3/d,
z czego 5 oczyszczalni o przepustowo ci powy ej 120 tys. m3/d. Nakłady na
inwestycje ochrony rodowiska i gospodarki wodnej wynosz ce 841.917 tys. zł
stanowiły 18,3% nakładów na inwestycje centralne. Dotacja do tej grupy obiektów
w ł cznej kwocie 485.167 tys. zł (57,6%) stanowiła 17,1% ogólnej sumy dotacji. Przy
aktualnej ilo ci cieków wymagaj cych oczyszczenia 2.913.800.000 m3 realizacja
powy szej ilo ci oczyszczalni pozwoliłaby zmniejszy ilo

cieków wymagaj cych

oczyszczania o 21,1 %, a w 1997 r. o 4,6 %.
Trzeci znacz c grup inwestycji przewidzianych do realizacji przy udziale
dotacji były obiekty i roboty zwi zane z transportem drogowym, kolejowym i
morskim W 1997 r. realizowano 45 takich inwestycji, w tym 10 mostów o ł cznej
długo ci 4.611,5 m, 1 estakad drogow o długo ci 135 m, 3 przej cia graniczne oraz
9 inwestycji kolejowych dot. modernizacji 1893 km linii kolejowych. Nakłady na t
grup inwestycji wynosz ce 1.848.592 tys. zł stanowiły 40,2% nakładów na
inwestycje centralne. Finansowano je m.in. ze rodków bud etowych w kwocie
889.295 tys. zł (48,1%), która stanowiła 31,3% ogólnej sumy dotacji.
Do przekazania do u ytku przewidywano w 1997 r. 31 inwestycji o ł cznej
warto ci kosztorysowej 4.080,1 mln zł, co stanowiło 12,3 % w stosunku do ogólnej
warto ci kosztorysowej wszystkich 188 inwestycji. W 1997 r. zako czono
finansowanie z udziałem dotacji bud etowych 25 inwestycji o warto ci kosztorysowej
1.329,5 mln zł (tj. 4,0 %), a dla 5 inwestycji o warto ci kosztorysowej 449,8 mln zł
(tj. 1,36 %) wydłu ono terminy realizacji i kontynuuje si ich finansowanie jako
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inwestycji centralnych, przewiduj c dotacje bud etowe do poniesienia po 1997 r.
w wysoko ci ogółem 108,9 mln zł, tj. blisko 24,9 % ł cznej wysoko ci dotacji
bud etowych, zaplanowanych od pocz tku ich realizacji.
Dla 2 z tych inwestycji zmieniono terminy zako czenia na 1998 r.:
- budowa obwodnicy Tarnowa w ci gu drogi E-40,
- modernizacja nawierzchni lotniskowych Kraków-Balice,
a dla 3 ustalono nowe terminy zako czenia, tj.:
- roboty zabezpieczaj ce na stopniu wodnym Dwory na rzece Wi le, woj. bielskie 1999 r.,
- Górno l skie Centrum Onkologii - 1999 r.,
- budowa Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu - 2000 r.
Ponadto w 1997 r. planowano zako czy budow elektrowni 4 x 360 MW
w Opolu, której finansowanie w 1997 r. przewidziane było wył cznie ze rodków
pochodz cych z por czonego kredytu bankowego w wysoko ci 287.489 tys. zł.
W ustawie bud etowej na 1998 r. przewidziano jej zako czenie w 1998 r.
W trakcie 1997 r. na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo bud etowe
Minister Finansów dokonał zwi kszenia wydatków na dofinansowanie zada
realizowanych w ramach inwestycji centralnych o kwot 87.790 tys. zł. Oprócz tego
na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo bud etowe przeniósł wydatki z cz ci 35 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w kwocie 8.718 tys. zł do cz ci 85/09 województwo bydgoskie i do cz ci 85/45 - województwo łom y skie. Ponadto na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu
szczególnych rozwi za w zwi zku z likwidacj skutków powodzi, która miała
miejsce w lipcu 1997 r52., Minister Finansów wyraził zgod na zmian wykorzystania
rodków w kwocie 53.290 tys. zł, przeznaczonych uprzednio na finansowanie
inwestycji centralnych. Poza tym wydatki na inwestycje centralne zostały w 1997 r.
zwi kszone o 7.821 tys. zł w ramach bud etów dysponentów głównych.
W efekcie tych zmian - dotacja bud etowa w 1997 r. do zada realizowanych
w ramach inwestycji centralnych w bud ecie po zmianach wyniosła 2.886.030 tys. zł,
w tym:
- na inwestycje centralne pa stwowych jednostek i zakładów bud etowych,
pa stwowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych 2.683.568 tys. zł, (wzrost o 1,9% w stosunku do planu wg ustawy bud etowej),
52
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- na inwestycje centralne finansowane z dotacji celowych na zadania własne gmin 202.462 tys. zł (zmniejszenie wydatków o 0,3% w stosunku do zało onego planu)
Dotacja bud etowa na zadania realizowane w ramach inwestycji centralnych
w kwocie 2.886.030 tys. zł, była wy sza od planowanej (po zmianach) i wykonanej
w 1996 r. dotacji o 28,9% (wykonanie 1996r. - 2.238.334 tys. zł).
Z bud etu pa stwa w 1997 r. dofinansowano 160 zada

realizowanych

w ramach inwestycji centralnych pa stwowych jednostek i zakładów bud etowych
w kwocie 2.676.500 tys. zł oraz 24 zadania realizowane z dotacji celowych na zadania
własne gmin w kwocie 202.462 tys. zł. Ł cznie wydatkowano kwot 2.878.962 tys. zł,
co stanowiło 99,8% planowanych (w bud ecie po zmianach) wydatków.
W zał czniku nr 6 do ustawy bud etowej na rok 1997 nie zaplanowano dotacji
z bud etu pa stwa dla dwóch inwestycji centralnych, tj.:
- realizowanej w resorcie Ministra Gospodarki budowy Elektrowni Opole
(4x360MW) - kontynuacja budowy,
- realizowanej przez Wojewódzkie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
budowy Elektrociepłowni w Głogowie.
W 1997 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej zrezygnował z dotacji
bud etowej na realizacj

dwóch zada

prowadzonych przez Centraln

Dyrekcj

Okr gowej Kolei Pa stwowej, tj.:
- budowy budynku 3 torowej hali całodobowej Warszawa Grochów,
- modernizacji linii kolejowej E20 Warszawa Terespol odcinek Warszawa - Mi sk
Mazowiecki.
Na ni sze wykonanie dotacji do inwestycji centralnych ni przewidywał bud et
po zmianach wpłyn ło przekazanie przez Ministra Gospodarki dotacji bud etowej do
zadania realizowanego przez Nadwi la sk

Spółk

W glow

S.A. pn. „budowa

centralnego zakładu wzbogacenia i odsiarczenia miałów energetycznych dla kopal
Nadwi la skiej Spółki W glowej S.A. wraz z zagospodarowaniem odpadów”
w wysoko ci 7.200 tys. zł, tj. 51,1% wielko ci zało onej w planie (14.100 tys. zł) na
1997 r.
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Przebieg finansowania inwestycji centralnych w 1997 r. był nast puj cy:
a) - na rachunki finansowania 160 inwestycji centralnych pa stwowych jednostek
i zakładów bud etowych, pa stwowych jednostek organizacyjnych oraz
podmiotów gospodarczych przekazano ogółem 3.371.837 tys. zł, w tym dotacje
z bud etu 2.676.500 tys. zł, tj. 79,4% ogólnej kwoty przekazanych rodków
(w 1996r. - 83,9%),
- poniesiono wydatki w kwocie 3.224.242 tys. zł, w tym na roboty budowlanomonta owe 2.005.994 tys. zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 1997 r.) na rachunkach
finansowania inwestycji pozostały rodki w kwocie 311.075 tys. zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 1997 r.) stan zobowi za
wynosił 199.092 tys. zł
b) - na rachunki 24 inwestycji centralnych b d cych zadaniami własnymi gmin
przekazano ł cznie rodki w wysoko ci 565.694 tys. zł, w tym dotacje z bud etu
gmin 335.824 tys. zł oraz dotacje z bud etu pa stwa 202.462 tys. zł. Udział
dotacji z bud etu pa stwa w ogólnej kwocie wynosił 35,8% (w 1996r. - 36,9 %),
- poniesiono wydatki w kwocie 555.082 tys. zł, w tym na roboty budowlanomonta owe 353.361 tys. zł
- na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 1997r.) na rachunku
finansowania inwestycji pozostały rodki w kwocie 53.059 tys. zł,
- stan zobowi za na 31 grudnia 1997r. wynosił 45.939 tys. zł
Według stanu na 31 grudnia 1997 r. na rachunki finansowania inwestycji
o warto ci kosztorysowej powy ej 1 mln zł wpłyn ły w 1997 r. rodki w ł cznej
kwocie 6.230.055 tys. zł, w tym z bud etu pa stwa 3.733.668 tys. zł, (tj. 60% ogólnej
kwoty

wpływów).

Na

tych

rachunkach

inwestycyjnych

pozostała

kwota

682.407 tys. zł, stan zobowi za na koniec roku wynosił 352.727 tys. zł i w stosunku
do stanu na pocz tek roku wzrósł o 42,6%.
Rozliczenie
w poni szej tabeli:

rodków

na

rachunkach

inwestycyjnych

przedstawiono
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(w tys. zł)
Kształtowanie si
Wyszczególnienie

Gminne

jednostki

rodków na rachunku inwestycyjnym

Zobowi zania

stan rodków na

wpływy

w tym rodki

stan rodków na

na pocz tek

na koniec

pocz tek

rodków

z bud etu

koniec 1997 r.

1997 r.

1977 r.

1997 r.

w 1997 r.

pa stwa

i

zakłady bud etowe

184.850

2.485.474

617.530

228.231

97.600

123.195

175.378

2.142.986

1.910.721

247.442

85.792

147.000

151.736

1.601.595

1.205.417

206.734

63.905

82.532

511.964

6.230.055

3.733.668

682.407

247.297

352.727

Pa stwowe jednostki i
zakłady

bud etowe

(dotacje

z

bud etów

wojewodów)
Jednostki

bud etowe

(dotacje z urz dów
centralnych)
ogółem

Na 188 inwestycji centralnych przewidzianych ustaw bud etow na rok 1997,
kontrol obj to 27 inwestycji o warto ci kosztorysowej 4.931.478 tys. zł, tj. 14,9%
warto ci wszystkich 188 inwestycji. Były to 4 oczyszczalnie cieków, 4 inwestycje
z zakresu gospodarki wodnej, 3 inwestycje komunikacyjne, 12 obiektów słu by
zdrowia, 2 obiekty kulturalno-o wiatowe, 1 obiekt przemysłowy, 1 obiekt
administracji pa stwowej. Spo ród tych inwestycji okres realizacji jednej z nich
przewidziano poni ej 5 lat, natomiast dla 5 inwestycji od 5 do 10 lat, dla 8 od 10 do
15 lat, a dla 13 ponad 15 lat.
Najdłu ej realizowane b d nast puj ce inwestycje:
- budowa Opery „NOVA” w Bydgoszczy w okresie 28 lat (1973 - 2000),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszy skiego
w Lublinie w okresie 24 lat (1975 - 1998),
- Szpital Wojewódzki w Siedlcach w okresie 23 lat (1976 - 1998),
- budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Przemy lu w okresie 23 lat (1976 - 1998),
- Szpital Miejski w Chrzanowie w okresie 21 lat (1978 - 1998).
Z analizy wybranych do kontroli zada wynika, e:
- z 27 zada inwestycyjnych dofinansowywanych z bud etu pa stwa 6 zada zostało
umieszczonych w wykazie inwestycji centralnych po raz pierwszy w 1997r.;
- okres realizacji inwestycji został dla 8 zada inwestycyjnych przedłu ony od 1 roku
do 3 lat, w tym m.in.: zadania inwestycyjne pn. „budowa zbiornika wodnego Wióry
na

rzece

wi linie

woj.

kieleckie”,

„budowa

Wojewódzkiego

Szpitala
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Specjalistycznego

w

Cz stochowie”

o

1

rok,

zadania

pn. ”przebudowa

i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum
Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” oraz budowa
Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach o 2 lata, a zadanie inwestycyjne
pn. ”rozbudowa przeprawy mostowej przez rzek Regalic w Szczecinie w ci gu
drogi krajowej nr 116” o 3 lata,
- w 16 zadaniach inwestycyjnych przedstawiono w 1997r. wy sz

warto

kosztorysow w porównaniu do 1996r. od 4,0% do 314,0% i tak dla zadania
Zakłady Metalowe „Mesko” w Skar ysku Kamiennej warto

kosztorysowa

wzrosła o 4%, natomiast dla zadania modernizacja linii kolejowej E65 Grodzisk Zawiercie warto

kosztorysowa wzrosła o 314,0%,

- w 3 zadaniach inwestycyjnych przedstawiono w 1997 r. ni sz

warto

kosztorysow , tj. dla zadania pn. „ luza Czersko Polskie na rzece Brdzie
w Bydgoszczy” warto

kosztorysow obni ono o 30% w stosunku do roku 1996,

dla zadania pn. ”budowa szpitala w Radomiu Józefowie” o 9%, dla zadania pn.
„budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Przemy lu” o 15%,
- w 2 zadaniach nie dokonano w 1997r. zmiany warto ci kosztorysowej w stosunku
do przyj tej w 1996r., tj. dla zadania pn. „przebudowa i modernizacja Szpitala po
byłych Jednostkach Armii Radzieckiej - na Centrum Rehabilitacji z oddziałami
Szpitala Rejonowego w Białogardzie”, zadania pn. „rozbudowa Ksi nicy
Pomorskiej w Szczecinie”.
Poza tym w 1997 r. w porównaniu do 1996 r. zmienił si zakres rzeczowy
i warto

kosztorysowa inwestycji, a mianowicie:

- dla zadania pn. „modernizacja linii kolejowej E65 Grodzisk - Zawiercie” w 1996 r.,
w zał czniku nr 6 do ustawy bud etowej, w kolumnie oznaczonej „przyrost
zdolno ci produkcyjnej, nazwa wyrobu (usługi) wielko ” wpisano „linia kolejowa
- 340 km o okresie realizacji 1995-2000 r. i warto ci kosztorysowej
178.672 tys. zł”, natomiast w 1997 r. „wymiana nawierzchni 256 km o warto ci
kosztorysowej 739.688 tys. zł w okresie realizacji 1995-2000 r.”,
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- dla zadania „Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju” w kolumnie
oznaczonej „przyrost zdolno ci produkcyjnej...” w 1996r. zapisano, e planowano
zadanie o 232 łó kach i warto ci kosztorysowej 62.415 tys. zł, w 1997r. wykazano
zadanie o 187 łó kach i warto ci kosztorysowej 144.949 tys. zł,
- dla

zadania

„Centrum

Kliniczne

Akademii

Medycznej

we

Wrocławiu”

w wymienionej wy ej kolumnie zapisano w 1996r. - 316 łó ek, warto
kosztorysowa 99.800 tys. zł, w 1997 r. 640 łó ek, warto

kosztorysowa

146.600 tys. zł
- dla zadania

„budowa Opery „NOVA” w Bydgoszczy” w 1996 r. okre lono

kubatur budynku na 120.000 m3 i warto

kosztorysowa 52.553 tys. zł, w 1997 r. -

kubatur budynku okre lono na 118.400 m3, warto

kosztorysow - 58.997 tys. zł,

- dla zadania pn. „budowa Szpitala Miejskiego w Chrzanowie” w 1996 r. podano
liczb łó ek 641 szt., zadanie o warto ci kosztorysowej 42.042 tys. zł, w 1997 r.
522 łó ka, a warto

kosztorysowa 74.243 tys. zł,

- dla zadania „budowa Szpitala w Radomiu Józefowie” w 1996 r. zapisano
1.000 łó ek, zadanie o warto ci kosztorysowej 174.571 tys. zł, w 1997 r. 700 łó ek,
warto

kosztorysowa 159.219 tys. zł,

- dla zadania „budowa Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach” w 1996 r. podano
w wykazie 659 łó ek, warto
warto

kosztorysowa 51.760 tys. zł, w 1997 r. - 652 łó ka,

kosztorysowa 69.484 tys. zł.

Do 3 wniosków o uj cie inwestycji w projekcie bud etu pa stwa i przyznaniu
dotacji bud etowej nie zał czono cz ci opisowej, w której nale ało przedstawi
uzasadnienie celowo ci inwestycji oraz potrzeby jej finansowania z udziałem rodków
bud etowych. Dotyczyło to:
- przebudowy i modernizacji Szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej - na
Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie,
- rozbudowy i modernizacji Szpitala Rejonowego w Mielcu,
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- budowy Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Przekazywanie rodków na finansowanie inwestycji w 1997r. nie zawsze
dokonywane było zgodnie z upływem czasu, a mianowicie w 10 przypadkach na 27
zada

inwestycyjnych obj tych kontrol od 20% do 80% wielko ci

planowanej

dotacji bud etowej przekazano w grudniu 1997 r., tj.:
- dla zadania pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała
Wyszy skiego w Lublinie” w okresie od stycznia do listopada przekazano 15,2%
planowanej dotacji bud etowej w kwocie 10.000 tys. zł, pozostał

dotacj

przekazano w grudniu 1997 r.;
- dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych jednostkach Armii
Radzieckiej w Białogardzie” planowan dotacj w kwocie 1.110 tys. zł zwi kszono
do kwoty 3.710 tys. zł. rodki przekazane od wrze nia 1997 r. do listopada 1997 r.
stanowiły 15,7% dotacji w bud ecie po zmianach; pozostał kwot przekazano
w grudniu 1997 r.;
- dla zadania pn.”Górno l skie Centrum Onkologiczne w Gliwicach” zaplanowan
dotacj bud etow w kwocie 4.000 tys. zł, zwi kszono do kwoty 24.000 tys. zł,
40%

rodków przekazano do listopada 1997r., pozostałe w grudniu 1997 r.

(przekazywanie rodków rozpocz to w czerwcu 1997 r.),
- dla zadania pn.”Rozbudowa Ksi nicy Pomorskiej w Szczecinie” z zaplanowanej
dotacji w kwocie 17.750 tys. zł do listopada 1997r. przekazano 56,7%, pozostał
cz

w grudniu 1997r., tj. kwot 7.678 tys. zł;

- dla zadania pn.”Budowa Szpitala w Radomiu Józefowie” dotacja w kwocie
59.330 tys. zł przekazana do grudnia 1997 r. stanowiła 59,2% wielko ci
planowanej, pozostała kwota 24.230 tys. zł przekazana została w grudniu 1997 r.,
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- dla zadania pn.”Budowa miejskiej oczyszczalni cieków dla miasta Tarnobrzega
Osiedla Zakrzew” w miesi cu grudniu 1997r. przekazano ok. 33% planowanej
dotacji w kwocie 9.000 tys. zł.
Stwierdzone nieprawidłowo ci, w wyniku przeprowadzenia kontroli 27
inwestycji centralnych, polegały głównie na:
1. Na realizacj 27 skontrolowanych inwestycji, tj. 14,4% uj tych w ustawie
bud etowej na 1997 r., zaplanowano nakłady na 1997 r. w wysoko ci 820,9 mln
zł, w tym z bud etu 494,0 mln zł. Plan ten wykonano w kwocie 777,2 mln zł, co
stanowiło 94,7%. Poni ej planu wykonano roboty na 13 inwestycjach. Na
poszczególnych inwestycjach wykonanie planu nakładów kształtowało si
w granicach od 19,1% do 287,0%.
2. W 3 przypadkach inwestorzy, w okresie planowania nakładów na 1997 r., nie
posiadali zało e techniczno-ekonomicznych realizowanych inwestycji
centralnych, a tym samym kompletnej dokumentacji inwestycji, która powinna
zawiera w szczególno ci uzasadnienie celowo ci inwestycji, dane o kosztach,
efektach i planowanym okresie realizacji oraz ocen ekonomicznej efektywno ci
inwestycji. Mimo braku dokumentacji, inwestycje uj to w wykazie inwestycji
centralnych do finansowania rodkami bud etowymi, nara aj c Skarb Pa stwa
na ponoszenie niekontrolowanych wydatków, co było działaniem nielegalnym,
niecelowym i niegospodarnym. Na inwestycje te przyznano, od pocz tku
realizacji do ko ca 1997 r., dotacje bud etowe w ł cznej kwocie 391,7 mln zł,
tj. 29,9% dotacji przyznanych w tym czasie na 27 inwestycji.
3. Stwierdzono 9 przypadków braku wła ciwego przygotowania inwestorów do
prawidłowej realizacji inwestycji. W wyniku cz stych zmian zakresów
rzeczowych, wykonywania robót dodatkowych oraz braku ostatecznych
programów realizacyjnych dezaktualizacji uległy zało enia technicznoekonomiczne - stanowi ce cz

dokumentacji inwestycji - a w tym dotycz ce

całkowitej warto ci kosztorysowej oraz terminu zako czenia realizacji. Warto
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kosztorysowa 9 inwestycji nie posiadaj cych, w okresie planowania nakładów
inwestycyjnych na 1997 r., aktualnych zało e techniczno-ekonomicznych
wynosiła 768,8 mln zł i stanowiła 15,6% warto ci kosztorysowej 27
skontrolowanych inwestycji. Brak dokumentów umo liwiaj cych prawidłowe
okre lanie nakładów, niezb dnych na realizacj inwestycji w poszczególnych
latach, wynikał w wi kszo ci przypadków z braku ostatecznych programów
u ytkowych i stanowił naruszenie § 24 ust. 6 zarz dzenia Ministra Finansów
z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu bud etu pa stwa na rok 1997
(niepublikowane). Post powanie to nale y oceni jako niezgodne z prawem
i nierzetelne.
4. Na budowie oczyszczalni cieków w Sieradzu stwierdzono, e zaprojektowane
parametry techniczne i technologiczne obiektów, okre laj ce zdolno

usługow

realizowanych oczyszczalni cieków, przewy szały rzeczywiste potrzeby o 1/3, co
spowodowało nieuzasadnione i niegospodarne wydatkowanie cz ci rodków na
zb dne roboty budowlane, zakupy maszyn i urz dze oraz zmiany dokumentacji.
5. Inwestorzy 16 inwestycji nieprawidłowo i nierzetelnie opracowali wnioski
o dotacje bud etowe na 1997 r., w tym w 10 przypadkach zani aj c warto ci
kosztorysowe. Wyniki kontroli wykazały, e warto ci te były faktycznie wy sze
od 34,3% do 218,2%, w porównaniu do wynikaj cych z wniosków. Wynikało to
z braku dokumentacji kosztorysowej (4 przypadki) i z nieprzeliczenia lub
bł dnego przeliczenia warto ci kosztorysowych - w niektórych przypadkach
okre lonych szacunkowo - wbrew postanowieniom § 24 ust. 6 cyt. zarz dzenia
Ministra Finansów.
6. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, e w 4 przypadkach inwestorzy
finansowali ze rodków inwestycyjnych nakłady nie zwi zane z realizacj
inwestycji centralnych finansuj c bie c działalno

inwestorów. M.in. w 1997 r.

sfinansowano za kwot 226,9 tys. zł (2,3% otrzymanej dotacji bud etowej)
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bie c działalno

Opery „NOVA” w Bydgoszczy. Ł cznie wydatkowano na cele

nie zwi zane z realizacj inwestycji kwot 1,3 mln zł. Stanowiło to naruszenie art.
27 ust. 2a Prawa bud etowego oraz dyscypliny bud etowej, okre lonej w art. 57
ust. 1 pkt 5 Prawa bud etowego.
7. Stwierdzono przypadki niegospodarnego i nieracjonalnego wydatkowania
rodków inwestycyjnych. Dokonywano wymiany okien w realizowanych
obiektach, w tym ju w oddanych do u ytku. Decyzje te uznano za bł dne, gdy
wi kszo

usterek mo na było usun

bez wymiany okien. Dokonywano równie

- kosztem wydatków na roboty budowlane - wyprzedzaj cych zakupów maszyn i
urz dze , które pó niej blisko rok były składowane w magazynach inwestorskich.
Zawierano umowy lub rozliczano wykonane roboty zawy aj c wynagrodzenie
wykonawców, w stosunku do kosztów faktycznie przez nich poniesionych. Na 5
inwestycjach wydatkowano nadmiernie, z powy szych przyczyn, kwot 2,2 mln
zł, która stanowiła 2,4% dotacji bud etowych przyznanych na te inwestycje.
8. W wyniku kontroli stwierdzono, e w 3 przypadkach inwestorzy przekazywali
kwoty na zaliczki lub przedpłaty na roboty budowlane oraz na zakupy maszyn
i urz dze bez ograniczania si do sytuacji koniecznych, tj. wynikaj cych
z warunków stawianych przez jedynych producentów i wykonawców
specjalistycznych usług, tak krajowych jak i zagranicznych, a w tym dostaw
specjalistycznej aparatury i sprz tu. Udzielaj c od 151,0 tys. zł do 721,9 tys. zł
zaliczek i przedpłat faktycznie finansowano działalno

firm zatrudnionych przy

realizacji inwestycji centralnych. Stwierdzono równie 1 przypadek nie
rozliczenia zaliczki w kwocie 72,6 tys. zł, udzielonej w 1991 r. W wietle art. 42
ust. 1, pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe nie było to dokonywanie wydatków
bud etowych w sposób celowy. Ł cznie wydatkowano w 1997 r., na tych
inwestycjach, na zaliczki i przedpłaty 6,4 mln zł, co stanowiło 6,7% przyznanych
na te inwestycje dotacji bud etowych na 1997 r.
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9. Na 7 skontrolowanych inwestycjach stwierdzono, e przy zlecaniu robót oraz
dostaw maszyn i urz dze nie przestrzegano postanowie wynikaj cych z ustawy
o zamówieniach publicznych. Dzielono zamówienia na cz ci i zlecano roboty
dodatkowe wbrew przepisom art. 3 ust. 2 i art. 71 ust. 1, pkt 1 ustawy oraz bez
zastosowania procedur wynikaj cych z ustawy o zamówieniach publicznych,
z naruszeniem przepisów art. 3 i 4 tej ustawy. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy - Prawo bud etowe stanowiło to naruszenie dyscypliny bud etowej.
10. Wyniki kontroli wykazały, e z powodu braku prawidłowego planowania
zamierze inwestycyjnych lub złej pracy słu b inwestycyjnych, inwestorzy nie
posiadali kompletnej dokumentacji technicznej w stosunku do post pu robót. Nie
opracowywano lub nie aktualizowano harmonogramów robót i dostaw
inwestorskich. Powodowało to zahamowanie tempa robót i wydłu anie terminów
realizacyjnych oraz jednocze nie podnosiło całkowit warto

kosztorysow

inwestycji. Stwierdzono 8 takich przypadków.
11. Na 27 skontrolowanych inwestycji w 13 przypadkach terminy zako czenia
budowy zmieniano wi cej ni 2 krotnie, w tym na 3 inwestycjach 4 krotnie, a na
9 ponad 5 krotnie. W 1 przypadku terminy te zmieniano a 9 krotnie. Dotyczyło
to budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Cz stochowie. Na 15
inwestycjach ich realizacja wydłu y si ponad 2 razy, w tym na 4 ponad 3 razy,
a na 7 ponad 4 razy. Realizacja 1 inwestycji wydłu y si blisko 7 krotnie.
Np. budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Przemy lu b dzie realizowana 279 mcy zamiast 39 m-cy.
12. Z ustale kontroli wynikało, e nadzór inwestorski nad realizacj robót nie był
prowadzony w sposób nale yty. Stwierdzono 5 przypadków nierzetelnego
dokonywania przez inspektorów nadzoru wpisów do dziennika budowy co do
prawidłowo ci prowadzonego procesu inwestycyjnego, a w tym odbiorów robót
ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych. Nieprawidłowo sporz dzano protokoły
odbioru robót, w tym dopuszczaj c do odebrania robót z wadami i niedoróbkami.
Stwierdzono jeden przypadek oddania do u ytku zako czonego obiektu
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niezgodnie z postanowieniami art. 55 Prawa budowlanego53, tzn. bez
wymaganego uzyskania pozwolenia na u ytkowanie obiektu budowlanego.
Działalno

słu b inwestorskich nale y oceni jako nierzeteln .

13. Wyniki kontroli wykazały, e w 2 przypadkach realizowano roboty nie posiadaj c
stosownych pozwole na budow niektórych obiektów, wbrew przepisom art. 28
Prawa budowlanego.
14. Na 27 skontrolowanych inwestycji dla 3 z nich wyznaczono termin zako czenia
w 1997 r. Z powodu braku wystarczaj cych rodków finansowych inwestycje te
nie zostały zako czone. Dla jednej inwestycji wydłu ono termin zako czenia,
a pozostałe dwie ko czone s poza wykazem inwestycji centralnych - ze rodków
własnych inwestorów.
15. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, e przy realizacji 27
skontrolowanych inwestycji centralnych wydatkowano z naruszeniem prawa
i obowi zuj cych procedur rodki bud etowe o ł cznej warto ci 30,6 mln zł,
w tym uszczuplenia bud etu pa stwa wyniosły 4,8 mln zł. W czasie kontroli
i po jej zako czeniu NIK podj ła działania w celu odzyskania rodków
bud etowych w ł cznej kwocie 1,0 mln zł, z czego dotychczas odzyskano
50,6 tys. zł.
Najwy sza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizacj bud etu w zakresie
finansowania i realizacji inwestycji centralnych, uj tych w zał czniku nr 6 do ustawy
bud etowej na 1997 r.
Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały, e w stosunku do kontroli
przeprowadzonych w 1996 r. nie nast piła poprawa w sposobie realizacji inwestycji
centralnych.
Główn nieprawidłowo ci , której konsekwencj było dopuszczenie do
nadmiernego rozszerzenia frontu inwestycyjnego w stosunku do mo liwo ci jego
racjonalnego sfinansowania, było nieprzestrzeganie przez dysponentów rodków
53
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bud etowych wszystkich szczebli, art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo bud etowe, który
stanowi, e wysoko

wydatków na finansowanie inwestycji powinna by okre lona

w projekcie bud etu na poziomie zapewniaj cym terminowe wykonanie inwestycji.
Brak było wła ciwego nadzoru dysponentów rodków bud etowych nad
prawidłowym przygotowaniem inwestycji do realizacji i prawidłowym planowaniem
nakładów inwestycyjnych, a tak e brak było nale ytej kontroli nad wydatkami
inwestycyjnymi. W trakcie realizacji inwestycji miały miejsce ci głe zmiany zakresu
rzeczowego.
Powoduje to nisk efektywno

inwestycji centralnych i ich przewlekł

realizacj .
Dotychczasowy system planowania i finansowania tych inwestycji nie
sprawdza si i wymaga gł bokiej reformy.

2.7. Dotacja dla jednostek niepa stwowych na zadania pa stwowe
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dotacje dla jednostek
niepa stwowych na realizacj przez te jednostki zada

pa stwowych bie cych i

inwestycyjnych w wysoko ci 546.619 tys. zł. W bud ecie po zmianach kwota dotacji
dla jednostek niepa stwowych realizuj cych zadania pa stwowe wyniosła 597.415
tys. zł, co stanowiło 109,3% planu według ustawy bud etowej.
Zrealizowane wydatki w wysoko ci 596.964 tys. zł stanowiły 99,9% bud etu po
zmianach i 137,5% wykonania w 1996 r. Stanowiło to 0,5% wydatków bud etu
pa stwa, a w 1996 r. - 0,4%.

Realizacj

wydatków

bud etu

pa stwa

na

dotacje

dla

jednostek

niepa stwowych w poszczególnych cz ciach bud etu pa stwa prezentuj

dane

zawarte w poni szej tabeli:
(w tys zł)
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1997 r.
Cz

Wyszczególnienie

1

2
Ogółem, w tym:

05

Wyko-

Wyko-

Wg

Bud et

Wyko-

nanie

nanie*/

ustawy

po

nanie

1996 r.

1996 r.

bud e-

zmia-

w cenach

towej

nach

1997 r.

4

5

3

6

434.274 546.619 597.415 596.964

7

%
6:3

6:4

6:5

6:7

8

9

10

11

498.981 137,5 109,2

99,9 119,6

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów

100

150

150

150

1.247

3.476

700

700

i Polityki Socjalnej

10.975

11.479

12.959

12.938

12.610 117,9 112,7

99,8 102,6

11

Kancelaria Senatu

10.999

20.000

18.700

18.440

12.638 167,7

98,6 145,9

13

Ministerstwo
-

-

30.000

30.000

-

-

-

100.0

-

-

-

100.0

-

08

Ministerstwo Finansów

09

Ministerstwo Pracy

Gospodarki
17

1.433

56,1

20,1 100,0

92,2

48,8

Ministerstwo Skarbu
Pa stwa

19

115 150,0 100,0 100,0 130,4

-

-

2.776

2.776

-

2.900

4.008

3.807

3.807

3.332 131,3

500

500

Ministerstwo Rolnictwa
Rolnictwa i Gospodarki
ywno ciowej

27

Komitet Integracji
Europejskiej

30

-

-

-

-

-

100,0

-

Ministerstwo Obrony
Narodowej

31

95,0 100,0 114,3

5.763

8.314

7.469

7.464

6.622 129,5

89,8

99,9 112,7

10.200

10.100

12.748

12.748

11.720 125,0 126,2 100.0 108,8

48.144

38.843

40.365

40.365

55.317

27.448

40.062

31.843

31.817

31.538 115,9

79,4

37.892

41.478

41.342

41.342

43.538 109,1

99,7 100,0

95,0

-

759

1.259

1.259

-

-

165,9 100,0

-

-

3.500

3.500

3.500

-

-

100,0 100,0

-

Ministerstwo Spraw
Wewn trznych
i Administracji

33

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

34

99,9 100,9

Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej

37

73,0

Ministerstwo Kultury
i Sztuki

35

83,8 103,9 100,0

Urz d Ochrony
Konkurencji
Konsumentów

39

Komenda Główna
Policji

131
42

Urz d do Spraw
Kombatantów i Osób
3.094

Represjonowanych
45

5.092

5.090

3.555 164,5

99,0 100,0 143,2

Urz d Kultury
Fizycznej i Turystyki

85

5.142

97.325 127.184 127.441 127.438

111.826 130,9 100,2 100,0 114,0

Bud ety
Wojewodów ogółem

177.046 232.124 256.764 256.630

203.426 145,0 110,6

99,9 126,2

* W 1996 r. dotacje dla jednostek niepa stwowych nie obejmowały wydatków inwestycyjnych
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Najwy sze wydatki na dotacje dla jednostek niepa stwowych realizuj cych
zadania pa stwowe wyst piły w cz ci 45 - Urz d Kultury Fizycznej i Turystyki 127.438 tys. zł, w cz ci 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 41.342 tys. zł, w cz ci 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej - 40.365 tys. zł,
i w cz ci 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki - 31.817 tys. zł.
Wydatki na dotacje dla jednostek niepa stwowych w cz ci 45 - Urz d Kultury
Fizycznej i Sportu i w cz ci 11 - Kancelaria Senatu wyniosły odpowiednio
127.438 tys. zł oraz 18.440 tys. zł, co stanowiło 41,7% i 32,7% wydatków ogółem
zrealizowanych w tych cz ciach bud etowych.
W bud etach wojewodów na dotacje dla jednostek niepa stwowych
wydatkowano ogółem kwot 256.630 tys. zł, tj. 145,0% wykonania w 1996 r.
Realizacj

wydatków

na

dotacje

dla

jednostek

w poszczególnych działach klasyfikacji bud etowej prezentuj

niepa stwowych
dane zawarte

w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
1997r.

Wyko-

WykoDzia

Wyszczególnienie

ł

%

nanie

nanie

Wg

Bud et po

Wyko-

1996 r.

1996 r.

ustawy

zmianach

nanie

w cenach

bud e-

6:3

6:4

6:5

6:7

7

8

9

10

11

-

-

-

100,0

-

1997r.

towej
1

2

40

Rolnictwo

45

Le nictwo

61

3

4

-

-

5

6
84

84

14

25

38

38

16

271,4

152,0

100,0

237,5

Handel wewn trzny

1.144

759

1.259

1.259

1.314

110,1

165,9

100,0

95,8

70

Gospodarka komunalna

-

200

200

-

-

100,0

-

74

Gospodarka mieszkaniowa

-

-

132
oraz niematerialne usługi
komunalne

45

50

69

69

52

153,3

138,0

100,0

132,7

48.134

54.288

56.507

56.498

55.306

117,4

104,1

100,0

102,2

437

493

493

493

502

112,8

100,0

100,0

98,2

79

O wiata i wychowanie

81

Szkolnictwo wy sze

83

Kultura i sztuka

35.893

48.964

42.680

42.628

41.241

118,8

87,1

99,9

103,4

85

Ochrona zdrowia

36.517

40.374

43.699

43.688

41.958

119,6

108,2

100,0

104,1

86

Opieka społeczna

123.346 154.076

168.354

168.277

141.725

136,4

109,2

100,0

118,7

87

Kultura fizyczna i sport

136.428 167.995

171.749

171.723

156.756

125,9

102,2

100,0

109,5

88

Turystyka i wypoczynek

89

Ró na działalno

91

Administracja pa stwowa

10

93

Bezpiecze stwo publiczne

10.200

98

Obrona narodowa

99

Urz dy naczelnych organów

władzy, kontroli i

8.753

15.024

16.044

16.041

10.057

183,3

106,8

100,0

159,5

16.591

22.657

53.322

53.314

19.063

321,3

235,3

100,0

279,7

500

500

11

5.000

-

13.600

16.248

16.248

11.720

159,3

119,5

100,0

138,6

5.763

8.314

7.469

7.464

6.622

129,5

89,8

100,0

112,7

10.999

20.000

18.700

18.440

12.638

167,7

92,2

98,6

145,9

434.274 546.619

597.415

596.964

498.981

137,5

109,2

99,9

119,6

-

100,0 4.545,4

s downictwa
Ogółem

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwy sze kwotowo dotacje wyst piły w dziale:
- Kultura fizyczna i sport - 171.723 tys. zł, co stanowiło 78,5% wydatków w tym
dziale. W 1997 r. kwota dotacji wzrosła w porównaniu do roku 1996 o 25,9%
w uj ciu nominalnym i o 9,5% w uj ciu realnym;
- Opieka społeczna - 168.277 tys. zł, tj. 1,5% wydatków w tym dziale. W porównaniu
do wykonania roku 1996, dotacje były o 36,4% wy sze w uj ciu nominalnym
i o 18,7% w uj ciu realnym;
- O wiata i wychowanie - 56.498 tys. zł, co stanowiło 0,9% wydatków działu.
W porównaniu do wykonania roku 1996 wydatki te wzrosły o 17,4%, a realnie
o 2,2%.
W stosunku do wykonania w 1996 r. najwi kszy wzrost wydatków na dotacje
dla jednostek niepa stwowych wyst pił w nast puj cych działach:
- 91 - Administracja pa stwowa

o 4.900,0%
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- 89 - Ró na działalno

o

221,3%

- 45 - Le nictwo

o

171,4%

- 88 - Turystyka i wypoczynek

o

83,3%

- 99 - Urz dy naczelnych organów władzy, kontroli i s downictwa o

67,7%

- 93 - Bezpiecze stwo publiczne

o

59,3%

- 86 - Opieka społeczna

o

36,4%

Udzielanie dotacji dla jednostek niepa stwowych było przedmiotem kontroli
u dysponentów cz ci bud etowych, którzy otrzymali na ten cel rodki z bud etu
pa stwa.

W ocenie Najwy szej Izby Kontroli zmiana przepisów prawa w zakresie
przyznawania i rozliczania dotacji dla jednostek niepa stwowych, wprowadzona
rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zada
pa stwowych jednostkom niepa stwowym oraz wykazu tych zada
si

54

, nie przyczyniła

w zasadniczy sposób do wyeliminowania nieprawidłowo ci wyst puj cych

w latach poprzednich.
Krytyczne uwagi dotycz w szczególno ci wykorzystania przyznanych dotacji
przez jednostki niepa stwowe na cele nie zwi zane z realizacj zlecanych zada .
Nieprawidłowo ci takie stwierdzono u 6 dysponentów cz ci bud etowych, w tym
w 5 bud etach

wojewodów.

Przykładowo:

7

jednostek

niepa stwowych

otrzymuj cych dotacj z bud etu Wojewody Bialskopodlaskiego wydatkowało ł cznie
kwot 87,4 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem.
Nieprawidłowo ci polegaj ce na nieprzestrzeganiu warunków i trybu zlecania
zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym okre lonych w rozporz dzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r., a nast pnie w rozporz dzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 1997 r., wyst piły w 12 cz ciach bud etu pa stwa. Polegały one na
przyjmowaniu przez organ administracji pa stwowej wniosków nie zawieraj cych
54
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wymaganych przepisami informacji, np. zakresu rzeczowego zadania lub kalkulacji
kosztów realizacji zadania. Spo ród 117 zbadanych zada

zleconych w 43

przypadkach jednostki organizacyjne Ministerstwa Kultury i Sztuki przyjmowały od
jednostek

niepa stwowych

wnioski

nie

spełniaj ce

wymogów

okre lonych

w przepisach, w tym bez okre lenia szczegółowego zakresu zadania (47% zbadanych
wniosków), terminów realizacji (28%), kalkulacji przewidywanych kosztów (47%),
informacji o posiadanych przez jednostk
i kadrowych wskazuj cych na mo liwo

niepa stwow

zasobach rzeczowych

prawidłowego wykonania zadania (100%).

Uchybienia formalno-prawne dotyczyły tak e tre ci zawieranych umów na
realizacj zadania pa stwowego i polegały na braku okre lenia szczegółowego zakresu
zleconego zadania, terminu i miejsca jego realizacji. Finansowanie olimpiad
przedmiotowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie było poprzedzone
zawartymi umowami, zapewniaj cymi pełne i terminowe rozliczenie dotacji. Na
działalno

t wydatkowano w 1997 r. kwot 4,5 mln zł.

W 5 skontrolowanych cz ciach bud etu pa stwa wyst piły uchybienia
polegaj ce na samowolnej zmianie zakresu rzeczowego lub warunków realizacji
zadania przez jednostki niepa stwowe bez zawierania w formie pisemnej aneksów do
umów. Np.:
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” otrzymało dotacj z Ministerstwa Kultury
i Sztuki w kwocie 30 tys. zł na remont fundamentów klasztoru podominika skiego
w Nowogródku na Białorusi, a z przyznanych rodków sfinansowało rekonstrukcj
i konserwacj ołtarzy.
- Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków otrzymało z Ministerstwa Kultury
i Sztuki kwot

15 tys. zł na sfinansowanie kosztów podró y słu bowych

zwi zanych z organizacj
rodki na honoraria.

koncertów promocyjnych, a wykorzystało przyznane
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Stwierdzono te , przypadek zlecania zada
pa stwowej

z pomini ciem

zasady

wyboru

przez organ administracji

najkorzystniejszej

oferty.

Urz d

Wojewódzki w Tarnowie, zlecił Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zadania
w zakresie kultury i sztuki, mimo, i

na terenie województwa działało 40

stowarzysze społeczno-kulturalnych i 5 fundacji, które mogły wykonywa te zadania.
Agencji tej przekazano 700 tys. zł, tj. ponad 95% kwoty przeznaczonej na realizacj
zada w zakresie kultury i sztuki, opieraj c si na propozycjach Agencji, a nie na
programie działania Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urz du Wojewódzkiego.
Poza tym, jednostki niepa stwowe działaj ce na terenie 4 województw
nieprzestrzegały

obowi zku

finansowanych ze

wyodr bniania

ewidencji

ksi gowej

dla

zada

rodków dotacji bud etowej. Nieprawidłowo ci te wyst piły

w niektórych jednostkach niepa stwowych działaj cych na terenie województw:
zielonogórskiego, bydgoskiego, legnickiego i warszawskiego.
Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła równie
i nieterminowego sporz dzania rozlicze

przypadki nierzetelnego

dotacji otrzymanych przez jednostki

niepa stwowe na zadania pa stwowe, co dotyczyło zlece udzielonych jednostkom
niepa stwowym przez 11 dysponentów cz ci bud etowych, w tym w 8 bud etach
wojewodów. Np.:
- według stanu na koniec grudnia 1997 r. - 188 podmiotów korzystaj cych z dotacji
udzielonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki nie rozliczyło otrzymanych
rodków, a saldo zaliczek na koniec roku wynosiło 5.349,7 tys. zł.
- Zwi zek Ochotniczych Stra y Po arnych w rozliczeniu otrzymanej dotacji
w kwocie 9.000 tys. zł, nie podał efektów rzeczowych osi gni tych w wyniku
wydatkowania rodków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewn trznych
i Administracji,
- dotacje przekazane przez Urz d Wojewódzki w Poznaniu na realizacj 110 zada
pa stwowych przez jednostki niepa stwowe nie zostały terminowo rozliczone.
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Opó nienia wyniosły od kilku dni do kilku miesi cy i dotyczyły ł cznie kwoty
49.850 zł.
Nieprzestrzeganie

wymaganych

warunków

i trybu

zlecania

zada

pa stwowych oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji przez jednostki niepa stwowe
wynikało z braku wła ciwego nadzoru i kontroli realizacji zada pa stwowych przez
dysponentów cz ci bud etowych. Ustalenia, potwierdzaj ce brak wła ciwego
nadzoru nad wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji przez jednostki niepa stwowe,
dotyczyły 25 dysponentów cz ci bud etowych, w tym 17 wojewodów.
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2.8.

Dotacje dla gmin

W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dotacje dla gmin w ł cznej kwocie
3.913.844 tys. zł.
W bud ecie po zmianach ł czna kwota dotacji wyniosła 5.562.825 tys. zł.,
a wykonanie 5.532.825 tys. zł., co stanowiło 141,4 % planu wg ustawy bud etowej,
99,5% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. dotacje dla gmin były w uj ciu nominalnym wy sze
o 579.495 tys. zł, tj. o 29,2%, a realnie wzrosły o 12,5%.
Dotacje dla gmin w 1997 r. stanowiły 4,4% wydatków bud etu pa stwa,
w 1996 r. stanowiły 3,9 %.
Realizacj wydatków na dotacje celowe dla gmin prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli :
Wyszczególnienie
1
Dotacje celowe

Wg ustawy
bud etowej
2
3.913.844

bud et po
Wykonanie
zmianach
1997 r.
3
4
5.562.677
5.532.825

4:2
w%
5
141,4

(w tys. zł)
4:3
w%
6
99,5

ogółem :
Dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rz dowej zlecone gminom

2.129.329

2.544.137

2.528.221

118,7

99,4

2.123.676

2.513.964

2.498.058

117,6

99,4

5.653

30.173

30.163

533,6

100,0

420.156

444.593

443.943

105,7

99,8

- wydatki bie ce

293.289

307.159

306.529

104,5

99,8

- wydatki inwestycyjne

126.867

137.434

137.414

108,3

100,0

2
1.364.359

3
1.857.096

4
1.843.928

5
135,1

6
99,3

w tego na :
- zadania bie ce
- zadania inwestycyjne
Dotacje celowe dla gmin o statusie
miasta
z tego na :

1
Dotacje celowe na zadania własne */
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z tego na :
- zadania bie ce
- zadania inwestycyjne
- zadania inwestycyjne
dla gmin o statusie miasta
Dotacje celowe na zadania powierzone
z tego na :
- wydatki bie ce
- wydatki inwestycyjne
*/ -

429.300
912.844
22.215

762.676
1.073.245
21.174

762.676
1.060.078
21.174

177,7
116,1
95,3

100,0
98,8
100,0

-

716.852

716.733

-

100,0

-

561.252
155.600

561.134
155.599

-

100,0
100,0

W dotacjach celowych na zadania własne dla gmin uwzgl dniono kwot 178,3 mln zł dotacji
przekazanych gminom w celu zrekompensowanych nie pobranych kwot z tytułu ulg i zwolnie
ustawowych w podatku rolnym oraz le nym.

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.8.1 Dotacje celowe na finansowanie zada zleconych gminom
W art. 16 ustawy bud etowej na 1997 r. ustalono dotacje celowe na zadania
z zakresu administracji rz dowej zleconej gminom w ł cznej kwocie 2.129.329 tys. zł.
Zadania z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom okre lone zostały
w ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada

i kompetencji okre lonych

w ustawach szczegółowych pomi dzy organy gminy a organy administracji rz dowej
oraz o zmianie niektórych ustaw55.
W bud ecie po zmianach dotacja celowa na zadania zlecone gminom w 1997 r.
wynosiła 2.544.137 tys. zł, tj. 118,7 % planu według ustawy bud etowej.
Wykonanie dotacji celowej na finansowanie zada zleconych gminom w 1997
r. wyniosło 2.528.221 tys. zł, co stanowiło 99,4% bud etu po zmianach, z tego
przeznaczono na finansowanie:
- zada bie cych 2.498.058 tys. zł,
- zada inwestycyjnych 30.163 tys. zł.
W porównaniu do 1996 r. dotacje na finansowanie zada zleconych gminom
były w uj ciu nominalnym wy sze o 579.495 tys. zł tj. o 29,7%, a realnie wzrosły
o 12,9 %.

55

Dz. U. NR 34, poz. 198.
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Realizacja wydatków na dotacje celowe na zadania zlecone gminom wg działów
klasyfikacji bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli :
(w tys. zł)
Dział

Nazwa działu

1
40

2

70
74

Plan wg.
Plan
WykonaWykonaustawy
po
Wykona- nie 1996 r.
nie
bud etowej zmianach nie 1997 r. w cenach
1996 r.
na 1996 r.
1997 r.
3
4
5
6
7
287
287
-

Rolnictwo

79

Gospodarka komunalna
Gosp. mieszk. komunalna
oraz niematerialne usługi
komunalne
O wiata i wychowanie

83

Kultura i sztuka

85

-

-

6.706
-

%
6:3

%
6:5

8
-

9
100,0

-

100,0

132,0

99,5

194

194

-

7.465

8.897

8.852

7.705

-

1.050

1.050

-

-

100,0

892

574

352

352

1.025

39,5

100,0

Ochrona zdrowia

132.519

126.902

133.779

133.764

152.264

100,9

100,0

86

Opieka społeczna

1.597.834

1.804.101 2.135.429

2.119.924

1.835.911

132,7

99,3

87

Kultura fizyczna i sport

88

Turystyka i wypoczynek

89
91

Ró na działalno
Administracja pa stwowa
i samorz dowa
Urz dy nacz. organów
władzy, kontroli
i s downictwa

99

OGÓŁEM

1.054

-

802

802

1.211

76,1

100,0

675

-

337

331

776

49,0

98,2

12.760
158.235

1.259
185.031

2.281
182.334

2.264
182.320

14.661
181.812

17,7
115,2

99,3
100,0

38.051

3.997

78.395

78.081

43.721

205,2

99,6

2.129.329 2.544.137

2.528.221

2.239.086

129,7

99,4

1.948.726

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie zada

zleconych gminom

w nast puj cych działach:
- 40 - Rolnictwo - 287 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Dotacje
przeznaczono na

zadania

bie ce

zwi zane

z

prowadzeniem

przeciwpowodziowej - 277 tys. zł (woj. koni skie) oraz organizacj

akcji
do ynek

wojewódzkich w Karczewie - 10 tys. zł (woj. warszawskie),
- 70 - Gospodarka komunalna- 194 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Dotyczyły
one wydatków inwestycyjnych zwi zanych z realizacj programu sanitacji Regionu
Wielkich Jezior Mazurskich (woj. olszty skie),
- 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne - 8.852 tys. zł, tj.
99,5% planu po zmianach. Dotacje przeznaczone zostały na zadania bie ce
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zlecone gminom z zakresu utrzymania, remontów i konserwacji cmentarzy
wojennych i wojskowych oraz miejsc pami ci narodowej - 8.847 tys. zł, tj. 99,5%
planu po zmianach oraz finansowanie zada inwestycyjnych, tj. wykup gruntów na
rzecz Skarbu Pa stwa - 5 tys. zł, tj. 71,4% planu po zmianach (woj. suwalskie),
- 79 - O wiata i wychowanie - 1.050 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Wydatki
inwestycyjne

zwi zane

z

budow

liceum

ogólnokształc cego

w

Skale

(woj. krakowskie),
- 83 - Kultura i sztuka - 352 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach. Dotacje te
przeznaczono na zadania bie ce z zakresu: ochrony zabytków, organizowanie
warsztatów twórczych, plenerów i festiwali (np. muzyczny w Busku Zdroju woj. kieleckie, teatralny w Pło nicy - woj. ciechanowskie),
- 85 - Ochrona zdrowia - ogółem 133.764 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach.
W ramach tej kwoty wydatkowano na zadania:
- bie ce - 127.541 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, na utrzymanie
i funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia, prowadzonych przez gminy na
mocy art. 8 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada i kompetencji
okre lonych w ustawach szczególnych pomi dzy organy gminy a organy
administracji rz dowej oraz zmianie niektórych ustaw,
- inwestycyjne - 6.223 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, na inwestycje
zakładów opieki zdrowotnej oraz na zagospodarowanie mienia przej tego od
wojsk Federacji Rosyjskiej,

- 86 - Opieka społeczna - ogółem 2.119.924 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po
zmianach, z tego:
- wydatki bie ce - 2.098.479 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach. W ramach tej
kwoty finansowano:

wiadczenia pieni ne z pomocy społecznej, tj. renty

socjalne, zasiłki stałe, dodatki do zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki na
zakup leków, zasiłki z tytułu ochrony macierzy stwa, zasiłki rodzinne
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i piel gnacyjne pobierane przez osoby, które nie pobieraj

ich z tytułu

wynagrodzenia za prac , emerytury lub renty oraz z tytułu pozostawania
bezrobotnym, utrzymania terenowych o rodków pomocy społecznej, działalno
rodowiskowych domów samopomocy i usługi opieku cze wiadczone dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, prace remontowo-adaptacyjne w rodowiskowych
domach samopomocy oraz pomoc przysługuj c

osobom i rodzinom

poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, tr by powietrznej,
- wydatki inwestycyjne - 21.445 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Ze
rodków

tych

finansowano

głównie

zakupy

inwestycyjne

na

rzecz

rodowiskowych domów samopomocy oraz zagospodarowanie mienia przej tego
od wojsk Federacji Rosyjskiej,
- 87 - Kultura fizyczna i sport - ogółem 802 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po
zmianach, z tego:
- wydatki bie ce - 150 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i dotyczyło
wydatków na organizacj szkole i imprez sportowych dla dzieci i młodzie y
(woj.: warszawskie - 40 tys. zł, słupskie - 17 tys. zł, wrocławskie - 73 tys. zł)
oraz na poło enie nowej nawierzchni na boisku szkolnym uszkodzonym w
wyniku powodzi (20 tys. zł - woj. koni skie),
- wydatki inwestycyjne - 652 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, przeznaczone
były na modernizacj hali sportowej oraz innych obiektów sportowych (woj.
gda skie),

- 88 - Turystyka i wypoczynek - ogółem 331 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po
zmianach, z tego:
- wydatki bie ce - 4 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. W ramach tej kwoty
dofinansowano wykonanie: posteru z mapk i legend oraz oznakowania trasy
rowerowej wokół jeziora Obł ckiego i tablic informacyjnych o wybranych
obiektach we wsi Swołowo (woj. słupskie),
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- wydatki inwestycyjne - 327 tys. zł, tj. 98,2% planu po zmianach.
przeznaczono na: budow

i modernizacj

wypoczynku i rekreacji, tj. stanic

rodki te

obiektów turystycznych czynnego

turystyczn

(woj. bialskopodlaskie -

139 tys. zł), szlaki rowerowe (woj. gda skie - 178 tys. zł) oraz wykonanie
sanitariatów i likwidacj barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na
campingu w Mor gu - 10 tys. zł (woj. olszty skie),
- 89 - Ró na działalno

- 2.264 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach

i dotyczyło:
- wydatków bie cych w wysoko ci 2.162 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach,
przeznaczonych na: szkolenia i wiczenia obronne formacji OC, modernizacj
magazynów, konserwacj sprz tu i urz dze ochrony cywilnej, modernizacj
systemów alarmowych - 1.238 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach oraz
przeprowadzenie powtórnych wyborów do walnych zgromadze izb rolniczych 924 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach,
- wydatków inwestycyjnych w wysoko ci 102 tys. zł, tj. 100,0% planu po
zmianach. W woj. suwalskim - 100 tys. zł (na zakup sprz tu przeznaczonego do
prowadzenia akcji ratowniczo-ga niczych) oraz łódzkim - 2 tys. zł,
- 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa - ogółem 182.320 tys. zł, co stanowi
100,0% planu po zmianach, z tego finansowane były zadania:
- bie ce - 182.155 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, głównie w zakresie:
funkcjonowania urz dów stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludno ci,
wydawania dowodów osobistych, czynno ci zwi zanych z wykonywaniem
powszechnego obowi zku obrony, udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu
poboru do wojska oraz rejestracji działalno ci gospodarczej,
- inwestycyjne - 165 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, w zakresie: zakupu
komputerów i oprogramowania dla stanowisk ewidencji ludno ci w urz dach
stanu cywilnego,
- 99 - Urz dy naczelnych organów władzy, kontroli i s downictwa - 78.081 tys. zł, co
stanowi 99,6% planu po zmianach. rodki te przeznaczone były na finansowanie
kosztów: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 3.991 tys. zł,
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, zarz dzonych na
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dzie

21 wrze nia 1997 r. - 38.574 tys. zł, przygotowania i przeprowadzenia

referendum konstytucyjnego, zarz dzonego na dzie

25 maja 1997 r. -

33.920 tys. zł, wyborów uzupełniaj cych i ponownych do rad gmin, referendów
w sprawie odwołania rad gmin przed upływem kadencji - 1.596 tys. zł.
Najwi kszy udział w ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom miały
dotacje w dziale 86 - Opieka społeczna - stanowi ce 83,8% ogólnej kwoty.

2.8.2 Dotacje celowe na finansowanie zada zleconych gminom o statusie miasta
W art. 17 ustawy bud etowej ustalono dotacj celow dla gmin o statusie
miasta na finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, przej tych
na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania
niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych56, w wysoko ci
420.156 tys. zł. Podział tej kwoty okre lał zał cznik nr 9 do ustawy bud etowej na
1997 r.
Plan w bud ecie po zmianach dotacji celowej na zadania zlecone tym gminom
wynosił 444.593 tys. zł, tj. 105,8 % planu według ustawy bud etowej. Wykonanie
dotacji za 1997 r. wyniosło ogółem 443.943 tys. zł., co stanowiło 99,9 % planu
po zmianach, z tego przeznaczono na finansowanie:
- zada bie cych

- 306.529 tys. zł,

- zada inwestycyjnych - 137.414 tys. zł.
W porównaniu do 1996 r. dotacje na finansowanie zada zleconych gminom
o statusie miasta były w uj ciu nominalnym wy sze o 142.461 tys. zł, tj. o 47,3 %,
a realnie wzrosły o 28,2 %.
W 1997 r. dotacje na realizacj tych zada

zaplanowano w bud etach 30

wojewodów dla 46 gmin wymienionych w zał czniku do ustawy z dnia 24 listopada
1995 r. oraz S deckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych.

56

Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz.224
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Realizacja wydatków na dotacje celowe na zadania zlecone gminom o statusie
miasta wg działów klasyfikacji bud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Dział

Nazwa działu

1

2

01

Przemysł

31

Budownictwo

40

Plan wg.
ustawy
bud etowej
4

Wykonanie
1996 r.
3
-

Plan
po
zmianach
5

Wykonanie
1997 r.
6

51

51

51

3.031

3.903

3.905

3.876

Rolnictwo

33

54

45

Le nictwo

51

96

70

Gospodarka komunalna

74

Gospodarka mieszkaniowa
komunalna oraz niematerialne
usługi komunalne

79

O wiata i wychowanie

85

Ochrona zdrowia

1.406

22.095

24.063

24.063

86

Opieka społeczna

-

3.484

3.511

3.511

91

Administracja pa stwowa
18.427

22.054

23.207

23.207

317

542

i samorz dowa
93

Bezpiecze stwo publiczne
OGÓŁEM

155.475

301.482

-

%
6:3

%
6:5

8

9

-

99,3

38

-

-

110

59

114,6

97,1

192.521 202.379 202.378

178.641

130,2

100,0

833

762

125,6

87,8

173.562 186.415 185.914

140.269

152,3

99,7

1.615

1.711,5

100,0

-

113

984

949

-

3.483

100,0

127,9

663
122.079

Wykonanie 1996 r.
w cenach
1997r.
7

-

420.156 444.593 443.943

-

-

100,0

21.173

125,9

100,0

364,2
346.403

-

-

147,3

99,9

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wykonanie omawianych dotacji w poszczególnych działach przedstawiało si
nast puj co:
- 01 - Przemysł - 51 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach zada bie cych.
Dotacje te zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów ogrzewania
pomieszcze

zajmowanych przez warsztaty szkolne działaj ce przy szkołach

prowadzonych przez S deck Miejsk Stref Usług Publicznych,
- 31 - Budownictwo - 3.876 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach, z tego na zadania:
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- bie ce - 3.623 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach, z zakresu utrzymania zasobu
geodezyjno-kartograficznego, sporz dzania map numerycznych, uaktualniania
map zasadniczych, odnowienia ewidencji gruntów,
- inwestycyjne - 253 tys. zł, tj. 93,7% planu po zmianach. Dotacje te zostały
wykorzystane na zakup sprz tu specjalistycznego i informatycznego dla potrzeb
prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
- 45 - Le nictwo - 110 tys. zł, tj. 97,1% planu po zmianach. W dziale tym dotacje
przeznaczone zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodark le n w lasach nie
stanowi cych

własno ci

Skarbu

Pa stwa

oraz

na

zalesienie

gruntów

zdegradowanych,
- 70 - Gospodarka komunalna - 202.378 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Z tego
przeznaczono na zadania:
- bie ce - 65.702 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, na modernizacj dróg
wojewódzkich i ulic w miastach oraz dróg krajowych w miastach prezydenckich
i organizacj ruchu drogowego,
- inwestycyjne - 136.676 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, dotycz ce głównie
budowy i przebudowy ulic, skrzy owa , wiaduktów, odbudowy i przebudowy
mostów, wykonania o wietlenia ulic i sygnalizacji wietlnej oraz budowy dróg
wojewódzkich i krajowych w granicach miast,
- 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 833 tys. zł,
tj. 87,8% planu po zmianach. W ramach tej kwoty finansowano zadania z zakresu
regulowania stanów prawnych gruntów Skarbu Pa stwa, organizacji ruchu
drogowego, podziału i rozgranicze gruntów oraz nadzoru budowlanego,
- 79 - O wiata i wychowanie - 185.914 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach.
Dotacje te zostały wykorzystane na finansowanie liceów ogólnokształc cych, szkół
zawodowych,

wiadczenia pieni ne dla dzieci przebywaj cych w rodzinach

zast pczych i własnych oraz na wypłaty stypendiów dla uczniów,
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- 85 - Ochrona zdrowia - 24.063 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z tego na
zadania:
- bie ce - 23.653 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, w ramach których
finansowane były usługi zdrowotne wykonywane przez szpitale, placówki
lecznictwa ambulatoryjnego przej te przez S deck

Miejsk

Stref

Usług

Publicznych i Miasto Kielce,
- inwestycyjne - 410 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach zrealizowano
w S deckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych,
- 86 - Opieka społeczna - 3.511 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach na
finansowanie działalno ci domów pomocy społecznej przej tych przez S deck
Miejsk Stref Usług Publicznych,
- 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa - ogółem 23.207 tys. zł, co stanowi
100,0% planu po zmianach, z tego finansowane były nast puj ce zadania:
- bie ce - 23.131 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, głównie w zakresie
finansowania: zada

wynikaj cych z przepisów prawa budowlanego, prawa

wodnego, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomo ci,
ustawy o zmianie imion i nazwisk, ustawy o powszechnym obowi zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
funkcjonowania komisji poborowych,
- inwestycyjne - 75 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z przeznaczeniem dla
Miasta Włocławka na zakup komputerów stanowi cych wyposa enie stanowisk
pracy w zakresie zada komunikacyjnych.
Najwi kszy udział w ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom
o statusie miasta miały dotacje w działach: 70 - Gospodarka komunalna oraz 79 O wiata i wychowanie - stanowi ce odpowiednio 45,8% i 41,6% ogólnej kwoty.
W 1997 r., w ramach dotacji na zadania zlecone, przekazano z bud etu pa stwa
152.957 tys. zł

na

pomoc gminom dotkni tym powodzi .

Dotacje te były

przeznaczone głównie na jednorazow pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku
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powodzi. Na ten cel zostało przeznaczone 99,8% ogółu dotacji na zadania zlecone
zwi zane z usuwaniem skutków powodzi w gminach o statusie miasta, dotkni tych
kl sk powodzi.
2.8.3. Dotacje celowe na finansowanie zada powierzonych gminom
Gminy realizuj powierzone zadania z zakresu administracji rz dowej na mocy
porozumie zawartych z terenowymi organami rz dowej administracji ogólnej.
Dotacje na finansowanie zada

powierzonych gminom nie były planowane

w ustawie bud etowej. Ustalono je w trakcie realizacji bud etu, w wyniku:
- przeniesienia wydatków

przewidzianych na realizacj

w drodze powierzenia zada

przekazanych do gmin

nale cych do kompetencji wojewodów, urz dów

rejonowych oraz kuratorów o wiaty - 667.499 tys. zł,
- przekazania rodków z rezerwy celowej (cz

83) bud etu pa stwa - 45.744 tys. zł,

- uruchomienia pozostaj cej w dyspozycji wojewodów rezerwy na wydatki
nieprzewidziane - 2.489 tys. zł,
- przeniesienia na te dotacje wydatków z innych działów - 620 tys. zł.

Realizacj

wydatków na dotacje celowe na zadania powierzone gminom

w układzie działowym, prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli :
(w tys. zł)
Dział

Nazwa działu

1

2

31

Budownictwo

45

Bud et po
zmianach
1997 r.
3

Wykonanie
1997 r.

%
5:4

4

5

648

648

100,0

Le nictwo

28

28

100,0

50

Transport

7.766

7.765

100,0

70

Gosp. komunalna

210.813

210.772

100,0

74

Gosp. mieszk. oraz niematerialne usługi komunalne

90

78

86,7
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79

O wiata i wychowanie

34.649

34.647

100,0

83

Kultura i sztuka

860

859

99,9

85

Ochrona zdrowia

418.165

418.115

100,0

86

Opieka społeczna

7

7

100,0

88

Turystyka i wypoczynek

442

440

99,5

89

Ró na działalno

51

51

100,0

91

Administracja pa stw. i samorz dowa

43..333

43.323

100,0

OGÓŁEM

716.852

716.733

100,0

Wykonanie dotacji celowej na finansowanie zada
w 1997 r. wyniosło ogółem

powierzonych gminom

716.733 tys. zł., co stanowiło 100,0 % planu po

zmianach, z tego przeznaczono na finansowanie:
- zada bie cych - 561.134 tys.zł,
- zada inwestycyjnych - 155.599 tys.zł.
W 1996 r. finansowanie zada

powierzonych gminom wyniosło ogółem

522.888 tys. zł.
W 1997 r.dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie realizowanych zada
powierzonych gminom w nast puj cych działach:
- 31 - Budownictwo - 648 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, na prowadzenie
pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w woj. katowickim,
- 45 - Le nictwo - 28 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, na utrzymanie 2
stra ników przyrody w rezerwacie „Stawy Milickie” (woj. wrocławskie),
- 50 - Transport - 7.765 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z tego:
- wydatki bie ce - 6.405 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. W ramach
wydatków bie cych finansowano zadania w zakresie usuwania skutków
powodzi na drogach wojewódzkich zamiejskich - 120 tys. zł oraz modernizacji,
remontu oraz utrzymania dróg wojewódzkich zamiejskich - 6.285 tys. zł,
-

wydatki inwestycyjne - 1.360 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Ze rodków
tych finansowano zadania w zakresie budowy dróg wojewódzkich zamiejskich
i mostów w ci gach tych dróg,
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- 70 - Gospodarka komunalna - 210.772 tys. zł, co stanowi ok. 100,0% planu po
zmianach, z tego finansowane były zadania:
- bie ce - 103.529 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, głównie z zakresu:
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi 910 tys. zł, utrzymania, remontów i modernizacji dróg, remontów obiektów
mostowych, utrzymania i oznakowania urz dze

bezpiecze stwa ruchu

drogowego na drogach wojewódzkich w miastach - 102.288 tys. zł oraz
gospodarki komunalnej - 332 tys. zł,
- inwestycyjne - 107.243 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach w zakresie:
budowy wałów przeciwpowodziowych - 1.400 tys. zł, budowy dróg,
przebudowy wiaduktów - 70.394 tys. zł, zada gospodarki komunalnej - 35.449
tys. zł,
- 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne - 78 tys. zł,
tj. 86,7% planu po zmianach. Dotyczyły one wydatków bie cych, z których
finansowano

zadania

w

woj.

bielskim

z

zakresu

gospodarki

gruntami

i nieruchomo ciami. Ni sze od planu po zmianach (o 13,3%) wykonanie tych
dotacji

spowodowane

było

opó nionym

przygotowaniem

dokumentacji

geodezyjno-prawnej,
- 79 - O wiata i wychowanie - 34.647 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach
i dotyczy wydatków:
- bie cych - 34.222 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- inwestycyjnych - 425 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach.
W ramach tych dotacji realizowane były wydatki:
- bie ce, mi dzy innymi z zakresu prowadzenia szkół ponadpodstawowych,
zakładów

opieku czo-wychowawczych,

w rodzinach zast pczych i własnych,

finansowania

pomocy

dzieciom

150

- inwestycyjne: w woj. krakowskim - budowa Zespołu Szkół w Niepołomnicach 125 tys. zł, w woj. zielonogórskim - budowa Liceum Ogólnokształc cego
w Zb szynie - 300 tys. zł,
- 83 - Kultura i sztuka - 859 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach. W ramach
tych wydatków finansowane były zadania bie ce z zakresu utrzymania muzeów
i ochrony zabytków w woj.: jeleniogórskim, legnickim, olszty skim, siedleckim,
suwalskim, tarnobrzeskim i wałbrzyskim,
- 85 - Ochrona zdrowia - 418.115 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z tego
finansowane były:
- wydatki bie ce - 373.912 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
z przeznaczeniem na finansowanie działalno ci placówek ochrony zdrowia oraz
usuwania skutków powodzi w tych placówkach,
- wydatki inwestycyjne - 44.203 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
z przeznaczeniem na inwestycje jednostek opieki zdrowotnej,
- 88 - Turystyka i wypoczynek - 440 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach
i dotyczy:
- wydatków bie cych - 420 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach na prowadzenie
szkolnych schronisk młodzie owych, zada

w zakresie upowszechniania

turystyki i prowadzenia informacji turystycznej,
- wydatków inwestycyjnych - 20 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
przeznaczonych na budow

sanitariatów nad jeziorem Ro nowskim (woj.

nowos deckie),
- 89 - Ró na działalno

- 51 tys. zł, co stanowi 100,0% i dotyczy:

- wydatków bie cych - 6 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, głównie na
zadania obronne w woj.: gorzowskim, opolskim, wydatków inwestycyjnych 45 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakupy towarów
na potrzeby obrony cywilnej,
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- 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa - 43.323 tys. zł, tj. 100,0% planu po
zmianach. W ramach tej kwoty realizowane były zadania:
- bie ce - 41.020 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, w szczególno ci
dotyczyły one finansowania zada
drogowych przej

z zakresu utrzymania funkcjonowania

granicznych, prowadzenia spraw komunikacyjnych, nadzoru

budowlanego, geodezji i architektury,
- inwestycyjne - 2.303 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, z przeznaczeniem na
budow i modernizacj drogowych przej

granicznych:

- województwo katowickie - 2.103 tys. zł, z tego: drogowe przej cie
graniczne w: Gałkowicach Zawady - 1.955 tys. zł, Pietraszyn Słubice 40 tys. zł, Owsiszcze Pist - 40 tys. zł, Chałupkach - 52 tys. zł, Gródczankach 16 tys. zł,
- województwo nowos deckie - 200 tys. zł na budow drogowego przej cia
granicznego w Winiarczykówce.
Najwi kszy udział w ogólnej kwocie dotacji na zadania powierzonych gminom
stanowi dotacje w działach: 85 - Ochrona zdrowia oraz 70 - Gospodarka komunalna stanowi ce odpowiednio 58,3 % i 29,4 % ogólnej kwoty.

2.8.4. Dotacje celowe na zadania własne gmin
W art. 18 ustawy bud etowej ustalono dotacje celowe na dofinansowanie zada
własnych gmin w wysoko ci 1.223.639 tys. zł., z tego na :
- wypłat dodatków mieszkaniowych - 429.300 tys. zł,
- przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 90.000 tys. zł,
- budow

szkół i placówek o wiatowych (z wył czeniem przedszkoli) -

312.948 tys. zł (kwota uj ta bezpo rednio w bud etach wojewodów),
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- dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wod
i sanitacji

wsi - 126.392 tys. zł (kwota uj ta bezpo rednio w bud etach

wojewodów),
- finansowanie inwestycji centralnych (inwestycje gmin) - 208.677 tys. zł,
- finansowanie inwestycji uj tych w bud etach wojewodów - 56.322 tys. zł.,
W art. 19 ustalono dotacje na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych,
realizowanych jako zadanie własne gmin w systemie robót publicznych w gminach
zagro onych szczególnie wysokim bezrobociem - 70.100 tys. zł.
Ponadto w bud etach wojewodów zaplanowano wydatki na dotacje na
dofinansowanie zada bie cych gmin w ł cznej kwocie 48.405 tys. zł. Dotacje te
zostały przeznaczone głównie na dofinansowania jednostek w dziale 79 - O wiata
i wychowanie.
W ustawie bud etowej przewidziane zostały dotacje celowe na dofinansowanie
własnych zada inwestycyjnych gmin o statusie miasta w kwocie 22.215 tys. zł.
Ł czna kwota zaplanowanych wydatków na dofinansowanie zada własnych
gmin na 1997 wyniosła 1.364.359 tys. zł, co w stosunku do wykonania roku 1996
stanowiło 90,5 %.
W toku realizacji bud etu dotacje te zostały zwi kszone o 492.736 tys. zł,
tj. o 36,1%. Wykonanie wyniosło 1.843.928 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po
zmianach.
Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych gmin w 1997 r. były o 22,3 %
wy sze od dotacji zrealizowanych w 1996 r. w uj ciu nominalnym i o 6,4 % wy sze
w uj ciu realnym.
Z ogólnej kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zada własnych gmin, na
inwestycje (ł cznie z inwestycjami gmin obj tych ustaw

„miejsk ”) z bud etu

pa stwa przekazano 1.081.252 tys. zł, tj. 58,6% ogólnej kwoty dotacji, a na zadania
bie ce 762.676 tys. zł, tj. 41,4% ogólnej kwoty dotacji.
Dotacje na finansowanie zada własnych gmin przeznaczono na sfinansowanie
m.in. nast puj cych zada własnych gmin:
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a) wypłat dodatków mieszkaniowych
System dodatków mieszkaniowych uruchomiony został na podstawie ustawy z dnia
2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych 57- jako
osłona socjalna dla gospodarstw domowych o najni szych dochodach. Wypłata
tych dodatków jest zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z bud etu
pa stwa w formie dotacji celowej.
Z zaplanowanej w cz ci 83 - Rezerwy celowe na wypłat

dodatków

mieszkaniowych kwoty 429.300 tys. zł, przeniesiono do bud etów wojewodów
338.666 tys. zł. Wojewodowie przekazali gminom rodki w kwocie 327.504 tys.zł,
co stanowiło 96,7 % planu po zmianach,
b) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 90.000 tys. zł.
Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z bud etu pa stwa
na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe58
rodki przeznaczone na dotacje podzielił - na podstawie wniosków wojewodów Prezes Urz du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

rodki dotacji, zaplanowane

w cz ci 83 - Rezerwy celowe, poz. 55 w wysoko ci 90.000 tys. zł, przekazano
w 100% do bud etów 42 województw do działu 70 - Gospodarka komunalna na
dofinansowanie zada

własnych gmin. Dotacji nie otrzymały województwa:

białostockie, kaliskie, koni skie, kro nie skie, opolskie, piotrkowskie i sieradzkie,
c) dofinansowanie budowy szkół i placówek o wiatowych w kwocie 312.948 tys. zł,
któr

zwi kszono do 338.989 tys. zł i przeznaczono na finansowanie zada

inwestycyjnych

w

szkołach

podstawowych,

liceach

ogólnokształc cych

i przedszkolach. Wydatki te uj to w bud etach wojewodów w dziale 79 - O wiata
i wychowanie,
d) dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wod
i sanitacji wsi w kwocie 126.392 tys. zł. Dotacja ta uj ta została bezpo rednio
w bud etach wojewodów w dziale 40 - Rolnictwo. Wydatki te zostały zwi kszone
do kwoty 145.690 tys. zł i zrealizowane w 100% planu po zmianach,

57
58

Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze zm.
Dz.U. Nr 44, poz.190 i Nr 106, poz.496
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e) dofinansowanie inwestycji centralnych finansowanych z dotacji celowych na
zadania własne gmin w kwocie 208.677 tys. zł. Z zaplanowanych

rodków

przewidywano dofinansowanie 24 inwestycji. W planie po zmianach na
dofinansowanie tych inwestycji, dotacje z bud etu pa stwa zmniejszono
wysoko ci

202.462 tys. zł, tj. o 0,3% i kwot

t

do

przekazano na rachunki

finansowania inwestycji,
f) dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót
publicznych.
Zgodnie z art. 19 ustawy bud etowej na rok 1997 została utworzona rezerwa
celowa w kwocie 70.100 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
infrastrukturalnych w gminach zagro onych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Planowane wydatki rozdysponowano w 100,0%. rodki przekazano do bud etów
18 wojewodów zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia
1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z bud etu pa stwa na
dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót
publicznych jako zadania własne gmin zagro onych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym59. Dotacjami obj to 74 rejony zagro one szczególnie
wysokim bezrobociem, w tym 406 gmin,

g) W ramach dotacji przekazanych gminom na bie ce zadania własne, gminy
otrzymały równie

z bud etu pa stwa, dotacje w kwocie

rekompensuj ce nie pobrane kwoty z tytułu ulg i zwolnie

178.300 tys. zł,

ustawowych w podatku

rolnym oraz le nym.
Najwy sza Izba Kontroli krytycznie ocenia nieterminowe przekazywanie gminom
dotacji z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku rolnym oraz le nym, gdy :
− za II półrocze 1996 r. z 2441` gmin, które otrzymały dotacje,
przekazano

adnej nie

rodków w terminie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra

Finansów z dnia 24 wrze nia 1996 r. w sprawie sposobu obliczania
i przekazywania z bud etu pa stwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnie
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ustawowych w podatku rolnym oraz le nym za I i II półrocze 1996 r.60, tj. do dnia
31 marca 1997 r.,
− za I półrocze 1997 r. z 2421 gmin, które otrzymały dotacje, tylko jednej
przekazano rodki w terminie okre lonym rozporz dzeniem Ministra Finansów
z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji
z bud etu pa stwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku
rolnym oraz le nym.61
W wi kszo ci przypadków opó nienia wynosiły od jednego do dwóch dni.
W 1997 r. Minister Finansów na podstawie dodatkowych wniosków gmin, dokonał
korekt zwi kszaj cych uprzednio przekazane dotacje dla 125 gmin za I półrocze
oraz dla 2 gmin za II półrocze 1996 r. na ł czn kwot 2.444,5 tys. zł, co stanowiło
1,4% rozdysponowanej dotacji. Korekt dokonano po 31 marca 1997 r., tj. po
terminie okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 24 wrze nia
1996 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania z bud etu pa stwa dotacji
dla gmin z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku rolnym oraz le nym za I i
II półrocze 1996 r.
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 24 wrze nia 1996 r. weszło w ycie
15 pa dziernika 1996 r. i na ten dzie

ustaliło dla gmin termin do składania

wniosków o dotacje za I półrocze 1996 roku. Spowodowało to uzasadnione
opó nienia w przedkładaniu przez gminy wniosków o przyznanie dotacji.
W 1997 r., w ramach dofinansowania zada

własnych gmin, przekazano

z bud etu pa stwa kowt 194.327 tys. zł na pomoc gminom na obszarze których
wyst piła powód .
Wysoko

dotacji

celowych

przekazanych

z

bud etu

pa stwa

na

dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i bie cych gmin w 1997 r., w tym
wysoko

dotacji przekazanych na zadania własne inwestycyjne dla gmin obj tych

ustaw „miejsk ”, według działów, przedstawia poni sze zestawienie.
(w tys.zł)
60
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Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych gmin
z tego:
1997/1996
Ogółem
na inwestycje na zadania
%%
bie ce
2
3
4
5
1.843.928
1.081.252
762.676
122,3

Wyszczególnienie
1
OGÓŁEM

21.174

21.174

0

Rolnictwo

145.480

145.450

30

115,8

Gospodarka komunalna

488.980

488.980

0

117,4

12.190

12.190

0

20.669

20.669

0

382,4

423.616

347.463

76.153

107,1

8.474

8.474

0

Kultura i sztuka

2.523

2.523

0

102,5

Ochrona zdrowia

4.077

3.526

551

25,6

510

510

0

416.287

1.250

415.037

120,9

6.383
1.332

6.383
1.332

26
0

192,4
122,3

334.581

63.676

270.905

169,2

w tym: gminy obj te ustaw „miejsk ”

w tym: gminy obj te ustaw „miejsk ”
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne
O wiata i wychowanie
w tym: gminy obj te ustaw „miejsk ”

w tym: gminy obj te ustaw „miejsk ”
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Administracja pa stwowa i samorz dowa
Pozostałe działy
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwi kszy udział w ogólnej kwocie dotacji celowych na dofinansowanie
zada własnych gmin stanowi dotacje w działach: gospodarka komunalna (27,1%),
o wiata i wychowanie (22,5%), opieka społeczna (21,9%) oraz

ró ne rozliczenia

(18,8%).
W roku 1997 w porównaniu do roku 1996 nast pił znaczny spadek dotacji na
zadania bie ce w dziale ochrona zdrowia. Wynika to z jednorazowego przekazania
w 1996 r. gminom dotacji na zrefundowanie spłaconych przez niektóre miasta
zobowi za jednostek słu by zdrowia, które na podstawie ustawy „miejskiej” od
1 stycznia 1996 r. zostały przez te miasta przej te do prowadzenia jako zadania
własne. W 1996 r. równie

jednorazowo zostały przekazane rodki dla gmin na

wypłaty z tytułu nie wypłaconych 20% dodatków za dy ury pełnione noc przez
lekarzy wraz z odsetkami za zwłok .
Najwy sza Izba Kontroli skontrolowała wykorzystanie dotacji w 55 urz dach
gminnych (ł cznie gminne, miejskie, miejsko-gminne), w tym w 41 gminach
przeprowadzono kontrol

„Realizacja przez gminy inwestycji z udziałem dotacji
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z bud etu pa stwa w 1996 r. i w I półroczu 1997 r.”62, a kontrole w 14 urz dach
przeprowadzono w ramach kontroli wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.
Czynno ci kontrolne obejmowały 194 zadania inwestycyjne, realizowane przez
gminy z wykorzystaniem dotacji z bud etu pa stwa. Ustalono, e sposób realizacji
93 inwestycji (tj. 47,9%) nie budził zastrze e , natomiast w przypadku 101 zada
realizowanych przez gminy (53,1%), wyst powały nieprawidłowo ci polegaj ce na
niewła ciwym przygotowaniu lub prowadzeniu procesu inwestycyjnego, a tak e
wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji z naruszeniem obowi zuj cego prawa.
Realizacj

33 zada

rzeczowego oraz kosztów i

w 15 gminach rozpocz to bez ustalenia zakresu
ródeł finansowania inwestycji. Nie było projektów

budowlanych i kosztorysów inwestorskich, tj. elementów zało e

techniczno -

ekonomicznych, okre lonych w § 2 pkt 6 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania
inwestycji dotowanych z bud etu pa stwa63. W bud etach 7 gmin nie uj to wydatków
ze rodków własnych na realizacj 10 zada inwestycyjnych, co stanowiło naruszenie
przepisów art.29 ust.1 prawa bud etowego. Wła ciwemu przygotowaniu finansowania
inwestycji nie sprzyjał fakt, e podejmuj c decyzje o przyst pieniu do ich realizacji,
gminy nie posiadały rozeznania co do mo liwo ci finansowania tych zada z bud etu
pa stwa. Charakterystyczne dla funkcjonuj cego systemu dofinansowania zada
inwestycyjnych gmin jest przyznawanie dotacji z bud etu pa stwa na przełomie II i III
kwartału , po uchwaleniu ustaw bud etowych i wydaniu aktów wykonawczych do
tych ustaw, to jest tak e ju po uchwaleniu bud etów gmin. Faktyczne uruchomienie
rodków finansowych odbywało si głównie w ostatnim kwartale, a nie rzadko pod
koniec grudnia.
Wi kszo

z kontrolowanych wojewodów nie zapewniła sprawdzenia, czy

gminy ubiegaj ce si

o dotacje dysponowały dokumentami ustalaj cymi zakres

rzeczowy, koszty i ródła finansowania inwestycji. Przyznaj c dotacje opierano si
przede wszystkim na wnioskach gmin, nie sprawdzaj c, czy s

kompletne i zgodne

z rzeczywistym stanem przygotowania inwestycji. W skrajnym przypadku, Urz d
Gminy Ostrów Mazowiecka trzykrotnie otrzymał od Wojewody Ostroł ckiego dotacj
62
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na

przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przeznaczonych na

zaspokojenie potrzeb osób okre lonych w ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu
dotacji z bud etu pa stwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe. Gmina Ostrów Mazowiecka nie spełniała warunków do
ubiegania si o t dotacj .
W kontrolowanych gminach brak było np. niektórych elementów dokumentacji
projektowej, a ródła finansowania zada nie były ustalone. Obowi zuj cy system
udzielania dotacji umo liwiał dysponentom przyznawanie rodków z bud etu pa stwa
bez sprawdzenia stanu przygotowania gmin do realizacji inwestycji.
Stwierdzono, e Wojewodowie Białostocki i Elbl ski nie podejmowali działa
w celu sprawdzenia w gminach prawidłowo ci wykorzystania dotacji bud etowych
przeznaczonych na finansowanie inwestycji, a inni podejmowali takie działania
w ograniczonym

zakresie.

Kontrol

wykorzystania

rodków

bud etowych

ograniczano zazwyczaj do oceny dokumentów otrzymanych z gmin.
Brak nale ytego nadzoru ze strony wojewodów dawał gminom swobod
w decydowaniu o faktycznym wykorzystaniu dotacji. Nie neguj c potrzeby
rozwijania miejskiej sieci kanalizacyjnej czy innych istotnych przedsi wzi
komunalnych, nale y stwierdzi , e wykorzystanie do ich finansowania rodków
dotacji przeznaczonej na rzecz kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, było
niezgodne z celem dotacji przyznanej m.in.miastom (gminom): Łowicz, Ostrów
Mazowiecka.
Nieprawidłowo ci na etapie przygotowania inwestycji wpływały niekorzystnie
na ich realizacj . Przejawiało si to konieczno ci wprowadzania zmian zakresu
rzeczowego i podejmowania dodatkowych robót, co skutkowało wydłu eniem czasu
realizacji i wzrostem kosztów inwestycji. Zmiany zakresu rzeczowego i okresu
realizacji nast piły w przypadku 58 zada inwestycyjnych. W 34 przypadkach wzrosły
koszty realizacji, w skrajnym przypadku do 247% (budowa estakady w Opolu).
W sytuacjach niedotrzymania terminów z winy wykonawcy, gminy odst powały
od naliczania kar umownych, co uzna nale y za niegospodarno .
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W połowie skontrolowanych gmin inwestycje dotowane realizowano
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Przejawiało si to m.in. podejmowaniem prac bez decyzji o pozwoleniu na budow ,
nie zgłoszeniem organom pa stwowego nadzoru budowlanego rozpocz cia czy te
zako czenia robót budowlanych. Wyst powaniu powy szych nieprawidłowo ci
sprzyjała bierna postawa organów nadzoru architektoniczno-budowlanego, które nie
interesowały si

w dostatecznym stopniu realizacj

inwestycji finansowanych

dotacjami pa stwowymi.
W 21 gminach, przy realizacji 27% zada
przestrzegano postanowie

obj tych dotacjami, nie

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach

publicznych. Dotyczyło to omijania zasad i trybu składania zamówie , nie
przedstawienia oferentom dokumentacji okre laj cej przedmiot zamówienia, braku
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Stwierdzono ponadto nieprawidłowo ci w zakresie wywi zywania si gmin
z obowi zku składania dysponentom rodków bud etowych informacji o przebiegu
realizacji i finansowaniu dotowanych zada inwestycyjnych (art.21 ust.7 ustawy z
dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin64). Gminy nie zło yły informacji
dotycz cych 20 zada oraz nieprecyzyjnie przedstawiły efekty wykorzystania dotacji.
2.9.

Dotacje przedmiotowe
W art. 20 ustawy bud etowej na rok 1997 ustalono ogóln kwot dotacji

przedmiotowych do wyrobów i usług w wysoko ci 1.010.200 tys. zł. W trakcie 1997 r.
zmniejszono j o 557 tys. zł, ustalaj c plan w bud ecie po zmianach w wysoko ci
1.009.643 tys. zł. Wykonanie dotacji przedmiotowych wyniosło 1.001.738,6 tys. zł, co
stanowiło 99,2% bud etu po zmianach. W porównaniu do roku 1996 wydatki na
dotacje przedmiotowe wzrosły nominalnie o 27,8%, a realnie o 11,3% .
Realizacj

wydatków na dotacje przedmiotowe prezentuj

w poni szej tabeli:

64
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(w tys.zł)
Lp.

Wyszczgólnienie

1

2
Dotacje przedmiotowe
z tego:
Dopłaty do kolejowych
przewozów pasa erskich
Dopłaty do autobusowych
przewozów pasa erskich
w komunikacji
mi dzymiastowej
Dopłaty do produkcji
specjalistycznych podr czników
szkolnych i
akademickich
Dopłaty do samochodów
osobowych sprzedawanych w
ramach przedpłat
Dopłaty do posiłków
sprzedawanych w barach
mlecznych

1
2

3

4
5

Wykonanie
1996 r.

6
1.001.738,6

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
7
900.266,8

8
127,8

1997 r.

3
783.522,0

Wg. ustawy
bud etowej
4
1.010.200,0

Bud et po
zmianach
5
1.009.643,0

Wykonanie

571.500,0

710.000,0

710.000,0

710.000,0

656.653,5

163.494,0

195.400,0

195.400,0

193.421,0

8.915,8

11.600,0

11.043,0

28.391,2

79.600,0

11.220,9

13.600,0

%
6:3

6:4

6:5

6:7

9
99,2

10
99,2

11
111,3

124,2

100,0

100,0

108,1

187.854,6

118,3

99,0

99,0

102,9

11.043,0

10.244,3

123,9

95,2

100,0

107,8

79.030,1

73.304,9

32.621,5

258,2

92,1

92,8

224,7

14.169,9

13.969,7

12.892,8

124,5

102,7

98,6

108,4

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W

poszczególnych

cz ciach

bud etu

pa stwa

wykonanie

dotacji

przedmiotowych w porównaniu do planu oraz w stosunku do 1996 r. było nast puj ce:
(w tys. zł)
Cz
1
08

21

33

85/27

Wyszczgólnienie
2
Ministerstwo Finansów
- dopłaty do samochodów
osobowych sprzedawanych
w ramach przedpłat
- dopłaty do posiłków
sprzedawanych w barach
mlecznych
Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej
- dopłaty do kolejowych
przewozów pasa erskich
w komunikacji krajowej
- dopłaty do autobusowych
przewozów pasa erskich
w komunikacji
mi dzymiastowej
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
- dopłaty do produkcji
specjalistycznych
podr czników szkolnych
i akademickich
Wojewoda Katowicki
- dopłata do autobusowych
przewozów pasa erskich
w komunikacji
mi dzymiastowej

Wykonanie
1996 r.

Wg ustawy
bud etowej

Bud et po
zmianach

Wykonanie

3
39.612,1

4
93.200,0

5
93.200,0

6
87.274,6

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
7
45.514,3

28.391,2

79.600,0

79.030,1

73.304,9

32.621,5

11.220,9

13.600,0

14.169,9

13.969,7

721.561,0

890.979,0

887.994,0

571.500,0

710.000,0

150.061,0

1997 r.

%
6:5

6:7

9
93,6

10
93,6

11
191,8

258,2

92,1

92,8

224,7

12.892,8

124,5

102,7

98,6

108,4

886.015,0

828.893,5

122,8

99,4

99,8

106,9

710.000,0

710.000,0

656.653,5

124,2

100,0

100,0

108,1

180.979,0

177.994,0

176.015,0

172.240,0

117,3

97,3

98,9

102,2

8.915,8

11.600,0

11.043,0

11.043,0

10.244,3

123,9

95,2

100,0

107,8

8.915,8

11.600,0

11.043,0

11.043,0

10.244,3

123,9

95,2

100,0

107,8

13.433,0

14.421,0

17.406,0

17.406,0

15.434,5

129,6

120,7

100,0

112,8

13.433,0

14.421,0

17.406,0

17.406,0

15.434,5

129,6

120,7

100,0

112,8

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

6:3
8
220,3

6:4
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Dotacj

do kolejowych przewozów pasa erskich w komunikacji krajowej

zaplanowano i wykonano w wysoko ci 710.000 tys. zł. W porównaniu do wykonania
1996 r. kwota dotacji wzrosła w uj ciu nominalnym o 24,2%, a w uj ciu realnym
o 8,1%. W ogólnej kwocie dotacji przedmiotowych dotacja ta stanowiła 70,3%.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w cało ci przekazało dotacj PKP.
Stawka dotacji w 1997r. ustalona była w stosunku do jednego „poci gokilometra”
wykonanej pracy eksploatacyjnej w wysoko ci 4.736,1 zł za 1000 jednostek
przewozu, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. w
sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasa erskich przewozów
autobusowych i kolejowych.65
Ustalony przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej limit „pociagokilometrów„
dotowanych wyniósł 149.912.300. Ilo

faktycznie wykonanych „poci gokilometrów”

w pasa erskich przewozach dotowanych w 1997 r. wyniosła 150.873.000 i była
wy sza o 0,6% od przyj tego limitu.
Jako nieprawidłowo

w procesie dotowania przedmiotowego PKP w 1997 r. ,

podobnie jak w 1996 r., NIK ocenia fakt, e Minister TiGM nie zdołał wprowadzi
w ycie postanowie ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsi biorstwie pa stwowym
Polskie Koleje Pa stwowe66, w zakresie okre lenia, sposobu finansowania PKP.
Nie został podpisany protokoł do umowy mi dzy Skarbem Pa stwa reprezentowanym
przez Ministra TiGM, Ministrem Finansów oraz Zarz dem PKP, który powinien
corocznie stanowi podstaw

do okre lenia w ustawie bud etowej wysoko ci dotacji

przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa erskich i ustali koszt wykonania
jednego „poci gokilometra”. Uregulowanie tego zagadnienia ma szczególne znaczenie
wobec faktu, e rodki bud etowe przeznaczone dla przedsi biorstwa PKP stanowi
około 50% ogólnych wydatków bud etowych cz ci 21- Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej.

W tej sytuacji dotacja przedmiotowa w 1997 r. do

kolejowych przewozów pasa erskich w komunikacji krajowej miała charakter dotacji
podmiotowej dla przedsi biorstwa PKP.
Dotacja do autobusowych przewozów pasa erskich w krajowej komunikacji
mi dzymiastowej zwykłej ustalona została w ustawie bud etowej w wysoko ci
65
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195.400 tys. zł. Dotacje te zaplanowane zostały w wydatkach w cz ci 21 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej i cz ci 85/27 Województwo
katowickie. Minister TiGM przekazał przewo nikom kwot 176.015 tys. zł, tj. 98,9%
bud etu po zmianach, w tym dla:
- przedsi biorstw PKS

- 171.706 tys. zł,

- pozostałych przewo ników

-

4.309 tys. zł.

W 1997 r warunki dotowania okre lone w rozporz dzeniu Ministra Finansów
z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do
pasa erskich przewozów autobusowych i kolejowych spełniały 173 przedsi biorstwa
PKS i 60 przewo ników spoza PKS.
Stawka dotacji okre lona została w 1997 r. dla przewo ników autobusowych
w wysoko ci 181,69 zł na 1.000 jednostek przewozu. Przyj ty na 1997 r. plan zakładał
sfinansowanie 968.937.986 „wozokilometrów”.
Zaplanowanych przebiegów dotowanych nie wykonało 168 przewo ników, w tym 132
przedsi biorstw PKS, w wyniku czego zwrócili do bud etu nienale nie pobran
dotacj w ł cznej kwocie 3.103 tys. zł.
Z bud etu Wojewody Katowickiego w 1997r. wypłacono dotacj w kwocie
17.406 tys. zł dla 46 przewo ników wykonuj cych autobusowe przewozy pasa erskie
w komunikacji mi dzymiastowej aglomeracji katowickiej z tytułu uj tych w planie
95.800.539 dotowanych „wozokilometrów”.
Do ko ca grudnia 1997r. 46 przewo ników wykorzystało dotacj w kwocie
17.395,3 tys. zł, tj. w 99,9%.

Nie wykorzystan

dotacj

w kwocie 10,7 tys. zł

zwrócono do bud etu.
Dotacje na wypłaty rekompensat z tytułu rezygnacji z zakupu samochodu
w ramach przedpłat ustalono w wysoko ci 79.600 tys. zł. Wypłaty wniesionych
w 1981 r. przedpłat na samochody osobowe marki Fiat 126p i FSO 1500 oraz
rekompensat były dokonywane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe67. Wydatki na dotacje do
67

Dz.U. z 1996 r. Nr156, poz.776
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samochodów sprzedawanych w ramach przedpłat wyniosły 73.304,9 tys. zł,
co stanowiło 92,8% bud etu po zmianach. W ramach tej dotacji zrealizowano 10.921
przedpłat, z tego 8.732 na samochody Fiat 126p oraz 2.189 na samochody FSO 1500.
Na dzie 31 grudnia 1997 r. pozostało niezrealizowanych 7.695 przedpłat, w tym
6.218 na samochody Fiat 126p.
Na dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przeznaczono
13.600 tys. zł. O dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wyst piły
izby skarbowe z 28 województw w ł cznej kwocie 14.169,9 tys. zł, z czego
wykorzystano 13.969,7 tys. zł tj. 98,6%. Z dotowania posiłków skorzystało 130 barów
mlecznych w 27 województwach, tj. podobnie jak w 1996 r. W stosunku do 1996 r.
nast pił wzrost dotacji na ten cel o 24,5%.
Na

dopłaty

i akademickich

do

produkcji

w ustawie

specjalistycznych

bud etowej

przewidziano

podr czników
dotacj

w

szkolnych
wysoko ci

11.600 tys. zł. W 1997r. dotacja ta została wykorzystana w kwocie 11.043 tys. zł,
co stanowiło 100% bud etu po zmianach. W stosunku do roku 1996 (8.916 tys. zł)
dotacja wzrosła o 2.127 tys. zł, tj. o 23,9% w uj ciu nominalnym i o 7,8% w uj ciu
realnym. W 1997 r. dysponentem rodków przeznaczonych na dopłaty do produkcji
specjalistycznych podr czników szkolnych i akademickich było Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych do
podr czników szkolnych i akademickich reguluje wydane w tej sprawie zarz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r.68 W 1997 r. stawki dotacji do
jednego arkusza wydawniczego okre lono w wysoko ci 1.100 zł w przypadku
podr czników szkolnych oraz 1.000 zł przy pierwszym wydaniu podr cznika
akademickiego oraz 950 zł przy wydaniach nast pnych. W 1997 dotacje do
podr czników szkolnych i dotacje do podr czników akademickich

stanowiły

odpowiednio 89% i 11% ogólnej kwoty dotacji na ten cel. Dotacjami obj to produkcj
64 tytułów podr czników dla szkół zawodowych wydanych w ł cznym nakładzie 254
tys. egz. oraz 436 tytułów podr czników akademickich wydanych w ł cznym
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nakładzie 1.020.950 egz.

rednia dotacja do jednego arkusza wydawniczego

podr czników akademickich wyniosła 812,6 zł i a dla podr czników szkolnych
1.026,7 zł. Dotacjami obj to 65 wydawców podr czników akademickich , którzy
wydali od 1 do 118 pozycji, oraz 6 wydawców podr czników szkolnych, którzy
wydali od 1 do 34 pozycji.

Najwy sze kwoty dotacji otrzymały: PWN Spółka

Akcyjna (2.583,3 tys. zł), WNT (1.497,2 tys. zł), PZWL (1.357 tys. zł) i WSiP (601,9
tys. zł).

2.10. Dotacje podmiotowe i inne dotacje do zada gospodarczych

W ustawie bud etowej na rok 1997 ustalono wydatki na dotacje podmiotowe
i inne dotacje do zada gospodarczych w wysoko ci 958.832 tys. zł, tj. o 25,4% ni sze
ni wykonanie 1996 r.
Zmiany planu wydatków na ten cel, dokonane w trakcie roku 1997 decyzjami
Ministra Finansów, polegały na:
a) zwi kszeniu planowanych dotacji przez:
- przeniesienie z rezerwy celowej rodków przeznaczonych na restrukturyzacj
zadłu enia przedsi biorstw z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
- 100.000 tys. zł,
- przeniesienie z rezerwy celowej rodków przeznaczonych na utrzymanie mocy
produkcyjnych przemysłu obronnego - 198.338 tys. zł,
b) zmniejszeniu dotacji o kwot 8.000 tys. zł, przeznaczaj c rodki, z zaplanowanych
wydatków na utrzymanie mocy produkcyjnych przemysłu obronnego, na rezerw
powodziow .

68

M.P. z 1992 r. Nr30 poz.209 ze zm.
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Poza tym w 1997 r. dysponenci rodków bud etowych dokonywali zmian
w wydatkach przeznaczonych na dotacje podmiotowe i inne w ramach własnych
bud etów.
W efekcie tych zmian plan dotacji podmiotowych

i innych na rok 1997

wyniósł 1.245.601 tys. zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 1.244.418 tys. zł,
co stanowiło 99,9% bud etu po zmianach i 96,9% wykonania roku 1996 w uj ciu
nominalnym oraz 84,3% w uj ciu realnym.

Realizacj wydatków bud etowych na dotacje podmiotowe i inne dotacje do
zada gospodarczych prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Plan po
zmianach
4
1.245.601

Wykonanie

2
1.284.584

Plan wg
ustawy
3
958.832

5
1.244.418

Wykonanie
1996r.
w cenach
1997 r.
6
1.475.987

730.022

846.246

828.746

828.245

172.320

-

190.338

249.891

-

48.103
84.248

1996 r.
1
Dotacje podmiotowe
i inne dotacje ogółem
z tego:
1. Dotacje na
restrukturyzacj
przemysłu
2. Dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych przemysłu obronnego
3. Dotacje na restrukturyzacj zadłu enia
z tytułu składek na
ubezpieczenie
społeczne
4. Dotacje do gospodarki komunalnej
5. Pozostałe dotacje

1997 r.

Wykonanie

%
5:2

5:3

5:4

5:6

7
96,9

8
129,8

9
99,9

10
84,3

838.795

113,5

97,9

99,9

98,7

190.338

197.996

110,5

-

100,0

96,1

100.000

100.000

287.125

40,0

-

100,0

100,0

61.086

61.417

61.417

55.270

127,7

100,5

100,0

111,1

51.500

65.100

64.418

96.801

76,5

125,1

99,0

66,5

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W strukturze wykonania wydatków na dotacje podmiotowe i inne dotacje do
zada gospodarczych najwi kszy udział przypadał na dotacje na restrukturyzacj
przemysłu (66,6%).
Z ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe i inne dotacje do zada
gospodarczych (1.244.418 tys. zł) w 1997 r. przypadło, dla jednostek nadzorowanych
przez poszczególnych ministrów i wojewodów:
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- Ministra Gospodarki

- 1.023.407 tys. zł,

- Ministra Skarbu Pa stwa

-

79.081 tys. zł,

- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

-

16.418 tys. zł,

- Ministra Obrony Narodowej

-

16.000 tys. zł,

- Ministra Edukacji Narodowej

-

500 tys. zł,

- Wojewodów

- 109.012 tys. zł.

Realizacj wydatków bud etowych 1997 na dotacje podmiotowe i inne według
dysponentów cz ci bud etowych prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Plan po
zmianach
4
938.246

Wykonanie

2
1.027.317

Plan wg
ustawy
3
846.746

5
937.745

Wykonanie
1996r.
w cenach
1997 r.
6
1.180.387

219.115

-

-

-

251.763

693.712

827.800

819.300

818.799

80.757

10.386

79.081

8.448

-

10.000

Wykonanie.
1996 r.

1
Dotacja podmiotowa ogółem
(§ 52)
cz. 08 - Ministerstwo
Finansów
cz. 13 - Ministerstwo
Gospodarki
cz. 17 - Ministerstwo
Skarbu Pa stwa
cz. 14 - Ministerstwo
Przekształce
Własno ciowych
cz. 22 - Ministerstwo
Ł czno ci
cz. 30 - Ministerstwo
Obrony
Narodowej
cz. 33 - Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
cz. 85/01-97 Bud ety
wojewodów
Dotacje do gospodarki
komunalnej (§ 55)
cz. 85/01-97 Bud ety
wojewodów
Pozostałe dotacje (§ 53)
cz. 13 - Ministerstwo
Gospodarki
cz. 14 - Ministerstwo
Przekształce
Własno ciowych
cz. 21 - Ministerstwo
Transportu i
Gospodarki
Morskiej
cz. 30 - Ministerstwo
Obrony
Narodowej
cz. 85/01-97 Bud ety
wojewodów
Ogółem dotacje
(§ 52, 53, 55)

1997r.

%
5:2

5:4

5:6

7
91,3

8
99,9

9
79,4

797.075

118,0

99,9

102,7

79.081

92.790

97,9

100,0

85,2

-

-

9.707

-

-

-

11.490

302

-

-

-

347

500

500

500

500

575

100,0

100,0

100,0

14.483

8.060

39.365

39.365

16.641

271,8

100,0

236,6

48.103

61.086

61.417

61.417

55.270

127,7

100,0

111,1

48.103

61.086

61.417

61.417

55.270

127,7

100,0

111,1

211.204

51.000

245.938

245.256

242.673

116,1

99,7

101,1

180.281

36.000

204.608

204.608

207.143

113,5

100,0

98,8

2.850

-

-

-

3.275

-

-

-

9.573

15.000

17.100

16.418

10.999

171,5

96,0

149,3

13.800

-

16.000

16.000

15.856

115,9

100,0

100,9

4.700

-

8.230

8.230

5.400

175,1

100,0

152,4

1.284.584

958.832

1.245.601

1.244.418

1.475.987

96,9

99,9

84,3
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ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.10.1. Dotacja na restrukturyzacj przemysłu
Ustaw bud etow na rok 1997 ustalono dotacj na restrukturyzacj przemysłu
w kwocie 846.246 tys. zł, tj. o 15,9% wy sz od wykonania 1996r. (730.022 tys. zł).
W trakcie roku dotacja ta została zmniejszona do kwoty 828.746 tys. zł.
Wykonanie wydatków na dotacje do restrukturyzacji przemysłu wyniosło
828.245 tys. zł, co stanowiło 99,9% bud etu po zmianach i 113,5% wykonania 1996 r.
w uj ciu nominalnym oraz 98,7% w uj ciu realnym.
Wydatki te przeznaczono na:
1) dotacj

dla górnictwa w ł cznej kwocie 809.799 tys. zł, tj. 99,9% bud etu

po zmianach (830.300 tys. zł) i 177,5% wykonania roku 1996 (456.322 tys. zł),
z tego dla:
a) jednostek górnictwa w gla kamiennego - 692.461 tys. zł, co w porównaniu do
wykonania 1996r. stanowiło wzrost dotacji o 83,0% (w 1996r. - 378.354 tys. zł),
z przeznaczeniem na:
- finansowanie procesów zwi zanych z likwidacj
kopal w gla kamiennego

- 646.322 tys. zł,

- likwidacj szkód górniczych

- 37.200 tys. zł,

- ekspertyzy, analizy oraz opiniowanie
i weryfikacje przebiegu procesów
restrukturyzacji w górnictwie

- 8.939 tys. zł.

W 1997 r. procesem likwidacji obj tych było 39 kopal

w gla

kamiennego, w tym 10 likwidowanych całkowicie i 29 likwidowanych
cz ciowo. Pi

kopal otrzymało dotacj na fizyczn likwidacj w nadmiernej

wysoko ci w ł cznej kwocie 210,4 tys. zł, a w trzech kopalniach sfinansowano
koszty ogólnozakładowe w wysoko ci 1.946,9 tys. zł, które nie powinny by
finansowane z dotacji.
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Dotacje na usuwanie szkód górniczych otrzymały 23 kopalnie w ł cznej
wysoko ci 37.200 tys. zł spo ród 42, które zło yły wnioski na kwot
114.120 tys. zł. Faktycznie wykorzystano z dotacji 36.611 tys. zł. W uj ciu
rzeczowym usuni to szkody w 902 obiektach, rekultywowano 276,9 ha terenów
górniczych, co oznacza realizacj

planu w 100 %. Dotacj

w nadmiernej

wysoko ci (o 588,8 tys. zł) otrzymała KWK „Niwka Modrzejów”.
b) jednostek

poza

górnictwem

w glowym

na

dofinansowanie

procesów

likwidacyjnych w kopalniach - zakładach górniczych - 117.338 tys. zł; wydatki
te w porównaniu do roku 1996 wzrosły o 50,5% (w 1996r. - 77.968 tys. zł),
z tego przeznaczono na:
- likwidacj Kopal Siarki „Machów”,
„Jeziorko”, „Piaseczno”

- 72.500 tys. zł,

- likwidacj Kopalni Siarki „Grzybów”

- 9.600 tys. zł,

- likwidacj Kopalni Soli „Bochnia”

- 19.400 tys. zł,

- likwidacj Kopalni Cynku i Ołowiu
w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław”

- 13.500 tys. zł,

- likwidacj Kopalni W gla Brunatnego „Sieniawa”

- 1.488 tys. zł,

- likwidacj Kopalni Barytu „Boguszów”

-

850 tys. zł.

Z przyznanych dotacji Kopalnia Barytu Boguszów dokonała w 1997 r. zwrotu
kwoty 273,3 tys. zł z uwagi na trwaj ce negocjacje z potencjalnym nabywc
jednego z zakładów górniczych - ZG „Stanisławów”, natomiast Kopalnia W gla
Brunatnego „Sieniawa” nie wykorzystała 53,9 tys. zł.
2) dotacj

dla

Zakładów

Górniczo-Hutniczych

„Orzeł

Biały”

w

Bytomiu

z przeznaczeniem rodków na rekultywacj terenów, likwidacj szkód górniczych
oraz utrzymanie Centralnej Pompowni „Bolko”, odwadniaj cej wyrobiska po
zako czonej eksploatacji rud cynku i ołowiu
3) dotacj

dla

Zakładów

Chemicznych

- 10.386 tys. zł,
„Tarnowskie

Góry”

w

likwidacji,

z przeznaczeniem na utylizacj odpadów poprodukcyjnych i rekultywacj terenów
-

8.060 tys. zł,
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W 1997r. dotacje na restrukturyzacj przemysłu wyst piły w nast puj cych
cz ciach bud etowych:
- cz ci 13 - Ministerstwo Gospodarki

- 809.799 tys. zł,

- cz ci 17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa

- 10.386 tys. zł,

- Bud ety wojewodów

-

Z ustale

kontroli w Ministerstwie Gospodarki wynika,

8.060 tys. zł.
e ł cznie 49

podmiotów poniosło koszty ni sze od otrzymanych w 1997 r. rodków bud etowych
na ten cel, ł cznie o 7.891,5 tys. zł. W 1997 r. 61 dotowanych podmiotów górnictwa
otrzymało dotacje bud etowe w nadmiernej wysoko ci. Ł czna wysoko

nadwy ki

wyniosła 8.626,8 tys. zł. Według stanu na dzie 11 marca 1998 r. tylko 23 podmioty
dokonały zwrotu nadmiernie pobranych kwot, wpłacaj c ł cznie 1.295,2 tys. zł.
Pozostała kwota 7.331,6 tys. zł nie została rozliczona. Minister Gospodarki skierował
do 55 spo ród 61 jednostek polecenie zwrotu niewykorzystanych dotacji.
likwidatorów kopal

nie wywi zywał si

aden z 39

z obowi zku - wynikaj cego z umów

o likwidacj - wykazywania w sprawozdaniach z przebiegu likwidacji, przestrzegania
wysoko ci faktycznie uzyskanego wska nika przyrostu wynagrodzenia, przyj tego na
1997 r. w wysoko ci 1,17 kwoty bazowej.
2.10.2. Dotacje na restrukturyzacj zadłu enia z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy bud etowej na 1997 r. na restrukturyzacj
zadłu enia - powstałego do dnia 31 grudnia 1995r. - z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne wraz z odsetkami przewidziano dotacj

w wysoko ci 100.000 tys. zł.

Dotacja ta przeznaczona była dla przedsi biorstw pa stwowych i spółek Skarbu
Pa stwa, w stosunku do których w 1996 r. uprawomocniły si :
- postanowienia s du o zatwierdzeniu układu na podstawie rozporz dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pa dziernika 1934r. - Prawo o post powaniu
układowym69,

69

Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.
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- ugoda bankowa, zawarta na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r.
o restrukturyzacji finansowej przedsi biorstw i banków oraz o zmianie niektórych
ustaw70.

Terminy, zasady podziału oraz tryb przyznania dotacji na restrukturyzacj zadłu enia
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zostały okre lone w rozporz dzeniu Rady
Ministrów z dnia 8 lipca 1997r. w sprawie okre lenia terminów składania wniosków,
zasad podziału i trybu przekazywania dotacji bud etowej na restrukturyzacj
zadłu enia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne71.
Do Ministerstwa Finansów w 1997 r. wpłyn ło 68 wniosków od
przedsi biorstw i spółek w sprawie udzielenia dotacji na restrukturyzacj zadłu enia
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Minister Finansów w dniu 28 listopada
1997r. wydał 16 decyzji o przyznaniu dotacji na ten cel wraz z odsetkami na ł czn
kwot 100.000 tys. zł, uwzgl dniaj c 65 wniosków przedsi biorstw i spółek, w tym:
- 40 wniosków przedsi biorstw i spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu
(68.695,4 tys. zł),
- 25 wniosków przedsi biorstw i spółek nadzorowanych przez 15 wojewodów
(31.304,6 tys. zł).
Ogólne

zadłu enie

wobec

Zakładu

Ubezpiecze

Społecznych

na

dzie

31 grudnia 1995 r. przedsi biorstw i spółek, którym przyznana została dotacja,
wynosiło 234.775,7 tys. zł, w tym:
- przedsi biorstw pa stwowych

- 70.587,3 tys. zł,

- jednoosobowych spółek Skarbu Pa stwa

- 129.004,0 tys. zł,

- spółek z udziałem Skarbu Pa stwa

70
71

Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.
Dz.U. z 1997r, Nr 81, poz. 513.

- 35.164,4 tys. zł.
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Przyznana przez Ministra Finansów dotacja w kwocie 100.000 tys. zł, stanowiła
42,6% ogólnego zadłu enia z tytułu składek i odsetek wobec Zakładu Ubezpiecze
Społecznych jednostek zakwalifikowanych do otrzymania dotacji.

Najwy sze kwoty dotacji na restrukturyzacj zadłu enia z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne (56,2% ogólnej kwoty przyznanej w 1997r. dotacji) otrzymały nast puj ce przedsi biorstwa pa stwowe i spółki:
-

Katowicki Holding W glowy S.A. KWK „Wieczorek”
w Katowicach

- 9.412,5 tys. zł,

- Huta „Gliwice” S.A. w Gliwicach

- 8.287,6 tys. zł,

- „ADEXTRA” S.A. w Piasecznie

- 6.394,8 tys. zł,

- Wyka czalnia Materiałów Włókienniczych
„POLTEX W” S.A. w Łodzi

- 5.847,4 tys. zł,

- Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” w Kunowie

- 4.357,9 tys. zł,

- „Rena-Kord” S.A. w Łodzi

- 4.321,1 tys. zł,

- Tłocznia Metali „Pressto” w Bolechowie k/Poznania

- 3.826,7 tys. zł,

- Fabryka Obuwia „BUTB DZIN” S.A. w B dzinie

- 3.707,0 tys. zł,

- Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Telpod” w Krakowie

- 3.700,6 tys. zł,

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach

- 3.175,5 tys. zł,

- Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Dolzamet” w Chojnowie - 3.149,5 tys. zł.
Najwy sza Izba Kontroli skontrolowała 5 spółek z udziałem Skarbu Pa stwa,
którym przyznano dotacje bud etowe na restrukturyzacj zadłu enia z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne. Kwoty przyznanych dotacji stanowiły w czterech
przypadkach po 48,5% całej zaległo ci spółek wobec ZUS wg stanu z dnia 31 grudnia
1995 r. - za

w jednym przypadku - 37%. Dotacje, które zostały przekazane

bezpo rednio

ZUS-owi,

zmiejszyły

wyra nie

zadłu enie

dwóch

spółek.

Zadłu enie jednej spółki zmniejszyło si pocz tkowo o 2,6% by nast pnie pozosta
na tym samym poziomie. Natomiast zadłu enie dwóch spółek wzrosło o ponad 10%
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pomimo wykorzystania dotacji. Cztery z kontrolowanych spółek nie zawarły po
otrzymaniu dotacji ostatecznego porozumienia

z ZUS w sprawie warunków

i terminów spłaty pozostałego zadłu enia, zgodnie z § 4 ust. 3 cyt. wy ej
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. W przypadku dwóch
dotowanych spółek przyczyn niepodpisania porozumienia było niepłacenie bie cych
składek ZUS.
W ocenie NIK, udzielenie spółkom dotacji bud etowej na restrukturyzacj
zadłu enia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie spowodowało
w wi kszo ci spółek odzyskania płynno ci finansowej i zmniejszenia ich zadłu enia
wobec ZUS z dnia uprawomocnienia si ugody.
2.10.3. Dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych przemysłu obronnego
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano w cz ci 83 - Rezerwy
celowe, wydatki na dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych przemysłu obronnego
w kwocie 198.338 tys. zł.
Dotacja na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych dla potrzeb obrony
pa stwa przeznaczana była dla podmiotów gospodarczych realizuj cych zadania
w trybie postanowie

rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r.

w sprawie okre lenia organów wła ciwych do nakładania niektórych obowi zków
i zada niezb dnych na potrzeby obrony pa stwa oraz zasad odpłatno ci za wykonanie
tych zada i przeprowadzania kontroli ich realizacji72.
Minister Finansów przekazał rodki bud etowe w kwocie 198.338 tys. zł do
nast puj cych cz ci bud etu pa stwa:
- 13 - Ministerstwo Gospodarki
- 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej
- Bud ety wojewodów,

174.108 tys. zł,
16.000 tys. zł,
8.230 tys. zł,

z tego dla województwa:
elbl skiego
72

Dz.U. Nr 69, poz. 331.

100 tys. zł,
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katowickiego

320 tys. zł,

kieleckiego

3.100 tys. zł,

kro nie skiego

120 tys. zł,

łódzkiego

3.500 tys. zł,

pilskiego

340 tys. zł,

rzeszowskiego

350 tys. zł,

wrocławskiego

400 tys. zł.

W trakcie roku bud etowego 1997 Minister Finansów zmniejszył wydatki
przeznaczone na dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych dla
potrzeb obrony pa stwa o kwot 8.000 tys. zł w cz ci 13 - Ministerstwo Gospodarki.
W 1997 r. wydatkowano rodki w kwocie 190.338 tys. zł, tj. 100% planu po
zmianach. Wykonanie 1997 r. było o 10,5% wy sze od wykonania roku 1996
(172.320 tys. zł).
2.10.4. Dotacje do gospodarki komunalnej
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano wydatki na dotacj

do

gospodarki komunalnej w ł cznej kwocie 61.086 tys. zł, co w porównaniu do
wykonania 1996 r. stanowiło wzrost wydatków o 27,7%.
Z uzasadnienia do ustawy bud etowej wynika, e rodki te przeznaczone były na
dotacj na dofinansowanie kosztów eksploatacyjnych Przedsi biorstwa Komunikacji
Tramwajowej w Katowicach, realizuj cego przewozy mi dzy i wewn trzmiejskie na
terenie aglomeracji katowickiej oraz na cz ciowe dofinansowanie działalno ci
gospodarczej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
W bud ecie po zmianach kwota dotacji do gospodarki komunalnej wyniosła
61.417 tys. zł i została wykorzystana w 1997 r. w 100%.
Dotacj do gospodarki komunalnej w 1997 r. wykorzystano na:
- dofinansowanie

działalno ci

Przedsi biorstwa

Komunikacji

Tramwajowej

w Katowicach, realizuj cego przewozy mi dzy i wewn trzmiejskie na terenie
aglomeracji katowickiej w kwocie

50.663 tys. zł,
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- dofinansowanie

działalno ci

gospodarczej

Wojewódzkiego

i Wypoczynku w Chorzowie w kwocie

Parku

Kultury

10.500 tys. zł,

- dopłaty do centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody do domów stanowi cych
własno

prywatn , podł czonych do sieci cieplnej przedsi biorstw energetyki

cieplnej, dla których organem zało ycielskim pozostał nadal wojewoda
(województwo jeleniogórskie, szczeci skie, zielonogórskie) w ł cznej kwocie
254 tys. zł.
2.10.5. Pozostałe dotacje na finansowanie zada gospodarczych
W grupie tych wydatków w ustawie bud etowej na rok 1997 przewidziano
dotacje:
- dla Kopalni Soli „Wieliczka” w kwocie

36.000 tys. zł

z przeznaczeniem rodków na likwidacj wyrobisk i utylizacj wycieków wodnych,
utrzymanie wyrobisk cz ci zabytkowej i renowacj obiektów zabytkowych oraz
naprawy szkód górniczych,
- na dofinansowanie kosztów przechowywania zapasów podr czników szkolnych
wydawanych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu ich sprzeda y
w kwocie

500 tys. zł,

- na dofinansowanie transportu kombinowanego w kwocie

5.000 tys. zł,

- na dofinansowanie zakupu licencji połowowych
na Morzu Ochockim w kwocie

10.000 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie bud etowej na rok 1997 dotacje w kwocie 51.500 tys. zł,
zostały zwi kszone w ramach

rodków bud etowych b d cych w dyspozycji

dysponentów cz ci o ł czn kwot 12.500 tys. zł, w tym przez:
- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o kwot 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem
rodków na pokrycie wiadcze przedsi biorstwa PKP na rzecz powodzi,
- Ministra Gospodarki o kwot 11.500 tys. zł, w tym z przeznaczeniem dla Agencji
Techniki i Technologii na finansowe wsparcie wdro enia nowoczesnych technik
i technologii oraz pokrycie kosztów bie cej działalno ci Agencji w kwocie
9.000 tys. zł oraz dla Kopalni Soli „Wieliczka” o kwot 2.500 tys. zł.
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Dotacje te zostały zwi kszone tak e
1.100 tys. zł z przeznaczeniem

decyzjami Ministra Finansów o kwot

rodków na sfinansowanie kosztów

wiadcze

przedsi biorstwa PKP w zwi zku z powodzi .
W wyniku tych zwi ksze przyj ty na rok 1997 plan w bud ecie po zmianach
wyniósł 65.100 tys. zł. Zrealizowano wydatki w wysoko ci 64.418 tys. zł, tj. w 99,0%,
co w porównaniu do wykonania roku 1996 stanowiło 76,5% w uj ciu nominalnym
oraz 66,5% w uj ciu realnym.
Z kwoty 64.418 tys. zł wydatkowanych w 1997r. rodków przypadało na:
- dotacj dla Kopalni Soli „Wieliczka”

38.500,0 tys. zł,

- dotacj dla Agencji Techniki i Technologii

9.000,0 tys. zł,

- dotacj na dofinansowanie transportu kombinowanego

4.318,0 tys. zł,

w tym na: dofinansowanie przewozów poci giem relacji
Düsburg-Hanover-Polska w kwocie

2.750,2 tys. zł,

i na dofinansowanie przewozów wykonywanych poci giem
relacji z Gdyni do Warszawy, Łodzi, Wrocławia,
Sosnowca, Nysy, Tarnowa w kwocie

1.567,7 tys. zł,

- dotacj na dofinansowanie zakupu limitu odłowu mintaja
na Morzu Ochockim

10.000,0 tys. zł.

Dotacj t wypłacono przedsi biorstwom połowów dalekomorskich,
w tym:
PPDiUR „Odra” w winouj ciu

3.600 tys. zł,

PPDiUR „Gryf” w Szczecinie

2.670 tys. zł,

PPDiUR „Dalmor” S.A. w Gdyni

3.730 tys. zł,

- dotacj na cz ciowe sfinansowanie zapasów
podr czników szkolnych

500 tys. zł,

- dotacj na pokrycie kosztów zwi zanych z usuwaniem skutków
powodzi i akcj przeciwpowodziow

2.100 tys. zł.

Dotacje na finansowanie wymienionych zada wydatkowano za po rednictwem
nast puj cych resortów:
- Ministra Gospodarki

47.500 tys. zł,

- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

16.418 tys. zł,

- Ministra Edukacji Narodowej

500 tys. zł.
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2.11. Dotacje dla rolnictwa
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano dotacje dla rolnictwa
w kwocie

2.092.858 tys. zł,

które

w

trakcie

roku

zostały

zwi kszone

do 2.120.286 tys. zł, tj. o 1,3%. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.107.537 tys. zł,
tj. 99,4% planu po zmianach.

Realizacj dotacji dla rolnictwa w 1997r. prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
1997 r.

Wykonanie
Wyszczególnienie

1996 r.

1

2

Ogółem dotacje
1. Dotacja na zadania bud etowe
rolnictwa,
z tego:
cz. 08 - Ministerstwo Finansów
cz. 19 - Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
cz. 85/01-97 - Bud ety
wojewodów
2. Dopłaty do kredytów rolnych
(dział 94)
cz. 08 - Ministerstwo Finansów
cz. 19 - Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
3. Dopłaty do wykupu
nieruchomo ci od rolników
cz. 19 - Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
cz. 17 - Ministerstwo Skarbu
Pa stwa

Plan wg
ustawy
3

Plan po
zmianach
4

Wykonanie
5

Wykonanie
1996 r.
w cenach
1997 r.
6

%
5:2

5:4

5:6

7

8

9

1.976.926

2.092.858

2.120.286

2.107.537

2.271.488

106,6

99,4

92,8

626.994

720.611

727.525

716.256

720.416

114,2

98,5

99,4

173.122

201.250

201.250

190.440

198.917

110,0

94,6

95,7

263.175

334.247

319.755

319.691

302.388

121,5

100,0

105,7

190.697

185.114

206.520

206.125

219.111

108,0

99,8

94,1

381.301

505.473

533.473

532.023

438.115

139,5

99,7

121,4

1.301

1.985

1.985

535

1.495

41,1

27,0

27,0

380.000

503.488

531.488

531.488

436.620

139,9

100,0

121,7

850

-

700

700

977

-

-

-

850

-

-

-

977

-

-

-

-

-

700

700

-

-

100,0

-

4. Dotacje na wspieranie przemian
w rolnictwie

382.500

471.800

446.500

446.500

439.493

116,7

100,0

101,6

cz. 19 - Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej

382.500

471.800

446.500

446.500

439.493

116,7

100,0

101,6

585.281

394.974

412.088

412.058

672.487

70,4

100,0

61,3

125.802

126.392

145.690

145.660

144.546

115,8

100,0

100,8

120.559

154.152

151.968

151.968

138.522

126,1

100,0

109,7

338.920

114.430

114.430

114.430

389.419

33,8

100,0

29,4

5. Dotacje na dofinansowanie
nakładów inwestycyjnych
cz. 85/01-97 - Bud ety wojewodów
w zakresie
- zaopatrzenia w wod i sanitacji
wsi
- melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych
cz. 19 - Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
- inwestycje w zakresie dostosowa
strukturalnych w rolnictwie
(po yczka ASAL)

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

177

Z danych przedstawionych w powy szej tabeli wynika, e w 1997 r. najwi cej
rodków bud etowych wydatkowano na:
- zadania bud etowe w rolnictwie - 716.256 tys. zł (wydatki działu 40: cz
Ministerstwo Finansów, cz

08 -

19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej i cz ci 85/01-97 Bud ety wojewodów). Wydatki te stanowiły
34,0% ogólnej kwoty dotacji;
- dopłaty do kredytów rolnych - 532.023 tys. zł, tj. 25,2% ogólnej kwoty dotacji.
rodki wydatkowano przez cz

08 - Ministerstwo Finansów i cz

19 -

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej.
2.11.1. Dotacje do bie cych zada w rolnictwie
W art. 21 pkt. 1 ustawy bud etowej na rok 1997 ustalono dotacje do zada
bie cych w rolnictwie w kwocie 720.611 tys. zł.
dofinansowanie kosztów niektórych zada

rodki te przeznaczono na

w rolnictwie w zakresie: post pu

biologicznego w rolnictwie, upowszechniania doradztwa rolniczego, zwalczania
zaka nych chorób zwierz t, monitoringu jako ci gleb, ro lin, produktów rolniczych
i spo ywczych, prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, nawozów wapniowych,
chemizacji rolnictwa i ochrony ro lin uprawnych, produkcji rolnej metodami
ekologicznymi,

utrzymania

urz dze

melioracji

wodnych,

realizacji

zada

melioracyjnych przez spółki wodne, monitorowanie dost pu polskich artykułów rolnospo ywczych

do

rynków

zagranicznych,

ogrzewania

warsztatów

szkolnych

gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Dotacje te zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo
bud etowe udzielane s

dla ró nych podmiotów gospodarczych na tych samych

zasadach. Stawki dotacji na jednostk usługi lub produktu obj tego dotowaniem oraz
szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1997 r. zostały okre lone przez Ministra
Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej w rozporz dzeniu z dnia 18 lipca 1997 r.

w sprawie stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich
udzielania w 1997r.73
73

Dz.U. Nr 92, poz. 568.

178

W trakcie 1997 roku dotacje do zada

bie cych w rolnictwie zostały

zwi kszone do kwoty 727.525 tys. zł, tj. o 6.914 tys. zł (o 1%).
Zwi kszenie

planu

wydatków

wynika

z

przeniesienia

wydatków

zaplanowanych w cz ci 83 - Rezerwy celowe w ł cznej kwocie 19.100 tys. zł, z tego
przeznaczonych na:
- sfinansowanie kosztów zwalczania chorób zaka nych zwierz t
(zwi kszenie wydatków bud etów wojewodów) o kwot

16.100 tys. zł,

- potrzeby spółki wodnej w woj. bielskim

50 tys. zł,

- melioracje podstawowe i usuwanie skutków powodzi
(zwi kszenie wydatków w bud etach wojewodów)

2.950 tys. zł.

W 1997 r. dokonano równie zmniejszenia wydatków o kwot 12.187 tys. zł, w tym
przeniesienia dokonane decyzjami Ministra Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej

oraz wojewodów w ramach działu 40 obejmowały kwot 10.630 tys. zł.
W 1997 r. (podobnie jak w 1996 r.) Minister Finansów na wniosek Ministra
Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej dokonał przeniesienia zaplanowanych w cz ci
19 wydatków na upowszechnienie doradztwa rolniczego w ł cznej kwocie
7.149 tys. zł do bud etów wojewodów. W 1996 r. z cz. 19 przeniesiono na
wymieniony cel rodki w ł cznej kwocie 5.502 tys. zł.
Wykonanie wydatków na dotacje do zada bie cych w rolnictwie wyniosło
716.257 tys. zł, co stanowiło 98,5% bud etu po zmianach i 114,2% wykonania roku
1996 w uj ciu nominalnym, a w uj ciu realnym 99,4%.

Realizacj

wydatków 1997r. na dotacje do zada

bie cych w rolnictwie

prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie.
Wyszczególnienie

1996 r.

1997 r.
Plan wg

Plan po

Wykonanie

Wykonanie
1996 r.
w cenach

%
5:2

5:3

5:4

5:6
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1
Ogółem dotacje do zada bie cych
rolnictwa, z tego:
1. Cz
08 Ministerstwo Finansów
- nawozy wapniowe
2. Cz
19 Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki ywno ciowej
- post p biologiczny w produkcji
ro linno ci
- post p biologiczny w produkcji
zwierz cej
- upowszechnianie doradztwa
rolniczego
- zwalczanie chorób zaka nych
zwierz t
- chemizacja rolnictwa i ochrona
ro lin uprawnych
- monitoring jako ci gleb, ro lin,
produktów rolniczych i
spo ywczych
- ogrzewanie warsztatów szkolnych
gospodarstw pomocniczych szkół
rolniczych
- monitorowanie dost pu polskich
artykułów do rynków zagranicznych
3. Cz
85/01-97 - Bud ety
wojewodów
- upowszechnianie doradztwa
rolniczego
- zwalczanie chorób zaka nych
zwierz t
- utrzymanie urz dze melioracji
wodnych
- usługi geodezyjne
- spółki wodne
- inne

2
626.994

ustawy
3
720.611

zmianach
4
727.525

5
716.256

1997 r.
6
720.416

8

9

114,2

7

99,4

98,5

10
99,4

173.122

201.250

201.250

190.440

198.917

110,0

94,6

94,6

95,7

263.175

334.247

319.755

319.691

302.388

121,5

95,6

100,0

105,7

108.073

127.006

127.894

127.830

124.176

118,3

100,6

100,0

102,9

134.266

168.284

164.708

164.708

154.272

122,7

97,8

100,0

106,8

1.138

9.814

2.124

2.124

1.308

186,6

21,6

100,0

162,4

1.531

4.195

1.460

1.460

1.759

95,4

34,8

100,0

83,0

10.361

15.539

14.171

14.171

11.905

136,8

91,2

100,0

119,0

4.193

5.122

5.120

5.120

4.818

122,1

100,0

100,0

106,3

3.278

3.770

3.761

3.761

3.766

114,7

99,8

100,0

99,9

450

517

517

517

517

114,9

100,0

100,0

100,0

190.697

185.114

206.520

206.125

219.111

108,1

111,4

99,8

94,1

8.825

5.159

12.011

11.989

10.140

135,9

230,6

99,8

118,2

33.365

25.922

38.632

38.266

38.336

114,7

147,6

99,1

99,8

95.228
48.074
5.205
-

93.341
54.526
6.166
-

95.527
54.199
6.122
29

95.523
54.198
6.119
30

109.417
55.237
5.981
-

100,3
112,7
117,6
-

102,3
99,4
99,2
-

100,0
100,0
100,0
103,4

87,3
98,1
102,3
-

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

2.11.2. Dotacja do zada inwestycyjnych w rolnictwie
Według art. 21 pkt. 2 lit. a ustawy bud etowej na rok 1997 na dofinansowanie
inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wod i sanitacji wsi zaplanowano wydatki
w kwocie 126.392 tys. zł. Wydatki w bud etach wojewodów na te cele zostały
zwi kszone do kwoty 145.690 tys. zł, tj. o 19.298 tys. zł. Zwi kszenia wydatków
dokonano m.in. przez przeniesienie wydatków z cz. 83 - Rezerwy celowe w kwocie
18.492 tys. zł, w tym na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych
jako zadania własne gmin w rejonach zagro onych wysokim bezrobociem 13.213 tys. zł.
Wykonanie wydatków na dofinansowanie inwestycji w zakresie zaopatrzenia
wsi w wod i sanitacji wsi wyniosło 145.660 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach
i 115,8% wykonania 1996r.
Dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem budowy urz dze
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zwi kszaj cych retencj

wody na potrzeby rolnictwa - realizowane w bud etach

wojewodów - zaplanowano w ustawie bud etowej na rok 1997 w kwocie
154.152 tys. zł (art. 21 pkt. 2 lit. b ustawy bud etowej). Wydatki w bud ecie po
zmianach w wysoko ci 151.968 tys. zł były ni sze o kwot 2.184 tys. zł, co wynikało
z dokonanych w 1997 r. przeniesie

rodków w tym:

- zwi kszenia wydatków z cz ci 81 - Rezerwy ogólne o kwot

500 tys. zł,

z przeznaczeniem rodków na wykup terenu pod budow zbiornika wodnego na
rzece Rozoga w miejscowo ci Wykrot gmina Myszyniec,
- zwi kszenia wydatków z cz ci 83 - Rezerwy celowe o kwot

800 tys. zł,

z przeznaczeniem rodków na melioracje podstawowe i szczegółowe w zakresie
usuwania skutków powodzi,
- zmniejszenia wydatków o 3.524 tys. zł w ramach bud etów wojewodów
(przeniesienia na inny cel w ramach działu 40 - Rolnictwo)
Zrealizowano wydatki na dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji
wodnych w kwocie 151.968 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 126,1% wykonania
1996r.
Poza wymienionymi dotacjami w 1997r. w ramach wydatków cz. 19 - Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej dofinansowywano zadania inwestycyjne

w zakresie dostosowa strukturalnych w rolnictwie. Wydatkowane na ten cel w 1997
r. rodki w kwocie 114.430 tys. zł, pochodziły z po yczki ASAL udzielonej przez
Mi dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.
Dotacja ta udzielona była za po rednictwem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
2.11.3. Dotacja na dopłaty do oprocentowania kredytów dla rolnictwa
W ustawie bud etowej na rok 1997 w dziale 94 w cz ciach 08 - Ministerstwo
Finansów i 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej zaplanowano

dotacj na dopłaty do oprocentowania kredytów dla rolnictwa w ł cznej kwocie
505.473 tys. zł.
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Zasady stosowania dopłat ze rodków bud etu pa stwa do oprocentowania tych
kredytów zostały okre lone ustaw

z dnia 5 stycznia 1995r. o dopłatach do

oprocentowania niektórych kredytów bankowych74. Szczegółowe zasady, zakres i tryb
udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze uregulowano
rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995r.75
rodki na dopłat

do oprocentowania kredytów zaplanowane zostały

w bud etach:
- Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej w kwocie 503.488 tys. zł

i zwi kszone do kwoty 531.488 tys. zł, tj. o 5,6%. Zostały one przekazane w pełnej
wysoko ci do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Ministerstwa Finansów - 1.985 tys. zł; zrealizowane w kwocie 535 tys. zł
i przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla rolnictwa
i gospodarki ywno ciowej udzielonych do 31 grudnia 1993 r.
2.11.4. Dotacje na wykup gruntów na rzecz Skarbu Pa stwa
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano w wydatkach cz ci 83 Rezerwy celowe rodki w wysoko ci 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje dla
Agencji Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa na wykup gruntów na rzecz Skarbu
Pa stwa.
Minister Finansów dokonał przeniesienia wydatków w ł cznej kwocie
700 tys. zł do cz ci 17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa na dotacj
Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa.

dla Agencji

rodki przeznaczane były na odpłatne

przejmowanie nieruchomo ci rolnych na własno

Skarbu Pa stwa od rolników,

którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty na mocy ustawy z dnia 20 grudnia
1991r., o ubezpieczeniu społecznym rolników76. W 1996 r. wydatki na ten cel uj te
były w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej (850 tys. zł).
2.11.5. Dotacje na wspieranie przemian w rolnictwie

74
75
76

Dz.U. Nr 13, poz. 60 ze zm.
Dz.U. Nr 19, poz. 92, ze zm.
Dz.U. z 1993r. Nr 71, poz. 342 ze zm.
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W cz ci 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej

zaplanowano wydatki na wspieranie przemian w rolnictwie w kwocie 471.800 tys. zł,
tj. o 16,7% wy szej ni wykonanie roku 1996.
rodki te przeznaczono - zgodnie z uzasadnieniem do ustawy bud etowej na
rok 1997 - na wspieranie przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przemian w rolnictwie i jego otoczeniu mi dzy innymi w zakresie inwestycji
w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo ywczym, poprawy struktury agrarnej,
przedsi wzi

w zakresie o wiaty, doradztwa oraz informacji. Agencja realizuje

pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaci gni tych na
cele inwestycyjne przez podmioty gospodarcze prowadz ce działalno

w zakresie

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego.
Stwierdzone w trakcie kontroli77 uchybienia i nieprawidłowo ci dotyczyły m.in.
niedokładnego planowania w MRiG

wydatków bud etowych w zakresie post pu

biologicznego w produkcji rolniczej, zmiany przeznaczenia rodków otrzymanych
z rezerw celowych w kwocie 789 tys. zł, celowo ci przekazania w grudniu 1997 r.
dotacji na działalno

statutow w kwocie 2.699 tys. zł do Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, stosowanych zasad i sposobu dofinansowania importu
zasobów genetycznych w produkcji zwierz cej, nierzetelnego rozliczania zada
w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego, a tak e niezadawalaj cego nadzoru
ze strony Ministerstwa nad prawidłowo ci

wykorzystania

rodków z rezerw

celowych przez rolnicze szkoły zawodowe.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wykorzystała w 1997 r.
rodków na pomoc w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w kwocie
52.535 tys. zł, z tego 11.011 tys. zł z po yczki ASAL i 41.524 tys. zł z dotacji
bud etowej.
77

Oprócz Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej kontrol obj to Agencj Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencj Rynku Rolnego. Wykorzystano tak e wyniki przeprowadzonych
w 1997 r. nast puj cych kontroli: „Działalno o rodków doradztwa rolniczego”, „Wykonywanie zada
ustawowych Agencji Rynku Rolnego ze szczególnym uwzgl dnieniem interwencyjnego skupu zbó
w 1997 r.”, „Działalno fundacji na rzecz rolnictwa w zakresie wykorzystania rodków bud etowych
i pomocy zagranicznej” oraz „Wykorzystanie rodków bud etowych na rozwój przetwórstwa rolnospo ywczego”.
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2.12. Dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych
W art. 22 ustawy bud etowej na 1997r. ustalono dotacj

dla spółdzielni

mieszkaniowych na dopłaty do centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na
usuwanie wad technologicznych i instalacj urz dze do pomiaru i regulacji zu ycia
ciepła i wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych w wysoko ci
448.718 tys. zł.
Dotacje te zostały uj te w bud ecie pa stwa w nast puj cych cz ciach:
- 85/01-97 - Bud ety wojewodów
- 18 - Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

398.718 tys. zł
50.000 tys. zł

Na podstawie upowa nienia wynikaj cego z art. 22, ust. 2 ustawy bud etowej
na rok 1997 Rada Ministrów w rozporz dzeniu z dnia 11 marca 1997r. w sprawie
sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji
dla spółdzielni mieszkaniowych w 1997r.78 ustaliła zasady i tryb udzielania dotacji dla
spółdzielni mieszkaniowych uj tych w bud etach wojewodów i w bud ecie Urz du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
W rozporz dzeniu tym podano, e dotacja przysługuje spółdzielniom na:
- cz ciowe pokrycie kosztów dostarczania energii cieplnej, na potrzeby centralnego
ogrzewania i dostawy ciepłej wody, w wysoko ci ró nicy mi dzy kosztami zakupu
energii cieplnej a opłatami obowi zuj cymi u ytkowników mieszka

w cenach

urz dowych,
- dofinansowanie remontów zwi zanych z usuwaniem wad technologicznych,
instalacj

grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz wodomierzy ciepłej

wody w mieszkaniach, a tak e instalacj liczników ciepła wraz z urz dzeniami
automatycznej regulacji w w złach cieplnych budynków, przemieszczania zaworów
gazowych głównych na zewn trz budynków,

78

Dz.U. Nr 27, poz. 144.
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a tak e okre lono zasady składania zapotrzebowania na dotacje oraz sposoby i terminy
ich rozliczenia.
Z rozliczenia dotacji przyznanych dla spółdzielni mieszkaniowych w roku 1996
wynikało, e wg stanu na 31 grudnia 1996r. w 39 województwach wystapił niedobór
dotacji w kwocie 80.330 tys. zł (w 1996r. przekazano dotacj w ł cznej wysoko ci
444.157 tys. zł). Równie okre lona w ustawie bud etowej na rok 1997 kwota dotacji
(448.718 tys. zł) dla spółdzielni mieszkaniowych, w niektórych województwach nie
odpowiadała faktycznym potrzebom spółdzielni mieszkaniowych z tytułu dopłat do
kosztów centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody. Nie wystarczała bowiem na
pokrycie niedoboru dotacji z tego tytułu jaki wyst pił na dzie 31 grudnia 1996r.
Plan i wykonanie dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych za 1997r.
przedstawiono w poni szej tabeli:
(w tys. zł)

Ustawa
bud etowa

Plan po
zmianach

Wykonanie

Dotacja
otrzymana
przez spółdzielnie
mieszkaniowe

2
444.157

3
448.718

4
449.337

5
449.144

6
447.935

7
579.535

8
132.229

404.235

398.718

399.337

399.298

398.089

529.689

39.922

50.000

50.000

49.846

49.846

49.846

1997r.

Wykonanie

Dysponent

1996 r.
1
Ogółem
z tego:
cz. 85/01-97
- Bud ety
wojewodów
cz. 18 U.M. i R.M.

Dotacja
nale na

Niedobór
dotacji
31.12.97 r.

Nadpłata
dotacji
31.12.97 r.

%
5:2

5:4

629

10
101,1

11
100,0

132.229

629

98,8

100,0

-

-

124,9

99,7

9

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych ł cznie przekazano w 1997 r. kwot
447.935 tys. zł.
Realizacj

wydatków w 10 województwach, którym przyznano najwy sze

dotacje w 1997r. prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Cz
1
27

Województwo

Ustawa
bud etowa

1997 r.
plan po
zmianach

Wykonanie
wg Rb

2

3

4

5

43.316

42.654

42.654

katowickie

Dotacja przeznaczona na:
c.o. i c.w.
remonty
6
1.467

7
41.186

%
7:5

Dotacja
nale na

Niedobór

8

9

10

96,6

42.653

-

185
01

warszawskie

36.000

36.000

36.000

8.030

27.970

77,7

38.960

3.017

63

pozna skie

22.927

23.477

23.477

17.745

5.732

24,4

48.916

25.439

97

zielonogórskie

21.700

21.700

21.700

18.700

3.000

13,8

25.933

4.233

81

szczeci skie

20.000

21.129

21.129

16.129

5.000

23,7

43.308

22.193

87

toru skie

13.700

16.600

16.600

13.175

3.425

20,6

31.466

14.890

29

kieleckie

14.919

14.919

14.919

2.432

12.100

81,1

14.532

-

39

legnickie

15.000

13.500

13.500

801

12.681

93,9

13.448

-

93

wrocławskie

15.000

13.000

13.000

3.000

10.000

76,9

13.601

601

19

gda skie

11.076

11.076

11.076

8.325

2.751

24,8

18.108

7.032

Z danych przedstawionych w powy szej tabeli wynika,

e w 10

województwach wykorzystano dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych w kwocie
214.055 tys. zł, tj. 47,7% dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych we wszystkich
województwach. W województwach tych wykazano niedobór dotacji w ł cznej
kwocie 69.772 tys. zł, tj. 52,8% ogólnego stanu niedoboru dotacji na dzie
31.12.1997r. (132.229 tys. zł).
W toku kontroli wykonania bud etu za 1997 r. skontrolowane zostały niektóre
spółdzielnie

mieszkaniowe

w

zakresie

wykorzystania

Przydzielanie tych dotacji dla spółdzielni było równie

otrzymanych

dotacji.

przedmiotem kontroli

w urz dach wojewódzkich.
W toku kontroli wykonania bud etu za rok 1996, NIK skontrolowała ponad 30
spółdzielni mieszkaniowych z terenu 20 województw. Po tych kontrolach skierowano
krytyczne uwagi oraz wnioski zarówno do spółdzielni, jak i do wojewodów. Z
materiałów z kontroli wykonania bud etów wojewodów w 1997 r. wynika, e od
ubiegłego roku sytuacja uległa poprawie.
Dotacje udzielane spółdzielniom mieszkaniowym były rozdysponowane,
wykorzystywane i rozliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Nieliczne
stwierdzone nieprawidłowo ci, dotycz ce przyznanych dotacji dla spółdzielni
mieszkaniowych, miały charakter jednostkowy i polegały na:
1) ujmowaniu w kosztach remontów prac nie podlegaj cych dotowaniu oraz
zawy aniu tych kosztów niezgodnie z postanowieniami rozporz dzenia Rady
Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych
zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych
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w 1997 r., m.in.: przez nie uwzgl dnianie we wnioskach o dotacje podatku VAT
w naliczaniu odpłatno ci czynszowej od najemców lokali, ujmowaniu w naliczaniu
dotacji sprzeda y ciepła odbiorcom obcym, przeznoszeniu dotacji przeznaczonej na
sfinansowanie kosztów remontów, np. na finansowanie kosztów ocieplania
(woj. olszty skie, woj. łom y skie),
2) nieterminowym rozliczaniu si z przyznanych dotacji (woj. pilskie),
3) nieprzestrzeganiu przy zlecaniu robót przez spółdzielnie przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych jako warunku uzyskania dotacji, wynikaj cego
z zawieranych z wojewodami porozumie , m.in. stosowano niewła ciwy tryb, np.
przy udzielaniu zamówie powy ej 200 tys. ECU nie stosowano obowi zuj cego
przetargu nieograniczonego, nie stosowano pisemnej formy zawierania umów,
nieprawidłowo dokumentowano przebieg poszczególnych czynno ci.
Uwagi dotyczyły tak e nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji ze strony
wła ciwych komórek organizacyjnych niektórych urz dów wojewódzkich. Było to
przyczyn powstania nieprawidłowo ci polegaj cych na:
- nieterminowym egzekwowaniu przez urz dy wojewódzkie nadpłat dotacji,
w niektórych przypadkach stosowne działania podejmowano dopiero na wniosek
kontroluj cych (woj. olszty skie, woj. łom y skie),
- braku

nadzoru

nad

wykorzystaniem

rodków

i

rozliczaniem

robót

(woj. włocławskie, woj. łom y skie) oraz nad zgodno ci procedur stosowanych
przy zlecaniu robót remontowych z ustaw o zamówieniach publicznych,
- nierytmicznego przekazywania przez wojewodów przyznanych

rodków dla

spółdzielni.
2.13. Dotacje do ubezpiecze społecznych
W ustawie bud etowej na rok 1997 przewidziano wydatki na dotacje do
ubezpiecze

społecznych w wysoko ci 19.225.227 tys. zł, tj. w kwocie o 9,5%

wy szej od wykonania roku 1996 (17.564.603 tys. zł).
W trakcie roku bud etowego 1997 dokonano zwi kszenia tych wydatków do kwoty
21.229.736 tys. zł, tj. o 10,4% w stosunku do przyj tego planu (o 2.004.509 tys. zł).

187

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.229.272 tys. zł i stanowiły 100% planu po
zmianach79. W stosunku do wykonania roku 1996 wydatki te wzrosły o 20,9%.
Realizacj

wydatków z bud etu pa stwa na dotacje do ubezpiecze

społecznych wg poszczególnych tytułów dotacji prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
Bud et po
zmianach
4

Wykonanie

2

Ustawa
bud etowa
3

5

Wykonanie
1996 r.
w cenach
1997 r.
6

Ubezpieczenia społeczne ogółem

17.564.603

19.225.227

21.229.736

21.229.272

20.181.729

120,9

100,0

105,2

1. Fundusz Ubezpiecze
Społecznych
2. Fundusz Alimentacyjny
3. Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
4. Wypłata wiadcze
emerytalno-rentowych
realizowanych przez MON
5. Wypłata wiadcze
emerytalno-rentowych
realizowanych przez MSW
6. Wypłata wiadcze
emerytalno-rentowych
realizowanych przez Ministra
Sprawiedliwo ci
7. Pozostałe - renty
odszkodowawcze wypłacane
przez ZUS osobom
poszkodowanym przez
ołnierzy b. ZSRR

6.031.400

5.838.420

7.000.000

7.000.000

6.930.079

116,1

100,0

101,0

331.300

487.000

440.000

440.000

380.664

132,8

100,0

115,6

7.566.867

8.652.916

9.462.916

9.462.916

8.694.330

125,1

100,0

108,8

1.742.176

2.028.644

2.116.817

2.116.816

2.001.760

121,5

100,0

105,7

1.639.895

1.918.039

1.909.795

1.909.358

1.884.239

116,4

100,0

101,3

252.552

299.697

299.697

299.694

290.182

118,7

100,0

103,3

413

511

511

488

475

118,2

95,5

102,7

Wyszczególnienie

Wykonanie
1996 r.

1

1997 r.

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

79

Zagadnienia te omówiono szerzej w rozdz. V.

%
5:2

5:4

5:6

7

8

9
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3. Niedobór bud etu pa stwa i ródła jego finansowania
W ustawie bud etowej na 1997 r. niedobór bud etu pa stwa na dzie
31 grudnia 1997 r. ustalony został na kwot nie wi ksz ni 12.220.000 tys. zł.
Korzystaj c z upowa nienia zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy bud etowej na rok
1997, Rada Ministrów zwi kszyła dopuszczaln wielko niedoboru bud etu pa stwa
do kwoty 12.586.135 tys. zł80.
Zrealizowany niedobór bud etu pa stwa w 1997 r. wyniósł 5.902.838 tys. zł,
tj. 46,9% kwoty przewidzianej w bud ecie po zmianie.
W porównaniu z 1996 r., niedobór bud etu pa stwa w 1997 r., zmniejszył si
nominalnie o 35,6%, a realnie o 44,0%. Relacja niedoboru bud etu pa stwa do PKB
zmalała z 2,5% w 1996 r. do 1,3% w 1997 r. Według zało e do ustawy bud etowej
relacja ta w 1997 r. miała wynie

2,6%81.

Wyniki kontroli wykazały, e spadek niedoboru bud etowego został osi gni ty
przy jednoczesnym wzro cie zadłu enia bud etu pa stwa z tytułu niespłaconych
zobowi za wymagalnych jednostek bud etowych w kwocie ponad 3 mld zł oraz
przyrostu zobowi za wobec banków w kwocie 1,8 mld zł.
Zdaniem Najwy szej Izby Kontroli, takie zjawisko zasługuje na negatywn
ocen , gdy powoduje przenoszenie rzeczywistego niedoboru bud etowego na okresy
przyszłe.
W

trakcie

1997 r.

wyst powało

du e

zró nicowanie

niedoboru.

W szczególno ci w okresie od maja do sierpnia 1997 r. ró nica mi dzy wydatkami
a dochodami bud etu pa stwa była znacznie wy sza od osi gni tej w ko cu roku.
Finansowanie niedoboru bud etu pa stwa w 1997 r. przebiegało odmiennie ni
przewidywała ustawa bud etowa i bud et po zmianach. Przedstawia to poni sza
tabela:
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1
80
81

1996 r.
wykona- Ustawa
nie
bud etowa
2
3

1997 r.
Ustawa
po zmianach
4

%
Wykonanie

5:2

5:3

5:4

5

6

7

8

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zwi kszenia wydatków oraz
wysoko ci niedoboru bud etu pa stwa na rok 1997 (Dz.U. Nr.103, poz.653).
Bez uwzgl dnienia dochodów z prywatyzacji w dochodach bud etu pa stwa, relacje te były nast puj ce:
1996 r. - 3,6%, 1997 r. - 2,8%.
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Finansowanie niedoboru
ogółem

9.167,2 12.220,0

12.586,1

5.902,8

64,4

48,3

46,9

- finansowanie krajowe

9.779,8 12.762,0

12.762,0

8.085,5

82,7

63,4

63,4

- finansowanie
zagraniczne

-612,5

-542,0

-175,9

-2.182,6 356,3 402,7 1.241,2

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Przepisy art. 2 ust 3 ustawy bud etowej na 1997 r. ustalały:
- ujemne saldo finansowania zagranicznego (saldo po yczek i kredytów
zagranicznych) w kwocie 541.985 tys. zł,
- dodatnie saldo finansowania ze ródeł krajowych w kwocie 12.761.985 tys. zł,
przy planowanym niedoborze bud etu pa stwa w kwocie nie wi kszej ni
12.220.000 tys. zł.
W wyniku zmian w ustawie bud etowej nast piło zwi kszenie planowanego
deficytu do kwoty 12.586.135 tys. zł. Przyrost deficytu planowano sfinansowa
poprzez zmniejszenie ujemnego salda finansowania zagranicznego z 541.985 tys. zł do
175.850 tys. zł.
Niedobór bud etu pa stwa w 1997 r. wyniósł 5.902.838 tys. zł i sfinansowany
został ze ródeł krajowych. Oprócz tego ze ródeł krajowych sfinansowane zostało
ujemne saldo finansowania zagranicznego. Finansowanie krajowe wyniosło
8.085,5 mln zł, tj. 63,4% kwoty planowanej w bud ecie po zmianach, a finansowanie
zagraniczne - minus 2.182,6 mln zł, tj. 1.241,2% kwoty planowanej.
W 1997 r. nast pił wzrost, w porównaniu do 1996 r., udziału krajowego
finansowania w ogólnej warto ci finansowania niedoboru. Zwi zane to było przede
wszystkim z powi kszeniem rozchodów finansowania zagranicznego o koszty
przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego82 i sfinansowaniem tych kosztów ze
ródeł krajowych w wyniku emisji obligacji nominowanej w dolarach USA.
W

porównaniu do 1996 r. uległa tak e zmianie podmiotowa struktura krajowego

finansowania niedoboru, a w szczególno ci wzrósł udział finansowania bankowego.
Ilustruj to dane w poni szej tabeli:
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(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Finansowanie
krajowe
z tego:
- bankowe
- pozabankowe

Wykonanie
1996 r.

Wykonanie
1997 r.

Struktura
finansowania
1996 r.

Struktura
finansowania
1997 r.

Dynamika
1996 =100

9 779.774

8 085.460

100,0

100,0

82,7

3.583.874
6.195.900

3.280.260
4.805.200

36,6
63,4

40,6
59,4

91,5
77,6

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

3.1.

Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru i innych
potrzeb bud etu pa stwa
W roku 1997 finansowanie niedoboru i innych potrzeb bud etu pa stwa

zgromadzono rodki w ł cznej wysoko ci 20.743.873 tys. zł, z czego przeznaczono
na:
- pokrycie niedoboru bud etu

5.902.838 tys. zł,

- pokrycie ujemnego salda finansowania zagranicznego

2.182.622 tys. zł,

- spłat zobowi za długoterminowych

8.435.015 tys. zł,

- wykup bonów skarbowych zakupionych przez NBP

2.100.643 tys. zł,

- przyrost

2.122.755 tys. zł.

rodków na rachunkach bud etowych

rodki te pochodziły z nast puj cych ródeł:
- ze sprzeda y obligacji Skarbu Pa stwa
9.790.325 tys. zł,
- ze sprzeda y bonów skarbowych83
(ró nica mi dzy wykupem i sprzeda w uj ciu kasowym) 4.433.126 tys. zł,
- ze stanu rodków pozostałych z roku 1996
1.059.895 tys. zł,
- z emisji obligacji na wykup Brady Bonds
4.460.527 tys. zł,
- z kredytu powodziowego
1.000.000 tys. zł.
Zarówno w zał czniku nr 3 do ustawy bud etowej na 1997 r., jak
i w rozliczeniu
82

83

wykonania

cz ci

98

-

Przychody

i

rozchody

zwi zane

Obligacje specjalne, wyemitowane przez Skarb Pa stwa na rynki zagraniczne, w zwi zku z restrukturyzacj
zadłu enia zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w tzw. Klubie Londy skim (porozumienie
w tej sprawie zawarto w 1994 r.).
Z wył czeniem salda wykupu i sprzeda y bonów skarbowych do NBP w kwocie 2.100.643 tys. zł.
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z finansowaniem w 1997 r. niedoboru bud etowego, nie wykazano w przychodach
wpływów w kwocie 3.603,9 tys. zł z tytułu spłat rat kapitałowych od po yczki
udzielonej w 1995 r. ze rodków bud etowych (uj tych w rozchodach cz ci 98),
firmie „Orbis” S.A . Z ustale kontroli wynika, e spłaty te zostały zaliczone (ł cznie
z odsetkami) do dochodów cz ci 08 bud etu pa stwa.
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru bud etu pa stwa
w 1997 r. prezentuj dane w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

2

Wykonanie

Ustawa bud etowa na 1997 r. po
zmianach

Wykonanie w 1997 r.

w 1996 r.

Saldo

Przychody

Rozchody

Saldo

Przychody

Rozchody

3

4

5

6

7

8

9

Finansowanie niedoboru
bud etowego:

9.167.232 12.586.135

65.277.386

52.691.251

5.902.838

70.287.767

64.384.929

I.

9.779.774 12.761.985

62.831.123

50.069.138

8.085.460

65.881.176

57.795.716

2.446.263,

2.622.113,

-2.182.622

4.406.591

6.589.213

Finansowanie ze ródeł
krajowych

II. Finansowanie ze ródeł
zagranicznych

-612.542

-175.850

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

3.1.1. Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem krajowym
W ustawie bud etowej na rok 1997 zało ono saldo finansowania niedoboru
bud etowego ze ródeł krajowych w kwocie 12.761.985 tys. zł. Faktycznie
zrealizowane saldo wyniosło 8.085.460 tys. zł. i stanowiło ró nic pomi dzy
przychodami w kwocie 65.881.176 tys. zł a rozchodami w kwocie 57.795.716 tys. zł.
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem krajowym prezentuj dane
zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

2

Wykonanie

Ustawa bud etowa na 1997 r. po zmianach

w 1996 r.

Saldo

Przychody

Rozchody

Saldo

Przychody

Rozchody

3

4

5

6

7

8

9

8.085.460

65.881.176

57.795.716

1.059.895

1.059.895

2.332.483

45.742.307

43.409.824

1.000.000

2.450.000

1.450.000

5.815.837

14.250.852

8.435.015

Finansowanie ze ródeł krajowych

9.779.774

12.761.985

62.831.123

1.Stan rodków na pocz tku roku

1.221.989

1.360.000

1.360.000

2. Bony skarbowe

1.305.128

2.214.823

43.431.123

2.500.000

2.500.000

6.773.992

15.500.000

3. Kredyt w NBP
4. Zobowi zania
długoterminowe krajowe
a. Obligacje po yczek

Wykonanie w 1997 r.

8.312.553

50.069.138

41.216.300

8.726.008
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pa stwowych aktywne
b. Obligacje tzw. pasywne
c. Pozostałe zobowi zania
długoterminowe
- kredyty na inwestycje
infrastrukturalne
5. Udzielone po yczki krajowe
- dla KUKE
6. Stan rodków w ko cu roku

10.270.343

9.040.848

-1.742.790

15.500.000

6.459.152

3.580.879

9.790.325

6.209.446

-2.046.856

2.046.856

2.392.116

4.460.527

2.068.411

-215.000

-220.000

220.000

-157.158

157.158

-215.000

-220.000

220.000

-157.158

157.158

0

-86.830

86.830

0

0

0

-86.830

86.830

0

0

-2.122.755

2.122.755

-1.059.895

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Struktura finansowania niedoboru bud etowego w 1997 r. aktywnymi
instrumentami finansowymi, stosowanymi przez Ministerstwo Finansów w celu
pozyskania rodków (to jest bonami skarbowymi i obligacjami aktywnymi), znacznie
odbiegała od zało onej na etapie planu. I tak:
− z ustale zawartych w ustawie bud etowej wynikało, e przychody ze sprzeda y
bonów skarbowych b d stanowiły 70,7%, a z obligacji aktywnych 29,3% cało ci
wpływów uzyskanych przy pomocy aktywnych instrumentów finansowych. Po
dokonaniu zmian w ustawie bud etowej, które w zakresie przychodów polegały na
zmniejszeniu przewidywanej sprzeda y obligacji dziesi cioletnich, przewidywane
wpływy stanowiły odpowiednio 73,7%, i 26,7%. Tymczasem faktycznie osi gni te
w 1997 r. przychody ze sprzeda y bonów skarbowych wyniosły 82,4%, a ze
sprzeda y obligacji aktywnych 17,6% cało ci wpływów uzyskanych przy
zastosowaniu aktywnych instrumentów finansowych;
− w ustawie bud etowej zakładano, e w strukturze finansowania deficytu
bud etowego instrumentami aktywnymi, saldo z tytułu sprzeda y i wykupu bonów
skarbowych stanowi b dzie 16,1%, a z tytułu sprzeda y i wykupu obligacji
aktywnych - 83,9%. Tymczasem w wykonanej strukturze finansowania deficytu
bud etowego w 1997 r. salda te stanowiły odpowiednio 39,4% i 60,6%.
Planowane w ustawie bud etowej na kwot 2.214.823 tys. zł saldo z tytułu
sprzeda y i wykupu bonów skarbowych wyniosło 2.332.483 tys. zł, a wi c
ukształtowało si o 5,3% powy ej planu. Na uwag przy tym zasługuje, e planowane
saldo przyrostu zadłu enia w bonach skarbowych ustalone zostało przy zało eniu
konieczno ci sfinansowania deficytu bud etowego w wysoko ci 12.220.000 tys. zł ,
podczas gdy faktyczny deficyt wyniósł 5.902.838 tys.zł (48,4% planu).
Takie ukształtowanie si powy szych relacji wynikało głównie z mniejszej
ani eli zakładano sprzeda y obligacji. Wyniki kontroli wykazały, e przyczyn tego
był zmniejszony popyt na obligacje. Faktyczne wpływy ze sprzeda y obligacji
aktywnych były ni sze o 8.209.675 tys. zł, tj. o 54,4% od zało onych w ustawie
bud etowej na rok 1997 i o 5.709.675 tys. zł, tj. o 36,8% od planowanych w ustawie
po zmianach.
W toku kontroli dokonano równie rozliczenia limitów (ogranicze
kwotowych), zawartych w ustawie bud etowej na rok 1997, w wyniku czego
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stwierdzono, e Minister Finansów nie przekroczył ww. limitów a ich realizacj
przedstawiono w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Dopuszczalny
przyrost wg.
ustawy
bud etowej

Wykonanie

4:3
%

2

3

4

5

1
1.

Zakup przez NBP skarbowych papierów warto ciowych o
terminie wykupu poni ej 1 roku (art. 10)

2.551.073

2.254.296

88,4

2.

Zadłu enie w skarbowych papierach warto ciowych o
terminie wykupu poni ej 1 roku (bony skarbowe) - art. 5

5.500.000

2.332.483

42,4

3.

Warto nominalna wyemitowanych w 1997 r. skarbowych
papierów warto ciowych o terminie wykupu nie krótszym
ni 1 rok (art. 5)

40.000.000

40.000.000

100,0

4.

Zadłu enie z tytułu kredytu udzielonego przez NBP na
sfinansowanie wydatków zwi zanych z prowadzeniem akcji
przeciw powodziowej lub usuwania skutków powodzi (art.
2a)

2.500.000

1.000.000

40,0

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z ustale kontroli wynika tak e, e w 1997 r. limit ubezpiecze kontraktów
eksportowych gwarantowanych przez Skarb Pa stwa, ustalony w ustawie bud etowej
w kwocie 3.400.000 tys. zł (art. 9), został wykorzystany w 32,8%, a Korporacja
Ubezpiecze Kontraktów Eksportowych S.A. (KUKE) nie korzystała z po yczek ze
rodków bud etu pa stwa, pomimo zarezerwowania w ustawie bud etowej rodków
na ten cel w kwocie 86.830 tys. zł.
3.1.2. Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem zagranicznym
Saldo finansowania zagranicznego w cz ci 98 bud etu pa stwa zostało
ustalone w ustawie bud etowej na rok 1997 w wysoko ci minus 541.985 tys. zł,
a w bud ecie po zmianach w wysoko ci minus 175.850 tys. zł. Faktycznie saldo
o wyniosło minus 2.182.621,6 tys. zł. Przekroczenie planowanych wielko ci nast piło
tak po stronie przychodów (wzrost o 80,1%), jak i rozchodów (wzrost o 151,3%).
tabeli:

Rozliczenie salda kredytów zagranicznych prezentuj dane zawarte w poni szej
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
1

PRZYCHODY
I. Przychody z tytułu zaci gni tych
kredytów zagranicznych

Ustawa
bud etowa
2

Bud et po
zmianach
3

Wykonanie
4

4:3
%
5

2.080.128

2.446.263

4.406.591

180,1

326.883

693.018

1.570.027

226,5
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1. Bank wiatowy
z tego:
- budownictwo
- le nictwo
- EFSAL

38.773

38.773

36.193

93,3

5.632

5.632

3.140

55,7

33.141

33.141

33.053

99,7

-

-

-

-

2. Afiliacje
3. Kredyty na ochron zdrowia
(dla MZiOS)

288.110

288.110

1.167.700

-

366.135

366.135

100,0

II. Zabezpieczenie obligacji Brady’ego
(tzw. collateral)

-

-

664.793

-

405,3

III. Rozliczenia sald clearingowych

15.769

15.769

84.572

536,3

IV. Przychody z tytułu spłat udzielonych
kredytów zagranicznych

26.269

26.269

33.582

127,8

1.576.350

1.576.350

1.301.795

82,6

120.500

120.500

91.581

76,0

V. Emisja obligacji skarbowych na
mi dzynarodowym rynku finansowym
VI.Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich
w tym: zwrot zapłaty raty kapitałowej

14.346

VII. Wpływy od podm.gosp. na spłat
odpo yczonych kredytów zagran.

10.357

10.357

59.522

574,7

4.000

4.000

600.720

15.018,0

ROZCHODY

2.622.113

2.622.113

6.589.213

251,3

1. Spłaty kredytów zaci gni tych
z tego:
- Klub Paryski
- gwarantowane poza KP
- Bank wiatowy
- obligacje Brady’ego (Klub Londy ski)
- inne kredyty

1.625.961

1.625.961

6.468.855

397,8

772.541
114.209
315.056
424.155

772.541
114.209
315.056
424.155

621.832
101.850
286.729
4.460.527
997.917

80,5
89,2
91,0

2

3

VIII. Inne

1
2. Refundacje i cesje
w tym:
- Polimex-Cekop - Maroko
- Polimex -Cekop - b.Jugosławia

4

235,3
5

15.831

15.831

5.171

32,7

4.919
4.677

4.919
4.677

5.171
-

105,1
-

320.505

320.505

65.876

65.876

7.979

12,1

30.374

30.374

7.979

26,3

15.675

15.675

8.316

53,1

14.116

14.116

5.316

37,7

1.559

1.559

3.000

192,4

6. Ekokonwersja/Ekofundusz

101.270

101.270

98.890

97,7

7. Rozchody z tytułu udzielenia kredytów
zagranicznych
Saldo przychodów i rozchodów

476.995

476.995

-

-

-541.985

-175.850

-2.182.622

1.241,2,

3. Konwersja długu zagranicznego na złote
4. Rozliczenie sald clearingowych
w tym: Czechy
5. Udział w mi dzynarodowych organizacjach finansowych

-

-

z tego:
- IDA
- Bank wiatowy

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Najwi kszy udział w zrealizowanych przychodach stanowiły:
- zaci gni te kredyty zagraniczne (1.570.027,1 tys. zł), tj. 35,6% ogółu przychodów.
W stosunku do planu przyj tego w ustawie bud etowej (326.883 tys. zł) przychody
te wykonano w 480,3%, a w stosunku do planu po zmianach (693.018 tys. zł)
w 226,5%. Na przekroczenie planu w tej pozycji przychodów wpłyn ło
zaci gni cie w kwietniu i czerwcu 1997 r. trzech krótkoterminowych kredytów
zagranicznych o ł cznej warto ci 1.167,7 mln zł (366,6 mln USD). W ustawie
bud etowej na rok 1997 (zał cznik nr 3) ustalono warto tych kredytów na
288.110 tys. zł (87,5 mln USD).
- emisje obligacji skarbowych na mi dzynarodowych rynkach finansowych
(1.301.795,0 tys. zł), tj. 29,5% przychodów ogółem. W stosunku do ustawy
bud etowej (1.576.350,0 tys. zł) przychody te wykonano w 82,6%.
- wycofanie i sprzeda collateralu w wysoko ci 664.793 tys. zł, co stanowiło 15,1%
przychodów ogółem. Przychody te nie były planowane.
- tzw. inne przychody w kwocie 600.719,6 tys. zł., stanowi ce 13,6% przychodów
zagranicznych ogółem. Pozycja ta obejmowała:
- nieplanowane przychody w kwocie 596,4 mln zł z dokonanej w 1997 r. przez
Ministerstwo Finansów sprzeda y długów banków b.RWPG, nabytych ze
rodków bud etowych w latach 1993-1994. W wietle ustale kontroli operacja
nabycia tych aktywów i ich sprzeda y była opłacalna dla strony polskiej.
Natomiast zastrze enia Najwy szej Izby Kontroli budzi legalno niektórych
działa z tym zwi zanych, bowiem przepisy Prawa bud etowego nie
upowa niaj Ministra Finansów do tworzenia ze rodków bud etowych
długookresowych lokat zagranicznych; odpowiednich upowa nie nie zawierały
te kolejne ustawy bud etowe oraz rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie
wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wygasaj z upływem roku bud etowego. Ponadto Ministerstwo przez cały okres
zarz dzania zakupionymi aktywami nie wykazywało ich w ewidencji nale no ci
zagranicznych. Na tle powy szego stwierdzenia nale y zauwa y , i na
konieczno sprzeda y tych aktywów Najwy sza Izba Kontroli wskazywała ju
w latach 1996 i 1997;
- przychody ze spłaty nale no ci powstałych w wyniku przej cia przez Skarb
Pa stwa obsługi dewizowej kredytów zaci gni tych przez przedsi biorstwa
krajowe w Mi dzynarodowym Banku Inwestycyjnym oraz obj cia „opcj zero
plus” kredytów zaci gni tych przez przedsi biorstwa krajowe w ramach tzw.
Porozumienia Generalnego zawartego w 1996 r. z b.ZSRR. Ł czne przychody
z tego tytułu w 1997 r. wyniosły 4.118 tys. zł, co stanowiło 103% przychodów
planowanych. W toku kontroli zbadano wywi zywanie si z obsługi tych
wierzytelno ci przez 7 wyrywkowo wytypowanych przedsi biorstw. W wyniku
tego ustalono, e 3 z nich nie dokonywały nale nej w 1997 r. obsługi długu,
a Ministerstwo nie podejmowało w stosunku do nich post powania
windykacyjnego;
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- wpływy z tytułu spłat nale no ci w jednostkach rozrachunkowych oraz spłat
udzielonych kredytów zagranicznych w ł cznej kwocie 118.153 tys. zł. Wpływy te
stanowiły 7,5% przychodów ogółem. Ustalone w ustawie bud etowej przychody
z tego tytułu zostały wykonane w zakresie rozlicze sald clearingowych w 536,3%,
a w odniesieniu do spłat udzielonych kredytów zagranicznych w 127,8%.
W wyniku tego wymagalne nale no ci Skarbu Pa stwa z tytułu transakcji
clearingowych, barterowych i w jednostkach specjalnych uległy w ci gu 1997 r.
obni eniu z 250,8 mln zł do 121,3 mln zł, tj. o 51,6%, a nale no ci zagraniczne
w walutach niewymienialnych z 22,6 mln zł do 5,7 mln zł, tj. o 74,8%.
Jednak e, w 1997 r. nast pił, notowany ju w poprzednich latach, wzrost
nale no ci zagranicznych bud etu w walutach wymienialnych z 2.889,8 mln zł do
3.557,3 mln zł, tj. o 23,1%. Około 80% tej kwoty stanowiły zaległe spłaty kapitału.
Wi kszo krajów zadłu onych wobec Polski w walutach wymienialnych (poza
Indonezj , Wietnamem i Laosem) nie obsługiwała swoich długów, a podejmowane
w 1997 r. przez stron polsk wzmo one w stosunku do lat poprzednich działania
windykacyjne nie były skuteczne. Nieskuteczne były równie działania Ministerstwa
Finansów zmierzaj ce do odzyskania od rz du Argentyny tzw. „depozytu
argenty skiego” w kwocie 5,2 mln USD.
Najwi ksz pozycj wykonanych rozchodów stanowiła spłata kredytów
zaci gni tych (98,2% ogólnej warto ci rozchodów).
Powodem wy szego ni zakładano wykonania planu rozchodów w 1997 r. były
głównie nast puj ce okoliczno ci:
- nieplanowany rozchód w kwocie 4.460.526,8 tys. zł, wynikły z przedterminowego
wykupu cz ci długu w formie obligacji Brady ego. Po wył czeniu tej kwoty,
pozostałe rozchody w kwocie 2.128.685,8 tys. zł były ni sze od zało e ustawy
bud etowej o 493.427,2 tys. zł, tj. o 19%;
- wy sze ni planowano wykonanie spłat kredytów zaci gni tych. Planowano w tym
zakresie rozchody w kwocie 1.625.961 tys. zł, a wykonano je w kwocie
2.008.328 tys. zł, tj. w 123,5%. Zwi kszone rozchody w tej pozycji wynikały
głównie z przekroczenia o 135% planowanych rozchodów na spłat tzw. innych
kredytów, w tym przede wszystkim kredytów krótkoterminowych zaci gni tych
w 1997 r. Spłaty tych kredytów wyniosły 864,6 mln zł co stanowiło 43% cało ci
rozchodów na spłaty kredytów zaci gni tych. Drug co do wielko ci pozycj
w rozchodach na spłat tzw. innych kredytów stanowiły spłaty kredytu
zaci gni tego w 1993 r., na zakup systemu ł czno ci i wozów po arniczych.
Wynikło to z dokonania przedterminowej spłaty pozostałej cz ci tego kredytu
w kwocie 7,4 mln zł (w umowie kredytowej przewidywano zako czenie spłat
w 2001 r.). Transakcja ta była w ocenie Najwy szej Izby Kontroli opłacalna dla
strony polskiej.
Ni sze od planowanych były rozchody zwi zane ze spłatami kredytów
dokonywanymi wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim i Klubie
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Londy skim, wobec Banku wiatowego oraz ze spłatami tzw. kredytów
gwarantowanych poza Klubem Paryskim. Wykonane rozchody na spłat powy szych
kredytów, mimo niepełnego wykorzystania rodków planowanych, zapewniły bie c
obsług ww. wierzycieli. Nie był natomiast w pełni obsługiwany dług Polski wobec
Libii. Planowane na ten cel rozchody (w pozycji tzw. innych kredytów) zostały
wykorzystane zaledwie w 8,6%.
Nie zostały w pełni zrealizowane planowane rozchody na rozliczenie sald
clearingowych. Z planowanej na ten cel kwoty 65.876 tys. zł wykorzystano
7.979 tys. zł, tj. 12%. rodki te zostały wykorzystane na całkowit spłat w 1997 r.
ujemnego salda clearingowego wobec Czech. Nie wykorzystano natomiast w ogóle
rodków w kwocie 35.502 tys. zł, zarezerwowanych na inne, nie okre lone na etapie
planu cele.

Ponadto, nie zostały zrealizowane m.in. nast puj ce planowane rozchody:
- nie uruchomiono planowanej kwoty 476.995 tys. zł na kredyty i po yczki dla
rz dów innych krajów na sfinansowanie importu z Polski towarów i usług;
- nie wykorzystano planowanej kwoty 320.505 tys. zł na konwersj długu
zagranicznego na inwestycje kapitałowe w Polsce.

3.2. Saldo pierwotne bud etu pa stwa
Wyodr bnienie salda pierwotnego bud etu pa stwa informuje o kształtowaniu
si równowagi bud etu w przypadku, gdyby nie było zadłu enia bud etu pa stwa i nie
wyst powała konieczno

jego obsługi.

Kształtowanie si pierwotnego salda bud etu pa stwa w latach 1992-1997
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mld zł)
Wyszczególnienie

1992 r.

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

1

2

3

4

5

6

1997 r.

Dochody bud etu pa stwa

31,3

45,9

63,1

83,7

99,7

119,8

Wydatki bud etu pa stwa,
w tym:

38,2

50,2

68,9

91,2

108,8

125,7

3,2

5,4

9,2

14,4

14,4

16,3

- pozostałe wydatki

35,0

44,8

59,7

76,8

94,4

109,4

Saldo bud etu pa stwa

-6,9

-4,3

-5,8

-7,4

-9,2

-5,9

Saldo pierwotne

-3,7

1,1

3,4

6,9

5,3

10,4

- obsługa długu publicznego

ródło: Obliczenia własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Od 1993 r. osi gana jest nadwy ka w saldzie pierwotnym bud etu pa stwa, co
jest zjawiskiem pozytywnym. W porównaniu do 1996 r. nadwy ka ta w 1997 r.
wzrosła z 5,3 mld zł do 10,4 mld zł.

4. Zadłu enie bud etu pa stwa
Zadłu enie bud etu pa stwa, wynikaj ce z finansowania deficytu bud etu
pa stwa i innych potrzeb Skarbu Pa stwa, prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1
Zadłu enie ogółem
1. Zadłu enie krajowe
2. Zadłu enie zagraniczne
1)

5

realnie1)
3:2
%
6

185.546,4

213.614,4

28.068,0

115,1

101,7

79.552,4

96.022,8

16.470,4

120,7

106,6

105.994,0

117.591,6

11.597,6

110,9

98,0

Stan w dniu:
31 grudnia
31 grudnia
1996 r.
1997 r.
2
3

Przyrost
w 1997 r.

3:2
%

4

Zastosowano wska nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysoko ci 113,2%
(grudzie 1997 r. do grudnia 1996 r.)
ródło: Sprawozdanie RM z wykonania bud etu pa stwa

Z ustale

kontroli w Ministerstwie Finansów wynika kwota zadłu enia

zagranicznego w 1997 r. w wysoko ci 117.651,4 mln zł. Przyj to przy tym,
zadłu enie Skarbu Pa stwa z tytułu zaci gni tych kredytów w Banku

e

wiatowym

84

wynosi 1.577,0 mln dolarów USA a nie 1.558,9 mln dolarów USA , jak wykazuje
NBP (i co uj to w tabeli powy ej). Ró nica wynika z faktu, i NBP nie uwzgl dnia
kredytów odpo yczonych przez Ministra Finansów od NBP (z linii B ) jako
zadłu enia zagranicznego Skarbu Pa stwa. Ponadto, zadłu enie wobec tzw.
pozostałych wierzycieli zamiast w kwocie 721,2 mln dolarów USA przyj to w kwocie
720,0 mln dolarów USA.
Zadłu enie bud etu pa stwa na koniec 1997 r. wyniosło 213.614,4 mln zł.
W stosunku do stanu na koniec 1996 r. zadłu enie bud etu pa stwa wzrosło
nominalnie o 15,1%, a w uj ciu realnym o 1,7%. Przyrost zadłu enia ogółem w
58,7% wynikał ze wzrostu zadłu enia krajowego, a w 41,3% ze wzrostu zadłu enia

84

Przelicze na złote dokonywano po kursie 3,5180 zł/USD.
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zagranicznego (w 1996 r. odpowiednio 73,3% i 26,7%). W porównaniu z 1996 r.
udział zadłu enia krajowego wzrósł z 42,9% do 45,0%
Udział zadłu enia bud etu pa stwa w PKB zmniejszył si z 51,1% na koniec
1996 r. do 48,1% na koniec 1997 r.
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4.1.

Zadłu enie krajowe bud etu pa stwa i koszty jego obsługi

Na koniec 1997 r. zadłu enie krajowe bud etu pa stwa wyniosło
96.022,8 mln zł, co odpowiadało 21,6% PKB wytworzonego w ci gu tego roku.
W stosunku do stanu na koniec 1996 r. zadłu enie krajowe wzrosło o 16.470,4 mln zł,
tj. o 20,7%, a jego relacja do nominalnego PKB zmniejszyła si o 0,2 punkta
procentowego (z 21,8% do 21,6%).
Zadłu enie krajowe na koniec 1996 r. stanowiło 45,0% ogólnej kwoty
zadłu enia bud etu pa stwa (na koniec 1996 r. - 42,9%).
Struktura rodzajowa zadłu enia Skarbu Pa stwa przedstawiała si nast puj co:
Wyszczególnienie
1
zadłu enie krajowe
1. skarbowe papiery
warto ciowe
z tego:
1.1. aktywne SPW
1.2. pasywne SPW
2. pozostałe zadłu enie
krajowe

31.12.1996
w mln zł
%
2
3
79.552,4
100,0

31.12.1997
w mln zł
%
4
5
96.022,8
100,0

zmiana (4-2)
w mln zł
% 6:2
6
7
16.470,3
20,7

74.042,1

93,1

87.966,2

91,6

13.924,0

18,8

52.377,2
21.664,9

65,8
27,2

60.146,6
27.819,6

62,6
29,0

7.769,4
6.154,6

14,8
28,4

5.510,3

6,9

8.056,6

8,4

2.546,3

46,2

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwy szy udział (62,6%) w strukturze długu krajowego miało zadłu enie
z tytułu obligacji aktywnych.
Przyrost zadłu enia w 1997 r. z tytułu pasywnych skarbowych papierów
warto ciowych (SPW) o 28,4% wynikał głównie z wyemitowania obligacji
przeznaczonych na sfinansowanie wykupu Brady Bonds, a ponadto ze zmian kursu
złotego do dolara USA.

W 1997 r. najwi ksz dynamik przyrostu długu charakteryzowało si tzw.
pozostałe zadłu enie krajowe, które wzrosło nominalnie o 46,2 %, w tym przyrost
zobowi za wynikaj cych z rozlicze bie cych z bankami wzrósł z 350,3 mln do
2.147,0 mln zł, tj. o 512,9%. Najwi kszy udział w pozostałym zadłu eniu stanowiły:
zobowi zania jednostek bud etowych (38,7%), bie ce rozliczenia z bankami
(26,6%), długoterminowe rozliczenia NBP z bud etem (21,5%). Z ustale kontroli
wynika, e Ministerstwo Finansów nie posiada danych o strukturze rodzajowej tego
zadłu enia, jak równie o przyczynach jego wzrostu. Na konieczno

rozpoznania
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struktury, a tak e powierzenia monitoringu tych zobowi za wła ciwej jednostce
organizacyjnej Ministerstwa Finansów, Najwy sza Izba Kontroli wskazywała ju w
1996 r.
Zadłu enie krajowe bud etu pa stwa według rodzaju wierzycieli prezentuj
dane zawarte w poni szej tabeli:
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1

Stan w dniu:
31.12.1996 r. 31.12.1997 r.
2

3

Przyrost
w 1997 r.

3:2
%

4

5

realnie
3:2
%
6

Zadłu enie krajowe

79.552,4

96.022,8

16.470,4

120,7

106,6

1. Sektor bankowy

57.515,8

68.126,7

10.610,9

118,4

104,6

- NBP

12.450,1

16.242,0

3.791,9

130,5

115,2

- banki komercyjne

45.065,7

51.884,7

6.819,0

115,1

101,7

19.347,0

22.449,3

3.102,3

116,0

102,5

2.689,6

5.446,7

2.757,1

202,5

178,9

2. Krajowy sektor pozabankowy
3. SPW u inwestorów zagranicznych

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Na przestrzeni 1997 r. zmieniła si struktura wierzycieli zadłu enia krajowego.
Wzrósł udział NBP w finansowaniu zadłu enia (z 15,6% na koniec 1996 r. do 16,9%
na koniec 1997 r.) oraz inwestorów zagranicznych (z 3,4% do 5,7%) a zmalał
krajowego sektora pozabankowego (z 24,3% do 23,4%) i banków komercyjnych
(z 56,6% do 54,0%).
Na zadłu enie wobec NBP na koniec 1997 r. w kwocie 16.242,0 mln zł zło yły
si zobowi zania z nast puj cych tytułów:
-

obligacji nominowanej w dolarach USA na wykup Brady Bonds 4.952,5 mln zł,
obligacji nominowanej w dolarach USA w kwocie 3.423,0 mln zł,
obligacji na wdro enie umowy z Klubem Londy skim w kwocie 3.055,3 mln zł,
obligacji konwersyjnej w kwocie 2.072,3 mln zł,
długoterminowych rozlicze z bud etem powstałych w wyniku odkupienia przez
NBP w 1996 r. rubli transferowych skupionych przez Bank Handlowy w kwocie
1.738,9 mln zł,
- kredytu powodziowego 1.000 mln zł.

Przyrost zadłu enia wobec NBP był w głównej mierze nast pstwem konwersji
cz ci zadłu enia zagranicznego na krajowe. Polegała ona na przedterminowym
wykupie obligacji Brady’ego za rodki uzyskane z emisji dla NBP obligacji
nominowanej w dolarach USA.
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Zadłu enie wobec banków komercyjnych na koniec 1996 r. wyniosło
51.884,7 mln zł. Zobowi zania te wynikały z nast puj cych tytułów:
- bonów skarbowych w kwocie 20.307,6 mln zł,
- obligacji: rocznych, trzyletnich i dziesi cioletnich o zmiennym oprocentowaniu
oraz obligacji dwu i pi cioletnich o stałym oprocentowaniu w ł cznej kwocie
15.113,6 mln zł,
- obligacji restrukturyzacyjnych na zwi kszenie funduszy własnych i rezerw banków
w kwocie 6.895,7 mln zł,
- obligacji nominowanej w dolarach USA 6.557,6 mln zł,
- bie cych rozlicze z bankami w kwocie 2.147,0 mln zł,
- obligacji na zwi kszenie funduszy własnych BG S.A. w kwocie 863,2 mln zł.
Zadłu enie wobec krajowego sektora pozabankowego na koniec 1997 r.
wyniosło 22.449,3 mln zł, z tego z tytułu:
-

bonów skarbowych
obligacji
zobowi za jednostek bud etowych
przedpłat na samochody

10.286,5 mln zł,
8.992,2 mln zł,
3.115,3 mln zł,
55,4 mln zł.

Zadłu enie wobec podmiotów zagranicznych w kwocie 5.446,7 mln zł (na
koniec 1996 r. - 2.689,6 mln zł) dotyczyło bonów skarbowych - 1.665,4 mln zł oraz
obligacji - 3.781,3 mln zł.
Bud et pa stwa posiadał na koniec 1997 r. równie zobowi zania wynikaj ce
z udzielanych por cze spłaty kredytów krajowych, które wynosiły 11.315,2 mln zł.
W porównaniu do stanu na koniec 1996 r. zobowi zania te były wy sze
o 1.244,6 mln zł, tj. o 12,4%. Zobowi zania z tytułu por cze krajowych
obejmowały:
- por czenia kredytów na inwestycje centralne na kwot 9.329,1 mln zł,
- por czenia kredytów udzielonych na podstawie art. 23 prawa bud etowego na
kwot 1.985,9 mln zł.
Przyrost zobowi za z tytułu por cze wynikał z obj cia przez Ministra
Finansów por czenia odsetek bie cych od kredytu por czonego za Elektrowni
„Opole” S.A. oraz udzielenia, w oparciu o przepisy prawa bud etowego, nowych
por cze w 1997 r.
W 1997 r. wydatki na obsług zadłu enia krajowego wyniosły
12.610.319 tys. zł i stanowiły 10,0% wydatków bud etu pa stwa ogółem.

203

W porównaniu do 1996 r. wydatki na obsług długu krajowego w 1997 r. wzrosły
nominalnie o 14,3% (w 1996 r. wyniosły 11.032.252 tys. zł, co stanowiło 10,1%
wydatków ogółem), a realnie zmalały o 0,5%.

tabeli:

Wydatki na obsług długu krajowego prezentuj dane zawarte w poni szej
(w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie
1996 r.

1

2

3

OGÓŁEM
1.

2.

Rozdział 9491 - Obsługa
skarbowych papierów
warto ciowych i kredytów,
z tego:
§ 61 - Rozliczenia z bankami

4.

5.

6.

Wykonanie 1996 r.
w warunkach
1997 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

114,3

97,7

96,0

99,5

320.303

70,6

31,4

31,4

61,5

10.742.390 12.260.000 12.260.000 12.390.927 12.343.006

115,3

101,1

101,1

100,4

-

57,7

57,7

-

114,8

101,4

99,4

100,4

4,7

4,7

15,3

Plan wg
ustawy
bud etowej
4

Bud et po
zmianach

Wykonanie

5

6

7

11.032.252 12.913.000 13.134.475 12.610.319 12.676.058

Rozdział 9416 - Rozliczenia
z tytułu por cze , z tego:
§ 75 - Wypłaty z tytułu
por cze spłaty krajowych
kredytów przez Skarb
Pa stwa

3.

1996 r.

§ 68 - Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierów warto ciowych oraz krajowych
kredytów i po yczek
Rozdział 9493 - Rozliczenia
z tytułu odpowiedzialno ci
Skarbu Pa stwa za wkłady
oszcz dno ciowe ludno ci,
z tego:
§ 61 - Rozliczenia z bankami
Rozdział 9511 -Instytucje
ubezpiecze maj tkowych
i osobowych,
z tego:
§ 75 - Wypłaty z tytułu
por cze
Rozdział 4495 - Pozostała
działalno
§ 79 - Pokrycie przej tych
przez Skarb Pa stwa
zobowi za przedsi biorstw
pa stwowych
Rozdział 9713 - Ró ne
rozliczenia finansowe
§ 75 - Wypłaty z tytułu
por cze

278.766

-

628.000

100.000

628.000

100.000

196.908

57.661

-

10.742.390 12.160.000 12.360.000 12.333.266 12.343.006

6.734

25.000

4.362

25.000

1.186

7.737

17,6

5.904

5.904

5.012

135,4

-

100,0

117,8

-

-

6.571

6.571

-

-

-

100,0

-

-

-

9.000

8.823

-

-

-

98,0

-

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwi kszy udział w wydatkach bud etu pa stwa na obsług długu krajowego
miały wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów warto ciowych.
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W 1997 r. wydatki na ten cel stanowiły 97,8% wydatków na obsług długu krajowego
(w 1996 r. - 97,4%).
Wydatki na obsług długu krajowego, prezentowane powy ej, nie obejmuj
kosztów emisji skarbowych papierów warto ciowych oferowanych na rynku
krajowym. Koszty emisji skarbowych papierów warto ciowych w 1997 r. wynosiły
151.252 tys. zł i były ewidencjonowane w cz ci 08 bud etu pa stwa. Podstawow
grup wydatków (88,6%) stanowiły koszty zwi zane z organizacj sprzeda y, obsługi
i wykupu papierów warto ciowych.
Zdaniem Najwy szej Izby Kontroli, wydatki ponoszone na emisj skarbowych
papierów warto ciowych s integralnie zwi zane z obsług długu publicznego
i w zwi zku z tym powinny by ewidencjonowane w cz ci 44 bud etu pa stwa.

4.2.

Zadłu enie zagraniczne bud etu pa stwa i koszty jego obsługi
Na koniec 1997 r. zadłu enie zagraniczne bud etu pa stwa wyniosło

117.591,6 mln zł, co odpowiadało 26,5% PKB wytworzonego w ci gu tego roku.
W stosunku do stanu na koniec 1996 r. zadłu enie zagraniczne wzrosło
o 11.597,6 mln zł, tj. o 10,9%, a jego relacja do PKB zmniejszyła si o 2,6 punkta
procentowego (z 29,1% do 26,5%).
Zadłu enie zagraniczne na koniec 1997 r. stanowiło 55,0% ogólnej kwoty
zadłu enia bud etu pa stwa (na koniec 1996 r. - 57,1%).
Zadłu enie zagraniczne obejmowało zobowi zania bud etu pa stwa z tytułu:
kredytów zaci gni tych w walutach wymienialnych, emisji obligacji skarbowych na
rynkach zagranicznych (euroobligacje i obligacje typu Brady´ego) oraz z tytułu
likwidacji ujemnych sald clearingowych (rachunków likwidacyjnych). Przedstawiaj
to dane zawarte w poni szej tabeli:
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(w mln zł)

Stan w dniu:
31.12.1996 r. 31.12.1997 r.

Wyszczególnienie
1

2

Zadłu enie zagraniczne
1. Obligacje skarbowe
wyemitowane za granic
- euroobligacje
- obligacje Brady´ego
2. Kredyty
- w walutach wymienialnych

1)

- w walutach niewymienialnych
3. Salda clearingowe
1)

Przyrost
w 1997 r.

3:2
%

4

5

3

realnie
3:2
%
6

105.994,0

117.591,6

11.597,6

110,9

98,0

23.436,8

24.074,4

637,6

102,7

90,7

1.181,4

2.777,6

1.596,2

235,1

207,7

22.255,4

21.296,8

-958,6

95,7

84,5

82.549,8

93.517,2

10.967,4

113,3

100,1

82.549,8

93.517,2

10.967,4

113,3

100,1

-

7,4

0,0

-

x

x

-7,4

x

x

Przeliczono po kursie: 1996 r. - 2,8755 zł/USD; 1997 r. - 3,5180 zł/USD
ródło: Sprawozdanie RM z wykonania bud etu pa stwa

Z powy szego zestawienia wynika, e zadłu enie zagraniczne w 1997 r.
w stosunku do 1996 r. wyra one w zł wzrosło o 10,9%.
Zadłu enie bud etu pa stwa w walutach wymienialnych wg stanu na koniec
1997 r. wyniosło 33.425,7 mln dolarów USA i w stosunku do stanu na koniec 1996 r.
(36.858,5 mln dolarów USA) zmalało o 3.432,8 mln dolarów USA. Wielko

tego

zadłu enia zagranicznego w podziale na poszczególne grupy wierzycieli przedstawia
poni sze zestawienie:

Wierzyciel
1
RAZEM
1. Klub Paryski
2. Klub Londy ski
(obligacje Brady´ego)
3. Gwarantowane poza
Klubem Paryskim
4. Bank wiatowy
5. Zagraniczne obligacje
skarbowe (euroobligacje)
6. Pozostali wierzyciele

(w mln dolarów USA)
Stan zadłu enia na koniec
Zmiana zadłu enia
1996 r.
1997 r.
kwota
%
kwota
%
kwota
%
kol. 4-2
kol. 4:2
2
3
4
5
6
7
36.858,5
100,0
33.425,7
100,0
-3.432,8
90,7
26.462,9
71,8
24.246,6
72,5
-2.216,3
91,6
7.739,7
21,0
6.053,7
18,1
-1.686,0
78,2
96,5

0,3

55,8

0,2

-40,7

57,8

1.637,9

4,4

1.558,9

4,7

- 79,0

95,2

410,8
510,7

1,1
1,4

789,5
721,2

2,4
2,2

378,7
210,5

192,2
141,2

ródło: Sprawozdanie RM z wykonania bud etu pa stwa
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Zadłu enie zagraniczne Polski w walutach wymienialnych przypadało w 72,5%
na Klub Paryski, zrzeszaj cy wierzycieli rz dowych Polski, w 18,1% na Klub
Londy ski (z tytułu obligacji Brady´ego) zrzeszaj cy banki komercyjne oraz w 4,7%
na zobowi zania z tytułu otrzymanych kredytów z Banku wiatowego.
Spadek zadłu enia zagranicznego bud etu pa stwa w walutach wymienialnych
w 1997 r. w stosunku do 1996 r. o 3.432,8 mln USD, tj. o 9,3% wynikał
z nast puj cych przyczyn:
- zmniejszenia zadłu enia wobec Klubu Paryskiego na koniec 1997 r. o 2.216,3 mln
dolarów USA, tj. o 8,4% spowodowane wahaniami kursowymi innych walut do
dolara (2.047,3 mln dolarów USA, jak równie ze spłaty kapitału kredytów
i redukcji zadłu enia z tytułu ekokonwersji o równowarto ci 169 mln dolarów
USA);
- zmniejszenia zadłu enia w Klubie Londy skim na koniec 1997 r.
o 1.686 mln dolarów USA, tj. o 21,8% w efekcie operacji przedterminowego
wykupu obligacji Brady’ego;
- zmniejszenia zadłu enia z tytułu kredytów gwarantowanych poza Klubem Paryskim
o 40,7 mln USD (o 42,2%), w tym o 29 mln USD z tytułu spłaconych w 1997 r. rat
kapitałowych. Pozostała cz

zmniejszenia wynikała ze spadku kursu marki

niemieckiej do dolara ameryka skiego (dług ten tzw. „Jumbo” jest nominowany
w DEM);
- zmniejszenia zadłu enia wobec Banku wiatowego o 79,0 mln USD (o 4,8%)
w efekcie wykorzystania w 1997 r. kredytów w kwocie 142,8 mln USD, spłaty rat
kapitałowych w kwocie 86,1 mln USD oraz skutków zmiany koszyka walut - tzw.
pool’u, co spowodowało zmniejszenie stanu zadłu enia o 117,6 mln USD.

Wzrost zadłu enia dotyczył:
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- pozostałych wierzycieli i wyniósł 210,5 mln dolarów USA, tj. o 41,2%;
- emisji obligacji zwykłych tzw. euroobligacji i wyniósł 378,7 mln dolarów USA,
tj. o 92,2%, co wynikało z tego, i 30 czerwca 1997 r. dokonano w dwóch transzach
emisji i sprzeda y na rynku ameryka skim obligacji Skarbu Pa stwa - 7-letniej
o warto ci nominalnej 300 mln dolarów USA i stopie procentowej 7,125% oraz
20-letniej o warto ci nominalnej 100 mln dolarów USA o stopie procentowej 7,75%
- przy ustalonym w art. 5 ust. 5 ustawy bud etowej limicie wynosz cym
równowarto

1.600.000 tys. zł. Jednocze nie zmniejszyło si o 21,3 mln dolarów

USA zadłu enie z tytułu spadku warto ci DEM do USD dla obligacji
nominowanych w DEM.
Bud et pa stwa posiadał równie na koniec 1997 r. zobowi zania z tytułu
udzielonych por cze spłaty kredytów zagranicznych, które wynosiły 9.771,4 mln zł.
W porównaniu do stanu na koniec 1996 r., zobowi zania te wzrosły o 198,0 mln zł, tj.
o 2,1%. Przyrost zobowi za z tytułu por cze był wynikiem udzielenia gwarancji na
nowe kredyty udzielone polskim podmiotom przez Bank wiatowy, Europejski Bank
Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie 463,3 mln zł
oraz zmniejsze wynikłych z dokonanych w ci gu roku spłat zobowi za i zmiany
kursów walutowych.
W 1997 r. wydatki na obsług zadłu enia zagranicznego wyniosły
3.683.243 tys. zł i stanowiły 2,9% wydatków bud etu pa stwa ogółem. W porównaniu
do 1996 r. wydatki na obsług długu zagranicznego wzrosły nominalnie o 9,3%,
a realnie zmalały o 4,9%.

Wydatki na obsług długu zagranicznego prezentuj dane zawarte w poni szej
tabeli:
(w tys. zł)
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Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie
1996 r.

1

2

3

OGÓŁEM
§ 63 - odsetki od
otrzymanych kredytów

3.369.523

§ 64 - wypłaty z tytułu
udzielonych por cze

1997 r.

Wska niki %

Wg ustawy
bud etowej

Bud et po
zmianach

Wykonanie

Wykonanie
1996 r. w
war. 1997 r.

4

5

6

7

8

9

10

11

4.750.00

3.898.479

3.683.243

3.871.582

109,3

77,5

94,5

95,1

3.369.368

4.643.896

3.792.375

3.682.896

3.871.404

109,3

79,3

97,1

95,1

155

106.104

106.104

347

178

223,9

0,3

0,3

194,9

6:3

6:4

6:5

6:7

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Decyduj cy udział w wydatkach z tytułu odsetek miały spłaty zwi zane
z obsług zadłu enia wobec Klubu Paryskiego (56,4% wydatków), Klubu
Londy skiego (29,3%) i Banku wiatowego (8,6%).
Na ni sze ni planowano wykonanie ł cznych wydatków z tytułu odsetek,
a w szczególno ci wobec Klubu Paryskiego znacz cy wpływ miało korzystne
kształtowanie si relacji kursowych mi dzy walutami. Jednocze nie nale y zauwa y ,
e istotny wpływ na koszty obsługi zadłu enia maj ustalone stopy procentowe.
Tymczasem wynegocjowane odsetkowe stopy procentowe w niektórych umowach
bilateralnych z pa stwami zrzeszonymi w Klubie Paryskim odbiegaj w sposób
niekorzystny dla strony polskiej, od stóp procentowych oferowanych obecnie na
mi dzynarodowych rynkach finansowych. Na przykład stałe oprocentowanie długu
wobec USA wynosi 8,6%, a długu wobec Holandii 8,6 - 9,3%, przy obowi zuj cej
w 1997 r. stopie LIBOR od 5,75 - 5,87%. Zagadnienie to było ju poruszane przez
Najwy sz Izb Kontroli w 1996 r., w ramach prezentacji wyników kontroli
dotycz cych działa na rzecz ograniczenia zadłu enia zagranicznego i odzyskania
nale no ci zagranicznych Skarbu Pa stwa. W szczególno ci NIK wnosiła
o rozwa enie celowo ci i mo liwo ci wykupienia cz ci długu wobec Klubu
Paryskiego i Londy skiego oraz wdro enia innych instrumentów aktywnego
zarz dzania długiem. Na tym tle na uwag zasługuje niepełne wykorzystanie przez
Ministra Finansów ustawowego upowa nienia do przedterminowego wykupu lub
zmiany istniej cych długoterminowych zobowi za Skarbu Pa stwa. Ustalony na ten
cel limit w wysoko ci 32.000 mln zł został wykorzystany w 1997 r. zaledwie w
18,5%.
Ni sze od planowanych wydatki zwi zane z obsług obligacji typu Brady´ego
(Klub Londy ski) wynikały z przedterminowego wykupu i umorzenia cz ci tych
obligacji. W wyniku tej operacji zaoszcz dzono kwot 117 mln zł.
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Ni sze płatno ci wobec Banku wiatowego w 1997 r. o kwot 123,2mln zł
w stosunku do ustawy bud etowej wynikały z mniejszego ni planowano
wykorzystania kredytów oraz korzystniejszego dla strony polskiej koszyka walut
ustalonego przez Bank wiatowy (tzw. pool’u).
Planowane w ustawie bud etowej wydatki na spłat odsetek od tzw. innych
kredytów w kwocie 112.968 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 66.369 tys. zł tj.
w 60,9%. Oszcz dno ci te wynikały przede wszystkim z ni szego wykorzystania
wydatków na spłat odsetek od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EBI) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Podstawow tego
przyczyn było ni sze ni planowano wykorzystanie powy szych kredytów.
Zwi kszaj co na poziom płatno ci odsetek od kredytów wykazywanych w pozycji
„inne kredyty” wpłyn ło zaci gni cie przez Ministerstwo Finansów w kwietniu
i czerwcu 1997 r. w afiliacjach banków polskich za granic 3 kredytów
krótkoterminowych o warto ci 1.167.700 tys. zł (366,6 mln dolarów USD),
z przeznaczeniem na zwi kszenie stanu rodków na centralnym rachunku bie cym
bud etu pa stwa.
Na ni sze wykonanie wydatków zwi zanych z obsług zadłu enia
zagranicznego miało wpływ tak e niewykorzystanie zaplanowanych wydatków w § 64
- Wypłaty z tytułu udzielonych por cze spłaty kredytów zagranicznych. Poniesione
w 1997 r. wydatki z tego tytułu w kwocie 347 tys. zł stanowiły 0,3 % planu według
ustawy bud etowej. Powy sze wydatki, analogicznie jak w latach 1995 i 1996,
dotyczyły ponoszenia kosztów obsługi kredytu zaci gni tego we Włoszech na
sfinansowanie zakupu linii technologicznych do produkcji ywno ci dietetycznej
i od ywek.
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5.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej
Z dniem 1 stycznia 1997 r. w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu

rodków na wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw85, wprowadzono zmiany polegaj ce na:
1) wył czeniu z prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia w pa stwowej sferze
bud etowej wynagrodze dla s dziów i prokuratorów, osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe oraz ołnierzy i funkcjonariuszy,
2) wył czeniu stosowania przepisów ustawy do:
- osadzonych w zakładach karnych i aresztach ledczych,
-

ołnierzy niezawodowych pełni cych zasadnicz słu b wojskow , kandydatów
na ołnierzy (podchor ych, kadetów i elewów), ołnierzy rezerwy oraz
podchor ych w szkołach podchor ych rezerwy,

3) wprowadzeniu przej ciowego przepisu na 1997 r. ustalaj cego wynagrodzenie osób
zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe w 1997 r. na poziomie z grudnia
1996 r. Ustalenie wynagrodze dla tych osób na poziomie z grudnia 1996 r.
zapewniło wzrost wynagrodze w 1997 r. o 15%, tj. o tyle, ile wynosił
prognozowany rednioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
4) wyodr bnieniu w poszczególnych działach i cz ciach bud etowych etatów
i wynagrodze osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe,
5) ustaleniu rezerwy rodków i limitów wynagrodze przeznaczonej na wypłat
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za nie wykorzystany
urlop wypoczynkowy dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe
oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych, stanowi cych wyodr bnion
cz

bud etow , w których liczba etatów kalkulacyjnych nie przekracza 50.

W art. 31 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy bud etowej na 1997 r. zaplanowano wielko ci
rodków i limitów na wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej (zał cznik
nr 10 i 11) w oparciu o przepisy art. 5 ust.3 ustawy o kształtowaniu rodków na
wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
tj. przy przyj ciu wzrostu prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia
85

Dz.U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, ze zm.
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w pa stwowej sferze bud etowej wy szego o 5,6 punktów procentowych od
planowanego w art. 30 ustawy bud etowej redniorocznego wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, wynosz cego 15,0%.
W zał czniku nr 10 do ustawy bud etowej na 1997 r. zaplanowano dla
poszczególnych cz ci i działów klasyfikacji bud etowej 1.791.575,7 etatów
kalkulacyjnych (ł cznie z etatami przewidzianymi na nowe zadania wynikaj ce
z cz ci 83 - Rezerwy celowe w liczbie 11.933 etatów) oraz rodki na wynagrodzenia
(bez rodków na podwy ki wynagrodze dla pracowników cywilnych i osób
zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe) w kwocie 20.183.743 tys. zł, w tym
320.931 tys. zł na wynagrodzenia uj te w rezerwach celowych, w dziale 97- Ró ne
rozliczenia.
W zał czniku nr 11 do ustawy bud etowej na 1997 r. zaplanowano kwot
1.993.775 tys. zł. (dla 1.489.995,7 etatów kalkulacyjnych) na podwy ki wynagrodze
dla pracowników cywilnych w 1997 r. w podziale na działy klasyfikacji bud etowej,
jednostki bud etowe, gospodark pozabud etow dotowan i niedotowan oraz szkoły
wy sze.
W art. 31 ust.1 pkt 3 ustawy bud etowej na rok 1997 zaplanowano rezerw na
zmiany organizacyjne, obejmuj c :
-

rodki na wynagrodzenia dla pa stwowych jednostek bud etowych w wysoko ci
3.471 tys. zł na 300 etatów,

- limity wynagrodze dla jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej,
w wysoko ci 1.735 tys. zł na 150 etatów,
- limity wynagrodze dla jednostek gospodarki pozabud etowej nie dotowanej,
w wysoko ci 1.735 tys. zł na 150 etatów.
Rezerwa na zmiany organizacyjne w 1997 r. została rozdysponowana
rozporz dzeniami Rady Ministrów:
1) dla jednostek bud etowych;
-

z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie cz ciowego rozdysponowania rezerwy etatów
kalkulacyjnych, rodków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany
organizacyjne w 1997 r.86 -165 etatów i 1.226 tys. zł wynagrodze dla Krajowego
Urz du Pracy do dyspozycji Pełnomocnika Rz du do Spraw Usuwania Skutków
Powodzi,

- z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie cz ciowego rozdysponowania rezerwy
etatów kalkulacyjnych, rodków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na
zmiany organizacyjne w 1997 r.87 - 4 etaty dla osób zajmuj cych kierownicze
stanowiska pa stwowe, z tego:

86
87

Ministerstwo Gospodarki

- 1 etat i 47.478 zł,

Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

- 1 etat i 27.268 zł,

Dz. U. Nr 81, poz. 514.
Dz. U. Nr 99, poz. 605.
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Komitet Integracji Europejskiej

- 1 etat i 53.413 zł,

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

- 1 etat i 47.478 zł.

- z dnia 2 wrze nia 1997 r. w sprawie cz ciowego rozdysponowania rezerwy
etatów kalkulacyjnych, rodków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na
zmiany organizacyjne w 1997 r.88 - głównie na realizacj Strategicznego
Programu Rz dowego „Narodowy Program Odbudowy i Modernizacji”326.936 zł na 68 etatów oraz pozostał rezerw w wysoko ci 1.742.427 zł na
378 etatów, m.in. dla: Ministerstwa Sprawiedliwo ci - 57 etatów
(m.in. utworzenie Centralnej Bazy Danych i Centralnej Informacji o Zastawach
Rejestrowych oraz integracj europejsk ), Ministerstwa Spraw Wewn trznych
i Administracji - 54 etaty, (w tym tak e na obsług wiadectw
rekompensacyjnych i przeciwdziałanie przest pczo ci granicznej), Ministerstwa
Finansów - 52 etaty (na realizacj ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji
Celnej i innych zada w zakresie polityki celnej oraz integracj europejsk ),
Krajowego Urz du Pracy - 36 etatów (powołanie wojewódzkich zespołów ds.
orzekania o stopniu niepełnosprawno ci), Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej - 40 etatów dla Pełnomocnika Rz du ds. Wprowadzenia
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, dla wojewodów w dz. 45
Le nictwo - 31 etatów (poszerzenie bazy parków krajobrazowych),
2) dla jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej - limit wynagrodze
w wysoko ci 50.057 zł wraz z 15 etatami kalkulacyjnymi dla dz. 83 - Kultura
i sztuka w bud etach wojewodów,
3) dla jednostek gospodarki pozabud etowej nie dotowanej - limit wynagrodze
w wysoko ci 343.393 zł i 99 etatów, w tym dla:
Ministerstwa Sprawiedliwo ci
Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji
wojewodów

- 20 etatów,
- 10 etatów,
- 69 etatów.

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o kształtowaniu rodków na wynagrodzenia
w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w art. 31 ust.1 pkt
4 ustawy bud etowej na 1997 r. została utworzona rezerwa rodków i limitów
wynagrodze przeznaczona na wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych
stanowi cych wyodr bnion cz
bud etow , w których liczba etatów
kalkulacyjnych nie przekracza 50, obejmuj ca:

a) rodki na wynagrodzenia dla pa stwowych jednostek bud etowych, w wysoko ci
2.632 tys. zł,
b) limity wynagrodze dla jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej,
w wysoko ci 27 tys. zł,
88
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c) limity wynagrodze dla jednostek gospodarki pozabud etowej niedotowanej,
w wysoko ci 74 tys. zł.
Na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej rezerwa ta została
rozdysponowana w nast puj cy sposób:
- dla jednostek bud etowych - 1.067.338 zł,
- dla jednostek gospodarki pozabud etowej niedotowanej w wysoko ci 8.181 zł.
W art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy bud etowej na 1997 r. ustalono wysoko
prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej
w 1997 r. w kwocie 897,80 zł. Do wyliczenia prognozowanego przeci tnego
wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej (liczonego w oparciu o liczb etatów
kalkulacyjnych pracowników cywilnych) w wysoko ci 897,80 zł przyj to
1.489.995,7 etatów kalkulacyjnych i wynagrodzenia z zał cznika nr 10 ustawy
bud etowej w kwocie 14.059.786 tys. zł oraz z zał cznika nr 11 (rezerwa na podwy ki
wynagrodze ) w kwocie 1.993.775 tys. zł.
Art. 31 ust.2 ustawy bud etowej okre lał terminy podwy ek wynagrodze
w pa stwowej sferze bud etowej na 1997 r.: dla pracowników cywilnych od
1 kwietnia, a dla s dziów, prokuratorów oraz ołnierzy i funkcjonariuszy od
1 stycznia.
W ustawie bud etowej nie przewidziano podwy ek dla osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe.
rednia podwy ka dla s dziów i prokuratorów wyniosła 486,6 zł, a dla
ołnierzy i funkcjonariuszy - 210,8 zł. Odpowiednie rodki finansowe na podwy ki
dla tych grup zawodowych zostały uj te w bud etach wła ciwych resortów.
Rada Ministrów rozporz dzeniem z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie podziału
rodków i limitów na podwy ki wynagrodze pracowników cywilnych pa stwowej
sfery bud etowej w 1997 r.89 dokonała podziału rodków i limitów rezerwy na
podwy ki wynagrodze pracowników cywilnych pa stwowej sfery bud etowej na
poszczególne cz ci bud etu (ministerstwa i województwa), z uwzgl dnieniem
działów klasyfikacji bud etowej i form finansowania proporcjonalnie do wysoko ci
wynagrodze bazowych. Przeci tne podwy ki dla pracowników cywilnych
w poszczególnych działach prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
Wyszczególnienie
Pracownicy cywilni
(bez orzeczników, „R” i osadzonych)
Ogółem
Dział 01 - Przemysł
Dział 31 - Budownictwo
Dział 40 - Rolnictwo
Dział 45 - Le nictwo
89
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Etaty 1997 r.
1 489 995,7
7 536,0
2 905,0
43.065,0
2 819,0

Przeci tna podwy ka w zł
wg planu na 1997 r.
(od 1.04.1997 r.)
148,7
114,7
129,2
137,2
94,0
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Dział 50 - Transport
Dział 59 - Ł czno
Dział 61 - Handel wewn trzny
Dział 66 - Ró ne usługi materialne
Dział 70 - Gospodarka komunalna
Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa
Dział 79 - O wiata i wychowanie
Dział 81 - Szkolnictwo wy sze
Dział 83 - Kultura i sztuka
Dział 85 - Ochrona zdrowia
Dział 86 - Opieka społeczna
Dział 87 - Kultura fizyczna i sport
Dział 88 - Turystyka i wypoczynek
Dział 89 - Ró na działalno
Dział 91 - Administracja pa stwowa
Dział 92 - Wymiar sprawiedliwo ci
Dział 93 - Bezpiecze stwo publiczne
Dział 95 - Ubezpieczenia społeczne
Dział 98 - Obrona narodowa

15 062,0
804,0
1 632,0
16 585,0
4 330,0
2 734,0
223 954,0
133 133,0
20 211,0
635 974,0
41 455,0
1 608,0
721,0
17 170,0
133 966,0
33 278,0
25 476,7
47 022,0
78 555,0

135,9
160,3
130,2
135,1
128,7
134,7
172,3
117,0
180,8
157,9
152,6
145,9
118,4
134,3
126,1
141,1
123,9
141,6
126,8

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wysoko podwy ek została ustalona na podstawie liczby etatów
kalkulacyjnych i obejmowała podwy szenie wszystkich składników wynagordze .
Przeci tna podwy ka dla pracowników cywilnych wyniosła 148,7 zł, w tym:
- najwy sza w dz. 83 - Kultura i sztuka
- najni sza w dz. 45 - Le nictwo

180,8 zł,
94,0 zł.

Na podstawie upowa nienia zawartego w art. 31 ust. 3 ustawy bud etowej na
1997 r. Minister Finansów na wnioski Ministra Obrony Narodowej dokonał
przeniesie kwoty rodków na uposa enia ołnierzy i funkcjonariuszy pomi dzy
cz ciami i działami na ł czn kwot 87.560,7 tys. zł.
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie podziału
rezerwy rodków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu
oraz na wyrównanie wynagrodze pracowników cywilnych pa stwowej sfery
bud etowej za 1996 r.90 rozdysponowana została przewidziana w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy bud etowej na 1997 r. rezerwa rodków i limitów na wynagrodzenia
w nast puj cy sposób:
- (art. 32 ust. 1 pkt 1) na uzupełnienie wzrostu wynagrodze w tych działach bud etu
i formach finansowania, w których wska nik wzrostu wynagrodze pracowników
cywilnych pa stwowej sfery bud etowej w 1996 r. nie był wy szy o co najmniej
5,5 punktu procentowego od prognozowanego redniorocznego wska nika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1996 r. (16,3 zł miesi cznie w okresie od
dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1996 r., tj. po 97,8 zł) dla:
a) jednostek bud etowych - 110.380 tys. zł (na planowane w ustawie bud etowej na
1997 r. rodki na wynagrodzenia w wysoko ci 110.515 tys. zł), tj. o 135 tys. zł
mniej w zwi zku z niepełnym wykorzystaniem rezerwy etatowej dla
90
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absolwentów wydziałów farmacji odbywaj cych sta e w jednostkach ochrony
zdrowia oraz zmiany w organizacji szkolnictwa medycznego,
b) jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej - 2.263 tys. zł, tj. 100%
limitów wynagrodze przewidzianych w ustawie bud etowej na 1997 r.,
c) jednostek gospodarki pozabud etowej niedotowanej - 6.059,4 tys. zł
(na planowane w ustawie bud etowej na 1997 r. limity wynagrodze
w wysoko ci 6.062 tys. zł), tj. o 2,6 tys. zł mniej ze wzgl du na nie utworzenie
gospodarstwa pomocniczego wiadcz cego usługi informatyczne w woj.
nowos deckim),
d) szkół wy szych - 4.137 tys. zł, tj. 100% limitów wynagrodze przewidzianych
w ustawie bud etowej na 1997 r.
- (art. 32 ust. 1 pkt 2) na jednorazowe wyrównanie wynagrodze za 1996 r. z tytułu
wy szego ni prognozowany w ustawie bud etowej na rok 1996 rednioroczny
wska nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (przyjmuj c za podstaw
kwot 7,08 zł na jeden etat kalkulacyjny i rednioroczn liczb etatów
kalkulacyjnych w 1996 r.) dla:
a) jednostek bud etowych w wysoko ci 8.668 tys. zł (na planowane w ustawie
bud etowej na 1997 r. rodki na wynagrodzenia w wysoko ci 8.674 tys. zł),
tj. o 6 tys. zł mniej z uwagi na niepełne wykorzystanie rezerwy etatowej dla
absolwentów wydziałów farmacji odbywaj cych sta e w jednostkach ochrony
zdrowia oraz zmiany w organizacji szkolnictwa medycznego,
b) jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej - 169 tys. zł, tj. 100% limitów
wynagrodze przewidzianych w ustawie bud etowej na 1997 r.,
c) jednostek gospodarki pozabud etowej niedotowanej - 804 tys. zł (na planowany
w ustawie bud etowej na 1997 r. limit wynagrodze w wysoko ci 809 tys. zł),
tj. o 5 tys. zł mniej z powodu przeniesienia do jednostek bud etowych
Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Bydgoszczy,
d) szkół wy szych - 958 tys. zł, tj. 100% limitów wynagrodze przewidzianych
w ustawie bud etowej na 1997 r.
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie podziału
rodków i limitów na podwy ki wynagrodze pracowników cywilnych pa stwowej
sfery bud etowej w 1997 r. dokonano dodatkowego zwi kszenia podwy ek
wynagrodze z tytułu, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 3 ustawy bud etowej na
1997 r. (po 0,95 zł miesi cznie) dla:
a) jednostek bud etowych - 10.403 tys. zł, tj. 100% rodków na wynagrodzenia
przewidzianych ustaw bud etow na 1997 r.,
b) jednostek gospodarki pozabud etowej dotowanej - 199 tys. zł, tj. 100% limitów
wynagrodze przewidzianych w ustawie bud etowej,
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c) jednostek gospodarki pozabud etowej niedotowanej - 979 tys. zł, tj. 100% limitów
wynagrodze przewidzianych w ustawie bud etowej,
d) szkół wy szych - 1.158 tys. zł, tj. 100% limitów wynagrodze przewidzianych
w ustawie bud etowej.
Zaplanowane na 1997 r. (zał cznik nr 11 ustawy bud etowej na 1997 r.)
podwy ki wynagrodze na kwot 1.993.775 tys. zł zostały zrealizowane w 100%.
rodki na sfinansowanie podwy ek wynagrodze wynikaj cych z zał cznika
nr 11 zaplanowane zostały w zał czniku nr 2 ustawy bud etowej na 1997 r., w cz. 83
- Rezerwy celowe, w pozycji 7 w kwocie 2.688.376 tys. zł z uwzgl dnieniem
pochodnych od wynagrodze . W trakcie 1997 r., decyzjami Ministra Finansów
rozdysponowano rodki w ł cznej kwocie 2.688.376 tys. zł, tj. 100% kwoty
planowanej.
W 1997 r. plan (po zmianach dysponentów) w pa stwowej sferze
bud etowej wynosił 1.747.160 etatów kalkulacyjnych a rodki na wynagrodzenia
21.381.394 tys. zł, co dawało przeci tne planistyczne wynagrodzenie w pa stwowej
sferze bud etowej w 1997 r. - 1.019,8 zł na etat kalkulacyjny. Przeci tne
wynagrodzenie wg RB-70 w 1997 r. wyniosło 1.084,8 zł.
Przeci tne wynagrodzenie pracowników cywilnych w 1997 r. w porównaniu do
prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej
(897,8 zł) wg „planu po zmianach dysponentów” wyniosło 904,9 zł i było wy sze
o 0,8% od prognozowanego, a wykonanie wyniosło 967,5 zł i było o 7,8% wy sze od
prognozowanego.
Rozliczenie rzeczywistego wykonania wynagrodze i zatrudnienia
w pa stwowej sferze bud etowej za 1997 r. dokonali dysponenci cz ci bud etowych
w sprawozdaniach Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Ł czne sprawozdanie
z wykonania zatrudnienia i wynagrodze w pa stwowej sferze bud etowej
(wg zał cznika nr 10 ustawy bud etowej na 1997 r.) zostało opracowane na podstawie
danych ze sprawozda Rb-70, przez O rodek Informatyki Statystycznej Głównego
Urz du Statystycznego w Radomiu.
Przeci tne wynagrodzenie w 1997 r. dla poszczególnych form finansowania
prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
Według
sprawozda
Rb-70

Ogółem
jednostki
bud etowe
gospodarka
pozabud etowa
dotowana
gospodarka
pozabud etowa
niedotowana

przeci tne
zatrudnienie

1996 r.
wykonanie
wynagrodze
w tys. zł

przeci tne
zatrudnienie

1997 r.
wykonanie
wynagrodze
w tys. zł

przeci tne
wynagrodzenie w zł

1.814.485
1.571.131

18.285.495
15.600.857

839,8
827,5

1.645.856
1.403.994

21.425.829
18.062.880

1.084,8
1.072,1

20.384

195.592

799,6

20.016

238.649

993,6

89.724

875.215

812,9

89.542

1.066.656

992,7

przeci tne
wynagrodzenie w zł
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szkoły wy sze

133.246

1.613.831

1.009,1

132.304

2.057.644

1.296,0

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Przeci tne wynagrodzenie w 1997 r. dla poszczególnych form finansowania
z podziałem na pracowników cywilnych, ołnierzy i funkcjonariuszy, kandydatów
i ołnierzy niezawodowych oraz orzeczników przedstawiało si nast puj co:
Wg sprawozda
Rb-70

- jednostki
bud etowe
- gospodarka
pozabud etowa
dotowana
- gospodarka
pozabud etowa
niedotowana
- szkoły wy sze
Ogółem
- jednostki
bud etowe
- gospodarka
pozabud etowa
dotowana
- gospodarka
pozabud etowa
niedotowana
Ogółem
- jednostki
bud etowe
- gospodarka
pozabud etowa
niedotowana
- szkoły wy sze
Ogółem
- jednostki
bud etowe
Ogółem

Etaty kalkulacyjne
Plan po zmianach
dysponentów

1 184 562

Wynagrodzenia
Plan po zmianach
dysponentów
w tys. zł

Przeci tne
zatrudnienie
wykonanie

Pracownicy cywilni
12 590 573
1 128 925

Wykonanie
wynagrodze
w tys. zł

Przeci tne
wynagrodzenia
w zł
wykonanie

12 599 165

930,0

23 270

238 808

20 013

238 406

992,7

114 361

1 161 664

89 407

1 062 496

990,3

135 335
1 835 307
129 085
1 975 696
1 457 528
15 826 352
1 367 430
15 875 763
Osoby zajmuj ce kierownicze stanowiska pa stwowe
272
20 479
264
20 323

1 275,4
967,5
6 415,0

3
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3

243

6 750,0

11

799

10

780

6 500,0

21 764
277
ołnierze i funkcjonariusze
4.927.177
260 525

21 346

6 422,0

4 932 518

1 577,7

125

3 380

2 253,3

3 219
263 869

81 948
5 017 846

2 121,5
1 584,7

14 280

510 874

2 981,3

14 280

510 874

2 981,3

286
271 999
186
3 234
275 419
13 927
13 927

6 073
88 940
5.022.190
Orzecznicy
511 088
511 088

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Planowane etaty kalkulacyjne i rzeczywiste przeci tne zatrudnienie
w poszczególnych cz ciach bud etu pa stwa przedstawiono w poni szej tabeli:
Wyszczególnienie
1
Ogółem w tym:
- pracownicy cywilni
01 - Kancelaria
Prezydenta
06 - Rz dowe
Centrum Studiów
Strategicznych
08 - Ministerstwo
Finansów
09 - Ministerstwo Pracy
Polityki Socjalnej
13 - Ministerstwo
Gospodarki
15 - Komisja Papierów
Warto ciowych
17 - Ministerstwo
Skarbu Pa stwa
18 - Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
19 - Min. Rolnictwa
i Gospodarki
ywno ciowej
21- Min. Transportu
i Gosppodarki
Morskiej
22 - Min. Ł czno ci
23 - Urz d Zamówie
Publicznych
26 - Urz d Słu by
Cywilnej
27 - Komitet Integracji
Europejskiej
28 - Min. Ochrony
rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le nictwa
29 - Urz d Ochrony
Pa stwa
30 - MON
31- Ministerstwo Spraw
Wewn. i Adm.
32 - MSZ

1

Ustawa
bud etowa

Plan po
zmianach
centralnych

Plan po
zmianach
dysponentów

Wykonanie
wg Rb-70

Ró nica
(kol.5kol.2)

Ró nica
(kol.5kol.3)

2

3

4

5

6

7

1 791 575,7
1 489 995,7
142,0

1 790 024,6
1 500 380,6
142,0

1 747 160,0
1 457 528,0
142,0

1 645 856,0
1 367 430,0
95,0

-145.719,7
-122.565,7
-47

188,0

189,0

189,0

149,0

-39

-40

-40

51 882,0

51 899,0

51 899,0

51 334,0

-548

-565

-565

4 567,0

4 566,0

4 575,0

4 054,0

-513

-512

-521

1 915,0

1 918,0

1 918,0

1 386,0

-529

-532

-532

125,0

125,0

125,0

119,0

-6

-6

-6

883,0

886,0

893,0

784,0

-99

-102

-109

333,0

339,0

339,0

271,0

-62

-68

-68

37 722,0

37 893,0

37 893,0

33 059,0

-4 663

-4 834

-4 834

20 457,0

20 491,0

20 491,0

17 798,0

-2 659

-2 693

-2 693

1 031,0
56,0

1 032,0
58,0

1 034,0
58,0

889,0
53,0

-142
-3

-143
-5

-145
-5

93,0

93,0

93,0

55,0

-38

-38

-38

133,0

137,0

137,0

117,0

-16

-20

-20

10 017,0

10 022,0

10 022,0

8 524,0

-1 493

-1 498

-1 498

6 666,0

6 666, 0

-

-

-

-

-

195 530,0
65 293,7

195 530,0
65 352,0

195 410,0
65 352,0

173 012,0
62 502,0

-22 518
-2 791,7

931,0

933,0

933,0

925,0

-6

2

3

4

5

Ró nica
(kol.5kol.4)

8
-144 168,6 -101.304

-132 950,6 -90 098
-47
-47

-22 518 -22 398
-2 850 -2 850
-8

6

7

-8

8

33 - MEN

105 555,0

105 560,0

105 562,0

100 701,0

-4 854

-4 859

-4 861

34 - MKiS

22 710,0

22 720,0

22 720,0

21 227,0

-1 483

-1 493

-1 493
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35 - Min. Zdrowia i
Opieki Społecznej
36 - Ministersto
Sprawiedliwo ci
37 - Urz d Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

100 092,0

100 322,0

99 671,0

94 417,0

-5 675

-5 905

-5 254

71 204,0

71 221,0

71 221,0

70 203,0

-1 001

-1 018

-1 018

231,0

228,0

228,0

212,0

-19

-16

-16

38 - PAN
39 - Komenda Główna
Policji
40 - Polskie Centrum
Bada i Certyfikacji
42 - Urz d ds.
Kombatantów
i Osób Represjon.
45 - Urz d Kultury
Fizycznej
i Turystyki
46 - Krajowy Urz d
Pracy
48 - Komitet Bada
Naukowych

1 577,0
121 274,0

1 576,0
121 274,0

1 577,0
121 274,0

1 117,0
118 371,0

-460
-2 903

-459
-2 903

-460
-2 903

235,0

238,0

238,0

224,0

-11

-14

-14

219,0

220,0

222,0

214,0

-5

-6

-8

5 022,0

5 022,0

5 017,0

4 546,0

-476

-476

-471

15 176,0

15 264,0

15 377,0

13 836,0

-1 340

-1 428

-1 541

301,0

305,0

305,0

291,0

-10

-14

-14

50 - GUS

8 621,0

8 621,0

8 622,0

7 394,0

-1 227

-1 227

-1 228

51 - GUC
52- Pa stwowa Agencja
Atomistyki
53 - Wy szy Urz d
Górniczy
54 - Urz d Patentowy
RP
55 - Kasa Rolniczego
Ubezp. Społ.
56 - Polska Agencja
Prasowa
57 - Polski Komitet
Normal.

14 799,0

14 799,0

14 799,0

13 855,0

-944

-944

-944

111,0
567,0

111,0
178,0

111,0
180,0

84,0
177,0

-27
-390

-27
-1

-27
-3

400,0

400,0

400,0

379,0

-21

-21

-21

6 170,0

6 170,0

6 170,0

5 702,0

-468

-468

-468

754,0

754,0

741,0

499,0

-255

-255

-242

299,0

299,0

299,0

294,0

-5

-5

-5

58 - ZUS
59 - Główny Urz d
Miar
80 - Regionalne Izby
Obrachunkowe
85/1-97 - Bud ety
wojewodów
86 - Samorz dowe Kolegia Odwoławcze

40 220,0
1 820,0

40 220,0
1 821,0

40 220,0
1 821,0

36 816,0
1 780,0

-3 404
-40

-3 404
-41

-3 404
-41

1 113,0

1 113,0

1 113,0

1 054,0

-59

-59

-59

862 546,0

872 655,6

830 441,0

790 153,0

-72 393

662,0

662,0

662,0

587,0

-75

-82 502,6 -40 288
-75

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W pa stwowej sferze bud etowej, podobnie jak w latach ubiegłych, wyst puj
znaczne ró nice mi dzy etatami kalkulacyjnymi, które słu do planowania
wynagrodze , a rzeczywistym zatrudnieniem w poszczególnych działach i cz ciach
bud etu pa stwa. W ustawie bud etowej przyj to 1.791.575,7 etatów kalkulacyjnych.
Rzeczywiste przeci tne zatrudnienie wyniosło 1.645.856 osób. Wynika z tego, e nie

-75
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było wykorzystanych 145.719,7 etatów. Znaczne ró nice mi dzy rzeczywistym
przeci tnym zatrudnieniem a etatami kalkulacyjnymi wyst piły w:
- Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie zatrudnienie w stosunku do planowanych
etatów było ni sze o 22.518 osób,
- Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej o 5.675 osób,
- Ministerstwie Edukacji Narodowej o 4.854 osoby,
- Zakładzie Ubezpiecze Społecznych o 3.404 osoby,
- Komendzie Głównej Policji o 2.903 osoby,
- Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji o 2.791,7 osób.
Ró nice mi dzy liczb etatów kalkulacyjnych a rzeczywistym zatrudnieniem
powoduj , e corocznie wyst puje ró nica mi dzy planowanym przeci tnym
wynagrodzeniem na etat kalkulacyjny a rzeczywistym przeci tnym wynagrodzeniem
oraz pogł biaj si dysproporcje płacowe mi dzy poszczególnymi działami i
cz ciami bud etu pa stwa.
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III. WYKONANIE BUD ETÓW WOJEWODÓW
Najwy sza Izba Kontroli skontrolowała wykonanie w 1997 r. bud etu pa stwa
w cz ciach 85/01-97 - bud ety wojewodów. Kontrol

obj to 49 urz dów

wojewódzkich, a tak e w ramach kontroli cz ci 85/01-97 jednostki podległe
wojewodom, nadzorowane przez wojewodów lub inne korzystaj ce z dotacji
bud etowych, urz dy rejonowe, kuratoria o wiaty oraz gospodarstwa pomocnicze
i zakłady bud etowe utworzone przez wojewodów. Ł cznie w ramach kontroli
wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. w województwach zostało skontrolowane
241 jednostek organizacyjnych.
Wyniki kontroli przeprowadzonych w poszczególnych województwach zostały
omówione w odr bnych „Informacjach ...” o wykonaniu bud etu w 1997 r.
w cz ciach 85/01-97, opracowanych przez Delegatury NIK.
Przy ocenie wykonania bud etu pa stwa w cz ciach 85/01-97 - bud ety
wojewodów wykorzystano równie wyniki innych kontroli przeprowadzonych przez
NIK w 1997 r. oraz ustalenia kontroli wykonania bud etu przeprowadzonej
w Ministerstwie Finansów.
W 1997 r. zmniejszył si

udział dochodów uzyskanych w bud etach

wojewodów w strukturze dochodów bud etu pa stwa. Wynosił on 0,84%, podczas
gdy w roku 1996 wska nik ten wynosił 1,2%. Udział wydatków bud etów
wojewodów w wydatkach ogółem bud etu pa stwa stanowił w 1996 r. - 17,7%, a w
1997 r. wzrósł do 23,4%. Było to przede wszystkim wynikiem zmian organizacyjnych
i wi zało si

z przej ciem przez wojewodów zada

z zakresu o wiaty, ochrony

zabytków i inspekcji handlowej.
1. Dochody
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody dla cz ci 85/01-97
bud etu pa stwa w ł cznej wysoko ci 926.289 tys. zł. Dochody zaplanowane w
ustawie były o 2,4% wy sze od planowanych na rok 1996 i o 23,2% ni sze od
wykonania w 1996 r. Dochody planowane w bud etach wojewodów w 95%
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pochodziły z trzech działów, tj. dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne - 383.000 tys. zł; dz. 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa
- 321.510 tys. zł i dz. 86 - Opieka społeczna - 179.686 tys. zł.
Zrealizowane

dochody

bud etów

wojewodów

wyniosły

w

1997

r.

1.005.874 tys. zł i w stosunku do ustawy bud etowej były wy sze o 79.585 tys. zł,
tj. o 8,6%. W porównaniu do 1996 r. były one w uj ciu nominalnym ni sze
o 200.874 tys. zł, tj. o 16,6%, a realnie były ni sze o 27,5%.
W 1996 r. do bud etów wojewodów wpłyn ła z tytułu prywatyzacji kwota
406.744 tys. zł, co stanowiło 33,7% ogółu dochodów w cz ciach 85/01-97.
W 1997 r. w zwi zku z przej ciem przez Ministra Skarbu wykonywania praw z akcji
i udziałów nale cych do Skarbu Pa stwa, dochody bud etów wojewodów
z prywatyzacji były znikome (18,7 tys. zł).
W gospodarce mieszkaniowej i niematerialnych usługach komunalnych
pozyskano 366.754 tys. zł, co stanowiło 95,7% planu i 36,5% ogółu osi gni tych
dochodów. W administracji pa stwowej i samorz dowej dochody wyniosły
333.855 tys. zł, tj. 103,8% planu i 33,2% dochodów ogółem. W opiece społecznej plan
dochodów przekroczono o 32,9%, osi gaj c dochody w wysoko ci 238.814 tys. zł,
tj. 23,8% pozyskanych dochodów ogółem.
Dochody

w

kwocie

532.039

tys.

zł,

tj.

52,9%

ogółu

dochodów

wojewodów pochodziły z 11 województw (woj. warszawskie, katowickie, gda skie,
łódzkie, szczeci skie, krakowskie, wrocławskie, pozna skie, opolskie, bydgoskie,
lubelskie).
Planowanych dochodów nie wykonano w 14 województwach (w woj. bielskim,
bydgoskim,
lubelskim,

chełmskim,
opolskim,

zielonogórskim).

jeleniogórskim,
siedleckim,

Najwy szy

stopie

kieleckim,

skierniewickim,
wykonania

koni skim,

krakowskim,

tarnowskim,

planu

dochodów

toru skim,
wyst pił

w województwach: ciechanowskim - 152,4%, łódzkim, płockim i suwalskim -
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powy ej 130% planu oraz elbl skim, gorzowskim, łom y skim, włocławskim i
zamojskim - powy ej 125% planu.
Dochody osi gni te przez wi kszo

województw w 1997 r. (w tym równie

i te, które wysoko przekroczyły plan 1997 r.) były w uj ciu realnym ni sze
od dochodów osi gni tych w 1996 r. Na przykład w województwie białostockim,
które wykonało plan dochodów w 121,6%, dochody te w uj ciu realnym stanowiły
64,0% wykonania w 1996 r., w zielonogórskim - 62,4%, włocławskim - 44,3%,
a elbl skim -13,6%.
Zdaniem

Najwy szej

Izby

Kontroli

sytuacja

ta

wiadczy

zarówno

o niedoszacowaniu planu dochodów, jak te o mało skutecznej egzekucji dochodów,
zwłaszcza w tych województwach, w których wyst puj wysokie kwoty zaległo ci w
dochodach bud etowych.
Według stanu na 31 grudnia 1997 r. zaległo ci w dochodach bud etów
wojewodów wynosiły 1.384.673 tys. zł. Były one wy sze ni dochody osi gni te
w 1997 r. o 378.799 tys. zł, tj. o 37,7% i wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia
1996 r. o 16.371 tys. zł.
Najwy sze zaległo ci w kwocie 1.178.096 tys. zł, tj. 85,1% zaległo ci
w dochodach wojewodów, wyst piły w dziale 91 - Administracja pa stwowa
i samorz dowa.
Dochody bud etu pa stwa w 1997 r. w cz ciach 85/01-97 w układzie działów
i województw oraz zaległo ci w dochodach przedstawiono w tabelach na stronach
236 - 237.
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Dochody bud etu pa stwa w cz ci 85 według działów

Symbol

1

DZIAŁ

2
Ogółem:
01
Przemysł
31
Budownictwo
40
Rolnictwo
45
Le nictwo
50
Transport
59
Ł czno
61
Handel wewn trzny
66
Ró ne usługi materialne
70
Gospodarka komunalna
74
Gospodarka
mieszkaniowa
oraz niematerialne
usługi komunalne
79
O wiata i wychowanie
83
Kultura i sztuka
85
Ochrona zdrowia
86
Opieka społeczna
87
Kultura fizyczna i sport
88
Turystyka i wypoczynek
89
Ró na działalno
90
Dochody od osób
prawnych i osób
fizycznych
91
Administracja
pa stwowa
i samorz dowa
94
Finanse
96
Dotacje na finansowanie
zada gospodarczych
97
Ró ne rozliczenia
* kol. 8 = kol. 3 x 1,149
* kol. 13 = kol. 12 x 1,149

Wykonanie
1996 r.

1997 r.
Wg. ustawy
bud etowej

5:3

5:4

Wykonanie

%

%

1996r.
w warunk.
1997 r.*

5:8
%

(w

Struktura
dochodów

Zaległo ci na dzie 31 grudnia

tys. zł)

1996r.
12:3

1997r.
14:5

0,0
0,2
26,8

11
100,0
0,0
0,4
3,7
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
36,5

12
1.368.302
65
11.713
5.577
12
772
300
0
0
403
175.637

1996 r.
w war.
1997 r.*
13
1.572.181
75
13.458
6.408
14
887
345
0
0
463
201.807

8380,5
2336,1
62,8
126,2
111,8
98,2
99,0
0,3

0,0
0,0
0,7
13,7
0,0
0,0
0,4
0,3

0,6
0,1
0,6
23,8
0,0
0,0
0,5
0,0

0
33
581
517
6
11
625
0

0
38
668
594
7
13
718
0

2.912
52
1.040
497
287
11
450
0

106,5
6,5
0,3
13,6
22,0
14,9
-

45,1
6,2
16,0
0,2
503,5
19,6
9,4
-

286.916

116,4

20,7

33,2

1.098.266

1.261.908

1.178.096

439,8

352,9

646
5.984

262,7
24,9

0,1
0,4

0,2
0,1

0
739

0
849

0
317

14,2

21,3

467.349

0,0

33,7

0,0

73.045

83.929

7.086

18,0

64418,2

1996 r.

3
1.206.748
10
2.920
33.668
41
162
0
0
147
1.910
323.596

4
926.289
3
1.143
35.000
518
70
0
208
60
820
383.000

5
1.005.874
2
3.702
37.006
367
340
44
178
126
2.800
366.754

6
83,4
20,0
126,8
109,9
895,1
209,9
85,7
146,6
113,3

7
108,6
66,7
323,9
105,7
70,8
485,7
85,6
210,0
341,5
95,7

8
1.386.554
11
3.355
38.684
47
186
0
0
169
2.195
371.812

9
72,5
18,2
110,3
95,7
780,9
182,8
74,6
127,6
98,6

10
100,0
0,0
0,2
2,8
0,0
0,0
0,0

67
31
8.976
164.696
44
50
4.207
4.000

450
0
1.664
179.686
0
5
2.137
0

6.453
841
6.481
238.814
57
56
4.784
13

9631,3
2712,9
72,2
145,0
129,5
112,0
113,7
0,3

1434,0
389,5
132,9
1120,0
223,9
-

77
36
10.313
189.236
51
57
4.834
4.596

249.709

321.510

333.855

133,7

103,8

562
5.208

15
0

1.697
1.493

302,0
28,7

11313,3
-

406.744

0

11

0,0

-

1997 r.

1996 r.

1997 r.

w%

w%

14
1.384.673
66
13.340
5.657
21
770
5
53
6
356
173.650

15
113,4
650,0
401,1
16,6
29,3
476,5
21,1
54,3

16
137,7
3300,0
360,3
15,3
5,7
226,5
11,4
29,8
4,8
12,7
47,3
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Dochody bud etu pa stwa w cz ci 85

Symbol
woj.

Nazwa
województwa

Wykonanie
1996 r.

1

2

3

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
85/97

warszawskie
bialskopodlaskie
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowskie
cz stochowskie
elbl skie
gda skie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
koni skie
koszali skie
krakowskie
kro nie skie
legnickie
leszczy skie
lubelskie
łom y skie
łódzkie
nowos deckie
olszty skie
opolskie
ostroł ckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
pozna skie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
szczeci skie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toru skie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie
zielonogórskie

Ogółem

* kol. 7 = kol. 3 x 1,149

1.206.748
95.286
5.306
21.311
35.140
34.113
5.152
8.023
10.090
71.586
49.067
21.460
15.428
34.458
93.439
22.333
7.300
15.133
49.692
11.133
16.408
14.722
26.166
5.833
45.986
12.077
22.950
29.197
6.207
10.194
13.887
10.900
119.045
9.199
18.253
15.619
11.885
6.288
8.290
11.036
7.939
34.815
8.101
9.876
12.410
20.770
18.638
45.511
6.911
22.185

1997 r.
wg. ustawy
bud etowej
4

926.289
98.993
5.851
12.885
23.368
25.886
4.728
5.891
10.904
8.769
47.110
17.889
16.387
15.340
93.153
24.760
9.057
14.826
37.218
7.647
16.515
6.867
23.701
5.597
36.058
13.995
16.423
28.708
6.794
11.513
11.494
9.758
30.418
9.653
13.852
13.510
10.361
6.521
7.174
9.074
8.550
33.946
9.071
11.889
12.989
15.049
7.717
34.553
6.761
17.116

wykonanie
5

1.005.874
115.400
5.869
15.663
20.620
25.165
4.346
8.976
11.275
11.171
48.853
22.441
16.277
17.112
100.899
24.191
8.296
17.328
36.965
9.248
18.465
7.996
22.672
7.093
47.998
14.623
19.467
25.729
7.189
13.091
12.974
13.358
34.129
10.316
14.292
13.845
10.211
7.108
7.113
9.334
11.928
37.412
9.436
11.021
12.230
16.025
9.498
36.817
8.514
15.897

Wykonanie w
1996 r. w
warunkach
1997 r. *
6

1.386.554
109.484
6.097
24.486
40.376
39.196
5.920
9.218
11.593
82.252
56.378
24.657
17.727
39.592
107.361
25.661
8.388
17.388
57.096
12.792
18.853
16.916
30.065
6.702
52.838
13.876
26.370
33.547
7.132
11.713
15.956
12.524
136.783
10.570
20.973
17.946
13.656
7.225
9.525
12.680
9.122
40.002
9.308
11.348
14.259
23.865
21.415
52.292
7.941
25.491

(w tys. zł)
5:3
%

5:4
%

5:6
%

7

8

9

83,4
121,1
110,6
73,5
58,7
73,8
84,4
111,9
111,7
15,6
99,6
104,6
105,5
49,7
108,0
108,3
113,6
114,5
74,4
83,1
112,5
54,3
86,6
121,6
104,4
121,1
84,8
88,1
115,8
128,4
93,4
122,6
28,7
112,1
78,3
88,6
85,9
113,0
85,8
84,6
150,2
107,5
116,5
111,5
98,5
77,2
51,0
80,9
123,2
71,7

108,6
116,6
100,3
121,6
88,2
97,2
91,9
152,4
103,4
127,4
103,7
125,5
99,3
111,6
108,3
97,7
91,6
116,9
99,3
120,9
111,8
116,4
95,7
126,7
133,1
104,5
118,5
89,6
105,8
113,7
112,9
136,9
112,2
106,9
103,2
102,5
98,6
109,0
99,1
102,9
139,5
110,2
104,0
92,7
94,2
106,5
123,1
106,6
125,9
92,9

72,5
105,4
96,3
64,0
51,1
64,2
73,4
97,4
97,3
13,6
86,7
91,0
91,8
43,2
94,0
94,3
98,9
99,7
64,7
72,3
97,9
47,3
75,4
105,8
90,8
105,4
73,8
76,7
100,8
111,8
81,3
106,7
25,0
98,0
68,1
77,1
74,8
98,4
74,7
73,6
130,8
93,5
101,4
97,1
85,8
67,1
44,3
70,4
107,2
62,4

238

Dział 40 - Rolnictwo
W 1997 r. dochody w bud etach wojewodów w dziale 40 - Rolnictwo, zostały
zrealizowane w wysoko ci 37.006 tys. zł, co stanowiło 105,7% kwoty ustalonej
w ustawie bud etowej. W porównaniu do wykonania w roku 1996 dochody te wzrosły
nominalnie o 3.338 tys. zł, tj. o 9,9%, a realnie były ni sze o 4,3%. W strukturze
dochodów bud etów wojewodów ogółem, w 1997 r. dochody działu 40 - Rolnictwo
wynosiły 3,7%.
Na dochody działu 40 - Rolnictwo, w bud etach wojewodów składały si
głównie wpływy:
− z granicznych odpraw weterynaryjnych,
− z opłat z tytułu utrzymania urz dze melioracji wodnych,
− z opłat za badania weterynaryjne mi sa i jego przetworów,
− z opłat za badania i okresowe szczepienia zwierz t.
Przekroczenie planu dochodów o 67,2% odnotowano w województwie
suwalskim. Przyczyn

tego przekroczenia było nie uj cie w planie dochodów

wpływów z opłat melioracyjnych w kwocie 100 tys. zł. Najni sze wykonanie planu
dochodów w województwie kieleckim (53,1% planu), spowodowane było mniejszymi,
ni zakładano wpływami za badania weterynaryjne mi sa i jego przetworów.
Zaległo ci w dochodach bud etów wojewodów w dziale 40 - wynosiły na dzie
31 grudnia 1997 r. 5.657 tys. zł i nominalnie wzrosły w stosunku do zaległo ci na
dzie 31 grudnia 1996 r. o 80 tys. zł, tj. o 1,4%, a realnie były ni sze o 11,7%.
W stosunku do dochodów w dziale 40, w 1997 r. zaległo ci stanowiły 15,3%.
W porównaniu do 1996 r. jest to wska nik ni szy o 1,3 punktów procentowych.
Dominuj c

pozycj

melioracyjnych.

stanowiły zaległo ci w opłatach za utrzymanie urz dze
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Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.
Dochody w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne wykonano w 1997 r. w cz ciach 85/01-97 w kwocie 366.754 tys. zł i
były one ni sze od wielko ci przewidzianej w planie o 16.246 tys. zł, tj. o 4,2%.
W porównaniu do wykonania w 1996 r. dochody te były nominalnie wy sze
o 43.158 tys. zł, a w uj ciu realnym stanowiły 98,6% dochodów osi gni tych
w 1996 r.
Głównymi ródłami dochodów wojewodów w dziale 74 były:
− opłaty za ustanowienie b d istnienie prawa zarz du oraz opłaty za u ytkowanie
lub wieczyste u ytkowanie - 335.603 tys. zł, które stanowiły 91,5% kwoty
dochodów ogółem tego działu,
− dochody ze sprzeda y nieruchomo ci Skarbu Pa stwa - 13.509 tys. zł stanowi ce
3,7% dochodów ogółem działu 74.
Na nisk realizacj dochodów w dziale 74 miało wpływ mi dzy innymi nie wykonanie
planu dochodów z tytułu opłat za u ytkowanie wieczyste. Wpływy z tego tytułu
wyniosły bowiem 90,3% planu. Było to spowodowane nie wyegzekwowaniem
nale no ci od przedsi biorstw znajduj cych si w stanie likwidacji lub upadło ci,
którym w wyniku decyzji rejonowych organów administracji ogólnej ustalono opłaty
za

zarz d

i

wieczyste

u ytkowanie

gruntów.

Przypadki

te

wyst piły

w 27 województwach spo ród 32, w których nie osi gni to planowanych dochodów.
Ni sze dochody osi gano tak e z powodu nie aktualizowania cen za u ytkowanie,
b d dzier aw nieruchomo ci Skarbu Pa stwa (np. woj. olszty skie, włocławskie).
W trzech przypadkach kwoty dochodów ustalane w planach były zawy one
(woj. opolskie, jeleniogórskie i woj. rzeszowskie). Dochody przekraczaj ce wielko ci
z ustawy bud etowej osi gni to w 17 województwach. Powodem tego była najcz ciej
nieplanowana sprzeda

nieruchomo ci oraz wyniki bie cej aktualizacji opłat za

u ytkowanie, czy dzier aw nieruchomo ci Skarbu Pa stwa.
Zaległo ci w realizacji dochodów w dziale 74 wyniosły w 1997 r. w bud etach
wojewodów 173.650 tys. zł, w tym w opłatach za zarz d i wieczyste u ytkowanie
gruntów Skarbu Pa stwa - 118.496 tys. zł (32,3 % dochodów), a w dochodach ze
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sprzeda y nieruchomo ci - 840 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. zaległo ci ogółem
działu 74 zmniejszyły si o 1.987 tys. zł, tj. o 1,2%. Udział zaległo ci działu 74
w dochodach tego działu wynosił w 1997 r. 47,3% dochodów i zmniejszył si
w porównaniu do 1996 r. o 6,9 punktów procentowych.
Dział 86 - Opieka społeczna
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody bud etów wojewodów
w dziale 86 - Opieka społeczna w wysoko ci 179.686 tys. zł. Realizacja dochodów
w tym dziale wyniosła 238.814,4 tys. zł, tj. 132,9% kwoty okre lonej ustaw
bud etow .
Dochody działu 86 w 1997 r. były wy sze od wykonanych w roku 1996 o 45%
w uj ciu nominalnym i o 26,2% w uj ciu realnym.
Głównymi ródłami dochodów były odpłatno ci okre lone w art. 35 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
z tytułu pobytu w

91

ponoszone przez pensjonariuszy

domu pomocy społecznej oraz czynsze z tytułu zajmowania

mieszka zakładowych, znajduj cych si w tych obiektach.
Najwy sze dochody w dziale 86 osi gn ły w 1997 r. województwa:
warszawskie - 14.959 tys. zł, tj. 6,3% dochodów w tym dziale w bud etach
wojewodów ogółem, katowickie - 17.714 tys. zł, tj. odpowiednio - 7,4%, łódzkie 11.738 tys. zł, tj. odpowiednio - 4,9%.
Zaległo ci na dzie

31 grudnia 1997 r. w dziale 86 wyniosły 497 tys. zł

i w porównaniu do stanu na koniec 1996 r. nominalnie były ni sze o 20 tys. zł,
tj. o 3,9%, a realnie zmniejszyły si o 16,3%. Stosunek zaległo ci do dochodów
na koniec 1997 r. wynosił 0,2% i zmniejszył si

w porównaniu do roku 1996

o 0,1 punktów procentowych.
Dział 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa
Dochody w dziale 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa w cz ciach
85/01-97 zostały
91

zaplanowane w ustawie bud etowej na 1997 r. w wysoko ci

Dz.U. z 1993 r. Nr 23, poz. 60 ze zm.
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321.510 tys. zł. Dochody te zrealizowano w kwocie 333.855 tys. zł, co stanowiło
103,8% kwoty ustalonej w ustawie bud etowej. W porównaniu do wykonania 1996 r.
dochody te nominalnie wzrosły o 84.146 tys. zł, tj. o 33,7%, a w uj ciu realnym były
wy sze o 16,4%.
Głównymi ródłami dochodów w dziale 91 w bud etach wojewodów były:
− grzywny i kary (w tym zwłaszcza grzywny nakładane w drodze mandatów karnych
przez jednostki policji) - 149.869,8 tys. zł,
−

ró ne opłaty (w tym opłaty paszportowe) - 87.612 tys. zł,

− ró ne dochody (w tym z tytułu odpłatnego nabycia własno ci gruntów i budynków
przez przedsi biorstwa pa stwowe) - 64.177 tys. zł,
− wpłaty nadwy ek

rodków pozabud etowych (w tym wpłaty nadwy ek rodków

specjalnych) - 6.386 tys. zł.
Wyniki kontroli wskazuj , e wykonanie dochodów w dziale 91 w istotny
sposób ró ni si od kwot planowanych. W blisko połowie bud etów wojewodów
zrealizowano dochody na poziomie ni szym od planowanego (np. biaskopodlaskie 74%, legnickie - 80,9%, tarnowskie - 82,1%, koni skie - 83%). W pozostałych
bud etach wojewodów plan został zrealizowany na poziomie wy szym ni 100%,
(np. warszawskie - 146,4%, wrocławskie - 143,3%, białostockie i pilskie - 129,7%).
Do głównych przyczyn nie wykonania planu dochodów nale y zaliczy

ni sze

wpływy z uwłaszczania pa stwowych osób prawnych, ni sze ni planowano opłaty
paszportowe i nie uzyskanie planowanych wpłat z grzywien wymierzonych
w post powaniu mandatowym.
Zaległo ci w dziale 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa wynosiły
w bud etach wojewodów na koniec 1997 r. 1.178.095,5 tys. zł i wzrosły w stosunku
do stanu na koniec 1996 r. o 79.829,5 tys. zł, tj. o 7,3%. Stosunek zaległo ci do
dochodów na koniec 1997 r. wynosił 352,9% i uległ zmniejszeniu w stosunku do stanu
na koniec 1996 r. o 86,9 punktów procentowych.
Podstawowymi przyczynami zaległo ci w dochodach działu 91 w bud etach
wojewodów były:
− nieegzekwowanie lub nieskuteczne egzekwowanie opłat z tytułu nabycia własno ci
budynków i nieruchomo ci Skarbu Pa stwa,
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− nieskuteczno

windykacji nale no ci z tytułu grzywien i kar, w tym głównie

z tytułu mandatów karnych kredytowanych, powoduj ce stały wzrost zaległo ci.
Zaległo ci w rozdziale 9142 - Urz dy wojewódzkie w § 76 Grzywny i kary,
wynosiły na koniec 1996 r. 31.718,7 tys. zł, a na koniec 1997 r. wzrosły
o 60.092,0 tys. zł, tj. o 189,5%. Wzrost tych zaległo ci, spowodowany był głównie
brakiem skutecznej egzekucji mandatów karnych kredytowanych przez urz dy
wojewódzkie. Stwierdzona przez kontrole niepełna ewidencja tego rodzaju nale no ci
w urz dach wojewódzkich (przy braku centralnego rejestru ukaranych mandatami oraz
trudno ci

w

egzekwowaniu

nale no ci

z

tytułu

mandatów

kredytowanych

od cudzoziemców), stwarza dalsze zagro enie wzrostu tych zaległo ci bud etowych.
Najwy sza Izba Kontroli przewiduje przeprowadzenie odr bnej kontroli skuteczno ci
windykacji nale no ci bud etowych z tytułu mandatów karnych kredytowanych,
w II półroczu 1998 r.
W dziale 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa wyst powały równie
w bud etach wojewodów nale no ci długoterminowe (zabezpieczone hipotecznie
w ok. 50%), powstałe głównie z tytułu odpłatno ci za nabycie praw własno ci
budynków i nieruchomo ci - w rozdziale 9143 - Urz dy rejonowe.
Urz dy rejonowe
W celu zbadania skuteczno ci działania urz dów rejonowych w pozyskiwaniu
dochodów, Najwy sza Izba Kontroli przeprowadziła w ramach kontroli realizacji
bud etów

wojewodów

w

1997

r.

kontrol

45

urz dów

rejonowych

Sprawdzeniem obj to mi dzy innymi realizacj dochodów, skuteczno

działalno ci

w 45 województwach.
windykacyjnej wobec dłu ników zalegaj cych z nale no ciami bud etowymi,
rozmiary i zasadno

stosowanych ulg w nale nych opłatach, aktualno

opłat i

stawek za wieczyste u ytkowanie gruntów i nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz
wykonanie wydatków w 1997 r.
Dochody zrealizowane w 1997 r. przez 45 kontrolowanych urz dów
rejonowych wynosiły 200.538,2 tys. zł i w stosunku do planu były wy sze o 24.591,6
tys. zł, tj. o 14%, a w porównaniu do 1996 r. były nominalnie wy sze o 39.252,2 tys.
zł, tj. o 24,3%, za realnie wzrosły o 8,4%. Urz dy rejonowe realizowały dochody
głównie w 3 działach, tj. w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
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usługi komunalne - 86,1%, w tym głównie w rozdziale 7552 - Gospodarka gruntami
i nieruchomo ciami - § 64 - opłaty za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste
nieruchomo ci (83,6% ogółu dochodów), w dziale 91 - Administracja pa stwowa
i samorz dowa - 12,8%, w tym w rozdziale 9143 - Urz dy Rejonowe - § 77 - Dochody
z tytułu sprzeda y nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, tj. nabycia praw własno ci
budynków i lokali (10% ogółu dochodów) i w dziale 40 - Rolnictwo - 1,1% ogółu
dochodów, z tytułu opłat za utrzymanie urz dze melioracyjnych - rozdz. 4406 § 77.
Wyniki kontroli wskazuj , e w 22 urz dach rejonowych realizacja dochodów
znacznie odbiegała od przyj tych wielko ci planowanych. Np. w Urz dzie
Rejonowym w Mławie zrealizowano dochody o 235% wy sze ni planowane. Urz dy
w Sieradzu, Białogardzie, Łodzi, Tarnowie, Pile, Warszawie, Kwidzyniu i Gorzowie
Wlkp. wykonały dochody w wysoko ci powy ej 120% planu, a Urz dy Rejonowe
w: Bartoszycach, Bielsku Podlaskim, Głogowie, Bielsku Białej, Koninie, Myszkowie,
Inowrocławiu i Łowiczu zrealizowały dochody w wysoko ci poni ej 75% planu.
Urz dy Rejonowe w

widnicy i w Kielcach nie planowały dochodów, chocia

w 1996 r. wykonały je w kwotach - odpowiednio - 1.775,6 tys. zł i 2.837,8 tys. zł. Nie
opracowanie planu dochodów stanowiło naruszenie postanowie § 23 rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r, w sprawie szczególnych zasad i trybu
wykonywania bud etu pa stwa.
Główn przyczyn przekraczania zada planowych był brak analizy mo liwo ci
pozyskiwania dochodów z ró nych ródeł. Nie przewidziano na przykład przychodów
z tytułu nie planowanych sprzeda y nieruchomo ci; ze wzgl du na przewlekło
tocz cych si spraw nie przewidziano równie

wpływów z wpłat syndyków z tytułu

sprzeda y masy upadło ciowej, jak i z wpłat wynikaj cych z zawartych ugód
bankowych.
Niezrealizowanie planu dochodów wynikało m.in. z jego zawy ania przez
urz dy wojewódzkie, bez konsultowania si

z urz dami rejonowymi oraz

z zastosowania metodologii planowania nie uwzgl dniaj cej realno ci zapłaty
zaległych i bie cych nale no ci przez podmioty znajduj ce si w trudnej sytuacji
finansowej.
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W trakcie kontroli przeprowadzonej w Urz dzie Rejonowym w Warszawie
stwierdzono uszczuplenia dochodów bud etu pa stwa w latach 1996 - 1997
o 9.079,2 tys. zł z tytułu sprzeda y 159 lokali mieszkalnych w zasobach Skarbu
Pa stwa, które pozostawały w dyspozycji Urz du Rady Ministrów i były
wynajmowane na czas oznaczony osobom zajmuj cym kierownicze stanowiska
pa stwowe lub pełni cym odpowiedzialne funkcje pa stwowe.

Sprzeda y tej

dokonano na zasadach sprzeda y mieszka komunalnych, okre lonych uchwał Rady
Gminy Centrum z dnia 20 kwietnia 1995 r. dotycz c mieszka komunalnych, przy
zastosowaniu 80% zni ki ich warto ci rynkowej. Lokale mieszkalne sprzedano
wykorzystuj c luk prawn powstał

w okresie od 12 listopada 1994 r. do 29 grudnia

1995r. w wyniku braku aktów wykonawczych do ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali, okre laj cych warunki i tryb zajmowania oraz zwalniania mieszka
przez osoby zajmuj ce kierownicze stanowiska pa stwowe. Zasady te nie mogły by
stosowane - zdaniem NIK, w stosunku do zasobów mieszkaniowych stanowi cych
własno

Skarbu Pa stwa. Najwy sza Izba Kontroli skierowała w tej sprawie

zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o wszcz cie post powania wyja niaj cego.
Nale no ci długoterminowe w obj tych kontrol

urz dach rejonowych

wynosiły 104.881,5 tys. zł, tj. stanowiły 52,3% dochodów przez nie uzyskanych, przy
czym zabezpieczono hipotecznie tylko połow tych nale no ci.
Stwierdzone w trakcie kontroli w 11 urz dach rejonowych nieprawidłowo ci
dotyczyły niewła ciwego ewidencjonowania na koncie pozabilansowym nale no ci
bud etowych, których okres spłaty był krótszy ni jeden rok i traktowania ich, jako
nale no ci długoterminowe, co powodowało w efekcie nierzetelne sporz dzanie
rocznych sprawozda Rb-27 o dochodach.
Udział

zaległo ci

bie cych

w

dochodach

kontrolowanych

urz dów

rejonowych wynosił na koniec 1997 r. 139,6% i był ni szy od stanu na koniec 1996 r.
o 97 punktów procentowych. Zmniejszenie tego udziału spowodowane było m.in.
niewła ciwym

ewidencjonowaniem

zaległo ci

oraz

wzrostem

dochodów

w porównaniu do 1996 r. o 24,3%. Zaległo ci w opłatach za u ytkowanie wieczyste
nieruchomo ci i gruntów stanowiły 30% kwoty zaległo ci ogółem, za nabyte prawo

245

własno ci

budynków i lokali - 65,2%, a w opłatach za utrzymywanie urz dze

melioracyjnych (dział 40) - 4,8% kwoty zaległo ci ogółem.
Nieskuteczne były działania windykacyjne podejmowane wobec dłu ników
zalegaj cych z opłatami za u ytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomo ci oraz
z tytułu nabycia praw własno ci budynków i lokali przez pa stwowe osoby prawne.
Urz dy rejonowe zgłaszały do s dziów-komisarzy i syndyków masy upadło ciowej
wierzytelno ci przedsi biorstw postawionych w stan upadło ci. Działania urz dów
polegały na kierowaniu do s dów wniosków o zabezpieczenie hipoteczne; wysyłaniu
wezwa do zapłaty upomnie oraz wystawianiu tytułów wykonawczych, w celu
wszcz cia egzekucji administracyjnej. Kwoty odzyskane w wyniku tych działa
stanowiły 15,2% - 25,8% warto ci spraw skierowanych na drog

post powania

windykacyjnego. Jak wskazuj wyniki kontroli, niektóre urz dy nie podejmowały
przewidzianych prawem działa

egzekucyjnych. Na przykład Urz d Rejonowy

w Gorzowie Wlkp. nie podejmował działa egzekucyjnych w przypadku zadłu enia
jednostek bud etowych, a kwota zaniechania egzekucji ujawniona przez kontrol
wyniosła 104,1 tys. zł. W Urz dzie Rejonowym w Łodzi zaniechano dochodzenia
nale no ci na kwot 233,8 tys. zł (składaj c si głównie z odsetek za nieterminowe
opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów). W Urz dzie Rejonowym w B dzinie, po
zwrocie

przez

organy

egzekucyjne

wystawionych

tytułów

wykonawczych

(z uzasadnieniem, e wierzytelno ci z tytułu opłat za wieczyste u ytkowanie gruntów
podlegaj

egzekucji s dowej) nie wszcz to egzekucji w drodze post powania

s dowego z uwagi na brak rodków finansowych na koszty czynno ci komornika
s dowego. W Urz dzie Rejonowym w Koninie oprócz naliczania odsetek za
nieterminowe wnoszenie opłat, nie podejmowano w 1997 r.

adnych działa

zmierzaj cych do wszcz cia post powania egzekucyjnego.
Przy braku skutecznych działa

egzekucyjnych, urz dy rejonowe udzielały

zadłu onym podmiotom ró nego rodzaju ulg w spłacie nale no ci. Umorzenia
i zmniejszenia nale no ci stosowano w przypadkach

bankowych post powa

ugodowych lub w zwi zku z likwidacj przedsi biorstw w celu prywatyzacji, przy
czym ulgi te dotyczyły głównie nale no ci długoterminowych. W zwi zku
z trudno ciami płatniczymi odraczano terminy płatno ci i rozkładano nale no ci na
raty. Kontrola wykazała nieprawidłowo ci przy udzielaniu ulg, np. Urz d w Łodzi
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ustalił, w stosunku do Przedsi biorstwa Robót Wiertniczych, terminy płatno ci
pierwszej i ostatniej raty, pomijaj c trzy rodkowe i nie okre lił wysoko ci tych rat.
Niektóre urz dy rejonowe nie stosowały adnych ulg w stosunku do dłu ników
(m. in. w Mi sku Mazowieckim i w Lesznie).
Ustalono,

e w 15 urz dach rejonowych nie aktualizowano opłat za

u ytkowanie wieczyste i zarz d gruntów. Brak tej aktualizacji wynikał z nie
uporz dkowania ewidencji gruntów i nieruchomo ci oraz z wysokich kosztów tzw.
operatów szacunkowych, w stosunku do spodziewanych w przyszło ci wpływów
z tytułu opłat. W Urz dzie Rejonowym w Mławie ok. 50% badanych decyzji i umów
ustalaj cych wysoko

opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci nie

było aktualizowanych od ok. 5 lat z powodu niewystarczaj cych rodków na opłaty
wycen dokonywanych przez biegłych rzeczoznawców. Uwzgl dniaj c wyceny działek
w 1997 r. , uszczuplenie dochodów w 1997 r. ze sprzeda y działek o pow. 3,59 ha
wynosiło ok. 4.700 tys. zł. Urz d Rejonowy w Zambrowie nie zaktualizował opłat za
grunty poło one poza miastem Zambrów na 28 działkach, poniewa roczne wpływy
za ich wieczyste u ytkowanie wynosiły ł cznie 1.712 zł, przy koszcie 250 - 300 zł
za sporz dzenie jednego operatu szacunkowego. Urz d w Bielsku Białej - w latach
1996 -1997 r. dokonał aktualizacji stawek opłat rocznych za u ytkowanie gruntów
Skarbu Pa stwa (zmiany stawek wyniosły od 66% do 6.220%), jednak e nie posiadał
pełnego rejestru gruntów z uwagi na nie zako czony proces komunalizacji mienia.
Wnioski skierowane przez Najwy sz Izb Kontroli do urz dów rejonowych
obj tych kontrol dotyczyły:
− realnego planowania dochodów i rzetelnej analizy mo liwo ci ich pozyskania,
− dokonywania systematycznej aktualizacji stawek opłat za u ytkowanie wieczyste
i zarz d gruntów w celu ich dostosowania do rynkowych cen gruntów,
− wykorzystania w szerszym ni

dotychczas zakresie działa

w stosunku do kwot nale nych bud etowi, a zwłaszcza

windykacyjnych,
podj cia bardziej

skutecznej egzekucji zaległo ci,
− wła ciwego ewidencjonowania zaległo ci bud etowych i rzetelnego wykazywania
ich w sprawozdaniach o dochodach Rb-27.
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Wnioski kierowane do wojewodów po kontroli wykonania bud etu w 1997 r.
w zakresie realizacji dochodów dotyczyły przede wszystkim podj cia bardziej
skutecznych działa na rzecz egzekucji nale no ci bud etowych.
Delegatury

NIK

sformułowały

wnioski

o

tej

tre ci

do

wojewodów

w 35 województwach (warszawskie, białostockie, bielskopodlaskie, cz stochowskie,
elbl skie, gda skie, gorzowskie, jeleniogórskie, kaliskie, katowickie, kieleckie,
koni skie, koszali skie, legnickie, leszczy skie, lubelskie, łom y skie, łódzkie,
nowos deckie, opolskie, piotrkowskie, płockie, pozna skie, przemyskie, radomskie,
siedleckie,

sieradzkie,

skierniewickie,

słupskie,

szczeci skie,

tarnobrzeskie,

wałbrzyskie, włocławskie, wrocławskie, zielonogórskie).
W trzech województwach (pozna skie, radomskie, toru skie) wnioski dotyczyły nie
odprowadzania do bud etu pa stwa dochodów uzyskanych przez jednostki
bud etowe.

2. Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. wydatki w cz ciach 85/01-97 - bud ety
wojewodów ustalone zostały w wysoko ci 24.311.966 tys. zł i stanowiły 19,3%
planowanych wydatków bud etu pa stwa. Planowane wydatki były o 38% wy sze ni
w 1996 r. co wi zało si

przede wszystkim ze zmianami organizacyjnymi

polegaj cymi na przej ciu przez wojewodów w 1997 r. kuratoriów o wiaty
i finansowaniu cz ci zada o wiatowych z bud etów wojewodów.

Według struktury działowej wydatków najwy sze kwoty zaplanowano w działach :
– ochrona zdrowia

- 12.119.036 tys. zł (49,8% ogółu
planowanych wydatków)

– o wiata i wychowanie

- 3.932.279 tys. zł (16,2%),

– opieka społeczna

- 3.066.399 tys. zł (12,6%),
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– administracja pa stwowa i samorz dowa

- 1.204.417 tys. zł (5,0%),

– gospodarka komunalna

- 1.199.947 tys. zł (4,9%),

– rolnictwo

-

797.445 tys. zł (3,3%).

Zmiany w planie wydatków, z ró nych tytułów spowodowały w efekcie
zwi kszenie wydatków planowanych w ustawie bud etowej o 21,1% , tj. do kwoty
29.449.571 tys. zł.
Wykonanie wydatków w 1997 r. wyniosło 29.413.773 tys. zł, tj. 121,0% w stosunku
do ustawy bud etowej i 99,9% w stosunku do planu po zmianach.
Wydatki bud etu pa stwa w cz ciach 85/01-97 były w 1997 r. wy sze w uj ciu
nominalnym od zrealizowanych w 1996 r. o 52,2%, a realnie o 32,5%.
W adnym z województw nie wyst piło przekroczenie planu wydatków ogółem po
zmianach, a wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach kształtowało si
w granicach 99,7 - 100,0% planu. Przekroczenia w bud etach wojewodów miały
miejsce w zakresie wynagrodze osobowych.
Plan po zmianach przewidywał wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11)
w kwocie 7.553.602,1 tys. zł. Wykonanie wynagrodze wyniosło 7.586.903,9 tys. zł,
tj. było o 33.301,8 tys. zł (0,44%) wy sze ni plan po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. w uj ciu nominalnym zrealizowane wydatki
w 1997 r. w bud etach wojewodów kształtowały si

w wysoko ci od 131,7%

(województwo gorzowskie) do 180,2% ( województwo zielonogórskie), a w uj ciu
realnym od 114,6% do 156,8%.
Najwi ksze kwoty i udział w wydatkach ogółem bud etów wojewodów
w 1997 r. wyst piły w działach :
85 - Ochrona zdrowia

14.096.851 tys. zł

(47,9% wydatków)

79 - O wiata i wychowanie

5.169.946 tys. zł

(17,6%)

86 - Opieka społeczna

3.971.759 tys. zł

(13,5%)

70 - Gospodarka komunalna

1.460.256 tys. zł

(5,0%)

249

91 - Administracja pa stwowa i

1.365.788 tys. zł

(4,6%)

1.023.832 tys. zł

(3,4%)

samorz dowa
40 Rolnictwo
W

działach

tych

w województwach. W

poniesiono

ł cznie

92%

wydatków

bud etowych

adnym z działów klasyfikacji bud etowej w 1997 r. nie

przekroczono wydatków planowanych po zmianach.
Wydatki bud etu pa stwa w 1997 r. w cz ciach 85/01-97 według działów
i według województw przedstawiono w tabelach na str. 250-251.
Zobowi zania w bud etach wojewodów z tytułu nie sfinansowanych wydatków
na dzie 31 grudnia 1997 r. wyniosły 3.316.161 tys. zł, co stanowiło 87,7% ogółu
zobowi za bud etu pa stwa.
Zobowi zania wymagalne wyniosły 2.824.426 tys. zł i w stosunku do 1996 r. wzrosły
o 36,2% w uj ciu nominalnym, a o 18,5% w uj ciu realnym. Relacja zobowi za
wymagalnych do wydatków w 1997 r. w bud etach wojewodów wyniosła 9,6%.
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Wydatki bud etu pa stwa w cz ci 85 według działów
(w tys. zł)
Symbol

Dział

Wykonanie
1996 r.

1
01
31
40
45
50
59
61
66
70
74
79
81
83
85
86
87
88
89
91
93
94
96
97

2
Ogółem:
Przemysł
Budownictwo
Rolnictwo
Le nictwo
Transport
Ł czno
Handel wewn trzny
Ró ne usługi materialne
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne
usługi komunalne
O wiata i wychowanie
Szkolnictwo wy sze
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka i wypoczynek
Ró na działalno
Administracja pa stwowa
i samorz dowa
Bezpiecze stwo publiczne
Finanse
Dotacje na finansowanie
zada gospodarczych
Ró ne rozliczenia

1997 r.
Wg ustawy
bud etowej

Bud et
po zmianach

Wykonanie

6:3

6:5

%

%

Wykonanie
1996r.
w cenach
1997r.

6:9
%

Struktura wydatków

Zobowi zania wymagalne
na dzie 31 grudnia

3
19.325.902
10.278
47.175
757.146
30.853
263.832
2.373
159
3.098
1.140.759
141.904

4
24.311.966
10.304
52.197
797.445
38.947
240.669
2.880
28.827
3.230
1.199.947
314.269

5
29.449.571
20.896
53.043
1.024.327
40.043
285.653
4.040
32.412
4.369
1.461.477
404.423

6
7
29.413.773
152,2
20.896
203,3
52.947
112,2
1.023.832
135,2
39.822
129,1
285.651
108,3
4.000
168,6
32.390 20371,1
4.369
141,0
1.460.256
128,0
403.315
284,2

8
99,9
100,0
99,8
100,0
99,4
100,0
99,0
99,9
100,0
99,9
99,7

9
22.205.462
11.809
54.204
869.961
35.450
303.143
2.726
183
3.560
1.310.732
163.048

10
132,5
176,9
97,7
117,7
112,3
94,2
146,7
17699,5
122,7
111,4
247,4

11
100,0
0,1
0,2
3,9
0,2
1,4
0,0
0,0
0,0
5,9
0,7

12
100,0
0,1
0,2
3,4
0,1
1,0
0,0
0,1
0,0
5,0
1,4

13
2.073.868
0
0
0
9
7
0
0
0
0
113

1996 r.
w cenach 1997 r.
1997 r.
14
15
2.382.874 2.824.426
0
0
0
0
0
27
10
18
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
130
123

166.344
0
482.826
11.496.702
3.131.152
59.833
14.306
31.998
1.005.829

3.932.279
0
546.712
12.119.036
3.066.399
70.537
17.836
22.002
1.204.417

5.172.254
800
641.064
14.098.123
3.999.298
79.439
24.600
58.767
1.366.425

5.169.946
800
641.038
14.096.851
3.971.759
79.411
24.569
58.760
1.365.788

3108,0
132,8
122,6
126,8
132,7
171,7
183,6
135,8

100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
99,9
100,0
100,0

191.129
0
554.767
13.209.711
3.597.694
68.748
16.438
36.766
1.155.697

2705,0
115,6
106,7
110,4
115,5
149,5
159,8
118,2

0,9
0,0
2,5
59,5
16,2
0,3
0,1
0,2
5,2

17,6
0,0
2,2
47,9
13,5
0,3
0,1
0,2
4,6

0
0
0
2.071.433
2
0
0
31
394

0
156.737
0
0
0
0
2.380.076 2.658.125
2
82
0
0
0
78
36
4.064
453
655

317
46.246
487.954

542
0
482.285

0
7.338
525.755

0
6.768
525.715

14,6
107,7

92,2
100,0

364
53.137
560.659

12,7
93,8

0.0
0,2
2,5

0,0
0,0
1,8

0
0
1.879

0
0
2.159

0
0
4.510

4.818

161.206

145.026

144.888

3007,2

99,9

5.536

2617,2

0,0

0,5

0

0

8

1996r

1997r

1996 r.

Udział w %
zobowi za
wymagalnych
w wydatkach
1996r
1997r
13:3
15:6
16
10,7
0,0
0,0
0,1

17
9,6
0,0
0.0
0,0
0,0

18,0
0,0
0,1
0,0

3,0
18,9
0,0
0,3
6,9
0,0

0,4

0,9

-

0,0
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Wydatki bud etu pa stwa w cz ci 85
Symbol
woj.
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
85/97

Województwo

2

Ogółem:
warszawskie
bialsko-podlaskie
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowskie
cz stochowskie
elbl skie
gda skie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
koni skie
koszali skie
krakowskie
kro nie skie
legnickie
leszczy skie
lubelskie
łom y skie
łódzkie
nowos deckie
olszty skie
opolskie
ostroł ckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
pozna skie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
szczeci skie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toru skie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie
zielonogórskie

Wykonanie
w 1996 r.
3

1997 r.
wg ustawy
bud etowej
4

19.325.902 24.311.966
1.296.095 1.834.206
205.988
242.926
360.260
421.131
450.416
589.394
524.686
629.811
173.192
222.777
221.135
273.095
318.538
375.459
265.969
332.428
666.631
806.887
356.310
389.813
308.934
411.353
300.379
378.977
1.759.723 2.052.595
559.843
723.654
215.652
282.019
287.810
332.050
597.852
758.502
243.787
342.545
333.052
408.965
193.822
232.134
448.677
599.197
186.684
242.848
621.264
713.668
360.716
463.239
395.461
495.094
477.377
582.228
209.243
294.267
238.491
300.076
310.313
408.189
277.935
335.134
585.436
666.737
249.333
367.203
381.390
508.695
361.088
436.734
283.819
361.239
222.169
294.045
214.636
272.794
226.516
279.851
311.767
378.128
565.949
709.491
288.409
391.568
306.630
370.788
338.850
445.414
404.875
522.496
226.997
262.464
598.197
754.497
269.399
332.987
324.202
482.174

bud et po
zmianach
5

wykonanie
6

29.449.571 29.413.773
2.155.062 2.151.056
305.652
305.150
502.380
501.721
707.973
707.477
751.815
751.710
266.693
266.628
330.959
330.825
454.914
454.840
401.166
400.704
991.535
989.717
470.008
469.157
509.040
508.705
442.635
442.334
2.481.173 2.471.641
880.482
879.959
334.221
334.002
447.950
447.065
895.463
892.989
410.858
410.755
494.695
493.872
327.243
326.994
713.714
713.150
284.396
283.967
853.313
852.367
559.971
558.931
604.281
604.163
825.274
825.095
335.950
335.767
362.003
361.731
477.628
477.300
394.398
394.137
784.357
783.491
422.672
422.577
590.460
589.843
521.236
520.837
432.619
432.226
347.243
346.868
318.286
317.938
355.922
355.743
474.239
474.069
842.265
841.888
465.139
464.911
442.335
442.175
526.644
525.901
692.096
691.651
315.415
314.612
970.344
970.065
391.026
390.862
584.428
584.207

(w tys. zł)
Wykonanie
1996 r.
w cenach
1997 r.
7

22.205.462
1.489.213
236.680
413.939
517.528
602.864
198.998
254.084
366.000
305.598
765.959
409.400
354.965
345.136
2.021.922
643.260
247.784
330.694
686.932
280.111
382.677
222.702
515.530
214.500
713.832
414.463
454.385
548.506
240.420
274.026
356.550
319.347
672.666
286.484
438.217
414.890
326.108
255.272
246.617
260.267
358.220
650.275
331.382
352.318
389.339
465.201
260.820
687.328
309.540
372.508

6:3
%
8

152,2
166,0
148,1
139,3
157.1
143,3
153,9
149,6
142,8
150,7
148,5
131,7
164,7
147,3
140,5
157,2
154,9
155,3
149,4
168,5
148,3
168,7
158,9
152,1
137,2
155,0
152,8
172,8
160,5
151,7
153.8
141,8
133,8
169,5
154,7
144,2
152,3
156,1
148,1
157,0
152,1
148,8
161,2
144,2
155,2
170,8
138,6
162,2
145,1
180,2

6:4
%

6:5
%

9

10

121,0
117,3
125,6
119,1
120,0
119,4
119,7
121,1
121,1
120,5
122,7
120,4
123,7
116,7
120,4
121,6
118,4
134,6
117,7
119,9
120,8
140,9
119,0
116,9
119,4
120,7
122,0
141,7
114,1
120,5
116,9
117,6
117,5
115,1
116,0
119,3
119,7
118,0
116,5
127,1
125,4
118,7
118,7
119,3
118,1
132,4
119,9
128.6
117,4
121,2

99,9
99,8
99,8
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,8
99,8
99,9
99,9
99,6
99,9
99,9
99,8
99,7
100,0
99,8
99,9
99,9
99,8
99,9
99,8
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,7
100,0
100,0
100,0

6:7
%
11

132,5
144,4
128,9
121,2
136,7
124,7
134,0
130,2
124,3
131,1
129,2
114,6
143,3
128,2
122,2
136,8
134,8
135,2
130,0
146,6
129,1
146,8
138,3
132,4
119,4
134,9
133,0
150,4
139,7
132,0
133,9
123,4
116,5
147,5
134,6
125,5
132,5
135,9
128,9
136,7
132,3
129,5
140,3
125,5
135,1
148,7
120,6
141,1
126,3
156,8
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Zobowi zania wymagalne w bud etach wojewodów stanowiły na dzie 31 grudnia
1997 r. 94% ogółu zobowi za
zobowi za

wymagalnych w bud ecie pa stwa. W kwocie

wymagalnych bud etów wojewodów 94,1% stanowiły zobowi zania

w dziale 85 - Ochrona zdrowia (2.658.125 tys. zł). Zobowi zania tego działu
pochodz ce z lat ubiegłych wyniosły 293.158 tys. zł, tj. 11% kwoty zobowi za
wymagalnych, natomiast kwota zobowi za wymagalnych w wysoko ci 2.364.967 zł
(89%) pochodziła z 1997 r.
W 1997 r. w bud etach wojewodów „pojawiły si ” w zwi zku z przej ciem zada od
Ministra Edukacji Narodowej,

zobowi zania wymagalne w dziale 79 - O wiata

i wychowanie w ogólnej kwocie 156.737 tys. zł, z czego 139.527 tys. zł (89%)
powstało w 1997 r.
W 1997 r. najwy sze wydatki z tytułu kar i odsetek wyst piły w bud etach
wojewodów. Wyniosły one 238.197 tys. zł, tj. 0,8% wydatków ogółem w bud etach
wojewodów, w tym:
- w dziale 85 - Ochrona zdrowia

203.632 tys. zł,

- w dziale 79 - O wiata i wychowanie
Relacja zobowi za

19.331 tys. zł.

wymagalnych do wydatków wyniosła od 1,4%

w województwie radomskim do 33,9% w województwie gda skim. Wska nik
powy ej 20%, oprócz województwa gda skiego wyst pił równie w województwie
kieleckim - 20,4%.
Zobowi zania

ogółem,

w

przedstawiono w tabeli na str. 253.

tym

wymagalne

w

układzie

województw
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Zobowi zania w cz ci 85 bud etu pa stwa

Symbol Województwo
woj.

Zobowi zania ogółem
wg. stanu na dzie 31 grudnia
1996 r.
1997 r.
Ogółem
w tym
Ogółem
w tym
wymagalne
wymagalne

1

2

3

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
85/97

Ogółem:
warszawskie
bialsko-podlaskie
białostockie
bielskie
bydgoskie
chełmskie
ciechanowskie
cz stochowskie
elbl skie
gda skie
gorzowskie
jeleniogórskie
kaliskie
katowickie
kieleckie
koni skie
koszali skie
krakowskie
kro nie skie
legnickie
leszczy skie
lubelskie
łom y skie
łódzkie
nowos deckie
olszty skie
opolskie
ostroł ckie
pilskie
piotrkowskie
płockie
pozna skie
przemyskie
radomskie
rzeszowskie
siedleckie
sieradzkie
skierniewickie
słupskie
suwalskie
szczeci skie
tarnobrzeskie
tarnowskie
toru skie
wałbrzyskie
włocławskie
wrocławskie
zamojskie
zielonogórskie

2.453.331
135.214
17.373
47.118
26.465
62.732
3.798
19.550
31.229
26.137
336.369
51.313
22.491
19.756
233.101
116.242
16.012
67.245
84.364
24.444
23.940
37.397
64.109
7.981
57.250
36.778
55.786
53.047
20.873
23.972
9.751
25.347
81.362
27.317
14.386
52.915
25.440
16.145
13.313
19.604
22.704
59.959
22.990
40.333
45.978
23.444
41.553
82.220
33.777
72.708

4

2.073.868
116.586
12.874
39.145
17.391
52.010
87
14.258
24.948
21.222
319.084
41.230
16.084
14.532
197.215
102.635
10.840
61.640
71.173
18.970
17.651
36.592
54.139
4.736
41.322
30.674
47.525
43.744
17.226
21.069
4.243
21.211
73.259
22.312
10.467
46.402
17.793
14.144
9.201
16.803
15.819
52.782
20.907
32.496
41.189
13.815
36.083
64.116
28.004
66.217

5

3.316.161
252.734
22.796
46.984
29.335
105.144
9.663
24.336
50.102
50.190
355.459
66.713
30.634
35.264
291.979
199.880
25.755
46.038
111.593
38.329
35.146
46.886
105.231
15.533
101.373
63.801
61.358
69.296
32.478
33.492
21.863
43.371
95.869
45.856
14.340
56.831
33.509
19.013
20.656
23.719
18.696
67.554
39.358
68.214
82.957
46.545
50.992
105.784
56.981
46.530

6

2.824.426
221.518
17.199
37.317
20.734
90.216
5.286
18.973
41.056
44.091
335.766
59.303
22.666
27.349
257.832
179.698
20.423
43.033
95.028
29.924
26.461
45.008
93.890
10.600
81.588
55.062
41.225
56.447
27.603
30.770
13.392
35.117
86.081
38.779
8.543
49.375
24.704
16.793
15.126
20.298
8.062
60.339
32.871
56.025
74.363
31.469
45.032
83.306
47.764
40.918

w tys. zł

5:3
%

6:4
%

7

8

135,2 136,2
186,9 190,0
131,2 133,6
99,7
95,3
110,8 119,2
167,6 173,5
254,4 6075,9
124,5 133,1
160,4 164,6
192,0 207,8
105,7 105,2
130,0 143,8
136,2 140,9
178,5 188,2
125,6 130,7
172,0 175,1
160,9 188,4
68,5
69,8
132,3 133,5
156,8 157,7
146,8 149,9
125,4 123,0
164,1 173,4
194,6 223,8
177,1 197,4
173,5 179,5
110,0 86,7
130,6 129,0
155,6 160,2
139,7 146,0
224,2 315,6
171,1 165,6
117,8 117,5
167,9 173,8
99,7
81,6
107,4 106,4
131,7 138,8
117,8 118,7
155,2 164,4
121,0 120,8
82,3
51,0
112,7 114,3
171,2 157,2
169,1 172,4
180,4 180,5
198,5 227,8
122,7 125,0
128,7 129,9
168,7 170,6
64,0
61,8

Odsetki
zapłacone
w 1997 r.

Wydatki
w 1997r.
ogółem

9

10

226.121 29.413.773
22.345 2.151.056
2.942
305.150
4.037
501.721
2.162
707.477
12.485
751.710
137
266.628
2.551
330.825
3.302
454.840
3.604
400.704
11.651
989.717
4.643
469.157
1.400
508.705
2.391
442.334
19.006 2.471.641
9.095
879.959
2.580
334.002
3.940
447.065
4.330
892.989
2.336
410.755
2.575
493.872
21.486
326.994
14.636
713.150
413
283.967
6.142
852.367
2.341
558.931
5.615
604.163
2.907
825.096
540
335.767
1.924
361.731
665
477.300
3.017
394.137
9.284
783.491
824
422.577
960
589.843
2.673
520.837
2.308
432.226
1.294
346.868
1.223
317.938
1.689
355.743
2.201
474.069
6.954
841.888
443
464.911
3.327
442.175
4.059
525.901
2.383
691.651
3.026
314.612
4.557
970.065
1.422
390.862
296
584.207

Udział
zobowi za
wymagalnych w
wydatkach
ogółem
11

9,60
10,29
5,64
7,43
2,93
12,00
1,98
5,74
9,02
11,00
33,93
12,64
4,45
6,18
10,43
20,42
6,11
9,63
10,64
7,29
5,35
13,76
13,17
3,73
9,57
9,85
6,82
6,84
8,22
8,50
2,80
8,91
10,97
9,18
1,45
9,48
5,72
4,84
4,76
5,70
1,70
7,16
7,07
12,67
14,14
4,55
14,33
8,59
12,22
7,00
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Dział 85 - Ochrona zdrowia
Wydatki bud etu pa stwa w bud etach wojewodów w dziale 85 - Ochrona
zdrowia

w

1997

r.

w

ustawie

bud etowej

zaplanowano

w

wysoko ci

12.119.036 tys. zł, co stanowiło 74,7% ogółu wydatków w dziale 85. Bud et po
zmianach wyniósł 14.098.123 tys. zł, a wykonanie wydatków - 14.096.851 tys. zł.
Było ono wy sze o 22,6% od wykonania w 1996 r., równe bud etowi po zmianach
i realnie wy sze o 6,7%.
Najwy sze wydatki w cz ciach 85/01-97 w dziale 85 - Ochrona zdrowia
poniesiono

w

bud etach

wojewodów:

katowickiego

-

1.236.792

tys.

zł

(tj. 8,8% wydatków), warszawskiego - 945.446 tys. zł (tj. 6,7% wydatków),
gda skiego - 497.201 tys. zł (tj. 3,5% wydatków), wrocławskiego - 467.884 tys. zł
(tj. 3,3% wydatków), krakowskiego - 450.454 tys. zł (tj. 3,2% wydatków), kieleckiego
- 446.361 tys. zł (tj. 3,2% wydatków) i bydgoskiego - 391.396 tys. zł
(tj. 2,8% wydatków).
Najni sze wydatki w cz ciach 85/01-97 w dziale 85 - Ochrona zdrowia
wyst piły w bud etach wojewodów: chełmskiego - 118.586 tys. zł (tj. 0,8%
wydatków), bialskopodlaskiego - 132.532 tys. zł (tj. 0,9%), łom y skiego 142.634 tys. zł (tj. 1,0%) i włocławskiego - 145.913 tys. zł (tj. 1,0%).
W stosunku do 1996 r. najwi kszy wzrost wydatków w 1997 r. odnotowano
w województwie: leszczy skim (o 49,7%), przemyskim (o 46,8%), ostroł ckim
(o 45,8%), radomskim (o 37,0%) i toru skim (o 36,1%).
W 1997 r., w dziale 85 - Ochrona zdrowia, do bud etów wojewodów dla
jednostek ochrony zdrowia przekazane były nast puj ce dodatkowe rodki:
a) z rezerw celowych okre lonych w ustawie bud etowej (cz

83), przeznaczonych

na:
– oddłu enie jednostek bud etowych ochrony zdrowia z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne (124.686 tys zł),
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– zapewnienie funkcjonowania mechanizmu przepływu

rodków pomi dzy

wojewodami z tytułu dopłat do leków dla uprawnionych (35.520 tys. zł),
– stworzenie warunków do przekształcenia jednostek bud etowych ochrony
zdrowia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (201.926 tys. zł),
– na wysokospecjalistyczne usługi medyczne (184.812 tys. zł),
– programy zdrowotne (90.790 tys. zł),
– wdro enie w ochronie zdrowia Rejestru Usług Medycznych (94.500 tys. zł),
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla absolwentów wy szych szkół
medycznych odbywaj cych sta e w jednostkach ochrony zdrowia (7.792 tys. zł),
– wynagrodzenia

wraz

z

pochodnymi

dla

500

etatów

kalkulacyjnych

przeznaczonych na nowe zadania w jednostkach ochrony zdrowia podległych
Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodom (7.074 tys. zł).
b) z depozytu Ministerstwa Finansów kwot 1.600.993,0 tys. zł na restrukturyzacj
zobowi za jednostek ochrony zdrowia (uruchomionego w okresie od 29 lipca
1997 r. do 23 pa dziernika 1997 r.) na :
− spłat zobowi za wymagalnych z tytułu dopłat do leków dla uprawnionych 788.927,1 tys. zł,
− spłat

zobowi za

wymagalnych w zwi zku z przekształcaniem jednostek

ochrony zdrowia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 812.065,9 tys. zł.
Były to rodki nie uj te w ustawie bud etowej na 1997 r., poniewa zgodnie
z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków
bud etowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasaj

z upływem roku

bud etowego 1996 - wydatki na restrukturyzacj zobowi za wymagalnych mi dzy
innymi jednostek ochrony zdrowia nie wygasły z upływem roku 1996 i zostały
umiejscowione na rachunku sum depozytowych do wykorzystania w 1997 r.
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Dodatkowe rodki dla jednostek ochrony zdrowia w kwocie 35.200 tys. zł na
wydatki nieprzewidziane przyznali równie wojewodowie z utworzonej w swoich
bud etach rezerwy.
Na dotacje dla jednostek niepa stwowych na zadania pa stwowe w dziale
85 - Ochrona zdrowia wojewodowie przeznaczyli w 1997 r. kwot 8.810 tys. zł.
rodki te wydatkowano głównie na finansowanie programów terapeutycznych,
realizowanych przez stowarzyszenia przeciwalkoholowe, zwalczanie narkomanii i
dofinansowanie stowarzysze

i placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej,

hospicjów itp.
Restrukturyzacja zobowi za w ochronie zdrowia
W 1997 r. wojewodowie otrzymali, uruchomione przez Ministerstwo Finansów
w drugiej połowie roku dodatkowe rodki na restrukturyzacj zobowi za w ochronie
zdrowia. Realizacja procesu oddłu ania miała by

poł czona z procesem

przekształcania jednostek bud etowych ochrony zdrowia w samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej, dofinansowane tak e ze rodków rezerwy celowej (poz. 26
- rezerw celowych). Procesem oddłu ania były obj te zobowi zania wymagalne wraz
z odsetkami za zwłok , wykazane w sprawozdaniach Rb - 23 na koniec 1996 r., bez
zobowi za

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na których spłacenie,

przewidziano rodki w rezerwie celowej (w poz. 5 rezerw celowych). Wojewodowie
b d cy organami zało ycielskimi dla jednostek ochrony zdrowia, mieli spłaca
nale no ci bezpo rednio wierzycielom na podstawie przedło onych rachunków
i faktur. rodki przeznaczone na oddłu enie zakładów opieki zdrowotnej, jak i zawarte
w poz. 26 rezerw celowych, miały zosta wykorzystane do 31 grudnia 1997 r.
Na

restrukturyzacj

zobowi za

wymagalnych

przeznaczono

kwot

1.600.993 tys. zł. z rachunku sum depozytowych Ministerstwa Finansów. Oprócz
rodków na oddłu enie wojewodowie otrzymali, zgodnie z ustaw

bud etow

z rezerwy celowej, 201.926 tys. zł na stworzenie warunków do przekształcania
jednostek bud etowych ochrony zdrowia w samodzielne publiczne zakłady opieki
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zdrowotnej (35 wojewodów dla 297 jednostek). rodki te zostały przez Ministerstwo
Finansów przekazane w dwóch transzach: pierwsz uruchomiono 16 pa dziernika
1997 r., a drug 13 listopada 1997 r.
Proces restrukturyzacji jednostek słu by zdrowia nie przyniósł spodziewanych
efektów, gdy w 1997 r. nie udało si zsynchronizowa procesu oddłu enia jednostek
ochrony zdrowia z ich usamodzielnieniem i rejestracj w s dach, jako samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jedn z przyczyn niepełnego oddłu enia,
jednostek kwalifikowanych do usamodzielnienia, było opó nienie opracowania przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zasad oddłu ania i usamodzielniania
jednostek oraz zbyt pó ne przekazywanie rodków na oddłu enie (w IV kwartale
1997 r). Cz

usamodzielnionych placówek zdrowia nie zawarła układów

zbiorowych pracy, co uniemo liwiało wojewodom zawarcie umów. Zdarzały si
przypadki przekazywania przez wojewodów rodków dla przekształconych placówek
słu by zdrowia, mimo niezawarcia z nimi umów (w województwie słupskim) lub
nieokre lenia zobowi za

na dzie

przekształcenia, co w efekcie powodowało

przej cie przez wojewod wi kszych zobowi za (w województwie elbl skim).
Z

ustale

kontroli

wynika,

e

w

wi kszo ci

województw

proces

usamodzielnienia placówek słu by zdrowia był opó niony. Na przykład:
– w województwie bielskim z 11 jednostek, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej do
przekształcenia zakwalifikował 4 jednostki,
– w województwie ciechanowskim z rachunku sum depozytowych oddłu ono
jednostki bud etowe; zakłady opieki zdrowotnej oddłu ono w pełni, według stanu
zobowi za wymagalnych z odsetkami na koniec 1996 r. ( na kwot 11.245 tys. zł),
w ramach restrukturyzacji zakładów zmieniaj cych form prowadzenia gospodarki,
– w województwie katowickim - do ko ca 1997 r. usamodzielniono 8 jednostek,
– w województwie koni skim - 2 zakłady od 1 lipca 1997 r. stały si samodzielnymi
zakładami opieki zdrowotnej (ZOZ w Turku i w Kole), jednak e wojewoda nie
podpisał umów z tymi zakładami, gdy nie zawarły one zakładowego zbiorowego
układu pracy,
– w województwie nowos deckim

adna z 4 jednostek przewidzianych do

usamodzielnienia nie została w pełni oddłu ona w 1997 r.,
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– w województwie piotrkowskim - w 1997 r. rozpocz to procedur przekształcania
w samodzielne zakłady 2 szpitali rejonowych w Piotrkowie Trybunalskim
i Bełchatowie,
– w województwie radomskim - z otrzymanych rodków oddłu ono 3 jednostki
słu by zdrowia przekształcone w jednostki samodzielne, dodatkowo Minister
Finansów (decyzj

z dnia 13 listopada 1997 r.) zwi kszył bud et wojewody

o 5.520 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia i inwestycje
w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej,
– w województwie rzeszowskim - nie nast piło całkowite oddłu enie jednostek
wytypowanych do usamodzielnienia. Za zgod

Ministra Zdrowia i Opieki

Społecznej wykorzystano 9.082 tys. zł na restrukturyzacj

zobowi za

pi ciu

jednostek wytypowanych do usamodzielnienia, za kwot 13.563 tys. zł oddłu ono
cz ciowo sze

innych jednostek,

– w województwie sieradzkim - podejmowane próby przekształcenia 3 jednostek
w samodzielne zakłady nie przyniosły efektów. Spowodowane to było opó nionym
oddłu eniem tych jednostek za rok 1996,
– w województwie wrocławskim - z 39 zakładów podległych wojewodzie, tylko
1 zakład uzyskał status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
W 12 województwach w 1997 r. nie utworzono

adnego samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mimo to z depozytu, znajduj cego si na
koncie Ministerstwa Finansów, wojewodowie wykorzystali
zobowi za

wymagalnych

z

tytułu

przekształcenia

rodki na spłat

jednostek

bud etowych

w samodzielne zakłady opieki zdrowotnej (Wojewoda olszty ski - 26.140 tys. zł,
białostocki - 23.184 tys. zł, legnicki - 13.735 tys. zł, ciechanowski - 11.245 tys. zł,
kro nie ski - 10.124 tys. zł, bialskopodlaski - 9.165 tys. zł, zamojski - 7.339 tys. zł
oraz tarnobrzeski, tarnowski, toru ski, wałbrzyski - 13.895 tys. zł i leszczy ski 108 tys. zł).

Zobowi zania jednostek ochrony zdrowia
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W 1997 r. w dziale 85 - Ochrona zdrowia w cz ciach 85/01-97 wyst pił dalszy
wzrost zobowi za , w tym wymagalnych. Na dzie 31 grudnia 1997 r. zobowi zania
wzrosły do kwoty 3.079.520 tys. zł (w 1996 r. - 2.433.097 tys. zł), tj. o 26,6%, w tym
zobowi zania wymagalne do kwoty - 2.658.125 tys. zł (w 1996 r. - 2.071.433 tys. zł),
tj. o 28,3%.
W zobowi zaniach wymagalnych ogółem, zobowi zania z tytułu dostaw towarów
i usług na koniec 1997 r. wyniosły 2.596.291 tys. zł (tj. 97,7%), z tego powstałe
w roku 1997 - 2.314.699 tys. zł (tj. 89,2% zobowi za

wymagalnych), a z lat

ubiegłych - 281.592 tys. zł (tj. 10,8%).
W bud etach wojewodów zobowi zania działu 85 - Ochrona zdrowia stanowiły
w 1997 r. 92,9%, w tym wymagalne 80,2%.
Kwota zobowi za wymagalnych w zakresie ochrony zdrowia na dzie 31
grudnia 1997 r. wynosiła 9,0% wydatków poniesionych ogółem w dziale 85
w bud etach wojewodów (w 1996 r. - 10,7%).
W zobowi zaniach wymagalnych na dzie 31 grudnia 1997 r. 89,0% stanowiły
zobowi zania wymagalne powstałe w 1997 r., a zobowi zania wymagalne z lat
ubiegłych - 11,0%..
Głównymi ródłami powstawania zobowi za wymagalnych jednostek ochrony
zdrowia były przede wszystkim:
– zakupy leków i materiałów medycznych dla zakładów leczniczych,
– dopłaty do leków dla uprawnionych,
– zakupy sprz tu medycznego.
Coroczny przyrost zobowi za wymagalnych w jednostkach ochrony zdrowia
wiadczy z jednej strony o narastaj cej tendencji do kreowania potrzeb w sposób
oderwany od mo liwo ci ich zaspokojenia w ramach posiadanych

rodków

bud etowych, z drugiej za o słabo ci nadzoru i kontroli nad realizacj bud etu, w tym
w egzekwowaniu dyscypliny bud etowej.
W 1997 r. podstawow cz

zobowi za wymagalnych w dziale 85 - Ochrona

zdrowia stanowiły zobowi zania w rozdziale 8591 - Leki dla uprawnionych.
W bud etach wojewodów zobowi zania wymagalne z tego tytułu wynosiły na dzie
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31 grudnia 1997 r. - 1.097.845 tys. zł, tj. 41,3% zobowi za wymagalnych w zakresie
ochrony zdrowia i 38,9% zobowi za

wymagalnych ogółem w bud etach

wojewodów.
W stosunku do 1996 r. zobowi zania z tego tytułu leków wzrosły o 29,8%, w tym
wymagalne wzrosły nominalnie o 31,9%, a realnie o 14,8%. W roku 1997 powstały
nowe zobowi zania bie ce w kwocie 1.246.239 tys. zł, w tym wymagalne
1.071.009 tys. zł.
Na koniec 1996 r. zobowi zania wymagalne w rozdziale 8591 wynosiły
832.142 tys. zł, tj. 40,2% zobowi za wymagalnych w zakresie ochrony zdrowia
i 40,1% zobowi za wymagalnych ogółem w bud etach wojewodów.
Zobowi zania wymagalne w rozdziale 8591 wyst piły we wszystkich
województwach, przy czym 70,6% zobowi za

wymagalnych z tytułu dopłat do

leków dla uprawnionych skoncentrowało si w 10 województwach, tj.:
(w tys. zł)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cz
85/19
85/01
85/27
85.47
85/35
85/43
85/63
85/93
85/09
85/29

Województwo
gda skie
warszawskie
katowickie
łódzkie
krakowskie
lubelskie
pozna skie
wrocławskie
bydgoskie
kieleckie
Razem:

Zobowi zania
203.357
180.087
118.618
83.612
63.281
44.730
42.003
41.195
38.251
34.387
849.521

Pomimo wyst powania zobowi za

w tym: wymagalne
202.161
165.917
104.087
74.838
56.686
39.805
37.834
32.542
31.124
30.116
775.110

wymagalnych w 18 województwach

zostały obni one, w stosunku do kwot zaplanowanych w ustawie bud etowej, wydatki
na leki na ł czn

kwot

100.590 tys. zł (w tym: znacznych obni ek dokonali

wojewodowie: gda ski, warszawski, koszali ski, siedlecki, wrocławski).
W 10 województwach wojewodowie nie dokonali zmian kwot wydatków na leki,
a w 21 województwach wojewodowie

zwi kszyli wydatki na ten cel, ł cznie o

31.518 tys. zł (wojewodowie: katowicki, kielecki, szczeci ski, bielski i zielonogórski).
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W

bud etach

wojewodów,

którzy

dokonali

zmian

polegaj cych

na

zmniejszeniu wydatków na leki w 1997 r., jednocze nie wyst piły na dzie 31 grudnia
1997 r., zobowi zania wymagalne (ł cznie z roku 1997 i lat ubiegłych) w rozdziale
8591 - Leki dla uprawnionych. I tak, w bud ecie Wojewody: gda skiego w kwocie
202.161 tys. zł, warszawskiego - 165.917 tys. zł, koszali skiego - 20.448 tys. zł,
siedleckiego - 4.989 tys. zł i wrocławskiego - 32.542 tys. zł.
W 1997 r. wyst powały jeszcze zobowi zania z lat ubiegłych z tytułu refundacji leków
dla uprawnionych w bud etach 7 wojewodów, w tym najwi ksze w województwie:
gda skim - 25.885 tys. zł,

łódzkim - 790 tys. zł, nowos deckim - 82 tys. zł,

zamojskim - 42 tys. zł oraz w województwach: słupskim, szczeci skim, elbl skim ł cznie 37 tys. zł.
rodki na spłat zobowi za z tytułu refundacji za leki zostały uruchomione
w 1997 r. z konta depozytowego Ministerstwa Finansów w ł cznej kwocie
788.927,1 tys. zł, i przekazane do bud etów wojewodów w dniu 29 lipca 1997 r.
w kwocie 394.463,6 tys. zł i w dniu 28 sierpnia 1997 r. w kwocie 394.463,5 tys. zł .
Porozumienia (umowy) zawarte przez wojewodów z bankami
W 1997 r., podobnie jak w latach poprzednich, miało miejsce wykupywanie
przez banki nale no ci wierzycieli jednostek bud etowych słu by zdrowia lub aptek,
z tytułu refundacji rodków za leki, na podstawie porozumie , zawartych przez
wojewod lub osob przez niego upowa nion , z bankiem. W porozumieniach zostały
okre lone zasady skupu wierzytelno ci i terminy ich zapłaty ze rodków bud etowych,
a tak e wysoko

naliczanych przez banki odsetek, z reguły ni szych od odsetek

ustawowych. W pi mie z dnia 30 lipca 1997 r. Minister Finansów zalecił wojewodom
przeanalizowanie zawartych porozumie

i rozwi zanie ich w przypadkach,

gdy przedmiotem były zasady i tryb wykupienia przyszłych, nie istniej cych jeszcze
w dniu

podpisywania

porozumienia,

wierzytelno ci

wobec

bud etu.

Takie

porozumienia, dotycz ce regulowania przez bank bie cych zobowi za , nie b d c
formalnie umow o udzielenie kredytu bankowego, w istocie spełniały tak funkcj .
Pi ciu wojewodów nie zawierało porozumie

z bankami, siedemnastu, zawarte
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porozumienia z bankami poleciło rozwi za , a dwudziestu siedmiu wojewodów,
którzy

zawarli

takie

porozumienia,

wskazywało

na

uwarunkowania,

które

spowodowały ich podpisanie (wzrost zobowi za , brak rodków finansowych) oraz
bie ce korzy ci (obni enie wysoko ci odsetek w stosunku do ustawowych,
przesuni cie terminów spłaty). Wojewodowie ci sugerowali ewentualn akceptacj
zawartych z bankami porozumie

i zmian stanowiska przez Ministra Finansów.

Porozumienia, sankcjonuj ce zobowi zania wojewody do spłat bie cych lub
przyszłych
finansowych

zobowi za
do

stwarzały

zaspokojenia

mo liwo
wierzycieli,

łatwego

pozyskania

rodków

nie

stymulowały

działa

oszcz dno ciowych i przyczyniły si do wzrostu zadłu enia Skarbu Pa stwa, nie
przewidywanego

w ustawie

bud etowej.

W

efekcie

kierownicy

jednostek

bud etowych podległych wojewodom, zorientowani o istnieniu takich porozumie ,
łamali dyscyplin bud etow poprzez zaci ganie zobowi za , wiedz c, e nie maj
one pokrycia w posiadanych rodkach finansowych.
Rejestr Usług Medycznych
rodki na wdro enie systemu Rejestru Usług Medycznych zostały zapisane
w ustawie bud etowej na 1997 rok w cz ci 83 - rezerwy celowe w kwocie
94.500 tys. zł. W ramach systemu RUM nast puje zbieranie, analizowanie
i opracowywanie informacji o wiadczeniach medycznych i finansowanych przez
pa stwo usługach medycznych.
Z ustale kontroli wynika, e w woj. koszali skim zako czono w 1997 r. wdra anie
systemu Rejestru Usług Medycznych, wobec tego Wojewoda z dniem 5 grudnia
1997 r. rozwi zał jednostk organizacyjn realizuj c to zadanie. W woj. tarnowskim
nie został w ogóle uruchomiony system RUM z powodu odmowy przez lekarzy z tego
województwa zastosowania systemu, natomiast rodki na ten cel zostały wydatkowane
w 1997 r. w kwocie 1.519,7 tys. zł. W województwie olszty skim do ko ca 1997 r.
nie utworzono Wojewódzkiego i Miejskiego Rejestru Usług Medycznych,
a w województwie pozna skim nie zako czono procedur przetargowych, zwi zanych
z instalacj i wdro eniem oprogramowania RUM.
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Cz

przekazanych rodków została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

W woj. radomskim Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie cie wydatkował,
otrzymane na wdro enie RUM,

rodki (250 tys. zł) na remont budynku

administracyjno-biurowego ZOZ, a Samodzielny

Publiczny ZOZ w Szydłowcu

mi dzy innymi na zakup mebli, urz dze i sprz tu komputerowego, przeznaczonego
na wyposa enie innych biur ni

biura RUM. W grudniu 1997 r. wydatkowano

276 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem na zakupy sprz tu gospodarstwa domowego
(lodówek,

kuchenki

mikrofalowej),

sprz tu

RTV,

elektronarz dzi,

płytek

podłogowych itp. w Ił y, w Kozienicach, w Nowym Mie cie oraz w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Radomiu. W woj. słupskim stwierdzono nieprzekazanie na
rachunek dochodów bud etu pa stwa odsetek od

rodków na rachunku sum

depozytowych i wykorzystanie ich (10 tys. zł) na wydatki zwi zane z RUM. W
województwie lubelskim, mimo rozpocz cia wdra ania systemu RUM od 1996 r., nie
został dotrzymany harmonogram wprowadzania ksi eczek usług medycznych,
okre lony w zał czniku Nr 2 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie ksi eczek medycznych.92

rodki nie

wykorzystane do ko ca 1997 r. zostały przeniesione na rachunek sum depozytowych
do wykorzystania w 1998 r.
Rezerwa na wysokospecjalistyczne usługi medyczne
W sposób odmienny ni

w latach ubiegłych, finansowano w 1997 r.

wysokospecjalistyczne usługi medyczne. Do tej pory rodki na ten cel były planowane
ł cznie z innymi wydatkami bezpo rednio w bud etach wojewodów, zarówno na
wykonywanie

wiadcze

wysokospecjalistycznych

na

rzecz

mieszka ców

województwa, jak i pacjentów pochodz cych z innych województw. Wysoko
rodków, postawionych w 1997 r. do dyspozycji jednostek wykonuj cych te
procedury, uzale niono od rzeczywistego zakresu oraz uzasadnionych kosztów
wiadczonych usług. Wydatki na te usługi zostały wył czone z bud etów wojewodów
i uj to je w rezerwie celowej, w ł cznej kwocie 184.812 tys zł. rodki na ten cel
92

Dz. U. Nr 92, poz. 420
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z rezerwy były uruchamiane w trakcie roku, na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Najwi ksze kwoty tych

rodków otrzymali wojewodowie: katowicki

(19.981 tys. zł), gda ski (13.290 tys. zł), lubelski (11.685 tys. zł), wrocławski
(11.476 tys. zł, warszawski (9.306 tys. zł) i krakowski (8.156 tys. zł). W niektórych
województwach nie wykorzystano wszystkich przekazanych

rodków zgodnie

z przeznaczeniem, a niewykorzystane rodki nie zostały odprowadzone do bud etu.
W woj. ciechanowskim Zespolony Szpital Wojewódzki w Ciechanowie i Zespół
Opieki Zdrowotnej w Działdowie nie rozliczyły i nie przekazały nie wykorzystanej
z rezerwy celowej kwoty 871 tys. zł. Podobnie jednostki ochrony zdrowia z woj.
elbl skiego realizuj ce wysokospecjalistyczne usługi medyczne nie zwróciły do
bud etu pa stwa kwoty 800,7 tys. zł. W woj. gda skim z kwoty 13.290 tys. zł
niezgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana kwota 8.915,5 tys. zł, która
decyzj dyrektora Wydziału Zdrowia Urz du Wojewódzkiego została przekazana dla
29 jednostek słu by zdrowia, m.in. na zakup medycznych rodków pomocniczych,
leków i materiałów opatrunkowych, na remonty i odszkodowania. W Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Gorzowie Wlkp. stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie kwoty 300 tys. zł. W województwie kro nie skim kwot 675 tys zł,
zamiast na pokrycie kosztów usług wysokospecjalistycznych wydatkowano na spłat
zobowi za

jednostek

realizuj cych

te

usługi.

ZOZ

w Makowie

Maz.

(woj. ostroł ckie) wykorzystał 15,5 tys. zł na bie ce pokrycie wydatków stacji dializ,
zamiast na wysokospecjalistyczne usługi medyczne. Wydział Zdrowia Urz du
Wojewódzkiego w Słupsku nie zwrócił na rachunek dochodów bud etu pa stwa
nie wykorzystanej na usługi wysokospecjalistyczne kwoty 389,9 tys. zł. Jako
przyczyn

wzrostu zobowi za

wymagalnych w jednostkach ochrony zdrowia

(w Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie i Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie) wymieniono nieregularne
przekazywanie z bud etu rodków na usługi wysokospecjalistyczne realizowane przez
te placówki. W woj. wrocławskim tamtejszy Wydział Zdrowia rodki z rezerwy na
finansowanie wysokospecjalistycznych usług (752,3 tys. zł) przeznaczył na spłat
zobowi za przez szpitale oraz na zakup erytropoetyny (600 tys. zł).
rodki z rezerw wojewodów na wydatki nieprzewidziane
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W 1997 r. wojewodowie dofinansowali jednostki ochrony zdrowia w ł cznej
kwocie 35.200 tys. zł z rezerw na wydatki nieprzewidziane (Wojewoda: katowicki 6.671 tys. zł, szczeci ski - 1.935 tys. zł,

krakowski - 1.922 tys. zł,

pilski -

1.361 tys. zł).
Dodatkowe rodki przeznaczone były na :
– dofinansowanie wydatków bie cych w jednostkach ochrony zdrowia, tj. zakup
materiałów opatrunkowych, rodków pomocniczych oraz zakupy paliwa do karetek
(w województwach: katowickim, koni skim, sieradzkim, włocławskim),
– dofinansowanie

wydatków

na

leki

(w

województwach:

zamojskim,

zielonogórskim),
– remonty obiektów szpitalnych (w województwach: katowickim, koszali skim,
koni skim, piotrkowskim, słupskim),
– zakupy aparatury medycznej: USG, RTG, tomografów komputerowych, zakupy
inwestycyjne dla Rejestru Usług Medycznych (w województwach: gorzowskim,
kieleckim, krakowskim, pozna skim, tarnobrzeskim),
– zakupy karetek (w województwie tarnowskim),
– doko czenie budowy szpitala (w województwie zielonogórskim),
– dofinansowanie jednostek przekształcanych w samodzielne publiczne jednostki
zdrowia (w województwie pilskim),
– cz ciowe pokrycie zobowi za wymagalnych (w województwie radomskim).

Naruszenia dyscypliny bud etowej
W zwi zku z kontrolami wykonania bud etu w 1997 r., Najwy sza Izba
Kontroli stwierdziła działania wskazuj ce na naruszanie dyscypliny bud etowej przy
realizacji wydatków na ochron zdrowia. Stwierdzono m.in., e nie zostały skierowane
zawiadomienia do komisji orzekaj cych w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej w przypadkach, gdy:
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– nast piło przekroczenie wydatków bud etowych przewidzianych w planie
finansowym jednostki wykonuj cej bud et (art.57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
bud etowe),
– zostały zaci gni te zobowi zania w roku bud etowym, które - przy uwzgl dnieniu
wymagalnych terminów płatno ci i zobowi za

wymagalnych z okresów

poprzedzaj cych rok bud etowy - przekraczały plan finansowy jednostki
wykonuj cej bud et (art. 57, ust. 1, pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe),
– pobrano z rachunku bankowego

rodki na wynagrodzenia bez jednoczesnego

opłacenia nale nych składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze

Społecznych

i Funduszu Pracy (art. 57, ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo bud etowe),
– niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystano rodki bud etowe otrzymane z rezerw
bud etowych (art. 57 ust. 1 pkt 5 - ustawy Prawo bud etowe),
– nie dokonywano pełnych i terminowych wpłat do bud etu (art. 57 ust. 1 pkt 7
ustawy - Prawo bud etowe). Dotyczyło to województw: bielskiego, bydgoskiego,
elbl skiego, gda skiego, leszczy skiego, łódzkiego i nowos deckiego.
W toku prowadzonych przez NIK kontroli zostały zło one przez Wydziały
Zdrowia urz dów wojewódzkich zawiadomienia do komisji orzekaj cych w zwi zku
z naruszeniami dyscypliny bud etowej, dotycz cymi:
− niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania rezerw celowych (art. 57 ust. 1
pkt 5),
− zaci gni cia zobowi za przekraczaj cych plan finansowy (art. 57 ust. 1 pkt 8),
− przekroczenia wydatków bud etowych przewidzianych w planie jednostki
wykonuj cej bud et (art. 57 ust. 1 pkt 2). Wyst piło to w województwach:
ciechanowskim,

gorzowskim,

kro nie skim,

legnickim,

nowos deckim,

olszty skim, przemyskim, rzeszowskim, sieradzkim, tarnowskim, toru skim,
włocławskim, wrocławskim, zielonogórskim.
W wyniku przeprowadzonych kontroli Najwy sza Izba Kontroli skieruje
zawiadomienia do komisji orzekaj cych w
bud etowej w zwi zku z:

sprawie o naruszenie dyscypliny
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− przekroczeniem

przez

jednostki

słu by

zdrowia

wydatków

bud etowych

przewidzianych w planie finansowym jednostki wykonuj cej bud et (art. 57 ust. 1
pkt 2),
− niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem rodków otrzymanych z rezerw
celowych (art. 57 ust. 1 pkt 5),
− zaci gni ciem zobowi za w roku bud etowym, przekraczaj cych plan finansowy
jednostki wykonuj cej bud et (art. 57 ust. 1 pkt 8).
Dział 79 - O wiata i wychowanie
Wydatki bud etu pa stwa w 1997 r. w cz ciach 85/01-97 bud ety wojewodów
w dziale 79 - O wiata i wychowanie zaplanowano w ustawie bud etowej w wysoko ci
3.932.279 tys. zł, bud et po zmianach wyniósł 5.172.254 tys. zł. Wydatki wykonano
w kwocie 5.169.946 tys. zł, tj. 99,96 %. Wydatki na o wiat w 1997 r. w bud etach
wojewodów stanowiły 79,8 % ogółu wydatków działu 79. Wykonanie wydatków
bud etowych w bud etach wojewodów, w 1997 r. jest nieporównywalne do
wykonania w 1996 r. z uwagi na to, e do bud etów wojewodów przekazane zostało z
dniem 1 stycznia 1997 r. finansowanie jednostek i zada o wiatowych podległych
kuratorom o wiaty i wychowania.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normuj cych
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej93 wprowadziła zmiany
unormowa

prawnych dotycz cych systemu o wiaty. Od dnia 1 stycznia 1997 r.

kuratorzy o wiaty w imieniu wojewodów prowadz publiczne szkoły i placówki,
w tym centra kształcenia ustawicznego, z wyj tkiem szkół i placówek prowadzonych
przez inne uprawnione lub zobowi zane do tego organy i osoby. W my l postanowie
art. 5 ust. 7 ustawy o systemie o wiaty oznaczało to, i

finansowanie zada

o wiatowych podległych kuratorom przekazane zostało z cz ci 33 - Ministerstwo
Edukacji Narodowej do bud etów wojewodów. W ustawie bud etowej na rok
1997 wydatki na finansowanie szkół i placówek o wiatowych prowadzonych przez
kuratorów o wiaty zaplanowane zostały w bud etach wła ciwych wojewodów
(cz. 85/01-97).
93

Dz.U. Nr 106, poz. 496.
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Konstruuj c projekt bud etu na 1997 rok uznano za konieczne94: preferencyjne
zwi kszenie wynagrodze nauczycieli i innych pracowników o wiaty, w przeliczeniu
na 1 etat kalkulacyjny zało ono,

e wynagrodzenie w tej grupie zawodowej

przeci tnie wzro nie, rednio o 21,5 % (o 6,5 punkta procentowego ponad planowany
poziom wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych), zwi kszenie realne wydatków
rzeczowych w dziale 79 - O wiata i wychowanie rednio o 4,4 punkty procentowe
ponad poziom wska nika wzrostu cen.
Kryteria podziału wydatków w dziale 79 dla poszczególnych województw ustalił
w trakcie prac nad ustaw bud etow

Minister Edukacji Narodowej. Przy podziale

rodków przyj to nast puj ce zało enia:
- za podstaw podziału rodków na finansowanie wynagrodze osobowych przyj to
w 75% struktur planu na 1996 r. według sprawozda o wydatkach bud etowych
(Rb -25) za 9 miesi cy i w 25% struktur wykonania wydatków w tym zakresie za
9 miesi cy,
-

rodki na pomoc dzieciom w rodzinach zast pczych podzielono proporcjonalnie do
przewidywanego wykonania tych wydatków w 1996 roku,

- dotacje dla jednostek niepa stwowych na zadania pa stwowe zaplanowano na
poziomie wydatków, w tym zakresie uj tych w planie na 1996 rok,
- za podstaw podziału rodków na zakupy towarów i usług przyj to plan wydatków
okre lony dla kuratoriów o wiaty według stanu na 8 pa dziernika 1996 roku,
pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym.
Zdaniem Najwy szej Izby Kontroli poziom zaplanowanych w ustawie
bud etowej na rok 1997 wydatków w dziale 79 - O wiata i wychowanie nie
zmniejszył w sposób znacz cy trudno ci w finansowaniu zada

o wiatowych.

wiadczy o tym m.in. poziom zobowi za wymagalnych w całym dziale 79, jak
równie powstałe w 1997 r. nowe zobowi zania jednostek o wiaty przej tych przez
wojewodów.
Zobowi zania
94

Uzasadnienie do ustawy bud etowej na 1997 rok.
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Według stanu na dzie

31 grudnia 1997 r. zobowi zania w bud etach

wojewodów w dziale 79 - O wiata i wychowanie wyniosły kwot 196.503 tys. zł,
w tym 17.210 tys. zł, tj. 8,76 % pochodziło z lat ubiegłych, a 179.293 tys. zł,
tj. 91,24 % powstało w ci gu 1997 r. Zobowi zania ogółem w 1997 r. dziale 79 O wiata i wychowanie wyniosły 201.994 tys. zł, z czego 196.503 tys. zł, tj. 97,28%
zobowi za

wyst piło w cz ci 85 - bud ety wojewodów. W zobowi zaniach na

31 grudnia 1997 r. w bud etach wojewodów, zobowi zania wymagalne wyniosły
156.737 tys. zł (w tym z tytułu dostaw towarów i usług 90.923 tys. zł, z tytułu
kompensat 34.485 tys. zł). Według danych ze sprawozda bud etowych zobowi zania
wymagalne, o których mowa wy ej, w kwocie 17.210 tys. zł pochodziły z lat
ubiegłych, a zobowi zania wymagalne zaci gni te przez wojewodów w 1997 r.
wyniosły 139.527 tys. zł, tj. 99,35 % kwoty zobowi za wymagalnych powstałych
w 1997 r. w dziale 79.
Zobowi zania powstałe przed 1 stycznia 1997 r. zostały w przewa aj cej cz ci
zlikwidowane na skutek przekazania na ten cel w 1997 r. dodatkowych rodków.
W grudniu 1996 r. Rada Ministrów, przeznaczyła dodatkowe

rodki finansowe

w kwocie 350.000 tys. zł na oddłu enie w 1997 r. jednostek prowadzonych przez
kuratorów o wiaty.95

Działania oddłu eniowe realizowane były z opó nieniem ze

wzgl du na przedłu aj ce si

uzgodnienia Ministrów Edukacji Narodowej oraz

Finansów odno nie zasad przeprowadzenia tego oddłu enia.
Na restrukturyzacj zobowi za jednostek o wiaty i wychowania przekazano
z rachunku Ministerstwa Finansów w okresie od 22 stycznia 1997 r. do 28 wrze nia
1997 r. 346.114,1 tys. zł w tym:
- na spłat

zobowi za

szkół podstawowych kwot

45.649,4 tys. zł ( rodki

przekazano w terminach: 22-28 stycznia 1997 roku oraz 28 lutego 1997 roku),

95

Uregulowania zawarte w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie wydatków
bud etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasaj z upływem roku bud etowego 1996
(Dz.U. Nr 156, poz. 782).

270

- na spłat

zobowi za

szkół ponadpodstawowych i placówek o wiatowych

prowadzonych przez kuratorów o wiaty kwot 300.464,7 tys. zł ( rodki przekazano
w terminach: 2 czerwca 1997 r. oraz 26-28 wrze nia 1997 r.).
Ponadto w ustawie bud etowej na rok 1997 w cz ci 83 - Rezerwy celowe,
zaplanowano w poz. 5 rodki na oddłu enie jednostek bud etowych z tytułu składek
na ubezpieczenie społeczne w wysoko ci 500 mln zł. Uruchomienie tych rodków dla
jednostek bud etowych o wiaty nast piło dopiero w połowie 1997 r., co
spowodowane było przedłu aj cymi si

uzgodnieniami dotycz cymi faktycznego

stanu tych zadłu e .
Według uzgodnie MEN i ZUS (trwaj cych do połowy 1997 r.), ł czna kwota
zobowi za

wymagalnych wobec FUS wynosiła 370.701,4 tys. zł, w tym

zobowi zania szkół podstawowych stanowiły 21.088,6 tys. zł (nale no
12.542 tys. zł i odsetki 8.546,6 tys. zł), za

główna

pozostałych szkół i placówek

prowadzonych przez kuratorów o wiaty 349.612.8 tys. zł (301.360,2 tys. zł nale no
główna i 48.252,6 tys. zł odsetki). Po uzgodnionych z ZUS, korektach i zwi kszeniach
dokonanych przez Ministra Finansów, na oddłu enie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych oraz placówek o wiatowych prowadzonych przez kuratorów
o wiaty przekazano 30 czerwca 1997 r. do bud etów wojewodów 371.355 tys. zł.
Z ustale

kontroli wynikało,

e w sytuacji niedoszacowanych wydatków

powstałe w 1997 r. kwoty zobowi za wymagalnych szkół i placówek o wiatowych
wyniosły w woj.: bielskim 1.333 tys. zł, bydgoskim 3.810 tys. zł, ciechanowskim
309 tys. zł, elbl skim 2.599 tys. zł, jeleniogórskim 5.853 tys. zł, kaliskim 280,1 tys. zł,
kieleckim 1.028 tys. zł, koni skim 1.599 tys. zł, leszczy skim 2.420,1 tys. zł, łódzkim
3.666,1 tys. zł, nowos deckim 2.736 tys. zł, płockim 871 tys. zł, przemyskim
538,7 tys. zł, słupskim 1.996,5 tys. zł, suwalskim 1.886,3 tys. zł, szczeci skim
136 tys. zł i zamojskim 518,4 tys. zł.
W sytuacji tworz cych si

nadal zobowi za

wymagalnych, przeznaczone

dotychczas rodki z bud etu pa stwa na sfinansowanie zadłu e

w jednostkach

bud etowych o wiaty, powstałych w 1996 r. i w latach wcze niejszych nie
zlikwidowały problemu zadłu enia w o wiacie.
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Kuratoria o wiaty
W ramach kontroli wykonania bud etów wojewodów w 1997 r. Najwy sza Izba
Kontroli skontrolowała realizacj

wydatków wojewodów w dziale 79 - O wiata

i wychowanie. Kontrol obj to ponadto 17 wybranych kuratoriów o wiaty w Bielsku
Białej, Bydgoszczy, Ciechanowie, Elbl gu, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach,
Koninie, Lesznie, Łodzi, Nowym S czu, Płocku, Przemy lu, Słupsku, Suwałkach,
Szczecinie i Zamo ciu.
W 1997 r. wydatki skontrolowanych kuratoriów o wiaty w 98,1%, tj. w ł cznej
kwocie 1.501.885,2 tys. zł przeznaczone zostały na finansowanie zada działu 79 O wiata i wychowanie. Wykorzystane, zgodnie z planem, kwoty nie zapewniły jednak
pokrycia cało ci kosztów realizowanych zada

obowi zkowych szkół i placówek

o wiatowych, co skutkowało powstaniem zobowi za wymagalnych we wszystkich
obj tych kontrol

kuratoriach o wiaty (na koniec 1997 r. w ł cznej kwocie ok.

31,6 mln zł). W 10 z 17 kuratoriów o wiaty, tj. blisko 60% obj tych kontrol ,
stwierdzono przekroczenie planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie
wynagrodze osobowych (§11) w dziale 79 w ł cznie kwocie 5.281 tys. zł (0,35%
wydatków z tego działu). Przekroczenia te sfinansowano przede wszystkim rodkami
uzyskanymi z ograniczenia pozostałych wydatków bie cych. Wyst piły równie
przypadki finansowania wynagrodze

osobowych w dziale 79 rodkami z rezerw

celowych przeznaczonych na inne zadania. Przekraczanie wydatków w jednostkach
bud etowych o wiaty wi za
szczególnie

z

ustalaniem

nale y z niedostatkami w ich planowaniu, w tym
planu

wydatków

tych

jednostek

na

podstawie

przewidywanego wykonania w roku poprzednim, bez uwzgl dnienia wysoko ci
powstałych zobowi za , których zaci gni cie było uzasadniane konieczno ci pełnej
realizacji obowi zkowych zada

programowych w szkołach i

placówkach

o wiatowych.
Ustalenia kontroli wykonania bud etu w cz ci 85/93 - województwo
wrocławskie wykazały, e wyst piły przekroczenia planowanych wydatków
w § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników Kuratorium O wiaty oraz ł cznie w
67 jednostkach finansowanych przez kuratorium na ogóln

kwot

1.208 tys. zł.

Stopie tych przekrocze wahał si od 1,2% w liceach ogólnokształc cych do 4,4% w
samym Kuratorium O wiaty i 6,9% w szkolnych schroniskach młodzie owych. W
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cz ci 85/63 - województwo pozna skie w dziale 79 wynagrodzenia zostały
przekroczone o 2.480,4 tys. zł (o 6%) przy 97 nie wykorzystanych etatach. Ju na
etapie projektu planu przyznane

rodki na wynagrodzenia osobowe zapewniały

sfinansowanie potrzeb tylko w 79,3%. W grudniu 1997 r. zabrakło rodków na
wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) oraz na planowane wydatki
pozapłacowe. W rezultacie zaci gni to zobowi zania z tytułu nie odprowadzonych
składek na Fundusz Ubezpiecze Społecznych i Fundusz Pracy, nie odprowadzonego
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieuregulowania rachunków
bie cych.
W cz ci 85/37 - województwo kro nie skie - przy realizacji wydatków
w dziale 79 - O wiata i wychowanie stwierdzono,
kuratorowi przekroczyło

e 58 jednostek podległych

plan wydatków w § 11 (wynagrodzenia) na kwot

2.052 tys. zł. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny bud etowej

zło yło

31 kierowników jednostek, natomiast wobec 27 kierowników i głównych ksi gowych
jednostek zawiadomienia zło ył kurator. Ponadto stwierdzono, e ze rodków tego
działu finansowano

płace i pochodne

pracowników

zatrudnionych wył cznie

do prac zwi zanych z działalno ci czterech Mi dzyszkolnych Kas ZapomogowoPo yczkowych.
Ponadto w przypadku 10 województw (warszawskie, bialskopodlaskie,
suwalskie,

tarnowskie,

wałbrzyskie,

włocławskie,

wrocławskie,

zamojskie,

skierniewickie, pozna skie) kontrola wykazała brak bie cego nadzoru i kontroli nad
zaci ganiem zobowi za

bud etowych w jednostkach bud etowych w dziale 79 -

O wiata i wychowanie.
Wydatki bud etowe zrealizowane w dziale 79 (w kuratoriach obj tych kontrol ),
w ł cznej kwocie 1.501.885,2 tys. zł przeznaczono przede wszystkim (w ok. 69%) na
finansowanie wypłat wynagrodze

dla pracowników 1.331 szkół i placówek

prowadzonych przez kuratorów o wiaty.
Jak stwierdzono na wst pie

rodki zaplanowane w bud etach kontrolowanych

kuratoriów o wiaty na finansowanie wynagrodze pracowników szkół i placówek
o wiatowych nie równowa yły faktycznych kosztów zwi zanych z prowadzeniem
tych jednostek. W 10 z 17 skontrolowanych kuratoriów (59%) stwierdzono
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przekroczenie planowanych wydatków w §11 (wynagrodzenia osobowe). Podkre li
nale y, e przekroczenia te były zró nicowane i kształtowały si skrajnie od 12 tys. zł
w woj. bielskim do 1.017,6 tys. zł w woj. jeleniogórskim. Braki w rodkach na
wynagrodzenia były równie

przyczyn

dalszych nieprawidłowo ci. Na przykład

Kuratorium O wiaty w Elbl gu nie wykorzystan kwot 21,8 tys. zł pochodz c
z dotacji

przekazanej

z rezerwy

celowej

bud etu

pa stwa

na

wy ywienie,

kieszonkowe i usamodzielnienie wychowanków domów dziecka przeznaczyło na
finansowanie wynagrodze osobowych w dziale 79. Równie Kuratorium O wiaty w
Suwałkach kwot

333,9 tys. zł pochodz c

z rezerw celowych bud etu pa stwa

przekazanych m.in. na finansowanie zada w zakresie nauki i organizowania zaj
rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzie y upo ledzonej umysłowo
przeznaczyło na finansowanie wynagrodze osobowych w dziale 79.
Wyniki kontroli wykazały, e na wydatki w dziale 79 zwi zane z finansowaniem
inwestycji jednostek i zakładów bud etowych (§72) skontrolowane kuratoria o wiaty
przeznaczyły w 1997 r. kwot 67.533,6 tys. zł, tj. 4,5% wydatków z tego działu.
Wydatki te wyniosły skrajnie od ok. 2,3 mln zł w woj. płockim i koni skim do
ok. 7,3 mln zł w woj. zamojskim i przeznaczone były przede wszystkim na
kontynuowanie inwestycji prowadzonych w ramach obiektów istniej cych szkół
i placówek (adaptacje, rozbudowy i modernizacje).
Mimo wyst puj cych uchybie

pozytywnie nale y oceni

wydatkowanie

rodków na finansowanie inwestycji o wiatowych. Z 10 obj tych kontrol w zakresie
inwestycji kuratoriów o wiaty, tylko w jednym przypadku (Kuratorium O wiaty
w Koninie) w efekcie działalno ci inwestycyjnej uzyskano w 1997 r. nowe siedziby
dla szkół i placówek o wiatowych. W pozostałych przypadkach działalno
zwi zana była z rozbudow

ta

o dodatkowe funkcje istniej cych obiektów (sale

gimnastyczne, baseny, boiska) lub pozyskaniem w ramach tych obiektów
dodatkowych pomieszcze do nauki.
W 1997 r. w wyniku działalno ci inwestycyjnej szkoły i placówki prowadzone
przez obj tych kontrol kuratorów o wiaty uzyskały m.in.: w woj. bielskim sal
gimnastyczn , 3 sale lekcyjne i 17 gabinetów w poradniach psychologiczno -

274

pedagogicznych; w woj. bydgoskim boisko sportowe i 6 sal lekcyjnych; w woj.
ciechanowskim sal gimnastyczn , basen pływacki oraz 34 sale lekcyjne; w woj.
elbl skim sal gimnastyczn i 7 pomieszcze do nauki; w woj. jeleniogórskim 5 sal
sportowych, 44 sale lekcyjne i 80 miejsc dla wychowanków w placówkach
opieku czo - wychowawczych.
Kuratorzy o wiaty przekazywali równie

dotacje celowe z działu 79 na

dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych gmin (zwi zków gmin), w tym gmin
o statusie miasta (§86 i §92).96 Dotacje te w ł cznej kwocie 87.883 tys. zł (5,8%
wydatków w dz. 79) kuratorzy o wiaty przeznaczyli na dofinansowanie inwestycji
prowadzonych przez gminy głównie w zakresie szkolnictwa podstawowego.
Ujawnione przez kontrol nieprawidłowo ci w zakresie tych wydatków dotyczyły
przede wszystkim przypadków braku nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem rodków
przekazywanych na realizacj zada inwestycyjnych.
Wynagrodzenia
Najwy sza Izba Kontroli przeprowadziła kontrol realizacji zada wojewodów
i gmin w zakresie zmiany wynagrodze pracowników szkół i placówek o wiatowych
w 1997 r. Kontrol obj to Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), 6 kuratoriów
o wiaty prowadz cych w imieniu wojewodów sprawy z zakresu o wiaty na terenie
województw oraz 12 gmin.
W my l ustale przyj tych przez Trójstronn Komisj do Spraw SpołecznoGospodarczych w dniu 28 sierpnia 1996 r.97 - przeci tne wynagrodzenie rednioroczne
w 1997 r. pracowników zatrudnionych w pa stwowej sferze bud etowej, w dziale 79 O wiata i wychowanie, powinno wynie

914,2 zł, a przeci tna podwy ka płac od

1 kwietnia 1997 r. - 172,3 zł, za dynamika przeci tnego wynagrodzenia w 1997 r.
winna kształtowa si na poziomie - 121,5 % w stosunku do 1996 r.

96

Subwencje o wiatowe dla gmin planowane były w cz. 82 bud etu pa stwa (Subwencje ogólne dla gmin), co
wynikało z obligatoryjnego przej ciem przez gminy od dnia 1 stycznia 1996 r. prowadzenia szkół
podstawowych (art. 5, 5a oraz 104 ustawy o systemie o wiaty).
97
Protokół ustale niepublikowany.
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Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, i wyst piła w tym zakresie
ró nica pomi dzy opartymi na kalkulacyjnej liczbie etatów postanowieniami,
Trójstronnej Komisji, a wykonaniem rzeczywistym. Stwierdzono,

e w wyniku

zrealizowanych ogółem w 1997 r. wydatków na wynagrodzenia (2.088,2 mln zł),
tj. w kwocie o 2,3 % (o 47,1 mln zł) ponad ustalony limit, przeci tne wynagrodzenie
rednioroczne pracowników szkół i placówek prowadzonych przez wojewodów
wyniosło 964,9 zł i było o 5,5 % wy sze od ustalonego przez Trójstronn Komisj .
Mimo przekroczenia zakładanego poziomu

redniej płacy, kwota podwy ki

przypadaj cej na etat wyniosła 161,6 zł i była ni sza o 6,2 % od ustalonej.
Ró nice pomi dzy planowanymi a osi gni tymi w rzeczywisto ci wska nikami
regulacji wynagrodze
spowodowane

pracowników szkół i placówek były w ocenie NIK

ró norodnymi

uchybieniami

w planowaniu,

rozdysponowaniu

i wykorzystaniu na ten cel rodków. W kolejnych latach 1994-1996 nie uwzgl dniono
zmian w strukturze i wielko ci zatrudnienia pracowników o wiaty, w tym zwłaszcza
nauczycieli,
zwi zanych,

co uniemo liwiło rzetelne zbilansowanie kosztów i wydatków
z

finansowaniem

Ostatecznie, niedobór

kilkunastu

składników

płac

nauczycielskich.

rodków na bie ce wynagrodzenia pracowników o wiaty

doprowadził do konieczno ci przeznaczenia na wypłat wynagrodze cz ci rodków
przewidzianych na podwy ki.
Planowana w ustawie bud etowej na 1997 r. rezerwa na podwy ki
wynagrodze ogółem w dziale 79 wynosiła 347.312 tys. zł, co odpowiadało redniej
miesi cznej podwy ce od 1 kwietnia 1997 r. w kwocie 172,31 zł na etat kalkulacyjny.
Z rezerwy tej przeznaczono ł cznie dla jednostek bud etowych 345.323 tys. zł, co
w przeliczeniu na etat kalkulacyjny (ogółem 222.818 etatów) stanowiło 172,20 zł, tj.
o 0,10 zł mniej ni ustaliła Trójstronna Komisja.
Rezerwa

na

podwy ki

rozdzielona

została

mi dzy

poszczególnych

dysponentów bud etowych na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 1997 r. w sprawie podziału rodków i limitów na podwy ki wynagrodze
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pracowników cywilnych pa stwowej sfery bud etowej w 1997 r.98 Na sfinansowanie
podwy ki w jednostkach bud etowych o wiaty prowadzonych przez wojewodów
rozdzielono ł cznie 272.263,5 tys. zł na 175.704 etaty kalkulacyjne, co pozwoliło na
redni miesi czn podwy k w kwocie 172,17 zł na etat kalkulacyjny (podwy ka
podstawowa), tj. o 0,13 zł poni ej kwoty przyj tej przez Trójstronn

Komisj .

Na podstawie rozporz dzenia rozdzielono ponadto mi dzy wojewodów kwot
1.502,3 tys. zł99, co powodowało dodatkowo wzrost redniej podwy ki w jednostkach
bud etowych o 0,95 zł, tj. do wysoko ci 173,12 zł na etat kalkulacyjny miesi cznie.
Ogółem kwota podwy ki z tego tytułu wzrosła do wysoko ci 173,25 zł.

Podwy ka wynagrodze

pracowników szkół i placówek o wiatowych,

prowadzonych przez wojewodów, realizowana była przy wy szym o 5.312 etatów od
zało onego w planie, zatrudnienia. W tej sytuacji rednia podwy ka wynagrodze
mogła wynie
przyj tych

168,05 zł na etat rzeczywisty miesi cznie, tj. o 5,20 zł poni ej ustale

przez

Trójstronn

Komisj .

Zani enie

przewidywanej

podwy ki

spowodowane zostało, w ocenie NIK, tak e rozdysponowaniem (na podstawie
wspomnianego wy ej rozporz dzenia Rady Ministrów)

rodków na ten cel

-

proporcjonalnie do procentowego udziału zaplanowanych w ustawie bud etowej na
1997 r. rodków na wynagrodzenia100 w prowadzonych przez wojewodów jednostkach
bud etowych o wiaty. Brak zgodno ci planowanego i faktycznego zatrudnienia
powodował znaczne zró nicowanie mo liwo ci wzrostu

redniego miesi cznego

wynagrodzenia, kształtuj cego si od 168,35 zł w woj. warszawskim do 187,49 zł
w woj. elbl skim na etat kalkulacyjny. Zró nicowanych warunków wzrostu
wynagrodze pracowników szkół i placówek o wiatowych nie zlikwidowano mimo

98

Dz.U. Nr 26, poz. 137.
Art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu rodków na wynagrodzenia w pa stwowej
sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163 ze zm.) okre la, e w
razie gdy prognozowane roczne przeci tne wynagrodzenie wzro nie w stopniu ni szym ni wska nik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - Rada Ministrów dokona korekty wynagrodzenia
gwarantuj cej wzrost realnej warto ci przeci tnego wynagrodzenia. W 1996 r. rzeczywisty wzrost
wska nika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych był o 0,1 punktu procentowego wy szy od
prognozowanego w ustawie bud etowej na 1996 r.
100
W planowaniu wynagrodze w bud etach wojewodów w dz. 79 na 1997 r. (w ustawie bud etowej)
bazowano na planie roku 1996, który w dwóch województwach został faktycznie wykonany w 100%, a w
pozostałych przekroczony, w tym w dwóch województwach o ponad 14%.
99
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uruchomienia

rodków z rezerw celowych101 rozdysponowanych przez Ministra

Finansów na uzupełnienie wynagrodze
zwi kszenia zada

w dziale 79 oraz pokrycie kosztów

o wiatowych. Po wykorzystaniu rezerwy przeci tne kwoty

przypadaj ce na podwy ki płac dla poszczególnych województw były znacznie
zró nicowane (np. w woj. katowickim - 158,44 zł, a w pilskim - 184,90 zł).
Wdro ona od 1 kwietnia 1997 r. podwy ka wynagrodze

zatrudnionych

faktycznie pracowników jednostek o wiatowych prowadzonych przez wojewodów
wyniosła 161,61 zł

rednio na etat, tj. o 11,64 zł mniej ni okre liła to Trójstronna

Komisja i obejmowała - zgodnie z obowi zuj cym systemem prawnym - wszystkie
składniki wynagrodzenia, ł cznie z wypłatami jednorazowymi (nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne itp.) i automatycznymi awansami (ze wzgl du na sta pracy
i podwy szanie kwalifikacji). W przypadku nauczycieli podwy ka wyniosła rednio
179,57 zł, tj. o 12,23 zł mniej od kwoty 191,80 zł uzgodnionej przez MEN i Zwi zek
Nauczycielstwa Polskiego, a dla pozostałych pracowników

rednio 121,70 zł

(tj. o 5,88 zł poni ej kwoty 127,58 zł uzgodnionej przez MEN i ZNP).
Wprowadzone przez kuratoria o wiaty w II półroczu 1997 r. na wniosek MEN,
korekty przyznanych podwy ek płac spowodowały w rezultacie zwi kszenie
w stosunku miesi cznym o 13 gr płac nauczycielskich i zmniejszenie o 34 gr płac
pozostałych pracowników. W ród obj tych kontrol województw znaczniejsze w tym
zakresie zmiany stwierdzono jedynie w woj. łom y skim ( rednia podwy ka była
wy sza o ok. 16 zł na etat ni wykazana w maju) i woj. koszali skim (ni sza o 9 zł na
etat) - dla ogółu pracowników.
Przyczyn

nieosi gni cia opartej na wielko ciach kalkulacyjnych kwoty

podwy ki z porozumienia zawartego w Trójstronnej Komisji była tak e niezgodno
planu wydatków bazowych na wynagrodzenia w dziale 79 w ustawie bud etowej na
i podejmowanie

1997 r. z potrzebami okre lonymi rzeczywistym zatrudnieniem

102

w zwi zku z tym (przez cz

zmierzaj cych do

kuratorów o wiaty) działa

zbilansowania tych wydatków m.in. kosztem rodków przeznaczonych na podwy ki
płac.
101

Rezerwy celowe - 5.788 etatów kalkulacyjnych (1788+4000).
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Dział 86 - Opieka społeczna
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ciach 85/01-97
w dziale 86 - Opieka społeczna w wysoko ci 3.066.399 tys. zł. W ci gu 1997 r.
dokonano zmian, zwi kszaj c plan wydatków do kwoty 3.999.298 tys. zł, tj. o 30,4%.
Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.971.759 tys. zł, tj. 99,3% bud etu po
zmianach.
W porównaniu do roku 1996 wydatki te w uj ciu nominalnym były wy sze
o 840.607 tys. zł, tj. o 26,9%, a realnie wzrosły o 10,4%.
Udział wydatków poniesionych w 1997 r. w tym dziale w cało ci wydatków
bud etów wojewodów wyniósł 13,5% i wahał si

od 8,2% (w województwie

warszawskim) do 18,0% (w województwie łódzkim).
Najwi ksze wydatki zrealizowano w rozdziale 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze
1.472.992 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach i 37,1% wydatków poniesionych
w dziale 86 w bud etach wojewodów. Na utrzymanie domów pomocy społecznej
(rozdz. 8611) wydatkowano w 1997 r. kwot 1.419.830 tys. zł, tj. 99,9% planu po
zmianach, co w strukturze wydatków działu 86 w bud etach wojewodów stanowiło
35,7%.
Na utrzymanie wojewódzkich zespołów i terenowych o rodków pomocy
społecznej wydatkowano 352.613 tys. zł, co stanowiło 8,9% wydatków działu
86 w bud etach wojewodów.
Na zasiłki rodzinne i piel gnacyjne w bud etach wojewodów (rozdz. 8617)
zaplanowano 118.409 tys. zł, a zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły
115.202 tys. zł, co stanowiło 97,3% planu po zmianach i 2,9% wydatków działu
86 w bud etach wojewodów.
Na pomoc i usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej (cz

83),

zaplanowano dla województw kwot 204.539 tys. zł, z czego zrealizowano wydatki

102

Kwota rodków przypadaj ca miesi cznie na etat rzeczywisty była
prognozowana rednia płaca w 1997 r. przed podwy k wynagrodzenia.

o blisko 73 zł mniejsza ni
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w kwocie 202.961,3 tys. zł. Stanowiło to 99,3% planu po zmianach i 5,1% wydatków
działu 86 w bud etach wojewodów.
W zakresie inwestycji finansowanych w dziale 86 odnotowano 2 przypadki
przeznaczenia

rodków

inwestycyjnych

na

zadania

nie

uj te

w

planach

inwestycyjnych: w województwie gda skim - 2.020 tys. zł, tj. 50,6% ogółu wydatków
maj tkowych w rozdziale 8611 (Domy pomocy społecznej) oraz w województwie
elbl skim, gdzie kwota 433,3 tys. zł, przeznaczona na wykup budynku na siedzib
WZPS, nie została wykorzystana do 17.04.1998 r. W województwie włocławskim
wydatkowano rodki inwestycyjne w kwocie 110,6 tys. zł, m.in. na ponadstandardowe
wyposa enie dworku modrzewiowego przy DPS w Nowej Wsi przeznaczonego
na Wojewódzki O rodek Szkoleniowy, pomimo istniej cych pomieszcze

na

szkolenia w siedzibie WZPS. Jednocze nie wyst piły w tym województwie pilne
potrzeby remontowe oraz braki w wyposa eniu standardowym dwóch innych domów
pomocy społecznej. W toku robót adaptacyjnych w DPS w Ugoszczy nie zapewniono
standardu powierzchni mieszkalnej dla pensjonariuszy, a wykonawcy nie obci ono
kar umown w kwocie 143,6 tys. zł, z tytułu 54-dniowego opó nienia budowy cian
i stropu.
W ustawie bud etowej kalkulacyjne zatrudnienie w dziale 86 w ramach
bud etów

wojewodów

i

zada

własnych

gmin

wynosiło

41.354

etatów

kalkulacyjnych. Plan po zmianach centralnych wynosił 41.804 etaty kalkulacyjne, a
wykonanie 39.949 etatów, tj. 95,6% planu po zmianach.

rodki przewidziane na

wynagrodzenia w ustawie bud etowej na 1997 r. w dziale 86 - Opieka społeczna w
bud etach wojewodów wyniosły 362.004 tys. zł. Planowane wynagrodzenie po
zmianach w tym dziale wyniosło 423.836 tys. zł, a zrealizowano wydatki na
wynagrodzenia w kwocie 419.507 tys. zł, co stanowiło 99% planu po zmianach. W
strukturze wydatków działu 86 w bud etach wojewodów, wydatki na wynagrodzenia
stanowiły 10,6%.
W toku kontroli wykonania bud etów wojewodów stwierdzono trzy przypadki
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania rodków na pomoc społeczn :
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− w województwie płockim dotacj celow w kwocie 1.218 tys. zł, przeznaczon na
zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i piel gnacyjne wykorzystano na
budow

i modernizacj

domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz wykup budynków szkół ponadpodstawowych. Jednocze nie
z powodu

braku

rodków

finansowych

odmówiono

przyznania

zasiłków

okresowych 314 osobom i zasiłków celowych 247 osobom,
− w województwie włocławskim rodki z rezerwy celowej w kwocie 555 tys. zł,
przeznaczone na sfinansowanie zasiłków wykorzystano na wydatki bie ce
terenowych o rodków pomocy społecznej. Jednocze nie w IV kwartale 1997 r.
odmówiono przyznania zasiłków okresowych 357 osobom, motywuj c odmow
brakiem rodków,
− w województwie suwalskim 149 tys. zł, tj. 34,4% ogółu dotacji z rezerwy celowej
bud etu pa stwa przeznaczonej na zasiłki rodzinne i piel gnacyjne, wykorzystano
na wypłat zasiłków innego rodzaju.
W dalszych czterech województwach odnotowano inne nieprawidłowo ci,
a mianowicie:
− w zawartych przez WZPS w Poznaniu umowach zlecaj cych wykonanie zada
pa stwowych przez 45 jednostek niepa stwowych na ł czn kwot 2.961,4 tys. zł
nie zamieszczono postanowie

o obowi zku stosowania przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych przy dokonywaniu zakupów lub zlecaniu usług,
− w DPS im. L.A. Helclów (województwo krakowskie) nie przestrzegano
postanowie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów i zlecaniu
robót budowlanych,
− w DPS w Krapkowicach (województwo opolskie) rachunkowo

prowadzono

z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowo ci oraz zarz dzenia Nr 46 Ministra
Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
rachunkowo ci.
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Liczba stwierdzonych przez kontrole NIK nieprawidłowo ci w dziale 86, była
znacznie ni sza ni w 1996 r., kiedy to stwierdzono 51 przypadków naruszenia
dyscypliny bud etowej.
Dział 70 - Gospodarka komunalna
W ustawie bud etowej na 1997 r. przewidziano wydatki w cz ci 85/01-97
w dziale 70 - Gospodarka komunalna w wysoko ci 1.199.947 tys. zł, tj. wi ksze ni
wykonanie wydatków w 1996 r. o 5,2%. W ustawie po zmianach, rodki zostały
zwi kszone do 1.461.477 tys. zł, tj. o 28,1% w stosunku do wykonania w 1996 r.
Wydatki przewidziane w planie po zmianach zostały zrealizowane w wysoko ci
1.460.256 tys. zł, tj. w 99,9%. W odniesieniu do 1996 r. nast pił wzrost wydatków
o 28% w uj ciu nominalnym, natomiast w uj ciu realnym o 11,4%.
Udział wydatków działu 70 w wydatkach ogółem w bud etach wojewodów
wyniósł w roku 1996 - 5,9%, a w 1997 r. - 5,0%.
Natomiast w poszczególnych województwach udział wydatków na gospodark
komunaln

w wydatkach ogółem województwa si gał od: 10,4% w woj.

warszawskim, 10,1% w woj. katowickim, 10,7% w woj. łódzkim, 9,5% w woj.
szczeci skim, do: 0,8% w woj. tarnowskim, 1,2% w woj. białostockim, 1,4% w woj.
opolskim, 1,7% w woj. koni skim, 1,8% w woj. leszczy skim.
Dominuj c pozycj w wydatkach tego działu w bud etach wojewodów (72,8%
ogółu wydatków) stanowiły wydatki o charakterze inwestycyjnym. Wykonano je
w 1997 r. w kwocie 1.063.710,2 tys. zł, tj. w 99,9% w stosunku do planu po zmianach.
Wydatki maj tkowe działu 70 dotyczyły głównie wydatków na finansowanie kosztów
utrzymania dróg, mostów, placów, wiaduktów. Wykorzystano na te cele kwot
w wysoko ci około 632.667 tys. zł, tj. 43,3% zrealizowanych wydatków w dziale 70.
Z ustale

kontroli wynika, e w 1997 r. wyst piło znaczne zró nicowanie

wielko ci przyznanych i wydatkowanych

rodków na wydatki maj tkowe.

Na przykład: w woj. warszawskim wydatkowano 193.040 tys. zł (tj. 86,0% rodków
ogółem zaplanowanych w dziale 70), w woj. białostockim 5.564 tys. zł (tj. 88,5%),
w woj. bydgoskim 11.767 tys. zł (tj. 71,8%), w woj. cz stochowskim 6.200 tys. zł
(48,7%), w woj. gda skim 21.298 tys. zł (31,5%), w woj. katowickim 39.349 tys. zł
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(tj. 15,8%), w woj. łódzkim 60.729 tys. zł (tj. 66,7%), w woj. koszali skim
3.340 tys. zł (tj. 12,5%),

w woj. krakowskim 35.458 tys. zł (tj. 74,01%),

w woj. nowos deckim 7.235 tys. zł (tj. 69,0%), w woj. pozna skim 26.129 tys. zł
(tj. 53,5%), w woj. skierniewickim 3.264 tys. zł (tj. 58,9%), w woj. słupskim
3.591 tys. zł (tj. 28,2%), w woj. wrocławskim 20.672 tys. zł (tj. 53,5%),
w woj. zamojskim 4.947 tys. zł (tj. 61,2%) i w woj. zielonogórskim 5.402 tys. zł
(tj. 36,9%).
W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano wydatki na dotacje do
gospodarki komunalnej w ł cznej kwocie 60.500 tys. zł, co w porównaniu do
wykonania w 1996 r. stanowiło wzrost wydatków o 27,7%. W planie po zmianach
kwota dotacji do gospodarki komunalnej wyniosła 61.417 tys. zł i została w 100%
przekazana dysponentom.

Dotacje do gospodarki komunalnej w 1997 r. wykorzystano na:
− dofinansowanie

działalno ci

Przedsi biorstwa

Komunikacji

Tramwajowej

w Katowicach (w kwocie 50.663 tys. zł),
− dofinansowanie

działalno ci

gospodarczej

Wojewódzkiego

Parku

Kultury

i Wypoczynku w Chrzanowie (w kwocie 10.500 tys. zł),
− dopłaty do centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody do domów stanowi cych
własno

prywatn , podł czonych do sieci cieplnej przedsi biorstw energetyki

cieplnej, których organem zało ycielskim był wojewoda (woj. jeleniogórskie,
szczeci skie, zielonogórskie) w ł cznej kwocie 254 tys. zł.
Dział 91- Administracja pa stwowa i samorz dowa
Wydatki w dziale 91 - Administracja pa stwowa i samorz dowa

zostały

ustalone w ustawie bud etowej na 1997 r. w cz ci 85/01-97, w kwocie 1.204.417 tys.
zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.366.425 tys. zł, co stanowiło 27,6% ogółu
wydatków bud etu pa stwa zaplanowanych w dziale 91. W 1997 r. wydatki
zrealizowano w wysoko ci 1.365.788 tys. zł, co stanowiło 113,4% kwoty okre lonej
w ustawie bud etowej i 99,9% bud etu po zmianach. W porównaniu do wykonania
wydatków w 1996 r. wydatki te nominalnie wzrosły o 359.959 tys. zł, tj. o 35,8%,
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a realnie były wy sze o 18,2%. Plan wydatków zwi kszony został o 13,5%,
ze rodków finansowych pochodz cych z:
− rezerw celowych,
− rezerwy na wydatki nieprzewidziane utworzone w bud etach wojewodów,
− zwi ksze pochodz cych z przeniesie z innych cz ci bud etowych,
− zmniejsze na rzecz innych cz ci bud etowych.
rodki pochodz ce z rezerw celowych zostały przeznaczone mi dzy innymi na:
− podwy ki wynagrodze i pochodnych od wynagrodze ,
− na zadania bie ce zlecone gminom z zakresu administracji pa stwowej,
− na zadania bie ce powierzone gminom z zakresu administracji pa stwowej,
− na budow i modernizacj przej
− na refundacj

granicznych,

kosztów wy ywienia uczestników akcji przeciwpowodziowej

i odszkodowanie za zniszczony w akcji sprz t,
rodki pochodz ce z rezerw na wydatki nieprzewidziane utworzone
w bud etach wojewodów zostały przeznaczone m. innymi na:
− remonty w budynkach urz dów wojewódzkich i urz dów rejonowych,
− uzupełnienie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych kuratoriów o wiaty,
urz dów wojewódzkich i urz dów rejonowych,
− zwi kszenie wydatków komisji poborowych.
Zobowi zania wymagalne na dzie 31 grudnia 1997 r. w dziale 91 - wyniosły
655 tys. zł i wzrosły w stosunku do zobowi za powstałych na koniec grudnia 1996 r.
nominalnie o 261 tys. zł, tj. o 66,2%, a realnie były wy sze o 44,6%. Zobowi zania te
dotyczyły głównie zobowi za z tytułu dostaw towarów i usług - 315 tys. zł, tj.
48,1% ogółu zobowi za działu 91.
W ustawie bud etowej na 1997 r. okre lono w dziale 91 liczb

etatów

kalkulacyjnych w bud etach wojewodów w na 35.100, a wynagrodzenia ogółem na
370.999 tys. zł. Zatrudnienie i wynagrodzenia (plan po zmianach centralnych)
wynosiło 35.165 etatów kalkulacyjnych i 416.198 tys. zł. Przeci tne zatrudnienie
w dziale 91 w bud etach wojewodów wyniosło 32.041 etaty, tj. w 91,1% planu po
zmianach. W porównaniu do wykonania w 1996 r. przeci tne zatrudnienie wzrosło
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o 3.799 etatów, tj. o 13,5%. Wydatki na wynagrodzenia ogółem w tym dziale
wyniosły 414.015 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach.
Naruszenia dyscypliny bud etowej

w 1997 r. w bud etach wojewodów

w dziale 91 dotyczyły m.in.:
− naruszenia zasad, form i trybu post powania przy udzielaniu zamówie
publicznych okre lonych ustaw

z dnia 10 czerwca 1994 o zamówieniach

publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) - art. 57 ust. 1 pkt. 14 ustawy - Prawo
bud etowe, co zostało stwierdzone przez Najwy sz Izb Kontroli w ok. 25%
skontrolowanych urz dów wojewódzkich,
− zlecenia zada

pa stwowych jednostkom niepa stwowym przez Kuratorium

O wiaty w Legnicy z naruszeniem przepisu - art. 57 ust. 1 pkt. 12 ustawy - Prawo
bud etowe,
− wypłacenia wynagrodze pracownikom Kuratorium O wiaty w Katowicach bez
jednoczesnego opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - art.
57 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo bud etowe,
− przekroczenia planu wydatków na wynagrodzenia w Kuratorium O wiaty
w Białymstoku o 1.313 tys. zł, (z tego kwot 667,3 tys. zł wypłacono ze rodków
finansowych przeznaczonych na inne wydatki, a na pozostał cz

wynagrodze

zaci gni to zobowi zania wymagalne) - art. 57 ust. 1 pkt. 2 i 8 ustawy - Prawo
bud etowe.
Dział 40 - Rolnictwo
W ustawie bud etowej na 1997 r. zaplanowano w bud etach wojewodów
ogółem, w dziale 40 - Rolnictwo wydatki w kwocie 797.445 tys. zł. Bud et po
zmianach wynosił 1.024.327 tys. zł i był o 226.882 tys. zł, tj. o 28,5% wy szy od
ustalonego w ustawie bud etowej.

Wydatki w 1997 r. wykonano w kwocie

1.023.832 tys. zł, tj. o 495 tys. zł mniej ni
i o 226.387 tys. zł wi cej ni

wynosił plan po zmianach

ustalono w ustawie bud etowej. W porównaniu do

wykonania w roku 1996, wydatki te nominalnie wzrosły o 35,2%, a realnie były
wy sze o 17,7%. W strukturze wydatków bud etów wojewodów, wydatki działu 40 Rolnictwo stanowiły 3,4%. W wydatkach tego działu dominowały dotacje na zadania
bud etowe i maj tkowe rolnictwa, dotacje z rezerwy celowej na pomoc i usuwanie
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skutków powodzi oraz z rezerwy wojewodów na nieprzewidziane wydatki - rodki na
akcj

przeciwpowodziow

i usuwanie skutków powodzi - ogółem kwota

647.201 tys. zł, tj.63,2% wydatków działu 40 w bud etach wojewodów. Dotacje na
zadania bud etowe wykorzystano w kwocie 206.125 tys. zł, tj. o 8% wi cej ni
w 1996 r. i na poziomie 99,8% planu po zmianach. Na zadania te składały si :
− upowszechnienie doradztwa rolniczego - 11.989 tys. zł,
− zwalczanie chorób zaka nych zwierz t - 38.266 tys. zł,
− utrzymanie urz dze melioracji wodnych - 95.523 tys. zł,
− usługi geodezyjne

- 54.198 tys. zł,

− spółki wodne

- 6.119 tys. zł,

− inne

-

30 tys. zł.

Dotacje na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w bud etach wojewodów
w zakresie zaopatrzenia wsi w wod

i sanitacji wsi oraz melioracji wodnych

podstawowych i szczegółowych wykorzystano w kwocie 297.628 tys. zł, tj. o 20,8%
wi cej ni w 1996 r. i w 100% planu po zmianach.
Na pomoc i usuwanie skutków powodzi wydatkowano w dziale 40 kwot
137.222 tys. zł, tj. o 6 tys. zł mniej, ni przewidywał plan po zmianach, a ze rodków
wojewodów na akcj przeciwpowodziow

wydatkowano 6.226 tys. zł, tj. o 9 tys. zł

mniej ni ustalono w planie wydatków po zmianach.
W ustawie bud etowej zaplanowano zatrudnienie w dziale 40 w bud etach
wojewodów ogółem na 27.605 etatów kalkulacyjnych. Plan zatrudnienia po zmianach
dysponentów

wyniósł 27.579 etatów kalkulacyjnych, a wykonanie 20.424 etaty,

tj. o 25,9% mniej ni wynosił plan po zmianach i o 26% mniej ni ustalono w ustawie
bud etowej. Wynagrodzenie ogółem zaplanowano w ustawie bud etowej w kwocie
243.772 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 279.430 tys. zł i był o 35.658 tys. zł,
tj. o 14,6% wy szy ni ustalony w ustawie bud etowej. Wykonanie wydatków na
wynagrodzenia w dziale 40 wyniosło w 1997 r. 265.093 tys. zł, tj. o 8,8% wi cej ni
ustalono w ustawie bud etowej i o 5,1% mniej, ni wynosił plan po zmianach.
Zobowi zania wymagalne działu 40 w bud etach wojewodów wynosiły na
koniec grudnia 1997 r. 27 tys. zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 5 tys. zł.
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Dział 83 - Kultura i sztuka
Wydatki na kultur i sztuk - dz. 83 zostały zaplanowane w ustawie bud etowej
dla bud etów wojewodów w wysoko ci 546.712 tys. zł i zostały wykonane w kwocie
641.038 tys. zł, tj. w 117,2% w stosunku do ustawy i w 99,9% planu po zmianach.
Przy kontroli wykonania bud etu wojewodów w 1997 r. Najwy sza Izba Kontroli
badała równie wykonanie bud etu w wybranych placówkach kultury. Kontrol obj to
mi dzy

innymi

teatry,

filharmonie,

domy

kultury

i

biblioteki.

Wydatki

kontrolowanych placówek kultury pokrywane były z dotacji wojewodów w 1996r od
wysoko ci 65% (województwo warszawskie) do 97% (województwo radomskie), a w
1997 r. od 54% do 98%. Uwagi NIK dotyczyły mi dzy innymi niepełnego
wykorzystania mo liwo ci uzyskania dochodów z tytułu wynajmu pomieszcze
placówek kultury i nieegzekwowania nale no ci od najemców w sytuacji, gdy
zaledwie kilka procent wydatków było pokrywane z dochodów własnych.
W 1997 r. Najwy sza Izba Kontroli obj ła badaniami kontrolnymi 34 placówki
biblioteczne oraz odpowiednie placówki administracji rz dowej i jednostki samorz du
terytorialnego b d ce organizatorami tych instytucji kultury. Z ustale
wynika,

e działalno

kontroli

bibliotek była w ponad 90% finansowana z dotacji

przekazanych przez organizatorów, a rodki pozostaj ce w dyspozycji bibliotek były
zdecydowanie niewystarczaj ce w stosunku do potrzeb.
W sytuacji konieczno ci zaanga owania uzyskanych
wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

rodków przede

(od 50% do 80%

wydatków), najcz ciej brak było rodków finansowych na podstawowe zadania
statutowe.

redni wska nik zakupu nowo ci wydawniczych w województwach

obj tych kontrol był 3 - krotnie ni szy ni zalecany przez Ministerstwo Kultury i
Sztuki. Prawie 70% kontrolowanych bibliotek z braku rodków ograniczało swoj
działalno

do tradycyjnych i najprostszych form upowszechniania czytelnictwa.

Niewystarczaj ce wyposa enie w sprz t i urz dzenia techniczne miało miejsce w
około 70% kontrolowanych bibliotek.
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Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e kontrolowane biblioteki prowadziły
gospodark

finansow

zgodnie z przepisami, celowo i oszcz dnie, a okresowo

wyst puj ce zobowi zania wymagalne wynikały z braku rodków finansowych na
działalno

statutow .

Naruszenia dyscypliny bud etowej
W wyniku przeprowadzonych przez NIK kontroli bud etów wojewodów
w 1997 r. stwierdzono ł cznie 2.269 przypadków naruszenia dyscypliny bud etowej.
W 1.150 przypadkach naruszenie dotyczyło art. 57 ust. 1 pkt. 8 ustawy - Prawo
bud etowe (zaci gni cie w roku bud etowym zobowi za , które - przy uwzgl dnieniu
wymagalnych

terminów

płatno ci

i

zobowi za

wymagalnych

z

okresów

poprzedzaj cych rok bud etowy - przekraczaj plan finansowy jednostki wykonuj cej
bud et) z tej liczby najwi cej (98) wyst piło w województwie wrocławskim.
Naruszenia, o których mowa dotyczyły najcz ciej jednostek słu by zdrowia i
o wiaty. W 528 przypadkach stwierdzono naruszenie okre lone w art. 57 ust. 1 pkt 2
(przekroczenie wydatków bud etowych przewidzianych w planie finansowym
jednostki wykonuj cej bud et) z czego najwi cej

w województwie lubelskim

(77 przypadków).
Naruszenie dyscypliny bud etowej przy udzielaniu zamówie

publicznych

(art. 57 ust. 1 pkt 14) wyst piło w skontrolowanych jednostkach w 30 województwach
(92 przypadki).
Program kontroli wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. przewidywał m.in.
dokonanie oceny działalno ci komisji orzekaj cych w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud etowej powołanej przy wojewodach. Ustalenia kontroli wskazuj na
niewła ciw prac komisji orzekaj cych, bowiem w wielu województwach komisje
działały z naruszeniem przepisów rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia
1996 r. w sprawie zasad post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej103. Liczne były przypadki naruszania przepisu § 16 ust. 1 rozporz dzenia,
który nakazuje przewodnicz cemu organu orzekaj cego pierwszej instancji wszcz cie
103

Dz.U. Nr 57, poz. 258.

288

post powania w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. Na przykład
w województwie słupskim na 16 zawiadomie

do komisji orzekaj cej, 12 spraw

rozpatrywano po upływie 7,5 miesi ca, a w 3 przypadkach po upływie 3,5 miesi ca.
W kilku przypadkach komisje orzekaj ce dopuszczały do przedawnie spraw.
Na przykład w województwie gda skim w 1997 r. komisja rozpatrzyła 11 spraw
z 24 zarejestrowanych w 1996 r., dopuszczaj c do przedawnienia pozostałych
13 spraw.
Prac

komisji orzekaj cych charakteryzowała równie

mała skuteczno

działania. W województwie łódzkim w 1997 r. spo ród 78 zawiadomie o naruszeniu
dyscypliny bud etowej rozpatrzono i wydano orzeczenia tylko w 4 sprawach
dotycz cych 7 zawiadomie . W województwie białostockim do komisji wpłyn ło
188 zawiadomie , z czego rozpatrzono 58 spraw, a w 10 innych wszcz to
post powanie. W województwie leszczy skim komisja rozstrzygn ła w 1997 r. tylko
jedn spraw ; pozostało do rozpatrzenia 14 spraw, w tym 6 skierowanych przez NIK
w wyniku kontroli bud etu pa stwa za 1996 r.
Nie zawsze równie komisje przestrzegały obowi zku zawiadomienia NIK
o rozstrzygni ciu sprawy skierowanej przez Najwy sz Izb Kontroli.
Wnioski skierowane przez Najwy sz Izb Kontroli do wojewodów dotyczyły
przede wszystkim:
– podj cia

zdecydowanych

bud etowych

poprzez

działa

zmierzaj cych

wykorzystanie

do

obni enia

przewidywanych

prawem

zaległo ci
procedur

post powania z dłu nikami,
– skutecznego przeciwdziałania powstawaniu zobowi za

nie maj cych pokrycia

w planach finansowych, zwłaszcza w jednostkach ochrony zdrowia oraz o wiaty
i wychowania, poprzez wykorzystanie dost pnych instrumentów dyscyplinowania
kierowników podległych jednostek bud etowych,
– wykorzystywania rodków pochodz cych z rezerw bud etowych wył cznie na
finansowanie zada okre lonych w decyzjach o ich przyznaniu,
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– przestrzegania obowi zuj cych zasad udzielania i rozliczania dotacji bud etowych,
a

w

szczególno ci

bezwzgl dnego

egzekwowania

zwrotu

rodków

niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - w stosunku
do podmiotów pobieraj cych dotacje w nadmiernej wysoko ci stosowania
odpowiedzialno ci przewidzianej w ustawie karno-skarbowej,
– bezwzgl dnego stosowania procedur post powania przy udzielaniu zamówie
publicznych oraz ograniczenia stosowania trybu zamówie z wolnej r ki, wył cznie
do przypadków okre lonych art. 71 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych,
– przestrzegania zasady dokonywania wydatków bud etowych w granicach kwot
okre lonych w planach finansowych jednostek, uwzgl dniaj cych prawidłowo
dokonane przeniesienia, a w szczególno ci nie zwi kszania wydatków na
wynagrodzenia maj ce charakter dyrektywny,
– w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny bud etowej, bezzwłocznego
kierowania zawiadomie do rzeczników dyscypliny bud etowej oraz wszczynania
i prowadzenia przez komisje orzekaj ce post powania zgodnie z obowi zuj cym
trybem i terminami.
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IV. PA STWOWA GOSPODARKA POZABUD ETOWA
W art. 12 ustawy bud etowej na rok 1997 okre lono nast puj ce dochody,
wydatki i rozliczenia z bud etem pa stwa pa stwowych jednostek gospodarki
pozabud etowej:
- dochody własne
4.495.958 tys. zł,
- dotacje z bud etu (bez dotacji na inwestycje),
w uj ciu kasowym
37.954 tys. zł,
- wydatki, bez wpłat do bud etu
4.428.157 tys. zł,
- wpłaty do bud etu, w uj ciu kasowym
56.348 tys. zł.
Ponadto w art. 31 i 32 ustalono dla jednostek gospodarki pozabud etowej:
- limity wynagrodze bazowych oraz kalkulacyjne liczby etatów,
- rodki i limity na podwy ki wynagrodze ,
- rezerw do dyspozycji Rady Ministrów na uzupełnienie wzrostu wynagrodze .
Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo bud etowe
pa stwowa gospodarka pozabud etowa prowadzona była w formie zakładów
bud etowych, gospodarstw pomocniczych i rodków specjalnych.
Zbiorcze dane dotycz ce wyników finansowych jednostek gospodarki
pozabud etowej prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Wykonanie
w 1996r.

bud et po
zmianach
4

wykonanie

2

wg ustawy
bud etowej
3

5

Wykonanie w
1996r.
w cenach
1997r. *
6

5.214.784

4.533.912

98.025
4.723.744

37.954
4.428.157

5.511.843
36.037

5.692.437
36.027

5.498.353

87.382

56.348

62.487

Wyszczególnienie
1
Ogółem gospodarka
pozabud etowa
1. Dochody
w tym
dotacja z bud etu
2. Wydatki (bez wpłat do
bud etu)
3. Wpłaty do bud etu

1
I. Zakłady bud etowe
1. Dochody
w tym
dotacja z bud etu
2. Wydatki (bez wpłat do
bud etu)
3. Wpłaty do bud etu
II. Gospodarstwa
pomocnicze
1. Dochody
w tym:
dotacja z bud etu
2. Wydatki
3. Wpłaty z zysku do
bud etu
III. rodki specjalne
1. Dochody
w tym:
dotacja z bud etu
2. Wydatki (bez wpłat do
bud et)
3. Wpłaty do bud etu

2

1997r.

3

4

%
5:2

5:3

5:4

5:6

7

8

9

10

5.991.787
112.631

109,2
36,8

125,6
94,9

103,3
100,0

95,0
32,0

5.473.087

5.427.582

115,9

123,6

99,5

100,8

97.747

100.402

111,9

173,5

156,4

97,4

7

8

9

5

6

10

720.039

716.315

784.108

825.468

827.325

114,6

115,2

105,3

99,8

23.082
645.230

27.199

25.217

25.217

26.521

109,2

92,7

100,0

95,1

684.755

741.041

765.156

741.369

118,6

111,7

103,3

103,2

17.660

17.660

18.197

22.470

93,1

103,0

103,0

81,0

1.961.944

1.281.983

1.439.871

1.483.120

2.254.274

75,6

115,7

103,0

74.943
1.682.643
14.425

10.755
1.246.025
4.846

10.820
1.403.667
10.985

10.810
1.402.876
13.106

86.110
1.933.357
16.574

14,4
83,4
90,9

100,5
112,6
270,4

100,0
99,9
119,3

65,8
12,6
72,6
79,1

2.532.801

2.535.614

3.287.864

3.383.849

2.910.188

133,6

133,5

102,9

116,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.395.871

2.497.377

3.353.645

3.305.055

2.752.856

137,9

132,3

98,6

120,1

19.556
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53.401

33.842

33.842

66.445

61.358

124,4

196,3

196,3

108,3

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. dochody zrealizowane przez jednostki gospodarki pozabud etowej
wyniosły 5.692.437 tys. zł i były wy sze od kwoty planowanej w bud ecie po
zmianach o 3,3% i o 9,2% od dochodów osi gni tych w 1996 r. w uj ciu nominalnym,
a w uj ciu realnym ni sze o 5,0%. Udział dotacji bud etowej w dochodach jednostek
gospodarki bud etowej w 1997 r. wynosił 0,6% (w 1996 r. - 1,9%).
Wydatki (bez wpłat do bud etu) w 1997 roku wyniosły 5.473.087 tys. zł
i stanowiły 99,5% kwoty planowanej w bud ecie po zmianach. Wydatki roku 1997
były o 15,9% wy sze w uj ciu nominalnym od wykonania 1996 r. oraz o 0,8%
w uj ciu realnym.
Wpłaty do bud etu w uj ciu kasowym wyniosły 97.747 tys. zł,
tj. o 10.365 tys. zł wi cej ni w 1996 r. Wpłaty te były o 56,4% wy sze od
planowanych w bud ecie po zmianach i o 11,9% wy sze od wykonanych w 1996 r.
w uj ciu nominalnym, a realnie o 2,6% ni sze od dokonanych w 1996 r.
Na podkre lenie zasługuje fakt, e ustalone w ustawie bud etowej na 1997 r.
dochody i wydatki gospodarki pozabud etowej były znacznie ni sze od
zrealizowanych dochodów i wydatków zarówno w 1996 r., jak i w 1997 r. Dotyczy to
zwłaszcza rodków specjalnych. Zdaniem NIK wymaga to zwrócenia wi kszej uwagi
na realno planowania tych dochodów i wydatków oraz dokonanie odpowiednich
zmian w przepisach104.

1.

Zakłady bud etowe

Pa stwowa gospodarka pozabud etowa w formie zakładów bud etowych
prowadzona była w 1997 r. w 68 cz ciach bud etu pa stwa, w tym w 49 bud etach
wojewodów.
Zakłady bud etowe osi gn ły dochody w kwocie 825.468 tys. zł, tj. o 5,3%
wy sze od planu po zmianach. Dochody te stanowiły 14,5% ogólnej kwoty dochodów
gospodarki pozabud etowej.
Osi gni te w 1997 r. dochody zakładów bud etowych były o 14,6% wy sze od
wykonania roku 1996 w uj ciu nominalnym oraz o 0,2% ni sze w uj ciu realnym.
Dotacje z bud etu w kwocie 25.217 tys. zł stanowiły 3,1% dochodów zakładów
bud etowych w 1997 r. (w 1996 r. - 3,2%). Dotacje te były wy sze o 9,2% od dotacji
zrealizowanych w 1996 r., a w wielko ciach porównywalnych ni sze o 4,9% ni
w 1996 r.
Wydatki (bez wpłat do bud etu) wyniosły 765.156 tys. zł, tj. 103,3% planu po
zmianach. Wydatki w 1997 r. były wy sze o 18,6% od wydatków zrealizowanych
w 1996r. w uj ciu nominalnym, a w wielko ciach porównywalnych o 3,2%.
Dokonano wpłat do bud etu (bez podatku dochodowego od osób prawnych)
w kwocie 18.197 tys. zł, tj. o 1.359 tys. zł mniej ni w 1996 r.
104

Np. zgodnie z § 7 pkt 1 rozporz dzenia Ministerstwa Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie rodków
specjalnych jednostek bud etowych (Dz.U. Nr 42, poz. 184 ze zm.) w planie finansowym rodków mog by
dokonywane zmiany w ci gu roku lub mog by realizowane wy sze od planowanych przychody i rozchody
bez zmiany planu, pod warunkiem e nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do bud etu ani zwi kszenia
dotacji z bud etu.
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Odprowadzony do bud etu podatek dochodowy wyniósł 19.148 tys. zł (w 1996 r. 17.651 tys. zł) i był wy szy o 8,5% ni w 1996 r.
Stan rodków obrotowych zakładów bud etowych zwi kszył si z 118.847 tys. zł na
pocz tek roku 1997 do 141.815 tys. zł na koniec roku, tj. o 19,3%.
Wysoki udział w strukturze dochodów i wydatków bud etowych zakładów
bud etowych miały zakłady funkcjonuj ce w nast puj cych cz ciach bud etu:
- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej. Dochody w kwocie
189.213 tys. zł (w tym dotacja z bud etu 400 tys. zł). Wydatki w kwocie
181.450 tys. zł (w tym wpłata do bud etu 213 tys. zł),
- Ministerstwie Obrony Narodowej. Dochody w kwocie 102.276 tys. zł (bez dotacji
z bud etu); wydatki w kwocie 92.231 tys. zł (bez wpłaty do bud etu),
- Urz dach wojewódzkich. Dochody - 290.246 tys. zł (w tym dotacje z bud etu
4.371 tys. zł), a poniesione wydatki 288.623 tys. zł (w tym wpłata do bud etu
241 tys. zł).
W 1997 r. z bud etu pa stwa wydatkowano rodki w kwocie 25.217 tys. zł na
dotacje bud etowe do zakładów bud etowych, w tym dla zakładów funkcjonuj cych
w:
- Urz dzie Kultury Fizycznej i Turystyki
12.772 tys. zł,
- Polskiej Agencji Prasowej
7.343 tys. zł,
- Urz dów wojewódzkich razem
4.371 tys. zł.
Na ł czn kwot 18.197 tys. zł dokonanych w 1997 r. wpłat do bud etu - 90,1%
(16.400 tys. zł) stanowiły wpłaty zakładów bud etowych w Ministerstwie Ł czno ci.
W 1997 r. - dysponenci dwóch cz ci bud etowych nie zrealizowali zało onej
w ustawie bud etowej wpłaty do bud etu (w uj ciu kasowym), a mianowicie:
- Polskie Centrum Bada i Certyfikacji - dokonało wpłaty do bud etu w kwocie
716 tys. zł, przy planowanej w ustawie bud etowej 1.000 tys. zł
- Wojewoda Warszawski - zrealizował w 1997 r. wpłat do bud etu w kwocie
92 tys. zł, przy planowanej 110 tys. zł.

2.

Gospodarstwa pomocnicze

Działalno gospodarcz w formie gospodarstwa pomocniczego prowadzono
w 1997 r. w 73 cz ciach bud etu pa stwa, w tym w 49 bud etach wojewodów.
W 1997r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały dochody w kwocie
1.483.120 tys. zł, tj. o 3,0% powy ej planu po zmianach. Osi gni te w 1997 r.
dochody stanowiły 75,6% dochodów wykonanych w 1996r. w uj ciu nominalnym
oraz 65,8% w wielko ciach porównywalnych.
W dochodach tych dotacje z bud etu w kwocie 10.810 tys. zł, stanowiły 0,7%
ogólnej kwoty dochodów.
Zrealizowano wydatki w kwocie 1.402.876 tys. zł, tj. 99,9% planowanej kwoty
w bud ecie po zmianach i 83,4% wykonania wydatków w roku 1996.
W wielko ciach porównywalnych wydatki roku 1997 gospodarstw
pomocniczych były ni sze o 27,4%.
Wpłaty z zysku do bud etu pa stwa w 1997 r. wyniosły 13.106 tys. zł
(w 1996 r. - 14.425 tys. zł) i były o 19,3% wy sze od kwoty planowanej.
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Wpłaty z zysku do bud etu zrealizowane w 1997 r. stanowiły 90,9% wpłat
dokonanych w 1996 r. w uj ciu nominalnym oraz 79,1% w wielko ciach
porównywalnych.
Stan rodków obrotowych w 1997 r. zwi kszył si z kwoty 224.102 tys. zł na pocz tek
roku do kwoty 232.274 tys. zł na koniec roku.
W strukturze dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wysoki udział
przypadał na gospodarstwa funkcjonuj ce w:
- Ministerstwie Obrony Narodowej (dochody - 327.210 tys. zł, wydatki
324.487 tys. zł - bez dotacji z bud etu pa stwa),
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dochody - 152.736 tys. zł, wydatki 114.126 tys. zł - bez dotacji z bud etu pa stwa. Wpłata z zysku do bud etu
wyniosła 6.891 tys. zł),
- Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej (dochody - 104.627 tys. zł,
wydatki 102.677 tys. zł bez udziału dotacji z bud etu pa stwa. Wpłata z zysku do
bud etu wyniosła 515 tys. zł)
- urz dach wojewódzkich (dochody ogółem w kwocie 527.226 tys. zł przy udziale
dotacji z bud etu pa stwa w kwocie 6.983 tys. zł. Wydatki ogółem 511.758 tys. zł. Wpłata z zysku do bud etu wyniosła 2.083 tys. zł).
Planowane na rok 1997 dotacje z bud etu do pa stwowych gospodarstw
pomocniczych w kwocie 10.755 tys. zł zostały zwi kszone do kwoty 10.820 tys. zł
i zrealizowane w kwocie 10.810 tys. zł.
W zrealizowanych wydatkach bud etu pa stwa na dotacje do gospodarstw
pomocniczych najwi cej rodków przypadało dla:
- Ministerstwa Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le nictwa
2.875 tys. zł,
- Ministerstwa Sprawiedliwo ci
705 tys. zł,
- urz dów wojewódzkich
6.983 tys. zł.
W 1997 r. dysponenci ni ej podanych cz ci bud etu pa stwa nie zrealizowali
zaplanowanych w ustawie bud etowej na rok 1997 wpłat z zysku, tj.:
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - planowana wpłata z zysku 25 tys. zł,
zrealizowana 21 tys. zł;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej - na planowan wpłat z zysku 5 tys. zł,
zrealizowano 1 tys. zł;
- Komenda Główna Policji - planowano wpłat 177 tys. zł, dokonano wpłaty
w kwocie 81 tys. zł;
- Wojewoda Koni ski - na planowan wpłat w kwocie 10 tys. zł, zrealizowano
3 tys. zł;
- Wojewoda Leszczy ski - na planowan wpłat 5 tys. zł, wpłacono do bud etu
2 tys. zł;
- Wojewoda Przemyski - planowana wpłata - 8 tys. zł, dokonano wpłaty 7 tys. zł;
- Wojewoda Wrocławski - z zaplanowanej wpłaty z zysku w wysoko ci 516 tys. zł,
zrealizowano kwot 304 tys. zł.

3.

rodki specjalne
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W 1997 r. w 78 cz ciach bud etu pa stwa, w tym w 49 bud etach wojewodów
prowadzono działalno w formie rodków specjalnych.
Dochody rodków specjalnych wyniosły 3.383.849 tys. zł i były wy sze o 2,9%
od przyj tego planu po zmianach i o 33,6% wy sze od zrealizowanych w 1996 r.
W wielko ciach porównywalnych, dochody w 1997 r. były wy sze o 16,3% od
dochodów zrealizowanych w 1996r.
W 1997 r. rodki specjalne nie były dotowane z bud etu pa stwa.
Zrealizowano wydatki (bez wpłat do bud etu) w kwocie 3.305.055 tys. zł.
Wydatki te stanowiły 98,6% planu po zmianach i były o 37,9% wy sze od wydatków
w 1996 r. w uj ciu nominalnym i o 20,1% wy sze w uj ciu realnym.
Dokonano wpłat do bud etu w kwocie 66.445 tys. zł, tj. o 96,3% wi cej ni
przewidywano w planie po zmianach oraz o 24,4% wi cej ni wpłaty dokonane
w 1996 r. (53.401 tys. zł). W wielko ciach porównywalnych wpłaty do bud etu
zrealizowane w 1997 r. były wy sze o 8,3% od dokonanych w 1996 r.
Stan rodków obrotowych z kwoty 499.082 tys. zł na pocz tek roku wzrósł do
kwoty 511.431 tys. zł na koniec roku, tj. o 12.349 tys. zł.
Dysponenci wymienionych cz ci bud etowych nie zrealizowali
zaplanowanych w ustawie bud etowej na rok 1997 wpłat do bud etu w uj ciu
kasowym, tj.:
- Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji (zaplanowana wpłata do
bud etu w wysoko ci 238 tys. zł, została zrealizowana w kwocie 37 tys. zł,
tj. w 15,5%);
- Wojewoda Lubelski (zaplanowan wpłat w wysoko ci 300 tys. zł, zrealizowano
w wysoko ci 207 tys. zł, tj. w 69%).
- Wojewoda Łódzki (zaplanowan wpłat w wysoko ci 222 tys. zł, zrealizował
w kwocie 156 tys. zł, tj. 70,2%).
Najwi kszy udział w strukturze dochodów i wydatków rodków specjalnych miały:
- Ministerstwo Finansów (dochody - 917.343 tys. zł, wydatki - 874.898 tys. zł, w tym
wpłata do bud etu 49.262 tys. zł).
- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (dochody - 289.452 tys. zł, wydatki
- 339.863 tys. zł, wpłaty do bud etu w 1997r. nie były dokonywane),
- Urz d Kultury Fizycznej i Turystyki (dochody - 291.917 tys. zł, wydatki
330.140 tys. zł, w 1997r. nie wyst piły wpłaty do bud etu pa stwa),
- Główny Urz d Ceł (dochody - 289.437 tys. zł, wydatki - 301.707 tys. zł, w tym
wpłata do bud etu 1.825 tys. zł),
- Urz dy wojewódzkie (dochody - 874.919 tys. zł, wydatki - -861.322 tys. zł, w tym
wpłata do bud etu 6.860 tys. zł).
W ogólnej kwocie 66.445 tys. zł zrealizowanych w 1997r. wpłat do bud etu ze
rodków specjalnych najwy sz kwot - 49.262 tys. zł, tj. 74,1% ogólnej kwoty wpłat
uzyskano ze rodka specjalnego „fundusz prowizyjny” Ministerstwa Finansów.
Najwy sza Izba Kontroli w ramach kontroli wykonania bud etu pa stwa
przeprowadziła w I kwartale 1998 r. kontrol wybranych jednostek gospodarki
pozabud etowej.
Stwierdzone nieprawidłowo ci z kontroli gospodarki pozabud etowej dotyczyły
m.in.:
- niespełniania warunku samofinansowania, okre lonego w prawie bud etowym,
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- trybu i zasad tworzenia i funkcjonowania gospodarstw pomocniczych i rodków
specjalnych,
- rozlicze z bud etem,
- niewła ciwego wydatkowania rodków z punktu widzenia celowo ci,
gospodarno ci i legalno ci,
- nieterminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o rachunkowo ci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
Niektóre jednostki gospodarki pozabud etowej nie spełniały warunku
samofinansowania, okre lonego w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo bud etowe,
a mianowicie:
- w Polskiej Akademii Nauk, w siedmiu spo ród osiemnastu jednostek prowadz cych
w 1997 r. działalno w formie gospodarki pozabud etowej, koszty tej działalno ci
były wy sze od uzyskanych przychodów.
- w Krajowym Zarz dzie Parków Narodowych. Gospodarstwa pomocnicze 3 parków
narodowych zako czyły działalno w 1997 r. z wynikiem ujemnym.
Z naruszeniem prawa funkcjonowały jednostki gospodarki pozabud etowej w:
- Głównym Urz dzie Statystycznym. Gospodarstwo pomocnicze nie posiadało
własnego maj tku, nie prowadziło działalno ci gospodarczej ( adnej sprzeda y), nie
osi gało adnych dochodów, nie było jednostk samofinansuj c si .
Centrala Głównego Urz du Statystycznego przekazywała na konto gospodarstwa
rodki pieni ne przeznaczone jedynie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- Urz dzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja o utworzeniu rodków
specjalnych podj ta była z naruszeniem § 2 rozporz dzenia Ministra Finansów
z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek bud etowych105,
które to rozporz dzenie nie daje podstaw do utworzenia rodka specjalnego
z wpływów z najmu pomieszcze b d cych własno ci Skarbu Pa stwa. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo bud etowe106 dochody ze sprzeda y, najmu
i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa s dochodami bud etu
pa stwa.
- Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji. Dyrektor Biura
Administracyjno-Gospodarczego bez upowa nienia powołał gospodarstwo
pomocnicze pn. Zakład Obsługi MSWiA oraz utworzył 5 rodków specjalnych.
Zakład Obsługi nie jest jednostk samofinansuj c i nie osi ga dochodów ze swojej
działalno ci, a zatem nie spełnia wymogów okre lonych w art. 16 ustawy - Prawo
bud etowe. Jedynymi przychodami Zakładu s rodki pieni ne przekazywane
przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze MSWiA na sfinansowanie kosztów jego
funkcjonowania, głównie wynagrodze osobowych i pochodnych od wynagrodze .
Wystawiane rachunki za wiadczone usługi przez Zakład Obsługi dla Biura
Administracyjno-Gospodarczego MSWiA, opiewały na kwoty nale nych
pracownikom wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz kosztów podró y
słu bowych.
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Dz.U. Nr 42, poz. 184 ze zm.
Dz.U. Nr 4, poz. 18 ze zm.
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Stwierdzono ponadto, e wydatki bud etowe BAG MSWiA na rzecz
Gospodarstwa Pomocniczego - stanowi ce faktycznie refundacj kosztów jego
działalno ci były finansowane w 1997 r. ze rodków działu 93 - Bezpiecze stwo
publiczne. Działanie to powodowało niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie
rodków bud etowych, a tak e stanowiło naruszenie przepisów rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów
i wydatków bud etowych oraz innych przychodów i rozchodów107;
- Głównym Urz dzie Nadzoru Budowlanego. Decyzja w sprawie powołania rodka
specjalnego nie spełniała wymogów okre lonych w § 3 ust. 4 rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek
bud etowych108 bowiem nie okre lała rodzaju i ródła przychodów oraz rodzajów
i przeznaczenia rozchodów oraz wyposa enia w rodki obrotowe.
- Kancelarii Prezydenta RP. Nie wyodr bniono składników maj tkowych
przydzielonych gospodarstwu pomocniczemu, czym nie dopełniono obowi zku
wynikaj cego z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe.
Nieprawidłowo ci w rozliczeniach z bud etem wyst piły w jednostkach:
- Ministerstwia Gospodarki. Nie odprowadzano do bud etu pa stwa dochodów
uzyskiwanych z najmu pomieszcze . Wobec braku w gospodarstwie pomocniczym
wyodr bnionej ewidencji kosztów ponoszonych w zwi zku z uzyskiwaniem
przychodów z najmu, gospodarstwo nie ustalało osi gni tego dochodu. Przychody
z tytułu najmu od 12 najemców wyniosły w 1997 roku 1.440,5 tys. zł,
- Pa stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Za I kwartał 1997 r. wyst piła
niedopłata do bud etu w kwocie 2.433 tys. zł z tytułu nadwy ki rodków
obrotowych,
- Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Brak było zaliczkowej wpłaty nadwy ki
rodków obrotowych w wysoko ci wynikaj cej z planu,
- Kampinoskiego Parku Narodowego. Dochody bud etowe przekazywano na
rachunek urz du skarbowego z opó nieniem 17-29 dni w stosunku do terminu
wyznaczonego przepisami rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania bud etu pa stwa109,
- Głównego Urz du Statystycznego. Gospodarstwo pomocnicze nie wpłaciło do
bud etu 50% osi gni tego w 1997 r. zysku, wykazanego w sprawozdaniu wzór
Rb-31. Zysk w pełnej wysoko ci w kwocie 2.404,43 zł (z tytułu odsetek
bankowych) został przeznaczony na zwi kszenie rodków obrotowych tego
gospodarstwa.
Z punktu widzenia celowo ci, gospodarno ci i legalno ci zastrze enia NIK
budziły wydatki poniesione przez niektóre jednostki gospodarki pozabud etowej, tj.:
- Ministerstwa Gospodarki w ł cznej kwocie 16,3 tys. zł. W szczególno ci dotyczyło
to:
a) zatrudnienia za kwot 6,8 tys. zł firmy „NOVA” wykonuj cej nadzór
inwestycyjny w sytuacji gdy Biuro Administracyjno-Bud etowe Ministerstwa
Gospodarki, zatrudniaj ce inspektorów nadzoru, zobowi zane jest do nadzoru
107
108
109

Dz.U. Nr 39, poz. 169 ze zm.).
Dz.U. Nr 42, poz. 184 ze zm.
Dz.U. Nr 76, poz. 333 ze zm.
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nad realizacj zada rzeczowych gospodarstwa (§ 31 ust. 2 pkt 10 Regulaminu
Organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 maja 1997 r.),
b) dokonania za kwot 1,9 tys. zł zakupów dla O rodka Wczasowego RucianeNida, pomimo, i jest odr bn jednostk pozabud etow .
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ł cznej kwocie 289 tys. zł. W szczególno ci
dotyczyło to:
a) wypłacenia nagród dla osób nie b d cych pracownikami gospodarstwa w ł cznej
kwocie 19 tys. zł,
b) zawy enia dodatkowego wynagrodzenia ryczałtowego spółki prowadz cej
remont o 160 tys. zł,
c) umowy wybudowania stacji radionawigacyjnej o warto ci 110 tys. zł, podczas
gdy faktycznie wyremontowano ju istniej c .
Nieterminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne110
stwierdzono w jednostkach:
- Kancelarii Prezydenta RP. W okresie od stycznia 1997 r. do sierpnia 1997 r. rodki
na wynagrodzenia pobierane były przez gospodarstwo pomocnicze z rachunku
bankowego bez jednoczesnej wpłaty składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze
Społecznych.
- Kampinoskiego Parku Narodowego. Składki na ubezpieczenia pracowników
gospodarstwa pomocniczego w ci gu pierwszych pi ciu miesi cy 1997 r. były
wpłacane na konto ZUS z opó nieniem wynosz cym 17-20 dni.
Przypadki naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r.
o rachunkowo ci111 stwierdzono w jednostkach:
- Ministerstwa Gospodarki. Naruszono postanowienia art. 20 ust. 1 ustawy
o rachunkowo ci ze wzgl du na nie uj cie w ewidencji składników maj tkowych
przekazanych protokolarnie temu gospodarstwu. Warto tych składników
stanowi cych maj tek byłego Zakładu Obsługi Centralnego Urz du Planowania
wyniosła 221,6 tys. zł. W ewidencji ksi gowej nie uj to równie 5 samochodów
gara owanych na terenie posesji pozostaj cych w zarz dzie Ministerstwa
Gospodarki.
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gospodarstwo pomocnicze nie posiadało
wykazu stosowanych ksi g rachunkowych oraz wykazu zbiorów stanowi cych
ksi gi rachunkowe przy prowadzeniu ewidencji komputerowej w jednostkach
organizacyjnych, co stanowiło naruszenie postanowie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy
o rachunkowo ci. Ponadto system komputerowy finansowo-ksi gowy u ytkowany
przez gospodarstwo nie obejmował trzech bloków funkcyjnych. W jednostkach
organizacyjnych gospodarstwa stosowano ró ne systemy przetwarzania danych
przy u yciu komputera, bez odpowiedniej dokumentacji. Stanowiło to naruszenie
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c ustawy o rachunkowo ci. W Gospodarstwie
110
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Art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud etowe stanowi, e pobranie z rachunku
bankowego rodków na wynagrodzenia w jednostce bud etowej lub w jednostce gospodarki pozabud etowej
bez jednoczesnego opłacenia nale nych składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych i Funduszu
Pracy jest naruszeniem dyscypliny bud etowej.
Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.
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obowi zywał plan kont nie zawieraj cy przyj tych zasad ksi gowania na kontach
operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, jak równie zasad
prowadzenia kont ksi g pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powi zania z
kontami ksi gi głównej, co stanowiło naruszenie postanowie art. 10 ust. 1 ustawy
o rachunkowo ci. Ustalenia kontroli wskazywały równie na nieprawidłowo ci
w ewidencji ksi gowej inwestycyjnej, polegaj ce na nierzetelnej aktualizacji
zakładowego planu kont. Nie zostały w nim m.in. uj te konta ewidencji ksi gowej
inwestycji bud etowych oraz inwestycji własnych gospodarstwa, co w wietle art.
10 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci jest niedopełnieniem obowi zku przez
kierownika jednostki.
Inne nieprawidłowo ci wyst puj ce w jednostkach gospodarki pozabud etowej
dotyczyły:
- Urz du Zamówie Publicznych. Dla rodków specjalnych nie zostały opracowane
na 1997 r. roczne plany finansowe oraz nie ustalono normatywnych stanów
rodków obrotowych na koniec roku - co jest wymagane rozporz dzeniem Ministra
Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek
bud etowych112,
- Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Sprawozdanie Rb-30 sporz dzono w dniu
27.02.1998 r., tj. z 3 dniowym opó nieniem w stosunku do terminu okre lonego
przez Ministerstwo Finansów w pi mie z dnia 7.01.1998 r.,
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sprawozdanie Rb-31 o rodkach gospodarstw
pomocniczych sporz dzono w dniu 5 marca 1998 r., tj. z naruszeniem terminu
(16 lutego) ustalonego zarz dzeniem Nr 66 Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia
1993 r. zmieniaj cym zarz dzenie w sprawie zasad i terminów sprawozdawczo ci
bud etowej113.
Przypadki naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, jak równie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ochronie tajemnicy pa stwowej i słu bowej114 stwierdzono w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Ponadto stwierdzono, e gospodarstwo pomocnicze w Kancelarii
odst piło od naliczania przewidzianych w umowie odsetek za zwłok w zapłacie za
korzystanie z usług hotelowych w ł cznej kwocie 71 tys. zł oraz nie wyegzekwowało
nale no ci z tytułu sprzeda y usług w kwocie 70 tys. dolarów.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w wi kszo ci kontrolowanych zakładach
bud etowych funkcjonuj cych na terenie województw dotyczyły:
- nieprzestrzegania zasad gospodarki finansowej, okre lonych w rozporz dzeniu
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów bud etowych,
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o rachunkowo ci.
Nieprzestrzeganie zasad gospodarki finansowej polegało w szczególno ci na:
- nieodprowadzaniu nadwy ek rodków obrotowych na koniec roku do bud etu
pa stwa, co stanowiło naruszenie przepisów § 7 ust. 4 ww. rozporz dzenia Ministra
Finansów. Dyspozycji tej nie wykonały 4 zakłady bud etowe, działaj ce na terenie
112
113
114

Dz.U. z 1991 r. Nr 42, poz. 184 ze zm.
Dz.U. Min. Finansów Nr 15, poz. 69.
Dz.U. Nr 40, poz. 271 ze zm.
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województw: katowickiego, kro nie skiego, łódzkiego i tarnobrzeskiego, na ł czn
kwot 37,6 tys. zł,
- nieustalaniu przez kierowników zakładów bud etowych normatywów zapasów
materiałowych, co naruszało zasady opracowania planów finansowych okre lone
w przepisach § 6 ust. 3 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.
w sprawie zakładów bud etowych. Nieprawidłowo ci te stwierdzono
w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie oraz
w Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urz dze Wodnych i Melioracyjnych
w Gorzowie Wielkopolskim,
- nieterminowym opłacaniu nale nych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tego typu nieprawidłowo ci
stwierdzono w 11 zakładach bud etowych działaj cych przy Urz dach
Wojewódzkich, tj. 42% ogółu kontrolowanych,
- nie podejmowaniu skutecznych działa w celu wyegzekwowania nale no ci,
co powodowało pogorszenie wyników finansowych zakładów bud etowych. Brak
skutecznej windykacji w stosunku do nierzetelnych płatników stwierdzono w 6
zakładach bud etowych funkcjonuj cych przy Urz dach Wojewódzkich.
W wi kszo ci działania te nie powodowały konsekwencji finansowych w postaci
naliczania i egzekwowania odsetek za zwłok .
W 4 zakładach bud etowych negatywnie oceniono te system planowania
finansowego ze wzgl du na znaczne rozbie no ci pomi dzy planowanymi
a zrealizowanymi wielko ciami przychodów i rozchodów. Przykładowo
w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie realizacja dochodów
w § 42 (wpływy z usług) o 211,7% przewy szała wielko ci planowane, natomiast
wydatki zrealizowane w § 37 (usługi niematerialne) były prawie 40 krotnie wy sze od
planowanych, a w § 62 (podatek od towarów i usług) stanowiły 683,6% wielko ci
zaplanowanej. W pozostałych paragrafach wydatki zostały przekroczone w stosunku
do pierwotnie planowanych od 3% do 139%.
Stwierdzono te przypadki podejmowania działa niezgodnych z przedmiotem
okre lonym w decyzji o utworzeniu zakładu bud etowego przez dysponenta cz ci
bud etowej - np. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Pile.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli wydatków dotyczyły przede
wszystkim naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zwłaszcza
w zakresie wyboru niewła ciwego trybu udzielania zamówienia i niewła ciwego
dokumentowania podstawowych czynno ci zwi zanych z post powaniem
o zamówienie publiczne. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
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przy dokonywaniu zakupów, miało miejsce w 11 zakładach bud etowych
utworzonych przy Urz dach Wojewódzkich. W skrajnym przypadku - w
Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urz dze Wodnych i Melioracyjnych w
Gorzowie Wielkopolskim - przy dokonywaniu zakupów zestawów komputerowych za
kwot 27,1 tys. zł, nie zastosowano zasad i trybu okre lonych ustaw o zamówieniach
publicznych.
Ponadto nie zawsze dokonywano zakupów zgodnie z planowym
przeznaczeniem, w sposób celowy i oszcz dny. Stwierdzono, i w Wojewódzkich
Biurach Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach i Ostroł ce zakres dokonanych
zakupów nie pokrywał si z planem zatwierdzonym przez Wojewod . Dotyczyło to
zakupu samochodów osobowych nie uj tych w planie wydatków na 1997 r. i nie
uzgodnionych z Wojewod .
W Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie skala
wydatków poniesionych w grudniu 1997 r. w § 31 - materiały i wyposa enie
(30,8% wydatków całorocznych) oraz w § 36 - usługi materialne (20,4% wydatków
całorocznych) wskazywała na naruszenie zasady racjonalnego gospodarowania.
Zasadno

takiej oceny potwierdzał fakt zakupu w grudniu 1997 r. materiałów do

remontu budynku biura, planowanego na miesi ce letnie 1998 r.
Nieprawidłowo ci dotycz ce rzetelno ci sporz dzania sprawozdawczo ci
bud etowej stwierdzono w 9 zakładach bud etowych, tj. 34% kontrolowanych.
Polegały one m.in. na niezgodno ci danych wykazywanych w sprawozdaniach
bud etowych z ewidencj ksi gow oraz zniekształcaniu wyniku finansowego poprzez
nieprawidłowy sposób ksi gowania otrzymanych dotacji na działalno

podstawow .

Przykładowo w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie
nieprawidłowe zaksi gowanie dotacji spowodowało zawy enie straty o kwot
1.319 tys. zł. W sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac
geodezyjno-urz dzeniowych za 1997 r. wykazano kwot dotacji zawy on
o 33,4 tys. zł. Podobne nieprawidłowo ci stwierdzono w Wojewódzkim Biurze
Geodezji i Terenów Rolnych w Pile z siedzib w Chodzie y.
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V.

PA STWOWE FUNDUSZE CELOWE

Ustawa - Prawo bud etowe stanowi, e zadanie pa stwowe mo e by

wyodr bnione z bud etu pa stwa i finansowane w ramach pa stwowego funduszu
celowego, utworzonego na podstawie ustawy, a plany finansowe pa stwowych
funduszy celowych stanowi cz ci ustawy bud etowej.
Ustawa bud etowa na rok 1997 w wielu przepisach i pozycjach klasyfikacji
bud etowej mówi o ró nych funduszach.
W zał czniku nr 5 do ustawy, zatytułowanym „Plany finansowe pa stwowych
funduszy celowych na 1997 r.” uj to 15 planów finansowych 13 pa stwowych
funduszy celowych:
1) Funduszu Ubezpiecze Społecznych, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa
w wysoko ci 5.838.420 tys. zł, uj t w cz ci 58 - Zakład Ubezpiecze
Społecznych,
2) Funduszu Alimentacyjnego, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa w wysoko ci
487.000 tys. zł, uj t w cz ci 58 - Zakład Ubezpiecze Społecznych,
3) Funduszu Emerytalno-Rentowego, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa
w wysoko ci 8.634.130 tys. zł, uj t w cz ci 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
4) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa
w wysoko ci 18.786 tys. zł, uj t w cz ci 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
5) Funduszu Administracyjnego,
6) Funduszu Pracy, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa w wysoko ci
4.808.318 tys. zł, uj t w cz ci 46 - Krajowy Urz d Pracy,
7) Pa stwowego Funduszu Kombatantów, z ustalon dotacj z bud etu pa stwa
w wysoko ci 115.000 tys. zł, uj t w cz ci 42 - Urz d do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych,
8) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
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9) Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz - jako odr bny plan
finansowy - terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych,
10) Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
oraz - jako odr bny plan finansowy - wojewódzkich funduszy gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
11) Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
13) Funduszu Promocji Twórczo ci.
W ustawie bud etowej na 1997 r. po raz pierwszy uj te zostały plany finansowe
trzech funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tj. Funduszu
Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu
Administracyjnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy bud etowej na rok 1997,
w rozdziale omawiaj cym pa stwowe fundusze celowe powtórzono komentarz z lat
poprzednich, e „nie s one - z formalnego punktu widzenia - pa stwowymi
funduszami celowymi, lecz działaj na bardzo zbli onych zasadach”.
Ustawa bud etowa na rok 1997, podobnie jak ustawy bud etowe z lat
poprzednich, przewiduje ponadto wydatki z bud etu pa stwa na rzecz ró nych
funduszy celowych, zarówno funduszy pozostaj cych w dyspozycji organów
pa stwowych jak i funduszy wyodr bnionych w poszczególnych podmiotach,
funduszy lokalnych oraz innych pozabud etowych funduszy, których rodki maj
okre lone przeznaczenie, zbie ne z zadaniami pa stwowymi.
W zał czniku nr 2 do ustawy bud etowej na 1997 r., zatytułowanym „Wydatki
bud etu pa stwa na rok 1997”, wymienia si równie :
1) dotacj dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, uj t
w cz ci 01 - Kancelaria Prezydenta RP, w wysoko ci 30.000 tys. zł,
2) dotacj dla Funduszu Ko cielnego, uj t w cz ci 31 - Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i Administracji, w wysoko ci 25.400 tys. zł na zadania Funduszu,
wynikaj ce z ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przej ciu przez pa stwo dóbr
martwej r ki, por czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych
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i utworzenia Funduszu Ko cielnego115. rodki dotacji przeznaczone zostały na
wiadczenia na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych z tytułu ubezpieczenia
społecznego duchownych, a tak e wspomaganie ko cielnej działalno ci
charytatywno-opieku czej i o wiatowo-wychowawczej oraz remonty i konserwacj
zabytkowych obiektów sakralnych,
3) dotacj dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, uj t w cz ci 18 - Urz d
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w wysoko ci 120.000 tys. zł,
4) dotacj dla Funduszu Hipotecznego, uj t w cz ci 18 - Urz d Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, w wysoko ci 25.000 tys. zł.
Realizacj dochodów pa stwowych funduszy celowych, których plany
finansowe były obj te ustaw bud etow na 1997 r. prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:

(w tys. zł)
Lp.

Nazwa funduszu

1

2

1 9 9 7 r.

Wykonanie
w 1996 r.

3

wg ustawy
bud etowej
4

bud et po
zmianach
5

wykonanie
6

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
7

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

Ogółem
z tego:

71.588.356

82.560.116

85.436.745

85.088.953

82.255.022

118,9

103,1

99,6

103,4

1.

Fundusz Ubezpiecze
Społecznych

52.291.244

61.333.650

63.898.120

63.698.755

60.082.639

121,8

103,9

99,7

106,0

2.

Fundusz Alimentacyjny

741.145

1.042.960

981.944

956.477

851.576

129,1

91,7

97,4

112,3

3.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

8.094.506

9.177.528

10.044.068

10.069.338

9.300.587

124,4

109,7

100,3

108,3

4.

Fundusz Prewencji i
Rehabilitacji

23.223

22.033

22.868

22.851

26.683

98,4

103,7

99,9

85,6

5.

Fundusz Administracyjny

290.499

326.535

332.335

333.489

333.783

114,8

102,1

100,3

99,9

6.

Fundusz Pracy

7.539.840

8.191.938

7.691.938

7.010.543

8.663.276

93,0

85,6

91,1

80,9

7.

Pa stwowy Fundusz
Kombatantów

100.835

115.500

115.500

116.729

115.859

115,8

101,1

101,1

100,8

8.

Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej

923.135

1.048.060

1.048.060

1.080.562

1.060.682

117,1

103,1

103,1

101,9
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9.

Centralny Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

9.791

6.609

6.609

18.600

11.250

190,0

281,4

281,4

165,3

10.

Terenowe Fundusze Ochrony
Gruntów Rolnych

60.850

39.315

39.315

79.522

69.917

130,7

202,3

202,3

113,7

11.

Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

9.389

10.413

10.413

12.698

10.788

135,2

121,9

121,9

117,7

Wojewódzkie Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

49.796

48.728

48.728

74.636

57.216

149,9

153,2

153,2

130,4

1.253.223

1.015.000

1.015.000

1.379.201

1.439.953

110,1

135,9

135,9

95,9

200.365

181.447

181.447

234.735

230.219

117,2

129,4

129,4

102,0

515

400

400

817

592

158,6

204,3

204,3

138,0

12.

13.

Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

14.

Fundusz Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych

15.

Fundusz Promocji Twórczo ci

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. dochody pa stwowych funduszy celowych, których plany finansowe
zawiera zał cznik nr 5 do ustawy bud etowej na 1997 r. wyniosły 85.088.953 tys. zł
i w stosunku do ustawy były wy sze o 3,1%, a w stosunku do planu po zmianach ni sze o 0,4%.
W porównaniu do 1996 r. dochody te były w uj ciu nominalnym wy sze o 18,9%,
a realnie wzrosły o 3,4%. W 1997 r. pa stwowe fundusze celowe, których plany
finansowe były obj te ustaw bud etow na 1997 r. przej ły poprzez dochody 19,2%
PKB (w 1996 r. - 19,7%).
Realizacj wydatków pa stwowych funduszy celowych, których plany
finansowe obj te były ustaw bud etow na 1997 r. prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Nazwa funduszu

1

2

3

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

Wykonanie

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

6

7

8

9

10

11

1 9 9 7 r.

Wykonanie
w 1996 r.
wg ustawy
bud etowej
4

bud et po
zmianach
5

Ogółem
z tego:

69.263.778

82.497.793

84.558.844

83.386.101

79.584.081

120,4

101,1

98,6

104,8

1.

Fundusz Ubezpiecze
Społecznych

51.217.631

62.279.050

63.937.050

63.834.951

58.849.058

124,6

102,5

99,8

108,5

2.

Fundusz Alimentacyjny

442.733

581.160

563.420

559.823

508.700

126,4

96,3

99,4

110,0

3.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

8.019.394

9.218.263

10.117.140

10.055.501

9.214.284

125,4

109,1

99,4

109,1

4.

Fundusz Prewencji i
Rehabilitacji

21.632

24.257

24.257

23.957

24.855

110,7

98,8

98,8

96,4

5.

Fundusz Administracyjny

277.743

333.275

355.189

350.784

319.127

126,3

105,3

98,8

109,9

6.

Fundusz Pracy

7.417.836

8.191.938

7.691.938

6.584.873

8.523.094

88,8

80,4

85,6

77,3

7.

Pa stwowy Fundusz
Kombatantów

82.173

111.175

111.175

89.254

94.417

108,6

80,3

80,3

94,5

8.

Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej

442.975

509.660

509.660

392.583

508.978

88,6

77,0

77,0

77,1

4

5

8

9

10

11

1

2

3

6

7
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9.

Centralny Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

8.240

6.245

6.245

18.582

9.468

225,5

297,6

297,6

196,3

10.

Terenowe Fundusze Ochrony
Gruntów Rolnych

49.815

43.190

43.190

78.752

57.237

158,1

182,3

182,3

137,6

11.

Centralny Fundusz
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym

5.190

14.090

14.090

14.005

5.963

269,8

99,4

99,4

234,9

12.

Wojewódzkie Fundusze
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym

44.581

51.001

51.001

60.296

51.224

135,3

118,2

118,2

117,7

13.

Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

1.228.501

1.079.700

1.079.700

1.310.032

1.411.548

106,6

121,3

121,3

92,8

14.

Fundusz Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych

5.183

54.389

54.389

12.174

5.955

234,9

22,4

22,4

204,4

15.

Fundusz Promocji Twórczo ci

151

400

400

534

173

353,6

133,5

133,5

308,7

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wydatki omawianych funduszy osi gn ły w 1997 r. kwot 83.386.101 tys. zł

i w porównaniu do 1996 r. były w uj ciu nominalnym wy sze o 20,4%, a realnie
wzrosły o 4,8%. Relacja wydatków do PKB wyniosła 19,2% (w 1996 r. - 19,1%).
W stosunku do ustawy bud etowej na 1997 r., zrealizowane w 1997 r. wydatki
funduszy były o 1,1% wy sze, a w stosunku do planu po zmianach - o 1,4% ni sze.
Stan rodków obrotowych funduszy celowych, których plany finansowe były
obj te ustaw bud etow , prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Nazwa funduszu

1

1.

2.

3.

4.

2

Wykonanie
w 1996 r.

3

1 9 9 7 r.
wg ustawy
bud etowej
4

bud et po
zmianach
5

Wykonanie
6

Wykonanie
w 1996 r.
w cenach
1997 r.

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

7

8

9

10

11

1)

10.988.934

125,5

111,7

104,5

109,3

a) razem stan funduszy
na pocz tek roku

9.563.911

10.746.231

11.490.195

b) razem stan funduszy
na koniec roku

11.898.922

10.823.041

12.429.146

13.708.511

13.671.861

115,2

126,7

110,3

100,3

a)

5.451.560

5.874.852

6.525.173

6.525.173

6.263.842

119,7

111,1

100,0

104,2

b)

6.525.173

4.929.452

6.486.243

6.388.977

7.497.424

97,9

129,6

98,5

85,2

a)

812.402

1.123.054

1.110.814

1.110.814

933.450

136,7

98,9

100,0

119,0

b)

1.110.814

1.584.854

1.529.338

1.507.468

1.276.325

135,7

95,1

98,6

118,1

a)

279.973

277.668

365.518

365.518

321.689

130,6

131,6

100,0

113,6

b)
Fundusz Prewencji i
Rehabilitacji

365.518

249.409

353.496

379.365

419.980

103,8

152,1

107,3

90,3

12.005.649

Fundusz Ubezpiecze
Społecznych

Fundusz
Alimentacyjny

Fundusz EmerytalnoRentowy
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5.

6.

7.

a)

13

24

1.604

1.604

15

12.338,5

6.683,3

100,0

10.693,3

b)

1.604

23

215

498

1.843

31,0

2.165,2

231,6

27,0

a)

22.823

19.126

35.579

35.579

26.224

155,9

186,0

100,0

135,7

b)

35.579

12.174

12.725

18.284

40.880

51,4

150,2

143,7

44,7

a)

188.065

199.065

199.065

310.069

216.087

164,9

155,8

155,8

143,5

b)

310.069

199.065

199.065

735.739

356.269

237,3

369,6

369,6

206,5

Fundusz
Administracyjny

Fundusz Pracy

Pa stwowy Fundusz
Kombatantów
a)

- 11.996

320

320

6.666

- 13.783

b)

6.666

4.645

4.645

34.141

7.659

1

2

8.

Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.083,1

2.083,1

512,2

x

735,0

735,0

445,8

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a)

1.698.468

2.165.482

2.165.482

2.285.3822)

1.951.540

134,6

105,5

105,5

117,1

b)

2.178.628

2.703.882

2.703.882

2.973.361

2.503.244

136,5

110,0

110,0

118,8

a)

3.535

3.106

3.106

5.086

4.062

143,9

163,7

163,7

125,2

b)

5.086

3.470

3.470

5.104

5.844

100,4

147,1

147,1

87,3

a)

30.780

19.718

19.718

41.788

35.366

135,8

211,9

211,9

118,2

b)

41.815

15.843

15.843

42.558

48.046

101,8

268,6

268,6

88,6

a)

3.650

4.764

4.764

7.849

4.194

215,0

164,8

164,8

187,1

b)

7.849

1.087

1.087

6.542

9.019

83,3

601,8

601,8

72,5

a)

19.492

6.576

6.576

24.707

22.396

126,8

375,7

375,7

110,3

b)

24.707

4.303

4.303

39.047

28.388

158,0

907,4

907,4

137,5

a)

662.231

516.831

516.831

686.953

760.903

103,7

132,9

132,9

90,3

b)

686.953

452.131

452.131

756.122

789.309

110,1

167,2

167,2

95,8

a)

402.860

535.444

535.444

598.042

462.886

148,4

111,7

111,7

129,2

b)

598.042

662.502

662.502

820.603

687.150

137,2

123,9

123,9

119,4

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Terenowe Fundusze
Ochrony Gruntów
Rolnych

Centralny Fundusz
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym

Wojewódzkie Fundusze
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym

Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Fundusz Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych
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15.

1)

Fundusz Promocji
Twórczo ci
a)

55

201

201

419

63

761,8

208,5

208,5

665,1

b)

419

201

201

702

481

95,9

349,3

349,3

145,9

pocz wszy od 1997 r. stan funduszu NFO iGW prezentuje si z uwzgl dnieniem równowarto ci nie
zapłaconych opłat z prawa geologicznego i górniczego.
ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Wysoki przyrost rodków obrotowych na koniec 1997 r. w porównaniu
z 1996 r. odnotowano w Pa stwowym Funduszu Kombatantów (o 412,2%) oraz
Funduszu Pracy (o 137,3%). Obni enie si stanu rodków obrotowych nast piło
w Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (o 69,0%), Funduszu Administracyjnym
(o 48,6%), Centralnym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym (o 16,7%), Funduszu Promocji Twórczo ci (o 4,1%) oraz Funduszu
Ubezpiecze Społecznych (o 2,1%).
Zgodnie z zał cznikiem nr 5 do ustawy bud etowej na 1997 r., dotacje
z bud etu pa stwa zaplanowane zostały dla 6 spo ród 13 pa stwowych funduszy
celowych: Funduszu Ubezpiecze Społecznych, Funduszu Alimentacyjnego,
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Funduszu
Pracy oraz Pa stwowego Funduszu Kombatantów.
Realizacj dotacji do tych funduszy prezentuj dane zawarte w poni szej tabeli:
(w tys. zł)
Lp.

Nazwa funduszu

1

2
Ogółem
z tego:

1.

Fundusz Ubezpiecze
Społecznych

2.

Fundusz Alimentacyjny

3.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

4.

Fundusz Prewencji
i Rehabilitacji

5.

Fundusz Pracy

6.

Pa stwowy Fundusz
Kombatantów

Wykonanie
dotacji
w 1996 r..
3

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

Wykonanie

Wykonanie
w 1996 r. w
cenach
1997 r.

6

7

8

9

10

11

Dotacje w 1997 r.
wg ustawy
bud etowej
4

bud et po
zmianach
5

18.650.117

19.901.654

21.326.234

20.419.566

21.428.984

109,5

102,6

95,7

95,3

6.031.400

5.838.420

7.000.000

7.000.000

6.930.078

116,1

119,9

100,0

101,0

331.300

487.000

440.000

440.000

380.664

132,8

90,3

100,0

115,6

7.550.097

8.634.130

9.444.130

9.444.130

8.675.061

125,1

109,4

100,0

108,9

16.770

18.786

18.786

18.786

19.269

112,0

100,0

100,0

97,5

4.620.550

4.808.318

4.308.318

3.401.650

5.309.012

73,6

70,7

79,0

64,1

100.000

115.000

115.000

115.000

114.900

115,0

100,0

100,0

100,1

ródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 1997 r. dotacje z bud etu pa stwa dla ww. 6 funduszy wyniosły
20.419.566 tys. zł i były wy sze ni zało ono w ustawie bud etowej o 517.912 tys. zł,
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tj. o 2,6%. W porównaniu do 1996 r. były one w uj ciu nominalnym wy sze o 9,5%,
a realnie ni sze o 4,7%.
Stopie sfinansowania wydatków poszczególnych funduszy dotacj bud etow
wynosił:
- Funduszu Ubezpiecze Społecznych - 11,0% (w 1996 r. - 11,8%),
- Funduszu Alimentacyjnego - 78,6% (w 1996 r. - 74,8%),
- Funduszu Emerytalno-Rentowego - 93,9% (w 1996 r. - 94,1%),
- Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - 78,4% (w 1996 r. - 77,5%),
- Funduszu Pracy - 51,7% (w 1996 r. - 62,3%),
- Pa stwowego Funduszu Kombatantów - 100% (w 1996 r. - 100%).
Realizacj dotacji bud etowych do funduszy celowych, których plany
finansowe nie były obj te ustaw bud etow na 1997 r., prezentuj dane zawarte
w poni szej tabeli (kwoty dotacji dla tych funduszy uj te były w zał czniku nr 2 do
ustawy):
(w tys. zł)
Lp.

Nazwa funduszu

1

2
Ogółem
z tego:

Wykonanie
dotacji
w 1996 r.
3

Dotacje w 1 9 9 7 r.
wg ustawy
bud etowej
4

bud et po
zmianach
5

wykonanie
6

Wykonanie
dotacji
w 1996 r.
w cenach
1997 r.
7

6:3
%

6:4
%

6:5
%

6:7
%

8

9

10

11

402.277

200.400

300.400

330.400

462.216

74,7

149,9

100,0

65,0

Narodowy Fundusz
Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa

25.000

30.000

30.000

30.000

28.725

120,0

100,0

100,0

104,4

2.

Fundusz Ko cielny

22.100

25.400

25.400

25.400

25.393

114,9

100,0

100,0

100,

3.

Krajowy Fundusz
Mieszkaniowy

341.968

120.000

220.000 1)

220.000

392.921

64,3

54,5

100,0

56,0

4.

Fundusz Hipoteczny

13.209

25.000

25.000

25.000

15.177

189,3

100,0

100,0

164,7

1.

1)

W zwi zku z tym, e ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 507)
umo liwiła przeznaczenie rodków KFM na remonty i budow lokali mieszkalnych oraz obiektów
infrastruktury komunalnej uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi, w formie dotacji,
po yczek i kredytów, Fundusz ten zasiliły rodki pochodz ce z oszcz dno ci w dziale 94 w kwocie
100.000 tys. zł.
ródło: Wyniki kontroli poszczególnych dysponentów głównych.

Dotacje z bud etu do ww. 4 funduszy wyniosły w 1997 r. 300.400 tys. zł i były
o 49,9% wy sze ni okre lono w ustawie bud etowej. W porównaniu do 1996 r.
dotacje te były w uj ciu nominalnym ni sze o 25,3%, a realnie o 35,0%.
W 1997 r. dotacje z bud etu pa stwa do funduszy celowych (zarówno
pa stwowych jak i pozostałych funduszy celowych) stanowiły 16,5% ogólnych
wydatków bud etu pa stwa, przy czym dotacje dla Funduszu Ubezpiecze
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Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego ł cznie - 13,1% (w 1996 r.
odpowiednio 17,5% i 12,5%).
Uwag zwraca fakt, e organy nadzoruj ce działalno funduszy celowych
o charakterze pa stwowym w dalszym ci gu nie wykonały upowa nienia ustawowego
okre lonej w art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo bud etowe, odno nie wydania przepisów
wykonawczych w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszy.
W 1996 r. rozporz dzenie w tej sprawie wydał jedynie Minister Pracy i Polityki
Socjalnej dla Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
a w 1997 r. - Minister Spraw Wewn trznych i Administracji dla Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowo ci w zakresie gospodarowania
rodkami poszczególnych funduszy. Dotyczyło to zwłaszcza niepełnej ewidencji osób
i podmiotów zobowi zanych do wiadcze na rzecz funduszy, a ponadto
nienale ytego egzekwowania zaległo ci we wpłatach.
W 1997 r., podobnie jak w latach poprzednich, Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dysponował pełn informacj o stanie
zadłu enia podmiotów zobowi zanych do wiadcze pieni nych na rzecz Funduszu.
Na 34.373 podmioty zarejestrowane według stanu na koniec 1997 r. w przypadku
21.443 podmiotów nie zostały rozliczone nale no ci wobec PFRON, przy czym
deklaracje wpłat 2.483 podmiotów nie były ewidencjonowane od pocz tku
funkcjonowania Funduszu tj. od 1991 r. Opó nienia w ewidencjonowaniu nale nych
wpłat doprowadziły do przedawnienia zobowi za wobec Funduszu 504 zakładów na
ł czn kwot 6.378 tys. zł.
O niewła ciwej windykacji nale no ci, w tym zwłaszcza nienale ytym
wykorzystywaniu przepisów ustawy o post powaniu egzekucyjnym w administracji,
wiadcz równie zaległo ci we wpłatach składek na Fundusz Ubezpiecze
Społecznych, które na koniec 1997 r. wyniosły 5.859.100 tys. zł i stanowiły 10,5%
kwoty nale nych składek. Zadłu enie rolników z tytułu nieuregulowanych składek na
rzecz Funduszu Emerytalno-Rentowego na koniec 1997 r. wyniosło 199.286 tys. zł
i stanowiło 34,1% kwoty nale nych składek.
Mało skuteczna była równie windykacja nale no ci Funduszu Alimentacyjnego od
zobowi zanych do wiadcze alimentacyjnych. Na koniec 1997 r. zaległo ci z tego
tytułu wyniosły 1.469.779 tys. zł i były o 190 %wy sze od wypłaconych w ci gu roku
wiadcze alimentacyjnych.
W ramach kontroli wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. Najwy sza Izba
Kontroli przeprowadziła kontrol 13 spo ród 49 wojewódzkich funduszy ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej. W 1997 r. dochody 49 wojewódzkich funduszy
wyniosły 1.165.346 tys. zł, natomiast wydatki - 1.147.487 tys. zł, w tym
1.057.246 tys. zł wydatkowano na działalno statutow . Struktura dofinansowania
przedsi wzi proekologicznych przez 49 wojewódzkich funduszy kształtowała si
nast puj co: ochrona wód - 38,8%, ochrona atmosfery - 35,6%, ochrona ziemi - 7,4%,
gospodarka wodna - 5,2%, ochrona przyrody - 1,8%, monitoring - 1,7%, edukacja
ekologiczna - 1,7%, prace badawcze - 0,9%, inne wydatki - 6,9%.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gospodarowania
rodkami wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej dotyczyły
m.in.:
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- braku ustalonych zasad gospodarki finansowej tych funduszy,
- nie uwzgl dnienia w planach finansowych funduszy wszystkich tytułów dochodów
i rozchodów,
- nieprzestrzegania zasad udzielania po yczek i dotacji na cele proekologiczne,
uchwalonych przez rady nadzorcze wojewódzkich funduszy,
- niedostatecznego nadzoru zarz dów wojewódzkich funduszy nad wykorzystaniem
przekazanych rodków.
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VI. WYKONANIE KIERUNKÓW PRYWATYZACJI W 1997 R.

W ramach zada wymienionych w „Kierunkach prywatyzacji w 1997 r.” stanowi cych pierwszy etap realizacji programu prywatyzacji maj tku pa stwowego Rz d zobowi zany został m.in. do przedstawienia Sejmowi do ko ca I kwartału
1997 r. programu sprywatyzowania zasadniczej cz ci ww. maj tku do roku 2000.
Z zadania tego Rz d nie wywi zał si , bowiem projekt ww. dokumentu, przesłany pod
obrady KERM dopiero w maju 1998 r., znajduje si nadal w fazie uzgodnie .
W 1997 r. stwarzano warunki sprzyjaj ce dalszemu intensyfikowaniu
prywatyzacji sektora publicznego, poprzez obj cie prywatyzacj sektorów:
energetycznego, elektromaszynowego, spo ywczego, farmaceutycznego i
chemicznego, a tak e w wyniku uchwalenia przez Sejm RP pakietu ustaw dotycz cych
nowych programów prywatyzacyjnych. W przypadku sektorów, które tak e zostały
wymienione w „Kierunkach”, tj. telekomunikacyjnego, petrochemicznego i
spirytusowego, zdołano rozpocz zaledwie wst pne prace przedprywatyzacyjne, przy
czym w grudniu 1997 r. rozpocz to przetarg na wybór doradcy przy prywatyzacji
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Podj te zostały te działania maj ce na celu okre lenie i oszacowanie zasobu
maj tku pa stwowego, przy czym nie zostały one zako czone.
Jedn z istotnych przyczyn niezako czenia ww. prac było niezrealizowanie
ustawowego upowa nienia do wydania przez Rad Ministrów rozporz dzenia
w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania maj tku Skarbu Pa stwa
i prowadzenia zbiorczej jego ewidencji oraz zwi zanych z tym obowi zków
pa stwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono mienie.
Spo ród 240 przedsi biorstw, od m.in. przekształcenia których
w jednoosobowe spółki Skarbu Pa stwa uzale niona miałaby by zmiana stanu
prywatyzacji gospodarki, przekształcono w takie spółki zaledwie 65 przedsi biorstw.
Prywatyzacja kapitałowa
W 1997 r. ze 120 przedsi biorstw przewidzianych do ww prywatyzacji,
sprzedano t drog akcje/udziały zaledwie 44 spółek, tj. 36,7%, a uwzgl dniaj c 2
umowy dotycz ce zamiany wierzytelno ci na akcje, wska nik ten wynosi 38,3%.
Poprzez ofert publiczn sprzedano akcje 9 spółek (w tym 2 banki), tj. o 4 wi cej
ani eli przewidywały „Kierunki”.
Zarówno zakres jak i terminy prywatyzacji banków ulegały w 1997 r. zmianom.
NIK ocenia je pozytywnie. Nie sprywatyzowano Powszechnego Banku
Gospodarczego S.A., wymienionego w „Kierunkach”, maj c na uwadze,
i w I półroczu 1998 r. zostanie podj ta prywatyzacja całej grupy bankowej PEKAO
S.A., do której nale wszystkie akcje PBG S.A. Sprywatyzowano natomiast 2 inne
banki, tj. Powszechny Bank Kredytowy S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A.
W niepełnym zakresie (tylko w 16%) wykonano zadanie polegaj ce na
sprzeda y akcji/udziałów w 50 spółkach, w których Skarb Pa stwa posiadał cz ciowe
pakiety. Sprzedano tzw. „resztówki” zaledwie w 8 spółkach, w zwi zku
z ograniczonym zainteresowaniem ich zakupu, ze strony potencjalnych inwestorów.
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Realizuj c zadanie dotycz ce rozwijania prywatyzacji kapitałowej metod
przetargu, zwi kszono sprzeda akcji/udziałów z 3 jednoosobowych spółek Skarbu
Pa stwa w 1996 r. do 22 w 1997 r. Realizacja tego zadania była jednak
niezadowalaj ca zwa ywszy na fakt, e znaczny wzrost prywatyzacji kapitałowej (do
120 przedsi biorstw) miał by mo liwy dzi ki rozwojowi tej metody. Minister Skarbu
Pa stwa wystawił do przetargu w 1997 r. zaledwie 35 spółek.
Z kilkunastu podmiotów, które miały by obj te procesem zamiany
wierzytelno ci na akcje, na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy z 3 lutego 1993 r.
o restrukturyzacji finansowej przedsi biorstw i banków, w 1997 r. zawarto tylko 2
umowy zbycia akcji oraz w dalszych 2 spółkach trwały prace przygotowawcze.
W ramach zadania dotycz cego rozpocz cia w 1997 r. komercjalizacji
z konwersj wierzytelno ci, na podstawie działu III ustawy o komercjalizacji - spo ród
60 zło onych wniosków przygotowano projekt aktu komercjalizacji zaledwie jednego
przedsi biorstwa. Powolna realizacja wniosków spowodowana była trudno ciami,
zwi zanymi z interpretacj przepisów ww. ustawy, niekompletno ci składanych
dokumentów, a tak e zmianami kwot wierzytelno ci i wykazów wierzycieli ju po
zło eniu wniosków.
Zgodnie z „Kierunkami”, Minister Skarbu Pa stwa stosował preferencje wobec
inwestorów krajowych. Spo ród 22 spółek prywatyzowanych drog przetargu, 2
spółki sprzedano stosuj c rataln zapłat za akcje/udziały. Preferencje zastosowano
tak e przy prywatyzacji innych 4 spółek, poprzez zorganizowanie przetargu
ograniczonego, kierowanego wył cznie do bran owych i finansowych inwestorów
krajowych.
W 1997 r. zrealizowano dwa programy restrukturyzacji finansowej PZU S.A.
w celu przygotowania tej Spółki do prywatyzacji. Oba te programy nie doprowadziły
jednak do zrealizowania zakładanych celów w tym podwy szenia wielko ci rodków
własnych Spółki. zatem nie mo na uzna , i dokonano zdecydowanego przyspieszenia
działa przygotowawczych do prywatyzacji tego przedsi biorstwa.
W ramach zadania dotycz cego doskonalenia metod i technik prywatyzacji
kapitałowej, opracowano m.in. standard specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzono prace
przygotowawcze do rozpocz cia prywatyzacji w drodze zawierania umów
o zarz dzanie, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych.
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Prywatyzacja bezpo rednia
W 1997 r. nie nast piło - jak zakładano - przyspieszenie prywatyzacji
bezpo redniej. Spo ród liczby ok. 200-300 przedsi biorstw pa stwowych,
zaplanowanych do przekształce t drog , sprywatyzowano 181 przedsi biorstw,
tj. o 4,2% mniej ani eli w 1996 r. Minister Skarbu Pa stwa wyraził natomiast
w 1997 r. zgod na prywatyzacj bezpo redni 191 przedsi biorstw, z czego 58
decyzji dotyczyło sprzeda y (o 14,7% mniej ni w 1996 r.), 29 - wniesienia do spółki
(o 6,5% mniej) oraz 104 - tzw. leasingu (o 7,2% wi cej). Przyczyn niewykonania
omawianego zadania było m.in. rozpocz cie przez organy zało ycielskie w 1997 r.
procesów prywatyzacji bezpo redniej zaledwie w 169 przedsi biorstwach
pa stwowych.
Nabywcami przedsi biorstw prywatyzowanych poprzez ich sprzeda byli
głównie inwestorzy krajowi (93%). Szeroko przy tym wykorzystano mo liwo ci
przewidziane „Kierunkami”, polegaj ce na rozkładaniu zapłaty za przedsi biorstwa na
raty. Miało to miejsce w 39 spo ród 54 sprzedanych przedsi biorstw pa stwowych dla
krajowych inwestorów.
Z grupy przedsi biorstw pa stwowych, przewidzianych do oddania ich mienia
do odpłatnego korzystania spółkom pracowniczym, stosownie do wytycznych
w „Kierunkach”, eliminowano przedsi biorstwa o słabej kondycji finansowej.
W 1997 r. Minister Skarbu Pa stwa nie wyraził zgody na proponowan przez organy
zało ycielskie likwidacj 8 przedsi biorstw pa stwowych na podstawie art. 37 ustawy
z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych i art. 39 ustawy
o komercjalizacji, w tym w 6 przypadkach niewyra enie zgody podyktowane było zł
sytuacj ekonomiczno-finansow przedsi biorstw.
Likwidacja p.p. z przyczyn ekonomicznych
Kontynuowane były w 1997 r. procesy zmian własno ciowych na podstawie
ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r. o przedsi biorstwach pa stwowych. Liczba
przedsi biorstw pa stwowych postawionych w 1997 r. w stan likwidacji na podstawie
tej ustawy wyniosła 88 i była prawie 2-krotnie wy sza ani eli w 1996 r., przy
jednoczesnym spadku liczby zako czonych procesów w tych latach ze 168 do 113,
co oceni nale y jako zjawisko niekorzystne.
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Zgodnie z „Kierunkami”, wprowadzono do obrotu giełdowego akcje NFI oraz
kontynuowano proces monitorowania tych funduszy. Nie mo na natomiast uzna za
wła ciw realizacji zadania polegaj cego na rozszerzeniu regulowanego rynku
pozagiełdowego, którego celem było wprowadzenie do obrotu maksymalnej liczby
spółek uczestnicz cych w programie NFI. Podj to bowiem opracowanie stosownych
dokumentów dla 32 spółek, z których Komisja Papierów Warto ciowych dopu ciła do
obrotu publicznego jedynie 8. Niskie zaawansowanie realizacji tego zadania wynikało
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m.in. z przesuni cia przez niektóre spółki terminu opracowania memorandum
informacyjnego na 1998 r., celem umieszczenia w nim wyników za 1997 r.
Program Stabilizacja-Restrukturyzacja-Prywatyzacja
W 1997 r. prowadzono, rozpocz te wcze niej prace zwi zane z wdra aniem
Programu Stabilizacja-Restrukturyzacja-Prywatyzacja. Izba uznaje, i 3,5 letni okres
przygotowania dokumentacji prawnej Programu SRP był uzasadniony. Zgodnie
z „Kierunkami” utworzono 3 spółki inwestycyjne, jednak do ko ca 1997 r. nie nast pił
jeszcze dobór spółek i przedsi biorstw do ww. programu.
Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Pa stwa
Do ko ca 1997 r. zagospodarowano ł cznie 3.942 tys. ha, co stanowiło 86%
gruntów Zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, a zagospodarowanie w trwałych
formach (sprzeda , nieodpłatne przekazanie oraz wniesienie w formie aportu do
spółek) zwi kszyło si ogółem o 33% w stosunku do stanu na koniec 1996 r. Zwraca
natomiast uwag fakt, e wskutek słabszego zainteresowania zakupem ziemi, na co
wpływ miało pogorszenie koniunktury w rolnictwie, nast pił spadek sprzeda y
gruntów z poziomu 193 tys. ha w 1996 r. do 150 tys. ha w 1997 r., tj. o 22,3%.
W 1997 r. zako czono likwidacj tymczasowego zarz du jako formy
zagospodarowania nieruchomo ci Zasobu.
Na pozytywn ocen Izby zasługuje zrestrukturyzowanie przez Agencj Własno ci
Rolnej Skarbu Pa stwa w 1997 r. ok. 69% zadłu enia byłego maj tku pa stwowych
gospodarstw rolnych. Nast pił te przyrost miejsc pracy (o 7%) w gospodarstwach
zorganizowanych z wykorzystaniem mienia pochodz cego z byłych pa stwowych
gospodarstw rolnych.
Działalno legislacyjno-organizacyjna
Z wymienionych w „Kierunkach prywatyzacji” ustaw, Rz d przygotował,
a Sejm RP uchwalił w 1997 r. ustaw o zrekompensowaniu okresowego
niepodwy szania płac w sferze bud etowej oraz utraty niektórych wzrostów lub
dodatków do emerytur i rent, ustaw o publicznym obrocie papierami warto ciowymi,
ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz ustaw o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.
Do ko ca 1997 r., nie zostały natomiast zako czone prace zwi zane z opracowaniem
projektu ustawy o rekompensatach z tytułu utraty mienia przej tego z naruszeniem
przepisów prawa na podstawie przepisów prawnych wydanych w latach 1944-1962,
w zwi zku z czym nie zostały zrealizowane tak e zadania przewidziane w rozdziale B
pkt. 1 „Kierunków prywatyzacji”. Prace nad ww. ustaw - m.in. w zwi zku z licznymi
uwagami, zgłaszanymi przez Sejmow Komisj Przekształce Własno ciowych,
a tak e przez Presesa S du Najwy szego - prowadzone były przez Ministra Skarbu
Pa stwa przez cały 1997 r. W IV kw. 1997 r. powstały 3 kolejne wersje tego projektu,
jednak aden z nich, z uwagi na dalsze uzgodnienia, nie został przedstawiony
Sejmowi.
Rz d nie wyselekcjonował w 1997 r. przedsi biorstw, które zostan
przeznaczone do programu reformy systemu emerytalno-rentowego. Nie został tak e
zrealizowany przez Rz d, okre lony w „Kierunkach”, program dotycz cy rekompensat
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dla emerytów i rencistów. Przyczyn le c u podstaw niezrealizowania ww.
programów był brak ewidencji maj tku Skarbu Pa stwa, co rodziło kolejne trudno ci
w doborze odpowiednich podmiotów, których akcje/udziały mogły by przeznaczone
do zbywania za wiadectwa rekompensacyjne oraz na zasilenie reformy systemu
ubezpiecze . Mniej istotn przyczyn było tak e przyj cie, w ustawie z dnia 6 marca
1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy szania płac w sferze bud etowej
oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, granicznych
terminów realizacji zada wynikaj cych z tego programu na 1998 r.
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VII. POWI ZANIA FINANSÓW GMIN Z BUD ETEM PA STWA
Gospodarka finansowa gmin w 1997 r. prowadzona była na podstawie ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin116 oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r.
Prawo bud etowe117 .
W wyniku nowelizacji ustawy o finansowaniu gmin od 1 stycznia 1997 roku
podwy szono procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych z 15% do 16%, a udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych (5% wpływów) od poło onych na ich terenie wyodr bnionych
organizacyjnie zakładów (i oddziałów) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nie maj cych osobowo ci prawnej s przekazywane do tych gmin, proporcjonalnie do
liczby osób zatrudnionych w tych zakładach (do ko ca 1996 roku udziały te
otrzymywały wył cznie gminy, na terenie których znajdowała si siedziba osoby
prawnej).
Na kształt bud etów gmin miała równie wpływ ustawa z dnia 24 listopada
1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług
publicznych118 zwana ustaw „miejsk ”, która przekazała 46 miastom, wymienionym
w zał czniku do ustawy, zadania realizowane dotychczas przez administracj rz dow
lub przez administracj samorz dow w formie zada zleconych i powierzonych.
Wymienione przez ustaw zadania, miasta przej ły do prowadzenia jako zadania
własne, ponadto do ich wła ciwo ci przeszły tak e inne, wymienione przez ustaw
zadania jako zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej. Realizacja zada
przej tych przez gmin jako zadania własne, na mocy ustawy „miejskiej”, nast puje
w oparciu o rodki finansowe, stanowi ce procentowo okre lony udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych, obliczony dla ka dego z miast odr bnie.W wyniku
nowelizacji ustawy od 1 stycznia 1997 roku, kwoty udziałów w kolejnych latach nie
mog by ni sze ni ubiegłoroczne, z uwzgl dnieniem wska nika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Zmianie uległ tak e sposób obliczania udziałów
nale nych miastom. Wielko

udziałów wynika z odniesienia ich do planowanej

w ustawie bud etowej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych, a nie, jak to było w 1996 r., do wielko ci faktycznie zrealizowanych
wpływów.
116

Dz. U. Nr z 1998r, Nr 30, poz. 164
Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 j.t. ze zm.
118
Dz. U. z 1996r. Nr 156, poz. 773
117
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Na wynik bud etów gmin istotny wpływ miała powód , jaka wyst piła
w II połowie 1997 roku oraz rozwi zania prawne wprowadzone w tym okresie119.
Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie
ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wyst piła powód oraz zasad udzielania
i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bie cych
zada własnych 120 - do gmin powodziowych zaliczonych zostało 573 gminy.
Powy sze zmiany legislacyjne znalazły swe odbicie w wielko ci, a tym samym
w strukturze, poszczególnych składników dochodów bud etów gmin.
Wykonanie bud etów gmin
Dochody i wydatki bud etów gmin w 1996 r. kształtowały si nast puj co :
(w mln zł)
Wyszczególnienie

1996 r.

1997 r.

1
DOCHODY OGÓŁEM
Dochody własne
Udział w podatkach
stanowi cych dochód
bud etu pa stwa
Dotacje celowe z bud etu
pa stwa
Dochody gmin ze ródeł
pozabud etowych
Subwencja ogólna ł cznie z
subwencj na zadania
o wiatowe
WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki bie ce
Wydatki maj tkowe
NADWY KA
NIEDOBÓR

2
30.956,4
10.772,3
7.581,7

3
39.496,8
13.937,4
9.563,5

4.290,3

5.573,3

470,8

Wykonanie w
1996 r. w cenach 1997 r.
4
35.568,9
12.377,4
8.711,3

Struktura Struktura
w %
w%
1996 r.
1997 r.
7
8
100,0
100,0
34,8
35,3
24,5
24,2

3:2
%
5
127,6
129,3
126,1

3:4
%
6
111,0
112,6
109,8

4.929,6

129,9

113,1

13,9

14,1

892,5

540,9

189,6

165,8

1,5

2,3

7.841,2

9.530,2

9.009,5

121,5

105,8

25,3

24,1

31.499,0
24.442,7
7.056,3
485,5
1.028,1

40.504,3
30.823,6
9.680,8
420,8
1.428,3

36.192,4
28.084,7
8.107,7
557,8
1.181,3

128,6
126,1
137,2
x
x

111,9
109,8
119,4
x
x

100,0
77,6
22,4
x
x

100,0
23,9
23,9
x
x

ródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.

W 1997 r. ł czne dochody bud etów gmin wyniosły 39.496,8 mln zł
(101,2% kwoty zało onej na 1997r. w uchwałach rad gmin) i były o 8.5404,4 mln zł,
tj.o 27,6% wy sze ni w 1996 r. W uj ciu realnym dochody gmin były o 11,0%
wy sze ni w 1996 r.
Wydatki gmin w 1997 r. wyniosły 40.504,3 mln zł (tj. 100,0% planu) i były
o 9.005,3 mln zł, tj. o 28,6% wy sze od wydatków w 1996 r. W uj ciu realnym
wydatki gmin były o 11,9 % wy sze ni w 1996 r.
119
120

Dz. U. Nr 80, poz. 510 oraz Dz.U. Nr 123, poz. 775
Dz. U. Nr 82, poz. 528 ze zm.
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W 1997 r. bud ety gmin, ł cznie ze zwi zkiem komunalnym miasta
stołecznego Warszawy oraz S deck Miejsk Stref Usług Publicznych, zamkn ły si
zbiorczo deficytem w wysoko ci 1.007.538 tys. zł. Nadwy k bud etow - na ł czn
kwot 420.800 tys. zł - osi gn ły 1.061 gminy, tj. 42,6% ogólnej liczby gminy.
Niedobór wyst pił 1.427 w gminach (tj. 57,4% ogólnej liczby gmin) i wynosił
1.428.338 tys. zł. W 1996 r. gminy wykazały ujemny wynik finansowy w kwocie
542,6 mln zł. Na ogóln liczb 2.484 gmin nadwy ki bud etowe osi gn ły 1.103
gmin, niedobory - 1.380 gmin, jedna wykazała bud et zrównowa ony,
ródłem finansowania deficytu w gminach, które miały ujemny wynik
bud etów były głównie zaci gni te kredyty bankowe, po yczki i nadwy ki bud etowe
z lat ubiegłych. Ł czne nale no ci od bud etów samorz dów terytorialnych w 1997 r.
wyniosły 1413,2 mln zł i były o 69,1% wy sze ni przed rokiem. Zobowi zania wobec
bud etów samorz dów terytorialnych wzrosły do 4.393,6 mln zł (o 29,2% w stosunku
do 1996 r.).
Dochody gmin
Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy o finansowaniu gmin dochodami gmin s :
- wpływy z nast puj cych podatków: rolnego, od nieruchomo ci, le nego, od
rodków transportowych, od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacanych
w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów,
- wpływy z opłat : skarbowej, eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty
gospodarcze na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, lokalnych,
innych pobieranych na podstawie odr bnych przepisów,
- udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,
- dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe gmin, w tym dochody z kar
i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabud etowej gmin,
- dochody z maj tku gminy,
- subwencja ogólna.
Dochodami gmin s równie :
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada własnych gmin,
- wpływy z samoopodatkowania mieszka ców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od rodków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych
i odsetki od po yczek udzielanych przez gminy,
- odsetki od nieterminowo regulowanych nale no ci oraz nieterminowo
przekazywanych przez urz d skarbowy udziałów,
- dotacje przysługuj ce gminie w wysoko ci nie pobranych kwot z tytułu ulg
i zwolnie ,
- dotacje z funduszów celowych,
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- dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej
zlecone gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami,
- dywidenda od przedsi biorstw pa stwowych, które z mocy art. 8 ust ustawy z dnia
10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o samorz dzie terytorialnym
i ustaw o pracownikach samorz dowych121 stały si przedsi biorstwami
komunalnymi,
- inne wpływy nale ne gminom na podstawie odr bnych przepisów.
Dochody gmin według ródeł ich pochodzenia przedstawia poni sze
zestawienie:
Wyszczególnienie

1996 r.

1
DOCHODY OGÓŁEM
1. Dochody własne
z tego:
- podatek od
nieruchomo ci
- podatek rolny
- podatek od rodków
transportu
- opłata skarbowa
- karta podatkowa
- pozostałe dochody
2. Udział w podatkach
stanowi cych dochód
bud etu pa stwa,
z tego:
- podatek dochodowy od
osób prawnych
- podatek dochodowy od
osób fizycznych (ł cznie
z podatkiem dochodowym
od osób fizycznych obj tych „ustaw miejsk ”)
3. Dotacje celowe z
bud etu pa stwa
z tego:
Dotacje celowe na
zadania własne gmin
Dotacje celowe na
zadania zlecone gminom
Dotacje na zadania

2
30.956,4
10.772,3

121

Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.

Wykonanie
1996 r.
1997 r.
w cenach
1997 r.
3
4
39.496,8
35.568,9
13.937,4
12.377,4

(w mln zł)

%
3:2

%
3:4

Struktura Struktura
%
%
w 1996 r. w 1997 r

5
127,6
129,3

6
111,0
112,6

7
100,0
34,8

8
100,0
35,3

3.527,7
671,1

4.426,9
777,3

4.053,3
771,1

125,5
115,8

109,2
100,8

11,4
2,2

11,2
2,0

823,9
1.048,3
352,6
4.348,8

1.129,4
1.295,8
376,6
5.931,5

946,7
1.204,5
405,1
4.996,8

137,1
123,6
106,8
136,4

119,3
107,6
93,0
118,7

2,7
3,4
1,1
14,0

2,9
3,3
1,0
15,0

7.581,7

9.563,5

8.711,4

126,1

109,8

24,5

24,2

564,3

703,2

648,4

124,6

108,5

1,8

1,8

7.017,4

8.860,3

8.063,0

126,3

109,9

22,7

22,4

4.290,3

5.573,3

4.929,6

129,9

113,1

13,9

14,1

1.499,9

1.882,3

1.723,4

125,5

109,2

4,8

4,8

2.259,2

2.970,4

2.595,8

131,5

114,4

7,3

7,5

320
powierzone gminom
531,2
720,5
610,3 153,6 118,0
4. Subwencja ogólna i
o wiatowa ł cznie
7.841,2
9.530,2
9.009,5 121,5 105,8
5. Dochody gmin ze ródeł
pozabud etowych
470,8
892,5
540,9 189,6 165,0
ródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.

1,7

1,8

25,3

24,1

1,5

2,3

W 1997 r., w porównaniu do roku 1996 nieznacznie zwi kszył si ,
w dochodach ogółem gmin, udział dochodów własnych oraz dotacji celowych i
rodków pozabud etowych, zmniejszył si natomiast udział ł cznej kwoty subwencji
ogólnej (o 1,2 punktu) oraz dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach
stanowi cych dochód bud etu pa stwa.
W 1997 r. podobnie jak w 1996 r. dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwi zane były z ustalaniem udziałów od
wpływów z tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie danej gminy a nie
od liczby mieszka ców gminy.
W 1997 r., w stosunku do 1996 r., dochody gmin ze ródeł pozabud etowych
wzrosły nominalnie o 89,6%. Było to głównie zwi zane z przekazaniem do gmin
„powodziowych” rodków na dofinansowanie zada bie cych i inwestycyjnych. Na
zadania bie ce została przekazana kwota w wysoko ci 216.951 tys. zł, a na zadania
inwestycyjne w wysoko ci 675.501 tys. zł.
Dochody własne
W 1997 r. dochody własne stanowiły najpowa niejsz pozycj w strukturze
dochodów gmin (35,3%).
W strukturze dochodów własnych najpowa niejsze pozycje w 1997r. stanowiły:
- podatek od nieruchomo ci -

31,8% dochodów własnych,

- opłata skarbowa -

9,3% dochodów własnych,

- podatek od rodków transportowych -

8,1% dochodów własnych,

- podatek rolny -

5,6% dochodów własnych,

wpływy z tytułu karty podatkowej 2,7% dochodów własnych.
Ze sprawozda gmin wynika, e skutki finansowe obni enia górnych stawek
podatków, jak równie udzielonych przez gmin ulg, odrocze , umorze , zwolnie
i zaniecha poboru podatków (bez ulg i zwolnie ustawowych), w 1997 r. wyniosły
1.221,7 mln zł, co stanowi 8,8 % faktycznie uzyskanych dochodów własnych.

-

W odniesieniu do wykonania przez gminy dochodów ogółem, ł czna kwota
udzielonych ulg, odrocze , zwolnie , zaniechania poboru oraz obni enia górnych
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stawek podatkowych stanowiła 3,1%, natomiast do kwoty dochodów własnych 8,8%.
Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa
Bud ety gmin powi zane były z bud etem pa stwa poprzez udziały
w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w wysoko ci :
- 16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
obliczone indywidualnie (od 1996 r.)dla ka dego z 46 miast, które na podstawie
ustawy „miejskiej” przej ły zadania realizowane uprzednio przez administracj
rz dow jako zadania własne.
Wpływy z podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa wyniosły w 1997
r. 9.563,5 mln zł, tj. 24,2% dochodów ogółem.
W porównaniu do udziałów w podatkach przekazanych gminom w 1996 r.
wpływy te były nominalnie wy sze o 1.981,8 mln zł, tj. o 26,1%, a realnie wzrosły
o 9,8%.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł - 703,2mln zł,
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -8.860,3 mln zł, w tym udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin obj tych ustaw „miejsk ” 2.644,6 mln zł.

Ł czna kwota udziałów miast obliczona w oparciu o planowan w ustawie
bud etowej na 1997 r. ogóln kwot wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych, wynosiła w 1997 r. - 2.592.777 tys. zł, tj. o 18,9% wi cej od kwoty, któr
miasta otrzymały w roku 1996.
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Spełniona została dyspozycja art. 11 ust. 1 znowelizowanej ustawy „miejskiej”,
która gwarantuje miastom wzrost rodków co najmniej na poziomie prognozowanego
w ustawie bud etowej wska nika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych, obliczona dla ka dego z miast, została podwy szona o 2%,
z przeznaczeniem

na

finansowanie

nakładów

inwestycyjnych

zwi zanych

z przej tymi zadaniami, tj. o ł czn kwot 51.853 tys. zł.Obliczone w ten sposób
udziały miast ogółem w 1997 r. wynosiły 2.644.630 tys. zł.
W zakresie rozlicze z gminami z tytułu ich udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych stwierdzono, e w 1997 r. Ministerstwo Finansów dwukrotnie nie
dotrzymało terminów okre lonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o
finansowaniu gmin. W czerwcu 1997 r. nale ne gminom udziały przekazano z 3dniowym opó nieniem, za w sierpniu 1997 r, w obowi zuj cym terminie udział w
podatku otrzymały tylko gminy obj te powodzi , a pozostałe z trzydniowym
opó nieniem. Z tytułu opó nie przekazano gminom odsetki za zwłok w kwocie 2,6
mln zł. Podobnie z opó nieniem, w stosunku do termiów okre lonych w ustawie z
dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz
o miejskich strefach usług publicznych, przekazano udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych tzw. „du ym miastom”. Wypłacone odsetki z tego tytułu
wynosiły 1,4 mln zł.
Zaistniałe opó nienie w przekazywaniu nale no ci spowodowane były
przej ciowymi zakłóceniami płynno ci finansowania bud etu pa stwa.
Subwencje
Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin,
ka da gmina otrzymuje subwencj ogóln z bud etu pa stwa. Ł czn kwot
subwencji ogólnej dla gmin ustala si jako sum nie mniejsz ni 7,5% planowanych
dochodów bud etu pa stwa oraz kwot wpłat gmin, ustalonych według zasad
okre lonych w art. 15 a ustawy.
Z ł cznej kwoty subwencji ogólnej wydziela si :
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- subwencj na zadania o wiatowe - na prowadzenie publicznych szkół
podstawowych oraz udzielanie dotacji szkołom podstawowym prowadzonym przez
osoby prawne i fizyczne w wysoko ci nie mniejszej ni 6,6% planowanych
dochodów bud etu pa stwa.
W 1997 r. subwencja ogólna dla gmin wyniosła 9.530,2 mln zł, co stanowiło
24,1% dochodów gmin ogółem i 8,2% planowanych dochodów bud etu pa stwa.
Subwencja na zadania o wiatowe wyniosła 8.427,4 mln zł, tj. 7,31%
planowanych dochodów bud etu pa stwa.
W porównaniu do rodków przekazanych gminom w 1996 r. z bud etu pa stwa
na prowadzenie szkół podstawowych subwencja ta była nominalnie wy sza
o 1.507,8 mln zł, tj. o 22,3%, a realnie wzrosła o 6,4%.
W 1997 r. wydatki bie ce poniesione przez gminy na prowadzenie szkół
podstawowych wynosiły 9.459.479 tys. zł i były wy sze o 1.032.106 tys. zł od
przekazanej subwencji na zadania o wiatowe. Dofinansowanie miało na celu, mi dzy
innymi, podniesienie standardu edukacyjnego, zwi kszenie wynagrodze dla
nauczycieli, prowadzenia dodatkowych zaj pozalekcyjnych (pozaszkolnych).
Kwota dofinansowania przez gminy ze rodków własnych prowadzenia szkół
podstawowych stanowiła 12,2% ł cznej kwoty rodków przekazanych gminom na ten
cel z bud etu pa stwa. W porównaniu z 1996 r. dofinansowanie przez gminy wzrosło
o 1,3 punktu.
W 1997 r. gminy obj te powodzi otrzymały dodatkowe rodki z rezerwy
subwencji ogólnej, któr zgodnie do art. 13 ustawy o finansowaniu gmin, dysponuje
Minister Finansów w porozumieniu z Krajowym Sejmikiem Samorz du
Terytorialnego. rodki rezerwy subwencji w kwocie 9.457,9 tys. zł, na podstawie
uchwał Prezydium Krajowego Sejmiku Samorz du Terytorialnego otrzymało 451
gmin z 26 województw. Minister Finansów dodatkowo udzielił pomocy finansowej
16 gminom obj tym powodzi na ł czn kwot 986 tys. zł, która pochodziła
z 10% cz ci rezerwy subwencji na pomoc gminom w przypadkach losowych oraz
rodków uzyskanych w trybie art. 18 ustawy o finansowaniu gmin.
Minister Finansów na podstawie art. 53c ustawy bud etowej na 1997 r.,
w zwi zku z wnioskiem 12 wojewodów, przyspieszył termin przekazywania rat
subwencji dla 76 gmin szczególnie dotkni tych powodzi
Dotacje celowe
Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone w 1997 r.wyniosły
5.573,3 mln zł, co stanowiło 14,1% bud etu gmin ogółem, a w 1996 r.- 13,9%.
W ramach przekazanych dotacji celowych, na udzielenie
dotkni tych powodzi

pomocy na obszarach

i usuwanie skutków powodzi gminy otrzymały z bud etu

pa stwa kwot 347.284 tys.zł, tj. 6,2% ogółu dotacji.
Dotacje na zadania własne wyniosły 1.882,3 mln zł, tj. 4,8 % dochodów
bud etów gmin ogółem. Dotacje z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada
własnych gmin w 1997 r. stanowiły 13,2% zrealizowanych dochodów własnych
gmin, a w 1996 r. - 13,4%. W porównaniu do 1996 r. dotacje na zadania własne były
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w uj ciu nominalnym wy sze o 25,5%, a realnie wzrosły o 9,2%. W przekazanej
dotacji na zadania własne gminy otrzymały m.in. kwot 178.300 tys. zł, dotacji
rekompensuj cej nie pobrane kwoty z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku
rolnym oraz le nym.
W 1997 r., w ramach dofinansowania zada

własnych gmin, przekazano

z bud etu pa stwa kwot 194.327 tys. zł na pomoc gminom „powodziowym”.
Dotacje na zadania zlecone i powierzone wyniosły 3.690,9 mln zł, co stanowiło
9,3% dochodów gmin ogółem. W porównaniu do 1996 r. dotacje na finansowanie
zada zleconych i powierzonych gminom były w uj ciu nominalnym wy sze o 32,3%,
a realnie wzrosły o 15,1%. W 1997 r., w ramach dotacji na zadania zlecone,
przekazano z bud etu pa stwa 152.957 tys. zł na pomoc gminom obj tych
powodzi . Dotacje te były przeznaczone głównie na jednorazow pomoc dla osób
poszkodowanych w wyniku powodzi. Na ten cel zostało przeznaczone 99,8% ogółu
dotacji na zadania zlecone zwi zane z usuwaniem skutków powodzi.
Dochody gmin w 1997 r. według działów zawiera poni sze zestawienie :
( w mln zł )
Wyszczególnienie

1
OGÓŁEM

Wykonanie
1996 r. w
cenach
1996 r.
1997 r.
1997 r.
2
3
4
30.956,4 39.496,8
35.568,9
Wykonanie

5
127,6

6
111,0

Struktura
1996 r.
w%
7
100,0

3:2
w%

3:4
w%

Struktura
1997 r.
w%
8
100,0

Rolnictwo

363,6

542,8

417,8

149,3

129,9

1,2

1,4

Transport

86,5

542,8

99,4

201,0

174,8

0,3

0,4

1.564,3

173,8

1.797,4

130,4

113,5

5,1

5,2

1.998,5

2.040,2

2.296,3

133,6

116,3

6,5

6,8

612,9

2.669,7

704,2

128,5

111,9

2,0

2,0

Kultura i sztuka

14,9

787,8

17,1

220,6

192,4

0,0

0,1

Ochrona zdrowia

448,4

32,9

515,2

136,6

118,9

1,4

1,6

Opieka społeczna

1.927,9

612,7

2.215,2

134,4

116,9

6,2

6,6

14.568,5 18.275,0

16.739,2

125,4

109,2

47,1

46,2

497,7

339,2

168,6

146,7

0,9

1,3

8.405,6 10.339,9
670,1
933,5

9.658,0
769,9

123,0
139,3

107,1
121,1

27,1
2,2

26,1
2,3

Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi
komunalne
O wiata i wychowanie

Dochody od osób
prawnych, osób fizycznych
i innych jednostek, nie
posiadaj cych osobowo ci
prawnej
Administracja pa stwowa
i samorz dowa
Ró ne rozliczenia
Pozostałe działy

295,2

ródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.
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W 1997 r. najwy szy wzrost dochodów gmin - w odniesieniu do roku 1996 wyst pił w działach: kultura i sztuka (220,6%), transport (201,0%), administracja
pa stwowa i samorz dowa (168,6%) oraz rolnictwo (149,3%).
W strukturze dochodów uzyskanych przez gminy w dziale kultura i sztuka,
39,0% stanowiły wpłacane do bud etu nadwy ki zakładów bud etowych i rodków
specjalnych, natomiast 17,0% dochody otrzymane na ochron
z dotacjami na dofinansowanie zada

zabytków, ł cznie

własnych i dotacjami na zadania zlecone

inwestycyjne.
Wysoki wzrost dochodów w dziale transport, zwi zany był głównie
z otrzymaniem przez gminy rodków ze ródeł pozabud etowych i z bud etu pa stwa,
z przeznaczeniem na budow i utrzymanie gminnych dróg publicznych.
W dziale rolnictwo wzrost dochodów gmin wynika głównie z otrzymania przez
gminy

rodków ze

ródeł pozabud etowych (na usuwanie skutków powodzi,

stanowiły 10,2% dochodów działu),np. z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa oraz dotacji z bud etu pa stwa na realizacj

własnych zada

inwestycyjnych (wodoci gi, kanalizacja, drogi gminne).
Znaczny wzrost dochodów gmin w dziale administracja pa stwowa
i samorz dowa zwi zany był z pobieraniem przez gminy, od dnia 1 stycznia 1997 r.,
opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych.
Przeci tny dochód w przeliczeniu na 1 mieszka ca, osi gni ty przez gminy
w 1997 r., wyniósł w kraju 1.021,9 zł i był o 27,5% wy szy ni w 1996 r. W uj ciu
realnym dochód przeliczony na 1 mieszka ca był wy szy o 11,0%.

Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszka ca w latach 1996-1997
przedstawia poni sze zestawienie.
(w zł)
Wyszczególnienie

Dochody na 1
mieszka ca
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1996 r.
2

1997 r.
3

Dochody w tym:

801,6

1.021,9

- dochody własne

278,9

360,6

196,3

247,4

- dotacje celowe

111,1

144,2

- ł czna kwota subwencji ogólnej i na zadania o wiatowe

203,0

246,6

1

- udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu
pa stwa

ródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r.

Dochód ogółem na 1 mieszka ca w gminach wiejskich stanowił 89,0%,
a w gminach pozostałych - 104,3% przeci tnego dochodu na 1 mieszka ca gmin
w kraju.
Najni sze dochody ogółem na 1 mieszka ca w 1996 r. zanotowano w gminach
Kra nik (woj. lubelskie) - 554,4 zł i Radziejów (woj. włocławskie) - 557,2 zł,
natomiast najwy sze w gminach Kleszczów (woj. piotrkowskie) - 15.817,1 zł
i Ł knica (woj. zielonogórskie) - 4.501,7 zł.
W 1997 r. dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszka ca były ni sze od 80%
redniego dochodu w skali kraju w 6 województwach (najni sze w woj. zamojskim 76,4%), a wy sze ni 110% tego dochodu zanotowano w 4 województwach
(najwy sze w woj. warszawskim - 169,0% ).

Wydatki gmin
Dane o zrealizowanych w roku 1997 r. wydatkach gmin przedstawia poni sze
zestawienie .
(w mln zł)
Wyszczególnienie

1996 r.

1997 r.

1

2

3

WYDATKI OGÓŁEM

31.499,0

40.504,3

Wykonanie
1996 r. w
cenach
1997 r.
4
36.192,4

3:2
w%

3:4
w%

5

6

128,6 111,9

Struktura Struktura
%
%
w 1996 r. w 1997 r.
7

8

100,0

100,0
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Maj tkowe
w tym:
Inwestycyjne
Wydatki bie ce
z tego:
Wynagrodzenia
Pochodne od
wynagrodze
Pozostałe wydatki

7.056,3

9.680,7

8.107,7

137,2 119,4

22,4

23,9

6.941,1

9.523,9

7.975,3

137,2 119,4

22,0

23,5

24.442,7

30.823,6

28.084,7

126,1 109,7

77,6

76,1

7.706,9

9.633,0

8.855,2

124,5 108,8

24,5

23,8

3.550,2

4.504,9

4.072,2

126,9 110,6

11,3

11,1

13.185,6

16.685,5

15.150,3

126,5 110,1

41,9

41,2

ródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud etu pa stwa w 1997 r

Najwi kszy wzrost w stosunku do roku 1996 zanotowano w grupie wydatków
maj tkowych. Wydatki te wzrosły o 37,2%. Natomiast

ni szy wzrost

wyst pił

w grupie wydatków gmin na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze , które
wzrosły o 26,1%.
W roku 1997 nie wyst piły zasadnicze zmiany w strukturze wydatków gmin
w porównaniu do roku 1996.
Wydatki maj tkowe gmin w 1997r. wyniosły 9.680,7 mln zł, tj. 23,9%
wydatków ogółem. W stosunku do roku 1995 wydatki te wzrosły o 2.624,4 mln zł. Na
wydatki inwestycyjne w 1996 r. gminy przeznaczyły 9.523,9 mln zł. W uj ciu
realnym wydatki inwestycyjne gmin były o 19,4 % wy sze ni w 1996 r.
Wydatki gmin w 1997 r. według działów zawiera poni sze zestawienie.
(w mln zł)
Wyszczególnienie
1
OGÓŁEM
Rolnictwo
Transport
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
O wiata i wychowanie
Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Administracja pa stwowa i
samorz dowa
Dotacje na finansowanie zada
gospodarczych
Pozostałe działy

3:2
w%

3:4
w%

3
40.504,3
972,5
862,1
8.865,6
1.854,1

Wykonanie
1996 r. w
cenach
1997r.
4
36.192,4
839,9
650,7
8.069,5
1.504,0

5
128,6
133,7
152,2
126,2
141,6

11.800,6
864,8
1.909,8
2.897,3
3.047,4

14.813,2
1.105,8
2.475,1
3.816,0
3.886,1

13.558,2
993,7
2.194,4
3.329,0
3.501,5

72,2

68,4

1.281,0

1.785,6

1996 r.

1997 r.

2
31.499,0
727,5
566,3
7.023,1
1.309,0

Struktura
w%
1996r.

Struktura
w%
1997r.

6
111,9
116,3
132,5
109,9
123,3

7
100,0
2,3
1,8
22,3
4,1

8
100,0
2,4
2,1
21,9
4,6

125,5
127,9
129,6
131,7
127,5

109,3
111,3
112,8
114,6
111,0

37,5
2,7
6,1
9,2
9,7

36,6
2,7
6,1
9,4
9,6

83,0

94,8

82,4

0,2

0,2

1.471,9

139,4

121,3

4,1

4,4
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Najwy szy wzrost wydatków gmin w roku 1997, w porównaniu do wydatków
w roku 1996, wyst pił w dziale transport (o 52,2%). Jest to zwi zane ze
zwi kszonymi wydatkami zwi zanymi z usuwaniem skutków powodzi.
Z usuwaniem skutków powodzi wi e si równie wzrost wydatków w działach:
gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rolnictwo oraz
opieka społeczna odpowiednio o 41,6%, 33,7,1% i 31,7%.
W strukturze zrealizowanych w 1997 r. wydatków gmin najwi kszy udział miały
wydatki w działach: o wiata i wychowanie - 36,6% ogółu wydatków gmin oraz
gospodarka komunalna - 21,9%.

W formie gospodarki pozabud etowej prowadzone s

głównie nast puj ce

jednostki:
1) jednostki gospodarki komunalnej (w wi kszo ci zakłady komunikacji miejskiej),
2) jednostki gospodarki mieszkaniowej - usługi zwi zane z utrzymaniem substancji
mieszkaniowej, itp.,
3) przedszkola i łobki,
4) o rodki sportu i rekreacji oraz instytucje kultury,
5) inne, wiadcz ce usługi bytowe dla ludno ci.
W działalno ci pozabud etowej gmin (zakłady bud etowe, gospodarstwa
pomocnicze, rodki specjalne) w 1997r. przychody wyniosły 11.350,2 mln zł.,
a rozchody - bez wpłat do bud etu - 11.203,5 mln zł. Dotacje dla gospodarki
pozabud etowej z bud etów gmin wyniosły 3.744,3 mln zł, a wpłaty do bud etu
78,0 mln zł.
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VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Warunki wykonania bud etu
Bud et pa stwa w 1997 r. był realizowany w korzystniejszych warunkach
gospodarczych ni przyj to w zało eniach polityki społeczno-gospodarczej na 1997 r.
Jednak e w II półroczu, na skutek kl ski powodzi, powstała konieczno podj cia
nadzwyczajnych działa i finansowania nieprzewidzianych zada .
1. W 1997 r. nast piło przyspieszenie, w stosunku do 1996 r., tempa wzrostu
gospodarczego. Produkt krajowy brutto zwi kszył si w cenach stałych o 6,9%,
wobec 6,1% w 1996 r., a dynamika PKB, po zmniejszeniu si w 1996 r., wróciła do
poziomu z 1995 r. Wzrost produktu krajowego brutto w 1997 r. był o ponad 1 punkt
procentowy wy szy od przyj tych zało e . Zwi kszenie dynamiki PKB zwi zane
było z szybszym ni w 1996 r. wzrostem warto ci dodanej w przemy le i bardzo
wysokim wzrostem w budownictwie. Warto dodana brutto wzrosła w 1997 r.
w przemy le o 9,7% (w 1996 r. o 7,1%), a w budownictwie o 17,8% (wobec 3,5%
w 1996 r.). Na wzrost PKB w 1997 r., podobnie jak w roku poprzednim, wpłyn ła
du a dynamika popytu krajowego, czego wyrazem był znaczny wzrost nakładów
inwestycyjnych i spo ycia.
2. Wska niki inflacji były bardzo zbli one do tych, które zakładano w ustawie
bud etowej. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w 1997 r.,
w porównaniu do 1996 r. o 14,9% i wzrost ten był o 0,1 punkta ni szy od zało e
ustawy bud etowej. Ceny w relacji grudzie do grudnia wzrosły o 13,2%,
tj. o 0,2 punkta wi cej ni zakładano. W stosunku do 1996 r. tempo inflacji uległo
znacznemu obni eniu. redni roczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
był ni szy o 5,0 pkt., a w relacji grudzie do grudnia o 5,3 pkt.
3. Wy sze tempo wzrostu popytu krajowego ni produktu krajowego brutto było
przyczyn znacznego zwi kszenia ujemnego salda w obrotach handlu
zagranicznego. Eksport w cenach stałych w 1997 r. wzrósł, w porównaniu do
1996 r., o 13,7% (zakładano 13,0%), a import o 22,0% (zakładano 17,0%). Ujemne
saldo w obrotach handlu zagranicznego w 1997 r. wyniosło 16.556,2 mln dolarów
USA i w porównaniu do 1996 r. zwi kszyło si o 30,4%. Wyniki w handlu
zagranicznym wpłyn ły w decyduj cej mierze na pogorszenie salda obrotów
bie cych bilansu płatniczego, które na koniec 1997 r. zamkn ło si ujemnym
saldem w wysoko ci 3.978 mln dolarów USA, wobec 1.352 mln dolarów USA na
koniec 1996 r. Na pogorszenie salda obrotów bie cych, oprócz wzrostu ujemnego
salda płatno ci towarowych, wpłyn ło pogorszenie salda nie sklasyfikowanych
obrotów bie cych, na które składały si

rodki pochodz ce głównie z handlu

przygranicznego. Relacja ujemnego salda obrotów bie cych do PKB uległa
zwi kszeniu z 1,0% w 1996 r. do 3,2% w 1997 r. Wysoki wzrost relacji ujemnego
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salda obrotów bie cych do PKB w przeci gu 12 miesi cy jest powa nym
ostrze eniem dla gospodarki w 1998 r.
4. Nast piła poprawa sytuacji na rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
na koniec 1997 r. wyniosła 1.826,4 tys. osób (zakładano 2.270 tys. osób) i zmalała
w stosunku do stanu na koniec 1996 r. o 533,1 tys. osób, tj. o 22,6%. Stopa
bezrobocia obni yła si z 13,2% na koniec 1996 r. do 10,5% na koniec 1997 r.
Liczba pracuj cych w gospodarce narodowej na koniec 1997 r. wyniosła około
15,9 mln osób i była o 0,6% wy sza ni przed rokiem. Znacznie przekroczone
zostały zakładane wska niki wzrostu przeci tnych wynagrodze . Przeci tne
wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 1997 r. wyniosło 1.061,9 zł
i wzrosło w stosunku do 1996 r. o 21,5% (zakładano 18,8%), co w uj ciu realnym
daje wzrost o 5,7% (zakładano 3,3%). Przeci tna emerytura i renta pracownicza
brutto w 1997 r. wyniosła 643 zł i wzrosła w stosunku do 1996 r. o 20,1%, co
w uj ciu realnym daje wzrost o 4,6%. Przeci tna emerytura i renta rolnicza brutto
w 1997 r. wyniosła 444 zł i wzrosła w stosunku do 1996 r. o 21,2%, a realnie
o 5,5%.
5. Nast piło zmniejszenie redystrybucyjnej funkcji bud etu pa stwa. Relacja
dochodów bud etowych (wraz z dochodami z prywatyzacji) do warto ci PKB
zmniejszyła si z 27,5% w 1996 r. do 27,0% w 1997 r., a wydatków odpowiednio
z 30,0% do 28,2%. Relacja niedoboru bud etu pa stwa do PKB zmniejszyła si
z 2,5% w 1996 r. do 1,3% w 1997 r. (zakładano 2,6%), a zadłu enia bud etu
pa stwa odpowiednio z 51,1% do 48,1%.
6. Coraz wi ksz rol w finansowaniu zada publicznych odgrywaj inne ni bud et
pa stwa segmenty sektora publicznego, tj. bud ety gmin, fundusze celowe,
pa stwowa i gminna gospodarka pozabud etowa. Dochody całego sektora
publicznego w 1997 r. stanowiły 46,5% PKB wobec 47,0% w 1996 r., a wydatki
odpowiednio 48,1% i 49,3%.
Po uwzgl dnieniu transferów wewn trz sektora publicznego relacje wydatków
do PKB ukształtowały si nast puj co:
- wydatki bud etu pa stwa w 1997 r. stanowiły 18,8% PKB (w 1996 r. 20,1%),
- wydatki bud etów gmin w 1997 r. stanowiły 7,2% PKB (w 1996 r. 6,8%),
- wydatki funduszy celowych w 1997 r. stanowiły 18,7% PKB (w 1996 r. 18,9%),
- wydatki pa stwowej gospodarki pozabud etowej w 1997 r. stanowiły 1,1% PKB
(w 1996 r. 1,2%),
- wydatki gminnej gospodarki pozabud etowej w 1997 r. stanowiły 2,2% PKB
(1996 r. 2,2%).
Uj cie bilansowe wydatków sektora publicznego wskazuje, e w 1997 r.
wydatki funduszy celowych prawie zrównały si z wydatkami bud etu pa stwa,
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a udział dotacji z bud etu pa stwa w finansowaniu wydatków funduszy celowych
wyniósł w 1997 r. 24,0%. Przy ogólnym obni aniu redystrybucyjnej funkcji bud etu
pa stwa pa stwowe fundusze celowe stały si równorz dnym bud etowi pa stwa
składnikiem sektora publicznego. Dominuj cy udział (86,9%) w wydatkach funduszy
celowych maj Fundusz Ubezpiecze Społecznych oraz Fundusz EmerytalnoRentowy (emerytury i renty rolnicze).
W ocenie Najwy szej Izby Kontroli w gospodarce finansowej pa stwowych
funduszy celowych obowi zuj słabsze rygory i prawne mechanizmy dyscyplinowania
gospodarki finansowej. Ponadto nie podlegaj one takiej kontroli, w tym
parlamentarnej, jak ma to miejsce w przypadku wydatków pa stwowych jednostek
bud etowych. Pomimo upowa nienia zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo
bud etowe obliguj cego ministrów nadzoruj cych do wydania rozporz dze
reguluj cych szczegółowe zasady gospodarki finansowej pa stwowego funduszu
celowego, rozporz dzenia takie zostały wydane tylko dla Pa stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dla Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. Nie zostały wydane rozporz dzenia m.in. dla
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Promocji Twórczo ci.
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowo ci w zakresie gospodarowania
rodkami poszczególnych funduszy. Dotyczyło to zwłaszcza niepełnej ewidencji osób
i podmiotów zobowi zanych do wiadcze na rzecz funduszy, a ponadto
nienale ytego egzekwowania zaległo ci we wpłatach.
Najwi cej nieprawidłowo ci, podobnie jak w latach poprzednich, wykazała
kontrola w Pa stwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
a w szczególno ci:
- Fundusz nie dysponował pełn informacj o stanie zadłu enia podmiotów
zobowi zanych do wiadcze pieni nych na rzecz Funduszu;
- Fundusz nie posiadał zbiorczej informacji o wielko ci rodków, przekazanych
w ró nych formach (dofinansowa , dotacji, po yczek, subwencji) poszczególnym
beneficjentom PFRON;
- przyj te przez PFRON zasady dofinansowania oprocentowania kredytów
bankowych, zaci gni tych przez zakłady pracy chronionej (z.p.ch.) nie
zabezpieczały jego interesów;
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- nie podj to jakichkolwiek działa wobec ujawnionych faktów odliczania
nienale nych ulg;
- Fundusz nie podejmował skutecznych działa w stosunku do po yczkobiorców nie
reguluj cych swoich zobowi za , wynikaj cych z po yczek udzielonych ze
rodków Funduszu;
- nieefektywnie zaanga ował rodki finansowe w przedsi wzi cia kapitałowe.
Warunki prawne realizacji bud etu
Najwy sza Izba Kontroli bardzo krytycznie ocenia opó nienia w wydawaniu
aktów wykonawczych do ustawy bud etowej reguluj cych szczegółowe zasady
gospodarowania rodkami bud etowymi. Opó nienia w wydawaniu aktów
wykonawczych stwarzaj zagro enia dla prawidłowego wydatkowania cz ci rodków
z bud etu pa stwa122.
Spo ród 13 wydanych aktów wykonawczych do ustawy bud etowej na 1997 r.,
tylko 4 ukazały si przed ko cem marca 1997 r., natomiast 7 zostało wydanych po
upływie kilku miesi cy roku bud etowego, w tym 2 rozporz dzenia z moc
obowi zuj c od 1 stycznia 1997 r.
S to: rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie
warunków uzyskania uprawnie , sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu
wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków
socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemi pracowników
górnictwa, które weszło w ycie 28 lipca 1997 r. z moc od 1 stycznia 1997 r. oraz
rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla
górnictwa. Wydawanie aktów z moc wsteczn naruszało obowi zuj ce zasady
tworzenia prawa. Inne akty, jak np. rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca
1997 r. w sprawie okre lenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu
przekazywania dotacji bud etowej na restrukturyzacj zadłu enia z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne weszło w ycie dopiero w dniu 3 sierpnia 1997 r.,
a rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia
dotacji przedmiotowych do pasa erskich przewozów autobusowych i kolejowych w
dniu 26 sierpnia 1997 r.
Dochody bud etu pa stwa w 1997 r.
1. Dochody bud etu pa stwa w 1997 r. wyniosły 119.772.138 tys. zł i w stosunku do
kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej na 1997 r. były wy sze
o 4.438.482 tys. zł, tj. o 3,8%. W porównaniu do 1996 r., dochody bud etu pa stwa
były w uj ciu nominalnym wy sze o 20,2%, a realnie o 4,6%. Wszystkie główne
pozycje dochodów, a mianowicie: dochody podatkowe, dochody niepodatkowe,
122

Wyniki kontroli wykorzystania dotacji bud etowej dla górnictwa w gla kamiennego wykazały, e wskutek
opó nie w wydaniu rozporz dzenia Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa w 1995 i 1996 r. Minister
Przemysłu i Handlu przekazał bez podstawy prawnej kwot 125,7 mln zł.
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2.

3.

4.
5.

6.

dochody z prywatyzacji i dochody zagraniczne były wy sze ni planowano.
W strukturze zrealizowanych dochodów w 1997 r. wzrósł w porównaniu do 1996 r.,
udział dochodów z prywatyzacji (z 3,8% do 5,5%) i dochodów zagranicznych
(o 0,0% do 0,4%), a zmniejszył si udział dochodów podatkowych (z 84,1% do
82,4%) i dochodów niepodatkowych (z 12,1% do 11,7%).
W 1997 r. dochody podatkowe wyniosły 98.688.484 tys. zł, co stanowiło 100,4%
planowanej w ustawie bud etowej kwoty. W dochodach podatkowych
w porównaniu do 1996 r. zwi kszył si udział wpływów z podatków po rednich
i podatku dochodowego od osób prawnych, a zmniejszył si udział wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 1997 r. dochody z podatków po rednich zostały wykonane w kwocie 55.252.372
tys. zł, a ich udział w dochodach bud etu pa stwa wyniósł 46,1% (w 1996 r. 46,9%). Przy wykonaniu planu dochodów z podatków po rednich w 100,9%, nie
zrealizowano zało onego planu dochodów z podatku akcyzowego (89,0%
w stosunku do planu). Ni sze ni planowano dochody z podatku od towarów
i usług krajowych (93,8% w stosunku do planu) zostały zrekompensowane
wy szymi wpływami z podatku od towarów i usług importowanych (141,2%
w stosunku do planu). Ni sze od planowanych dochody z podatku akcyzowego
dotyczyły zarówno wpływów z tego podatku od wyrobów krajowych (88,0%), jak
i w mniejszym stopniu wpływów od wyrobów importowanych (96,4%).
Dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
wyniosły 13.264.016 tys. zł, tj. 103,2% kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej
i stanowiły 11,1% dochodów bud etu pa stwa ogółem.
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r. wyniosły
29.941.496 tys. zł i były ni sze o 1,7% od kwoty zaplanowanej w ustawie
bud etowej. Udział dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bud etu pa stwa uległ zmniejszeniu z 26,3% w 1996 r. do 25,0%
w 1997 r. Na niepełne wykonanie planowanych dochodów z podatku dochodowego
od osób fizycznych wpłyn ły wy sze ni zakładano zwroty podatku zwi zane
z odliczeniem od dochodu darowizn na rzecz osób fizycznych.
Po raz drugi skutki odliczonych darowizn były wy sze ni szacowano. Skutki
darowizn odliczonych w 1997 r. za rok poprzedni wyniosły 1.910 mln zł (w 1996 r.
- 902 mln zł), podczas gdy ich wielko szacowano na 1.335 mln zł (na 1996 r. 300 mln zł).
W 1997 r. dochody niepodatkowe wyniosły 14.071.829 tys. zł, co stanowiło
111,8% planowanej w ustawie bud etowej kwoty. Główne pozycje w ród tych
dochodów stanowiły: dochody z cła, dochody jednostek bud etowych, dywidendy i
wpłaty z zysku NBP.
Nie wykonano zaplanowanych dochodów z cła, które wyniosły 7.037.312 tys.
zł i były ni sze o 5,1% od kwoty planowanej. Dochody jednostek bud etowych
wyniosły 3.518.463 tys. zł i były wy sze o 27,3% od kwoty planowanej, a dochody
z dywidend - 1.167.064 tys. zł (wy sze o 10,1%).
Po raz kolejny całkowicie nietrafna była przewidywana wpłata z zysku NBP.
W ustawie bud etowej zaplanowano wpłat z zysku NBP w kwocie 300.000 tys. zł.
Wpłaty z zysku NBP wyniosły 1.135.095 tys. zł i były wy sze o 278,3% od kwoty
ustalonej w ustawie bud etowej. W 1996 r. było odwrotnie. Wpłaty z zysku NBP
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wyniosły 359.333 tys. zł i stanowiły 19,4% wielko ci zaplanowanej w ustawie
bud etowej.
7. W 1997 r., podobnie jak w roku poprzednim, przekroczony został plan dochodów
z prywatyzacji. Wykonanie tych dochodów wyniosło 6.537.699 tys. zł, tj. 128,6%
planowanej kwoty w ustawie bud etowej. W stosunku do wykonania w 1996 r.,
dochody te w 1997 r., wzrosły w uj ciu nominalnym o 74,3%, a w uj ciu realnym
o 51,7%.
Zaległo ci podatkowe i niepodatkowe
1. Na koniec 1997 r. zaległo ci w nale no ciach bud etu pa stwa, których termin
płatno ci min ł, wyniosły 8.176,3 mln zł, w tym zaległo ci o charakterze
podatkowym wyniosły 5.921,8 mln zł. Zaległo ci podatkowe były wy sze o 12,3%
ni na koniec 1996 r., a realnie ni sze o 2,3%. W relacji do zrealizowanych
dochodów zaległo ci zmniejszyły si z 8% w 1996 r. do 6,8% w 1997 r.
2. Krytycznej oceny wymaga wzrost o 43% zaległo ci w podatkach po rednich.
Zaległo ci w podatku od towarów i usług wzrosły z 1.383,7 mln zł w 1996 r. do
2.005,9 mln zł w 1997 r., tj. o 45%.
3. W ocenie Najwy szej Izby Kontroli nadal niewystarczaj ce były działania
podejmowane w celu wyegzekwowania zaległych zobowi za bud etowych.
W 1997 r. w trybie egzekucyjnym ci gni to kwot 1.702,1 mln zł, z tego
zaległo ci o charakterze podatkowym 1.156 mln zł. Wska nik ci galno ci
mierzony kwot wyegzekwowan do kwoty obj tej tytułami wykonawczymi
obni ył si z 37,4% w 1996 r. do 36,1% w 1997 r., a dla zaległo ci o charakterze
podatkowym z 47,8% do 44%. ci gni te w trybie egzekucyjnym zaległe
nale no ci bud etowe w relacji do ogółu zaległo ci stanowiły 14,1%, a do
zaległo ci o charakterze podatkowym 19,5%.
Najwy sza Izba Kontroli ju kilkakrotnie zwracała uwag na opieszałe
post powanie organów egzekucyjnych przy egzekwowaniu zaległo ci.
4. Zaległo ci w dochodach pa stwowych jednostek bud etowych wg stanu na
31 grudnia 1997 r. wyniosły 1.722.554 tys. zł. Zaległo ci te, w porównaniu do roku
1996 wzrosły o 12,1% i stanowiły 49% dochodów osi gni tych przez te jednostki.
Najwy sze zaległo ci pa stwowych jednostek bud etowych odnotowano
w bud etach wojewodów (1.384,7 mln zł) oraz Ministerstwa Sprawiedliwo ci
(266,3 mln zł). Zaległo ci w bud etach wojewodów dotyczyły przede wszystkim
opłat za ustanowienie zarz du lub u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Skarbu
Pa stwa, a w Ministerstwie Sprawiedliwo ci niewyegzekwowanych grzywien i kar.
Wydatki bud etu pa stwa w 1997 r.
1. W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki bud etu pa stwa w kwocie
127.553.656 tys. zł. W zwi zku z uzyskaniem kredytu zagranicznego na inwestycje
w dziale ochrona zdrowia, Rada Ministrów, korzystaj c z upowa nienia zawartego
w art. 39 ust. 1, dokonała zwi kszenia wydatków do kwoty 127.919.791 tys. zł.
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Wydatki bud etu pa stwa wyniosły 125.674.976 tys. zł, tj. 98,2% planu po
zmianach. W stosunku do wykonania w 1996 r., wydatki bud etu pa stwa
w 1997 r., wzrosły w uj ciu nominalnym o 15,5%, a realnie o 0,5%. Niepełna
realizacja planowanych wydatków bud etu pa stwa była wynikiem przede
wszystkim ni szych wydatków na dotacje dla funduszy celowych, w tym
szczególnie do Funduszu Pracy oraz na obsług długu publicznego. Dotacja do
Funduszu Pracy była ni sza o 906.668 tys. od kwoty planowanej w bud ecie po
zmianach, a wydatki na obsług długu publicznego o 739.393 tys. zł. Na wysoko
dotacji do Funduszu Pracy wpływ miała poprawa sytuacji na rynku pracy,
a zmniejszenie wydatków na obsług długu publicznego wynikało z ni szych
wypłat z tytułu por cze przez Skarb Pa stwa spłaty kredytów krajowych.
2. W 1997 r. kwota wydatków przekazana do wykorzystania w 1998 r. wyniosła
342.140,6 tys. zł, co stanowiło 0,3% zrealizowanych wydatków bud etowych
pa stwa w 1997 r. W 1996 r. udział ten był wy szy i wynosił 2,5%, a kwota
wydatków przekazana do wykorzystania w 1997 r. wyniosła 2.713.590 tys. zł.
Zarówno w 1997 r., jak i w latach poprzednich, Najwy sza Izba Kontroli
wskazywała na zjawisko korzystania przez Rad Ministrów z upowa nienia
wynikaj cego z art. 48 ust. 2 Prawa bud etowego do ustalania wykazu wydatków,
które nie wygasaj z ko cem roku bud etowego.
Przenoszenie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego
ogranicza - w ocenie NIK - wpływ Parlamentu na ostateczn realizacj bud etu
pa stwa i utrudnia kontrol sposobu wydatkowania cz ci rodków bud etowych
przekazanych do wykorzystania w roku nast pnym.
Upowa nienie ustawowe z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo bud etowe nie okre la
górnej granicy wydatków bud etowych, które mog by przekazane do
wykorzystania w nast pnym roku bud etowym. W ocenie Najwy szej Izby
Kontroli, stanowi to przeniesienie kompetencji Parlamentu na organy wykonawcze
i nasuwa w tpliwo ci co do zgodno ci z Konstytucj RP.
Gospodarowanie rodkami rezerw bud etowych
Rezerwy ogólne
Ustalona w ustawie bud etowej rezerwa ogólna wynosiła 85.530 tys. zł
i stanowiła 0,07% planowanej kwoty wydatków ogółem bud etu pa stwa (w 1996 r. 0,1%).
W 1997 r. z ogólnej kwoty rezerwy przeniesiono do innych cz ci bud etu
pa stwa kwot 72.172 tys. zł, tj. 84,4% zaplanowanych rodków. Kwota ta
w porównaniu do 1996 r., kiedy rozdysponowano 104.835 tys. zł, jest ni sza
o 32.663 tys. zł, tj. o 31,2%.
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rodki rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane na podstawie:
- uchwał Rady Ministrów 33.752,2 tys. zł,
- zarz dze Prezesa Rady Ministrów 31.198,3 tys. zł,
- decyzji Ministra Finansów 7.221,7 tys. zł.
Najwy sza Izba Kontroli wykazała, e rodki rezerwy ogólnej zostały
przeznaczone tak e na wydatki, które mo na było przewidzie na etapie planowania
bud etowego.
Na wydatki te przeznaczono co najmniej 17,6 mln zł, tj. 56,6% kwoty
rozdysponowanej zarz dzeniami Prezesa Rady Ministrów. Ponadto, decyzjami
Ministra Finansów na takie wydatki przeznaczono 3 mln zł, co stanowiło 41,9%
rodków rozdysponowanych przez Ministra Finansów.
Rezerwy celowe
Zaplanowana w ustawie bud etowej na rok 1997 kwota w cz ci 83 - Rezerwy
celowe wynosiła 8.244.275 tys. zł, co stanowiło 6,4% planowanych wydatków
bud etu pa stwa (w 1996 r. - 4,6%).
W wyniku zmiany ustawy bud etowej i utworzenia dodatkowej rezerwy
zwi zanej z usuwaniem skutków powodzi plan wynosił 8.849.287 tys. zł.
W 1997 r. dokonano przeniesie wydatków z cz ci 83 - Rezerwy celowe
w kwocie 8.657.469 tys. zł, co stanowiło 97,8% planowanych wydatków rezerw
celowych w bud ecie po zmianach. Uruchomione rodki z rezerw celowych stanowiły
6,9% całkowitych wydatków bud etu pa stwa w 1997 r. W porównaniu do 1996 r.
rozdysponowane rodki były wy sze o 938.153 tys. zł, tj. o 12,2%.
W zakresie gospodarowania rodkami bud etowymi pochodz cymi z rezerw
celowych, Najwy sza Izba Kontroli wskazuje na niezgodne z przeznaczeniem
wykorzystywanie rezerw celowych przewidzianych na 1997 r.
Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e w 1997 r. ogółem niezgodnie
z przeznaczeniem z rezerw celowych wykorzystano co najmniej kwot 42.322 tys. zł.
Przykładem tego było niezgodne z przeznaczeniem rozdysponowanie kwoty
2.231 tys. zł, rezerw celowych przyznanych na zakup sprz tu dla jednostek
bud etowych MSWiA. rodki te zostały bowiem rozdysponowane decyzjami
wewn trznymi, niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w decyzji Ministra
Finansów.
Krytycznej oceny wymaga niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rezerw
celowych w 21 województwach, na ł czn kwot co najmniej 32.155,4 tys. zł.
W stosunku do kwoty ogółem rodków z rezerw celowych dla bud etów wojewodów
w 1997 r., która wynosiła 5.014.605,8 tys. zł stanowiło to 0,64%.
Ponadto, w 6 przypadkach kontrole ujawniły, e niewykorzystane rodki
pochodz ce z rezerw celowych w ł cznej kwocie 10.643,0 tys. zł nie zostały zwrócone
do bud etu pa stwa.
Podkre lenia wymaga równie fakt, e dysponenci bud etowi, przekazuj c
podległym jednostkom rodki pochodz ce z rezerw celowych, nie okre lali
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przeznaczenia, co uniemo liwiało dokonanie oceny prawidłowo ci wykorzystania
rodków rezerw, np. w cz ci 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dokonywanie zwi ksze planowanych wydatków i przeniesie z rezerw
celowych w ostatnich dniach roku bud etowego, w ocenie Najwy szej Izby Kontroli,
powodowało trudno ci w wydatkowaniu tych rodków w sposób racjonalny i zgodny
z przeznaczeniem.
Dotacje
1. Wydatki na dotacj dla podmiotów gospodarczych w bud ecie po zmianach
wyniosły 2.679 mln zł, a wykonanie 2.669,9 mln zł, co stanowiło 110,3%
wykonania w 1996 r.
Wydatki na dotacje przedmiotowe wyniosły 1.001,7 mln zł, co stanowiło 127,8%
wykonania w 1996 r. W dotacjach tych, podstawowe znaczenie miały wydatki na
dopłaty do kolejowych przewozów pasa erskich (710 mln zł) oraz autobusowych
przewozów pasa erskich w komunikacji mi dzymiastowej (193,4 mln zł).
Wydatki na dotacje podmiotowe i inne dotacje do zada gospodarczych w 1997 r.
wyniosły 1.244,4 mln zł, co stanowiło 96,9% wydatków w 1996 r.
W ramach tych dotacji na wydatki zwi zane z restrukturyzacj przemysłu
przeznaczono 838,8 mln zł, co stanowiło 113,5% wydatków w 1996 r.
2. W zakresie udzielania dotacji, zwłaszcza do zada gospodarczych, Najwy sza Izba
Kontroli krytycznie oceniła przyznawanie oraz rozliczanie przekazanych rodków
bud etowych. Z opó nieniem wydawane były akty wykonawcze reguluj ce
szczegółowy tryb i zasady dotowania. Akty normatywne nie precyzowały ponadto
szczegółowych zasad przyznawania dotacji, co w praktyce umo liwiało stosowanie
uznaniowych zasad dotacji.
Na przykład, przepisy rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
ywno ciowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysoko ci stawek dotacji dla
rolnictwa w 1997 r. nie okre lały mi dzy innymi stawek dofinansowania importu
zasobów genetycznych w produkcji zwierz cej, w wyniku czego stosowano
uznaniowy system dotowania tego importu.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej nie podpisało protokołu, który
powinien okre la :
- zakres rzeczowy, wysoko rodków pieni nych dotycz cych inwestycji
i likwidacji nieczynnych linii kolejowych,
- koszt wykonania jednego poci gokilometra w odniesieniu do wzrostu cen
czynników produkcji, zastosowania nowych technologii przewozów oraz
podnoszenia poziomu obsługi przewozów,
- sposobu rozliczenia si przez PKP ze rodków pieni nych otrzymywanych
z bud etu pa stwa na dany rok bud etowy.
Uregulowanie tego zagadnienia ma szczególne znaczenie wobec faktu, e rodki
bud etowe przeznaczone dla przedsi biorstwa PKP stanowi około 50% ogólnych
wydatków bud etowych cz ci 21.
W ocenie NIK, brak omawianego protokołu sprawia, e nadal system rozlicze
pomi dzy bud etem pa stwa a przedsi biorstwem i jego zadania w dziedzinach
obj tych dotacjami s nieprecyzyjne, co nie pozwalało na wła ciwe egzekwowanie
przyj tych przez strony zobowi za . W rezultacie, podobnie jak w roku 1996,
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dotacja przedmiotowa w kwocie 710 mln zł dotycz ca kolejowych przewozów
pasa erskich miała charakter dotacji podmiotowej dla przedsi biorstwa PKP.
Dysponenci rodków bud etowych nie sprawowali nale ytego nadzoru nad
sposobem wykorzystania dotacji oraz terminowym rozliczeniem przez podmioty
otrzymuj ce rodki. W szczególno ci ustalenia kontroli wskazały, e
np. 38 podmiotów górnictwa dotowanych ze rodków bud etowych Ministerstwa
Gospodarki do ko ca lutego 1998 r. nie zwróciło niewykorzystanych rodków
dotacji w kwocie 7,3 mln. zł.
Najwy sza Izba Kontroli zwraca równie uwag na przypadki przekazywania
rodków dotacji dopiero pod koniec roku bud etowego, w tym zwłaszcza w
grudniu, co uniemo liwiało racjonalne wykorzystanie przyznanych rodków.
3. Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone gminom w 1997 r.
wyniosły 5.573,3 mln zł, co stanowiło 14,1% dochodów bud etów gmin 1997 r.
W 1996 r. wska nik ten wynosił 13,9%. W ramach przekazanych dotacji celowych,
na udzielenie pomocy na obszarach dotkni tych powodzi i usuwanie skutków
powodzi gminy otrzymały z bud etu pa stwa kwot 347.284 tys. zł, tj. 6,2% ogółu
dotacji.
Dotacje na zadania własne wyniosły 1.882,3 mln zł, tj. 4,8% dochodów
bud etów gmin ogółem. W porównaniu do 1996 r. dotacje na zadania własne były
w uj ciu nominalnym wy sze o 25,5%, a realnie wzrosły o 9,2%. W przekazanej
dotacji na zadania własne gminy otrzymały m.in. kwot 178.300 tys. zł dotacji
rekompensuj cej nie pobrane kwoty z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku
rolnym oraz le nym.
Najwy sza Izba Kontroli zwraca uwag , e rozporz dzenie Ministra Finansów
z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji
z bud etu pa stwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku rolnym
oraz le nym opublikowane zostało 28 lipca 1997 r., a termin do składania wniosków
przez gminy w sprawie przyznania dotacji z bud etu ustalony został na dzie
31 sierpnia 1997 r. Tak krótki termin utrudniał gminom prawidłowe wyliczenie
nale nej dotacji.
W ramach kontroli wykonania bud etu pa stwa na 1997 r., oceniono równie
wykorzystanie dotacji bud etowych na finansowanie zada zleconych i powierzonych
z zakresu administracji rz dowej oraz na dofinansowanie zada własnych dla
wybranych gmin.
Wyniki kontroli wskazały na niezgodne z obowi zuj cymi przepisami
wydatkowanie i rozliczanie rodków przekazanych jako dotacje. Izba zwróciła
równie uwag na wyst puj ce przypadki uruchamiania przyznanych dotacji dla gmin,
w ostatnich dniach roku bud etowego.
Usuwanie skutków powodzi
Kl ska powodzi, która miała miejsce w 1997 r. i konieczno prowadzenia akcji
ratowniczej oraz usuwania skutków powodzi spowodowała konieczno
wprowadzenia zmiany do ustawy bud etowej na rok 1997.
Uchwalon 17 lipca 1997 r. ustaw o zmianie ustawy bud etowej na rok 1997,
przewidziano wydatki na ten cel rodków pochodz cych z:
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- utworzonej rezerwy celowej, w tym mi dzy innymi z tytułu ograniczania wydatków
maj tkowych w innych cz ciach bud etowych,
- oszcz dno ci na innych wydatkach, wygospodarowanych przez dysponentów
rodków bud etowych, którzy finansowali usuwanie skutków powodzi.
Dla bie cego sfinansowania wydatków Minister Finansów został upowa niony
do zaci gni cia kredytu w Narodowym Banku Polskim do wysoko ci 2.500.000 tys.
zł.
Najwy sza Izba Kontroli skontrolowała rozdysponowanie kwot rodków
przeznaczonych na prowadzenie akcji powodziowej i nie stwierdziła w tym zakresie
nieprawidłowo ci.
Na usuwanie skutków powodzi przewidziano w planie kwot 1.104.570 tys. zł,
przewiduj c jako główne ródło finansowania rezerw pn. "pomoc udzielana na
terenach dotkni tych powodzi oraz usuwanie skutków powodzi". Na utworzon
rezerw Minister Finansów przeniósł rodki w ł cznej wysoko ci 820.509 tys. zł,
w tym z tytułu ograniczenia przez dysponentów cz ci bud etowych niektórych
wydatków kwot 605.013 tys. zł. Podstawow kwot w utworzonej rezerwie uzyskano
ze zmniejszenia dotacji dla Funduszu Pracy o 500.000 tys. zł. Zmniejszenie o t
wielko dochodów Funduszu Pracy umo liwił spadek w 1997 r. bezrobocia
i zmniejszenie si liczby osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków dla
bezrobotnych. Z ustale kontroli wynika ponadto, e na etapie planowania
bud etowego nieprawidłowo oszacowano skutki wynikaj ce z wej cia w ycie
nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu.
Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e jedynie Polska Agencja Prasowa nie
wykonała dyspozycji okre lonej w art. 53e ustawy bud etowej na rok 1997 w sprawie
przeznaczenia 20% wydatków maj tkowych na zwi kszenie rezerwy powodziowej.
Do dyspozycji Ministra Finansów Polska Agencja Prasowa przekazała na usuwanie
skutków powodzi kwot 266 tys. zł, tj. o 50% ni sz od wynikaj cej ze
znowelizowanej ustawy bud etowej.
Do dnia 31 grudnia 1997 r. na prowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie
skutków powodzi wykorzystano 1.102.867 tys. zł, co stanowiło 99,8% planowanych
rodków. Z rezerwy celowej wykorzystano rodki w kwocie 806.263 tys. zł, za
pozostałe rodki zostały wygospodarowane przez dysponentów rodków bud etowych
finansuj cych bezpo rednio usuwanie skutków powodzi.
Z analizy wykorzystania rodków przeznaczonych na akcj powodziow
wynika, e z zaplanowanego na ten cel kredytu w wysoko ci 2.500.000 tys. zł, który
został uruchomiony w dniu 6 sierpnia 1997 r. wykorzystano tylko cz
rodków,
a najwi ksze zadłu enie z tego tytułu wynosiło w pa dzierniku 1997 r.
1.450.000 tys. zł, przy czym kredyt ten został w dniu 2 marca 1998 r. w pełni
spłacony.
Zobowi zania pa stwowych jednostek bud etowych
1. Zobowi zania jednostek bud etowych na koniec 1997 r. wyniosły 3.779.013 tys.
zł, w tym zobowi zania wymagalne 3.005.312 tys. zł. Na spłat zobowi za
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przeznaczono w 1997 r. rodki w wysoko ci 2.940,2 mln zł123. Pomimo to stan
zobowi za , w porównaniu do 1996 r., wzrósł o 3,9%, w tym wymagalnych
o 0,4%. Zahamowane zostało wprawdzie tempo przyrostu zobowi za ale ich stan
utrzymał si na poziomie zbli onym do 1996 r. Zobowi zania spłacone zast piły
nowe, powstałe w ci gu 1997 r. w wysoko ci 2.690.344 tys. zł.
Zobowi zania wyst puj ce w działach 85 - ochrona zdrowia oraz 79 - o wiata
i wychowanie wyniosły 2.962.096 tys. zł, co stanowiło 98,6% ogółu zobowi za
wymagalnych. Z kwoty tej 2.814.862 tys. zł, tj. 95% przypadało na bud et
wojewodów. Zobowi zania wymagalne jednostek o wiaty i wychowania
zmniejszyły si z 749.740 tys. w 1996 r. do 158.091 tys. na koniec 1997 r.,
tj. o 78,9%. W dziale ochrona zdrowia stan zobowi za uległ zwi kszeniu
z 2.221.687 tys. zł do 2.804.005 tys. zł., tj. o 26,2%.
2. W ocenie Najwy szej Izby Kontroli wymierne efekty, mimo wielu wyst puj cych
nadal nieprawidłowo ci, przyniosło oddłu enie jednostek o wiaty i wychowania.
Nie przyniosła natomiast oczekiwanych rezultatów restrukturyzacja zobowi za
w dziale ochrona zdrowia. Proces restrukturyzacji zobowi za miał by poł czony
z przekształceniem jednostek słu by zdrowia w samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej. Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e proces przekształce
przebiegał powolnie, z opó nieniami oraz nieprawidłowo ciami w wykorzystaniu
przeznaczonych na ten cel rodków finansowych.
Na sfinansowanie zobowi za i na przekształcenia jednostek ochrony zdrowia
przeznaczono w 1997 r. dodatkowo kwot 1.309.376 tys. zł. Zobowi zania
wymagalne tych jednostek wzrosły z 1.389.545 tys. zł w 1996 r. do 1.706.160 tys.
zł na koniec 1997 r., tj. o 22,8%. W jednostkach ochrony zdrowia, które nie zostały
przekształcone w ci gu 1997 r. powstały nowe zobowi zania w wysoko ci
1.439.838 tys. zł.
3. Na sfinansowanie zobowi za z tytułu dopłat do leków przekazano w 1997 r.
788.927 tys. zł. Mimo to, zobowi zania wymagalne w tym zakresie wzrosły na
koniec 1997 r. do kwoty 1.097.845 tys. zł, tj.: o 31,9%.
4. Badania Najwy szej Izby Kontroli wskazuj , e w kolejnych latach pogarszał si
stan przestrzegania dyscypliny bud etowej w jednostkach ochrony zdrowia.
Kierownicy pa stwowych jednostek bud etowych traktowali kolejne „akcje
oddłu eniowe” jako przyzwolenia do zaci gania nowych zobowi za . Zwi kszenie
rodków na sfinansowanie zobowi za zarówno w 1997 r., jak i w latach
poprzednich miało jednak e zawsze charakter jednorazowy. Nie została tak e
z tego tytułu odpowiednio powi kszona podstawa do ustalenia wydatków na rok
nast pny.
5. Najwy sza Izba Kontroli stwierdziła, e w 44 województwach funkcjonowały
porozumienia z bankami dotycz ce regulowania nale no ci aptek z tytułu
refundacji rodków za sprzedane uprawnionym leki, a w niektórych
województwach tak e porozumienia w zakresie finansowania przez banki
bie cych zobowi za jednostek ochrony zdrowia. Ta praktyka narusza przepisy
123

-

rodki w wysoko ci 2.940,2 mln zł przekazano:
z rezerw celowych bud etu pa stwa na 1997 r. - 722,1 mln zł,
z rachunku sum depozytowych z rodków pochodz cych z 1996 r. - 2.218,1 mln zł
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ustawy - Prawo bud etowe, z których wynika, e jednostki bud etowe realizuj
wydatki ze rodków bud etu pa stwa, a uprawnionym do zaci gania kredytów jest
jedynie Minister Finansów. Ponadto porozumienia stwarzały mo liwo łatwego
zaspokojenia roszcze wierzycieli, nie stymulowały działa oszcz dno ciowych i
przyczyniały si do wzrostu zobowi za .

Jedn z przyczyn powstawania zobowi za był tak e wzrost kosztów
wynikaj cy ze stosowania nowoczesnych technik medycznych i leków, któremu
nie towarzyszył odpowiedni wzrost wydatków. W powi zaniu z brakiem, a
nast pnie wolnym tempem zmian strukturalnych w słu bie zdrowia przyczyny te
powodowały, e problemu zobowi za nie udało si dotychczas rozwi za .
Niedobór bud etu pa stwa
1. W ustawie bud etowej niedobór bud etu pa stwa ustalony został na kwot nie
wi ksz ni 12.220,0 mln zł. Korzystaj c z upowa nienia zawartego w art. 39 ust. 1
ustawy bud etowej, Rada Ministrów zwi kszyła dopuszczaln wielko

niedoboru

do kwoty 12.586,1 mln zł. Niedobór wyniósł 5.902,8 mln zł, tj. 46,9% kwoty
przewidzianej w bud ecie po zmianie.
W porównaniu z 1996 r. niedobór bud etu pa stwa w 1997 r. uległ obni eniu
o 35,6% nominalnie, a realnie o 44,0%. Relacja niedoboru bud etu pa stwa do
PKB wyniosła 1,3% w 1997 r., przy 2,5% w 1996 r.
Niedobór bud etu pa stwa w 1997 r. był ni szy o 6.683,3 mln zł od
dopuszczalnego wg ustawy bud etowej po zmianie. Był to wynik wy szych
o 4.438,4 mln zł dochodów bud etu pa stwa ni planowano i ni szych
o 2.244,8 mln zł wydatków.
2. W ocenie NIK, powy sze relacje niedoboru do PKB nie odzwierciedlaj w pełni
faktycznej sytuacji. Zarówno na koniec 1997 r., jak i na koniec 1996 r.
pa stwowe jednostki bud etowe posiadały znaczne kwoty zobowi za
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wymagalnych. Zobowi zania pa stwowych jednostek bud etowych - niezale nie
od przyczyn ich powstania - s zobowi zaniami bud etu pa stwa.

Po uwzgl dnieniu zobowi za wymagalnych pa stwowych jednostek
bud etowych (3.005,3 mln zł) niedobór wyniósł 8.908,1 mln zł, tj. 2,0% PKB, czyli
był nadal ni szy ni zakładano przy konstruowaniu bud etu na 1997 r. (2,6% PKB).
Przy uwzgl dnieniu powy szego zało enia w 1996 r. niedobór bud etu pa stwa
wyniósł 3,3%, a nie 2,5% jak to wynika z samego uj cia kasowego.
3. Inaczej ni zało ono w ustawie bud etowej ukształtowały si

ródła finansowania

niedoboru bud etu pa stwa. Przepisy art. 2 ust. 3 ustawy bud etowej na 1997 r.
okre lały:
- ujemne saldo finansowania zagranicznego w kwocie 542,0 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania ze ródeł krajowych w kwocie 12.762,0 mln zł.
W rzeczywisto ci, pomimo znacznie ni szego ni planowano niedoboru
bud etu pa stwa;
- ujemne saldo finansowania zagranicznego wyniosło 2.182,6 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania ze ródeł krajowych wyniosło 8.085,5 mln zł.
Zasadniczy wpływ na odmienne ni planowano w ustawie bud etowej,
ukształtowanie si kwot finansowania niedoboru wywarła operacja wykupu
obligacji Brady’ego (4.460,5 mln zł).
rodki na finansowanie niedoboru pochodziły wył cznie ze ródeł krajowych,
czyli tak jak zakładano w ustawie, ale w kwotach znacz co odmiennych
(po uwzgl dnieniu faktu, e niedobór był ni szy o 6.683,3 mln zł ni planowany
po zmianie).
Ukształtowanie sald finansowania niedoboru bud etu pa stwa, odmiennie ni
wynikało to z art. 2 ust. 3 ustawy bud etowej (zał. nr 3) miało podstawy prawne
w postaci upowa nienia dla Ministra Finansów zawartego w art. 7 ustawy
bud etowej na 1997 r.

343

Zadłu enie bud etu pa stwa
1. Zadłu enie bud etu pa stwa na koniec 1997 r. wyniosło 213.614,4 mln zł.
W stosunku do stanu na koniec 1996 r. zadłu enie bud etu pa stwa wzrosło
nominalnie o 15,1%, a w uj ciu realnym o 1,7%. Relacja zadłu enia do PKB uległa
obni eniu z 51,1% na koniec 1996 r. do 48,1% na koniec 1997 r.
Zadłu enie krajowe stanowiło 45,0% ogólnej kwoty zadłu enia (w 1996 r. 42,9%). Zadłu enie krajowe wyniosło na koniec 1997 r. 96.022,8 mln zł
i w stosunku do stanu na koniec 1996 r. uległo zwi kszeniu o 16.470,4 mln zł,
tj. nominalnie o 20,7%, a realnie o 6,6%. Zwi kszenie długu krajowego było
wynikiem: niedoboru bud etowego oraz konwersji cz ci zadłu enia zagranicznego
na krajowe. W ci gu 1997 r. zmieniła si

struktura wierzycieli zadłu enia

krajowego. Wzrósł udział NBP w finansowaniu zadłu enia oraz inwestorów
zagranicznych

a

zmalał

banków

komercyjnych

oraz

krajowego

sektora

pozabankowego. Przyrost zadłu enia wobec NBP był w głównej mierze
nast pstwem konwersji cz ci zadłu enia zagranicznego na krajowe. Polegała ona
na przedterminowym wykupie obligacji Brady’ego za rodki uzyskane z emisji dla
NBP obligacji nominowanej w dolarach USA.
Zadłu enie zagraniczne stanowiło 55,0% ogólnej kwoty zadłu enia (w 1996 r. 57,1%). Zadłu enie zagraniczne w walutach wymienialnych przypadało w 72,5%
na Klub Paryski, w 18,1% na Klub Londy ski oraz w 4,7% na zobowi zania z
tytułu otrzymanych kredytów z Banku wiatowego. Zadłu enie zagraniczne na
koniec 1997 r. wyniosło 117.591,6 mln zł i było o 11.597,6 mln zł wy sze od stanu
na koniec 1996 r. Zadłu enie bud etu pa stwa w walutach wymienialnych na
koniec 1997 r. wyniosło 33.425,7 mln dolarów USA i w stosunku do stanu na
koniec 1996 r. uległo obni eniu o 3.432,8 mln dolarów USA.

2. Wydatki na obsług

zadłu enia bud etu pa stwa wyniosły 16.293,6 mln zł

i stanowiły 13,0% wydatków bud etu pa stwa ogółem (w 1996 r. - 13,2%).
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W porównaniu do 1996 r. wydatki te w uj ciu nominalnym wzrosły o 13,1%,
a w uj ciu realnym obni yły si o 1,5%.
Wydatki na obsług długu krajowego wyniosły 12.610,3 mln zł, tj. 96,0%
bud etu po zmianach i stanowiły 10,0% wydatków bud etu pa stwa. W
porównaniu do 1996 r. wzrosły nominalnie o 14,3%, a realnie uległy obni eniu o
0,5%.
Wydatki na obsług zadłu enia zagranicznego wyniosły w 1997 r.
3.683,2 mln zł, tj. 94,5% kwoty bud etu po zmianach i stanowiły 2,9% ł cznych
wydatków bud etu pa stwa. W porównaniu do 1996 r. wydatki na obsług
zadłu enia zagranicznego były nominalnie wy sze o 9,3%, a realnie ni sze o 4,9%.
3. W stosunku do kwot planowanych w ustawie bud etowej na pokrycie kosztów
obsługi długu bud etu pa stwa (17.663,0 mln zł), faktyczne wydatki były ni sze
o 1.369,5 mln zł (8,4% kwoty zrealizowanej i 7,8% kwoty planowanej w ustawie
bud etowej).
Zatrudnienie i wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej
W ustawie bud etowej na 1997 r. dla ustalenia wynagrodze przewidziano
liczb

etatów kalkulacyjnych - 1.791.575,7. Plan po zmianach przewidywał

1.790.024,6 etatów kalkulacyjnych. Faktyczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne
etaty w pa stwowej sferze bud etowej wyniosło 1.645.856,0, tj. było ni sze
o 144.168,6 etatów. W 1996 r. ró nica ta wynosiła 107.926 etatów.
Ustalona na 1997 r. w ustawie bud etowej wysoko

prognozowanego

przeci tnego wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej wynosiła 897,80 zł,
natomiast faktyczne

rednie wynagrodzenie w pa stwowej sferze bud etowej

wyniosło 1.084,8 zł.
Wyniki kontroli wskazały na pogł biaj c si ró nic pomi dzy liczb etatów
kalkulacyjnych a rzeczywistym zatrudnieniem i przeznaczanie zaplanowanych
rodków na podwy szenie wynagrodze dla osób faktycznie zatrudnionych.
Szczególnie wysokie dysproporcje pomi dzy faktycznym zatrudnieniem
a liczb

etatów kalkulacyjnych odnotowano w Ministerstwie Obrony Narodowej

w odniesieniu do pracowników cywilnych. Faktyczne zatrudnienie tych pracowników
wyniosło w 1997 r. 79.480 osób i było ni sze o 14.820 osób od planowanych etatów
kalkulacyjnych. Zatrudnienie w dziale 91 Administracja pa stwowa wyniosło 1.946
osób i było ni sze od planowanych etatów kalkulacyjnych o 379 osób.
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W resorcie Kultury i Sztuki zatrudnienie wyniosło 21.227 osób i w stosunku do
etatów kalkulacyjnych było ni sze o 1.493 osoby, przy prawie pełnym wykorzystaniu
rodków na wynagrodzenie.
W resorcie Zdrowia i Opieki Społecznej zatrudnienie wyniosło 95.203 i było
ni sze od etatów kalkulacyjnych o 4.450 osób.
Podkre lenia wymaga ni sze o 2.022 osoby, wykorzystanie okre lonych
w ustawie bud etowej liczby etatów w policji.
Utrzymywanie

tak

znacznej

rozbie no ci

pomi dzy

liczb

etatów

kalkulacyjnych a rzeczywistym stanem zatrudnienia prowadzi - w ocenie NIK - do
nierzetelnego planowania rodków na wynagrodzenia.
Zamówienia publiczne
W kontroli wykonania bud etu pa stwa za 1997 r. Najwy sza Izba Kontroli
poddała badaniom sposób realizacji wydatków bud etowych pod wzgl dem
przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.
Pomimo upływu 3 lat od wej cia w ycie ustawy o zamówieniach publicznych,
wyniki kontroli Izby wskazuj nadal na nieprawidłowo ci w udzielaniu zamówie
publicznych.
Stwierdzone przypadki nieprawidłowo ci dotyczyły zastosowania
niewła ciwego trybu i formy udzielenia zamówie publicznych a nawet dokonywania
wydatków bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
Najwy sza Izba Kontroli zwraca ponadto uwag , i nadal najcz stszym
stosowanym trybem dokonywania zamówie przez dysponentów rodków
bud etowych, był tryb zamówie z wolnej r ki. Zastosowanie tego trybu odbywało si
bez pisemnych uzasadnie decyzji, odst pienia od podstawowego trybu udzielania
zamówie publicznych, jakim jest przetarg nieograniczony.
Problemem wynikaj cym z kontroli zamówie publicznych, było dokonywanie
wyboru trybu zamówienia z wolnej r ki okre lonego w art. 71 ust. 1 pkt 6, ze wzgl du
na okoliczno ci gospodarcze lub społeczne, których zamawiaj cy nie mógł
przewidzie i wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, pomimo tego,
i charakter zamówie nie wskazywał na szczególne okoliczno ci gospodarcze
i społeczne, których zamawiaj cy nie mógł przewidzie wcze niej.
Wyniki kontroli wydatków bud etowych wskazały równie na
nieprawidłowo ci w przeprowadzaniu przetargów nieograniczonych, w tym zwłaszcza
polegaj ce na uniewa nianiu protokołów komisji przetargowej i dokonywanie wyboru
tych kontrahentów.
Inwestycje centralne
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Dotacje bud etowe na zadania realizowane w ramach inwestycji centralnych
w 1997 r. wyniosły 2.878.962 tys. zł i stanowiły 99,8% wydatków planowanych
w bud ecie po zmianach. W porównaniu do 1996 r. dotacje te były wy sze o 28,6%.
Z bud etu pa stwa w 1997 r. dofinansowano 160 zada realizowanych
w ramach inwestycji centralnych pa stwowych jednostek i zakładów bud etowych
w kwocie 2.676.500 tys. zł oraz 24 zadania realizowane z dotacji celowych na zadania
własne gmin w kwocie 202.462 tys. zł.
Na realizacj 27 skontrolowanych inwestycji, tj. 14,4% uj tych w ustawie
bud etowej na 1997 r. zaplanowano nakłady na 1997 r. w wysoko ci 820,9 mln zł,
w tym z bud etu 494,0 mln zł. Plan ten wykonano w kwocie 777,2 mln zł,
co stanowiło 94,7%.
Najwy sza Izba Kontroli negatywnie ocenia finansowanie i realizacj obj tych
kontrol inwestycji centralnych. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały,
e w stosunku do 1996 r. nie nast piła poprawa w sposobie realizacji tych inwestycji.
W wi kszo ci przypadków, inwestycje nie były w sposób prawidłowy i
kompleksowy przygotowane do realizacji, a wydatkowanie rodków finansowych,
ustalonych w ustawie bud etowej na 1997 r. na realizacj inwestycji centralnych, było
dokonywane z naruszeniem obowi zuj cych zasad i przepisów prawa.
Wynikało to z braku dbało ci dysponentów rodków bud etowych i inwestorów
bezpo rednio realizuj cych inwestycje centralne o prawidłowe planowanie nakładów
na poszczególne lata realizacyjne, w tym nieopracowywanie ostatecznych programów
nakładów finansowych dla tych inwestycji. W tych warunkach nie było mo liwe
okre lenie docelowych zakresów rzeczowych robót i zakupów maszyn i urz dze .
Niedostateczny nadzór dysponentów rodków bud etowych powodował, e
przyjmowano bez zastrze e wnioski o dotacje bud etowe, chocia ponad połowa
takich wniosków była opracowana nierzetelnie, w tym zwłaszcza ze znacznie zani on
całkowit warto ci kosztorysow .
Z przeprowadzonych kontroli wynika, e inwestycje realizowano w sposób
przewlekły, mało efektywny i bez zachowania racjonalnego gospodarowania rodkami
bud etowymi.
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Wi kszo

inwestorów nie posiadała w okresie planowania wydatków na

1997 r., lub posiadała nieaktualne zało enia techniczno-ekonomiczne, okre laj ce
całkowit warto

kosztorysow inwestycji.

Nieprawidłowe planowanie wydatków inwestycyjnych oraz przekazywanie
dotacji bud etowych bez uwzgl dnienia stanu przygotowania inwestorów do realizacji
robót lub zakupów inwestorskich, powodowało wyst pienie okresowych braków
rodków inwestycyjnych, a w innych przypadkach ich nadmiar.
Wyniki kontroli wiadcz , e ministrowie i wojewodowie nie prowadzili
w sposób skuteczny kontroli prawidłowo ci przekazywania i wykorzystywania
rodków bud etowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Najwy sza Izba Kontroli krytycznie ocenia fakt, e rozporz dzenie Ministra
Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania
i finansowania inwestycji dotowanych z bud etu pa stwa przestało obowi zywa
z dniem 31.12.1996 r., a nowy akt prawny reguluj cy te zagadnienia wszedł w ycie
dopiero w dniu 3.10.1997 r.
Wykonanie kierunków prywatyzacji w 1997 r.
1. W 1997 r. dochody z prywatyzacji wyniosły 6.537,7 mln zł i stanowiły 146,9%
kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej, a w stosunku do 1996 r. wzrosły
o 74,3%. Pomimo osi gni cia znacznie wy szych dochodów ni zakładane
w ustawie bud etowej, nie zostały wykonane - zdaniem Izby - niektóre istotne
zadania okre lone w „Kierunkach prywatyzacji”.
2. Rz d nie wykonał jednego z wa niejszych - w ocenie NIK - zadania dotycz cego
przedstawienia w terminie do ko ca I kwartału 1997 r. programu sprywatyzowania
zasadniczej cz ci maj tku pa stwowego do roku 2000. Projekt takiego dokumentu
pod obrady KERM został przedstawiony dopiero w 1998 r.
Spo ród 120 przedsi biorstw (spółek) przewidzianych do prywatyzacji
kapitałowej sprywatyzowano zaledwie 46. U podstaw niezrealizowania ww.
zadania le y przede wszystkim niedostateczne, w porównaniu do zało e na etapie
opracowywania Kierunków Prywatyzacji, rozwini cie metody prywatyzacji
poprzez przetarg.
3. Nie zostało tak e w 1997 r. wykonane zadanie maj ce na celu przyspieszenie
prywatyzacji bezpo redniej. Spo ród bowiem ok. 200-300 p.p. przewidzianych do
sprywatyzowania t drog , sprywatyzowano 181 przedsi biorstw, tj. mniej od
dolnej granicy zało onej w Kierunkach prywatyzacji i o 8 mniej ni w 1996 r.
4. Podj te zostały działania maj ce na celu okre lenie i oszacowanie zasobu maj tku
pa stwowego, przy czym nie zostały one do ko ca 1997 r. zako czone. Jedn
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z istotnych przyczyn niezako czenia tych prac było niezrealizowanie ustawowego
upowa nienia do wydania przez Rad Ministrów rozporz dzenia w sprawie
szczegółowych zasad ewidencjonowania maj tku Skarbu Pa stwa i prowadzenia
zbiorczej jego ewidencji oraz zwi zanych z tym obowi zków pa stwowych
jednostek organizacyjnych, którym powierzono mienie.
5. Nie wszystkie zadania legislacyjne zostały zrealizowane. Do ko ca 1997 r. nie
zako czono prac zwi zanych z opracowaniem projektu ustawy o rekompensatach
z tytułu utraty mienia przej tego z naruszeniem przepisów prawa na podstawie
przepisów prawnych wydanych w latach 1944-1962. Nie wydano tak e aktów
wykonawczych do ustaw dotycz cych funduszy emerytalnych oraz rekompensat dla
emerytów i sfery bud etowej. Zwi zane to było z trudno ciami w ustaleniu listy
przedsi biorstw i spółek, których akcje/udziały miały by przeznaczone do
zbywania za wiadectwa rekompensacyjne oraz na zasilanie reformy systemu
ubezpiecze . U podstaw tych trudno ci le ało przede wszystkim nie zako czenie
prac nad ewidencj maj tku Skarbu Pa stwa.
Dyscyplina bud etowa
1. W 1997 r. do komisji orzekaj cych w I instancji w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud etowej działaj cych przy ministrach, wojewodach i regionalnych
izbach obrachunkowych, wpłyn ły zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
bud etowej obejmuj ce ł cznie 4.826 osób obwinionych (w 1996 r. - 3.452 osoby).
Ł cznie do rozpatrzenia w roku 1997 były sprawy dotycz ce 6.284 osób
obwinionych (w 1996 r. - 5.169 osób obwinionych), z tego załatwiono w 1997 r.
sprawy dotycz ce 4.741 osób obwinionych, tj. 98,2% (w 1996 r. - 68,4%).
W wyniku rozpatrze spraw przez komisje orzekaj ce w I instancji w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej, uniewinniono 748 osób, co stanowiło 26,8%
obwinionych, uznano winnymi naruszenia dyscypliny bud etowej 2.789 osób,
w tym ukarano 1.016 osób. Kar pieni n ukarano 223 osoby, natomiast
odst piono od wymierzenia kary w stosunku do 1.773 osób, tj. 63,6% ogółu liczby
obwinionych.
Najwi cej osób, z ogólnej liczby uznanych winnymi, dokonało naruszenia
dyscypliny bud etowej wynikaj cego z art. 57 ust. 1 Prawa bud etowego
w zakresie: zaci gania zobowi za ponad preliminarz wydatków (782 osoby),
przekroczenia planu wydatków (648 osób), naruszenia ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (643 osoby).
Suma kar pieni nych wymierzonych w 1997 r. wyniosła 46.233,35 zł (w 1996 r. 44.818 zł).
W 1997 r. wyegzekwowano kwot 35.877,35 zł z orzeczonych kar pieni nych
i z tytułu kosztów post powania, co stanowiło 77,6%. rednia wysoko orzeczonej
w 1997 r. kary pieni nej wynosiła 207 zł (w resortach - 458 zł, u wojewodów 202 zł, w regionalnych izbach obrachunkowych - 195 zł).
Do Głównej Komisji Orzekaj cej w 1997 r. wpłyn ło 156 odwoła od orzecze
i postanowie wydanych przez komisje orzekaj ce w I instancji i dotyczyło 94
spraw rozpatrywanych przez te komisje w 1996 r.
Efektem rozstrzygni cia odwoła przez Główn Komisj Orzekaj c było
utrzymanie w mocy orzeczenia wydanego w I instancji w przypadku 34 odwoła
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(w 1996 r. 29 odwoła ), uchylenie orzeczenia wydanego w I instancji w 122
odwołaniach (w 1996 r. 55 odwoła ), w tym mi dzy innymi uniewinnienie
w odniesieniu do 8 odwoła , uchylenie orzeczenia ze wzgl du na przedawnienie
orzekania - 25 odwoła .
Najwy sza Izba Kontroli krytycznie ocenia opieszało działania komisji
orzekaj cych w I instancji, niejednokrotnie powoduj c konieczno umorzenia
post powa ze wzgl du na przedawnienie.
W wietle wyników kontroli, w tym zwłaszcza pogarszaj cej si dyscypliny
w realizacji bud etu, dotychczasowy system odpowiedzialno ci za naruszenie
dyscypliny bud etowej nale y oceni jako zdecydowanie nieskuteczny.
2. W wyniku kontroli wykonania bud etu pa stwa za 1997 r. Najwy sza Izba Kontroli
stwierdziła 2.371 narusze dyscypliny bud etowej.
Najcz stsze przyczyny naruszenia dyscypliny to:
- naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe),
- niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków bud etowych otrzymanych
z rezerw bud etowych oraz dotacji z bud etu lub pa stwowych funduszów
celowych (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo bud etowe),
- zlecanie jednostce niepa stwowej zadania pa stwowego z naruszeniem
wynikaj cych z rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 20 ust. 3 warunków
i trybu zlecania tych zada lub zasad ustalania i rozliczania dotacji na to zadanie
(art. 57 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo bud etowe),
- zaci gni cie w roku bud etowym zobowi za , które - przy uwzgl dnieniu
wymaganych terminów płatno ci i zobowi za wymagalnych z okresów
poprzedzaj cych rok bud etowy - przekraczaj plan finansowy jednostki
wykonuj cej bud et (art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe),
- przekroczenie wydatków bud etowych przewidzianych w planie finansowym
jednostki wykonuj cej bud et (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bud etowe),
- zaniechanie ustalania nale no ci bud etowych lub funduszów celowych albo
ustalenia ich lub dochodzenie poni ej sumy wynikaj cej z prawidłowego
obliczenia oraz niezgodne z przepisami ich umarzanie, odpisywanie lub
dopuszczenie do przedawnienia (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bud etowe),
- pobranie z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia w jednostce
bud etowej lub jednostce gospodarki pozabud etowej bez jednoczesnego
opłacania nale nych składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych
i Funduszu Pracy (art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo bud etowe),
- przekroczenie uprawnie do dokonywania zmian w bud ecie lub w planie
finansowym jednostek i zakładów bud etowych (art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bud etowe).
W toku kontroli, naruszenia dyscypliny bud etowej odnotowano przede
wszystkim w jednostkach podległych wojewodom, gdzie stwierdzono 2.269
przypadków naruszenia dyscypliny bud etowej, przy czym:
- naruszenie dyscypliny bud etowej dotyczyło w 1150 przypadkach zaci gni cia
w roku bud etowym zobowi za , które - przy uwzgl dnieniu wymagalnych
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terminów płatno ci i zobowi za wymagalnych z okresów poprzedzaj cych rok
bud etowy - przekraczaj plan finansowy jednostki wykonuj cej bud et,
- drugim pod wzgl dem liczebno ci rodzajem naruszenia dyscypliny bud etowej
(528 przypadków) było przekroczenie wydatków bud etowych przewidzianych
w planie finansowym jednostki wykonuj cej bud et,
- w 315 przypadkach naruszenie dyscypliny bud etowej polegało na pobraniu
z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia w jednostce bud etowej lub
jednostce gospodarki pozabud etowej bez jednoczesnego opłacenia nale nych
składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy,
- naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488
oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778), stwierdzono w 92 przypadkach,
- pozostałe stwierdzone w toku kontroli naruszenia dyscypliny bud etowej
dotyczyły nieprawidłowo ci omówionych w art. 57 ust. 1
pkt 1,3,4,5,6,7,11,12,15 i 16 ustawy - Prawo bud etowe.
Najwy sza Izba Kontroli działaj c na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy
o Najwy szej Izbie Kontroli przekazała w okresie od 1 stycznia do 8 czerwca 1998 r.
do komisji orzekaj cych 110 zawiadomie o naruszeniu dyscypliny bud etowej,
dalsze zawiadomienia s w trakcie opracowania. Jednocze nie w zwi zku
z nieprawidłowo ciami ujawnionymi w toku kontroli Najwy sza Izba Kontroli
wykonuj c obowi zek wynikaj cy z art. 63 ust. 1 ustawy o Najwy szej Izbie Kontroli
przekazała do organów cigania 4 zawiadomienia o popełnieniu przest pstwa.
Ocena wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. w poszczególnych cz ciach
klasyfikacji bud etowej
1. Ocen Najwy szej Izby Kontroli wykonania bud etu pa stwa w poszczególnych
cz ciach przedstawiono w II tomie "Analizy..." oraz w odr bnych informacjach
omawiaj cych wyniki kontroli wykonania bud etu w poszczególnych cz ciach.
Pozytywn ocen wykonania bud etu pa stwa Najwy sza Izba Kontroli
wyraziła wobec dysponentów, w których działaniach nie stwierdzono
nieprawidłowo ci, a tak e stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowo ci które nie
miały zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
2. Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie bud etu pa stwa za 1997
r. nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci w nast puj cych cz ciach: S d Najwy szy,
Kancelaria Sejmu, Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy Urz d Pracy oraz
Ministerstwo Finansów w zakresie dysponowania rezerw ogóln .
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie bud etu w 1997 r.
stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia nie maj ce wpływu na wykonanie
bud etu w cz ciach: Kancelaria Prezydenta RP, Naczelny S d Administracyjny,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Kancelaria Senatu, Trybunał Konstytucyjny,
Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd, Pa stwowy Urz d Nadzoru
Ubezpiecze , Ministerstwo Ł czno ci, Urz d Zamówie Publicznych, Komitet
Integracji Europejskiej, Urz d Ochrony Pa stwa, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Urz d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Polska Akademia Nauk, Komenda Główna Policji, Ministerstwo
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Finansów w zakresie Obsługi Zadłu enia Zagranicznego, Pa stwowa Inspekcja
Pracy, Ministerstwo Finansów w zakresie Obsługi Długu Krajowego, Urz d
Kultury Fizycznej i Turystyki, Główny Urz d Statystyczny, Główny Urz d Ceł,
Pa stwowa Agencja Atomistyki, Wy szy Urz d Górniczy, Urz d Patentowy RP,
Polski Komitet Normalizacyjny, Zakład Ubezpiecze Społecznych, Główny Urz d
Miar, Regionalne Izby Obrachunkowe, Samorz dowe Kolegia Odwoławcze oraz
Ministerstwo Finansów w zakresie dysponowania subwencjami ogólnymi dla gmin,
przychodów i rozchodów zwi zanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwy ki bud etowej i rezerw celowych.
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizacj bud etu pa stwa za
1997 r. mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci nie maj cych jednak e
zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu w cz ciach: Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Skarbu Pa stwa, Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki ywno ciowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej,
Urz d Słu by Cywilnej, Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Le nictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewn trznych
i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Polskie Centrum Bada i Certyfikacji, Urz d ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Komitet Bada
Naukowych, Polska Agencja Prasowa.
Najwy sza Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie bud etu za 1997 r.
w cz ci 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Negatywna ocena wynika
przede wszystkim z:
- utrzymania wysokiego stanu zobowi za wymagalnych na koniec 1997 r.,
pomimo wzrostu wydatków bud etowych w cz ci 35 w stosunku do roku 1996
w uj ciu nominalnym o 27,9%, a w uj ciu realnym o 11,3% oraz przeznaczenia
w 1997 r. na spłat zobowi za kwoty 149.007 tys. zł (równej stanowi
zobowi za na koniec 1996 r.) pochodz cej z rachunku sum depozytowych,
utworzonego ze rodków z 1996 r.
- niesprawowania nale ytego nadzoru i kontroli nad gospodark finansow
podległych jednostek, a w szczególno ci:
niewskazywania przy przydzielaniu dysponentom bud etowym ni szego
stopnia rodków pochodz cych z rezerw celowych (cz. 83 bud etu), e
zgodnie z ustaw bud etow

rodki te mog by przeznaczone wył cznie na

pokrycie wydatków przewidzianych w poszczególnych pozycjach rezerw i nie
wymagania rozliczenia tych wydatków,
zaniechania zawiadomienia resortowej komisji orzekaj cej w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej w zwi zku z posiadaniem na koniec
1996 r. zobowi za wymagalnych (przekraczaj cych plan finansowy)
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w kwocie 145.573 tys. zł przez jednostki finansowane z cz. 35 bud etu
pa stwa,
braku nale ytego nadzoru nad realizacj inwestycji, w szczególno ci
w zakresie aktualizacji dokumentacji, terminowo ci zako czenia oraz
rozliczania wydatkowanych rodków,
w wyniku nierozliczenia rezerw celowych, pozostawienie po zako czeniu
roku bud etowego na rachunkach bankowych 3 jednostek bud etowych
rodków w wysoko ci 6.381 tys. zł pochodz cych z rezerwy celowej,
wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem rodków z rezerwy celowej
w wysoko ci 1.200 tys. zł na opłacenie składki WHO,
- niegospodarne i niecelowe wydatkowanie cz ci rodków z kredytu
zagranicznego K-200 przeznaczonych na centralne zakupy inwestycyjne,
- niezrealizowania wniosków wynikaj cych z kontroli wykonania bud etu
w 1996 r., w szczególno ci dotycz cych rozliczania rodków pochodz cych
z rezerw celowych, usprawnienia pracy resortowej komisji orzekaj cej
w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej oraz zwrotu do bud etu
przeznaczonych na leczenie obywateli polskich za granic

rodków,

zgromadzonych na kontach polskich placówek dyplomatycznych.
3. Najwy sza Izba Kontroli oceniła równie wykonanie planów finansowych
pa stwowych funduszy celowych.
Pozytywnie oceniono, nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci realizacj planu
finansowego Funduszu Pracy.
Pozytywnie oceniono tak e, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia nie
maj ce istotnego wpływu na realizacj planów w nast puj cych funduszach:
Funduszu Ubezpiecze Społecznych, Funduszu Alimentacyjnym, Narodowym
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Centralnym Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Promocji
Twórczo ci.
Pozytywnie oceniono, pomimo stwierdzenia istotnych nieprawidłowo ci, nie
maj cych jednak e zasadniczego wpływu na realizacj planów finansowych
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nast puj cych funduszy: Pa stwowego Funduszu Kombatantów, Centralnego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.
Negatywn ocen Najwy sza Izba Kontroli sformułowała w stosunku do
realizacji planu finansowego Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Negatywna ocena wynikała przede wszystkim z niskiej efektywno ci ustalania
i egzekwowania nale no ci Funduszu. Ponadto Fundusz nieefektywnie anga ował
swoje rodki finansowe w nietrafione przedsi wzi cia kapitałowe.
Anga owano znaczne rodki Funduszu na tworzenie miejsc pracy dla
niepełnosprawnych z pomini ciem obowi zuj cych zasad i procedur.
4. Najwy sza Izba Kontroli dokonała oceny bud etu pa stwa za 1997 r. w cz ciach
85/01-97 bud ety województw.
Wyniki kontroli wykazały uchybienia i nieprawidłowo ci w realizacji ustawy
bud etowej we wszystkich województwach.
Pozytywnie oceniono wykonanie bud etu pa stwa za 1997 r., stwierdzaj c
jedynie nieznaczne uchybienia nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu
w nast puj cych województwach: jeleniogórskim, kaliskim, piotrkowskim,
sieradzkim, skierniewickim, szczeci skim.
Pozytywnie oceniono równie realizacj bud etów, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowo ci, które w ocenie NIK, zasadniczo nie wpłyn ły na
wykonanie bud etu w nast puj cych województwach: warszawskim,
bialskopodlaskim, białostockim, bielskim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim,
cz stochowskim, elbl skim, gorzowskim, katowickim, koni skim, koszali skim,
krakowskim, kro nie skim, legnickim, leszczy skim, lubelskim, łom y skim,
łódzkim, nowos deckim, olszty skim, opolskim, ostroł ckim, pilskim, płockim,
pozna skim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, siedleckim, słupskim,
suwalskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, toru skim, wałbrzyskim, włocławskim,
wrocławskim, zamojskim, zielonogórskim.
Negatywnie oceniono wykonanie bud etu w cz ciach: 85/19 - województwo
gda skie, 85/29 - województwo kieleckie.
Negatywna ocena wykonania bud etu województwa gda skiego wynika przede
wszystkim ze stanu zobowi za , które na koniec 1997 r. wyniosły 351.710 tys. zł,
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w tym wymagalne 335.690 tys. zł, co w stosunku do wydatków bud etu
województwa gda skiego stanowiło 33,9%. Wzrost zobowi za w stosunku do
1996 r. wyniósł 5,2%. Zaznaczy przy tym nale y, e w 1997 r. dla województwa
gda skiego przyznano kwot 286.008 tys. zł na restrukturyzacj zobowi za
w dziale ochrona zdrowia.
Negatywna ocena wykonania bud etu w cz ci 85/29 - województwo kieleckie,
uzasadniona jest przede wszystkim wzrostem, w porównaniu do 1996 r.,
zobowi za o 72,0%, które na koniec 1997 r. wyniosły 179.698 tys. zł, co
w stosunku do wydatków stanowiło 20,4%.
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WNIOSKI
Na podstawie analizy wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. Najwy sza Izba
Kontroli uwa a za celowe:
- podj cie działa zmierzaj cych do obni enia zaległo ci bud etowych,
a w szczególno ci poprzez popraw funkcjonowania organów egzekucyjnych,
- przeciwdziałanie tworzeniu rezerw bud etowych w poszczególnych cz ciach
bud etu, finansowaniu zada ze rodków przewidzianych w innych cz ciach
i działach, oraz dokonywaniu przeniesie z pomini ciem obowi zuj cych
w przepisach prawa bud etowego procedur,
- skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu zobowi za , zwłaszcza w dziale ochrona
zdrowia oraz w jednostkach o wiaty i wychowania,
- zdyscyplinowanie dysponentów bud etowych w zakresie udzielania dotacji,
w szczególno ci poprzez terminowe wydawanie aktów wykonawczych
reguluj cych zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz egzekwowanie zwrotu
dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- przeprowadzenie analizy faktycznego zatrudnienia w pa stwowej sferze
bud etowej, w celu dostosowania liczby etatów kalkulacyjnych w poszczególnych
cz ciach bud etowych do rzeczywistego stanu zatrudnienia, bez zmniejszania
z tego tytułu rodków na wynagrodzenia,
- zapewnienie w prawie o finansach publicznych realizacji konstytucyjnych
kompetencji parlamentu w zakresie stanowienia i kontroli bud etu pa stwa, m.in.
poprzez:
okre lenie zasady dysponowania rezerw ogóln ,
nadanie wyj tkowego charakteru ponoszenia wydatków bud etowych po
upływie roku bud etowego i obj cie kontrol parlamentu ostatecznej realizacji
tych wydatków,
okre lenie mechanizmów dyscyplinowania gospodarki finansowej funduszy
celowych i innych instytucji parabud etowych,
- podj cie działa organizacyjnych i legislacyjnych zmierzaj cych do racjonalizacji
wydatków na finansowanie inwestycji centralnych; w szczególno ci konieczne jest
zmniejszenie liczby inwestycji centralnych oraz rozwa enie mo liwo ci zlecania
finansowania inwestycji bankom z wykorzystaniem bankowych procedur nadzoru
nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- dokonanie przegl du i analizy funkcjonowania funduszy celowych,
- podj cie prac nad stworzeniem nowych systemowych zasad odpowiedzialno ci za
nieprzestrzeganie dyscypliny bud etowej, które zapewniłyby popraw
przestrzegania dyscypliny wykonywania bud etu oraz sprawny przebieg
post powania,
- ustalenie szczegółowych zasad obliczania oraz terminów miesi cznych wpłat
z zysku Narodowego Banku Polskiego.
W zakresie wykonania kierunków prywatyzacji w 1997 r. Najwy sza Izba
Kontroli uwa a za celowe:
- wydanie rozporz dzenia w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania
maj tku Skarbu Pa stwa i prowadzenia jego zbiorczej ewidencji oraz zwi zanych
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z tym obowi zków pa stwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono
mienie,
- opracowanie koncepcji wykorzystania zinwentaryzowanego maj tku Skarbu
Pa stwa, dla wsparcia programów społecznych oraz reprywatyzacji i rekompensat,
w tym ustalenie kolejno ci finansowania poszczególnych programów.
Nadal pozostaj aktualne wnioski Najwy szej Izby Kontroli podnoszone
w wyniku kontroli wykonania bud etu pa stwa w latach ubiegłych:
- przestrzegania zasady wydawania i publikowania aktów wykonawczych
reguluj cych zasady gospodarowania rodkami bud etowymi wraz z ustaw
bud etow ,
- konieczno ci uregulowania szczegółowych zasad gospodarowania rodkami
funduszy celowych o charakterze pa stwowym,
- przeciwdziałania narastaniu zaległo ci podatkowych i niepodatkowych oraz
poprawy ich egzekwowania.
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I.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1.

Uwarunkowania i cele polityki pieni nej w 1997 r.

W 1997 roku zało enia polityki pieni nej realizowane były w warunkach
odmiennych od prognozowanych na etapie ich konstruowania.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł realnie o 6,9% wobec zakładanego
poziomu 5,5%, na co wpłyn ło mi dzy innymi wy sze tempo wzrostu warto ci
dodanej brutto w przemy le (9,7% wobec 7,1% w 1996 r.) i w budownictwie (17,8%
wobec 3,5% w 1996 r.).
Poziom inflacji, mierzony redniorocznym wzrostem cen konsumpcyjnych
towarów i usług, wyniósł 14,9% (przy zało onych - 15,0%), a w relacji grudzie
1997 r. do grudnia 1996 r. - ukształtował si na poziomie 13,2%, nieznacznie
przekraczaj c przyj te zało enia (o 0,2%). Nadal wzrastał, w szybszym ni zało one
tempie, deficyt w obrotach bie cych bilansu płatniczego (wzrost o ok. 2,9 mld USD).
Przekroczono równie planowany przyrost poda y pieni dza ogółem o co najmniej
39,1% oraz pieni dza rezerwowego (o 22,7%).
Na stopie realizacji poszczególnych celów polityki pieni nej wpływały
w 1997 r. tak e nieprzewidziane, wyj tkowe zdarzenia wewn trzne i zewn trzne,
w tym m.in.:
a) katastrofalna powód , jaka w połowie 1997 r. nawiedziła południow Polsk .
Usuwanie jej skutków spowodowało konieczno zwi kszenia zadłu enia bud etu
o blisko 2,5 mld zł;
b) tzw. „kryzys czeski”, który w II kwartale 1997 r. znalazł swoje odzwierciedlenie
w wahaniach kursu złotego wobec koszyka walut;
c) seria kryzysów finansowych w południowej Azji, co spowodowało m.in.
niespodziewany napływ do Polski krótkoterminowych kapitałów zagranicznych.
Powy sze uwarunkowania miały istotny wpływ na zmiany w poszczególnych
pozycjach bilansu skonsolidowanego systemu bankowego, które przedstawia poni sza
tabela.
Wybrane elementy bilansu skonsolidowanego systemu bankowego (w mld zł)
Wyszczególnienie

1
1. Nale no ci zagraniczne
netto (w mln USD)

Wykonanie wyliczone wg „nowej” metodyki*)
(BIS)
Stan na
31.12.1996
2
21.666,6

Przyrost
3
2.762,0

Stan na
31.12.1997
4
24.429,0

Dynamika
4:2
%
5
112,7

2. Aktywa krajowe netto
2.1. Kredyt netto dla sektora
rz dowego
2.2. Kredyt netto dla
pozostałych sektorów

75,1
48,2

18,4
7,0

93,5
55,2

124,5
114,5

81,1

27,1

108,2

133,4

2.3. Pozostałe pozycje netto

(54,2)

(15,8)

(70,0)

x

136,6

39,8

176,4

129,1

113,3

32,3

145,6

128,5

AKTYWA OGÓŁEM
3. Pieni dz krajowy
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3.1. Pieni dz gotówkowy
(poza kasami banków)

23,6

3,7

27,3

115,7

3.2. Depozyty złotowe

89,7
23,3

28,6
7,5

118,3
30,8

131,9
132,2

8.135,1

631,3

8.766,4

107,7

4. Depozyty walutowe
(w mld zł)
4. Depozyty walutowe
(w mln USD)

136,6
39,8
176,4
129,1
PODA PIENI DZA
OGÓŁEM
*) Z dniem 1 stycznia 1997 r. Narodowy Bank Polski wprowadził zmiany metodyki wyliczania
agregatów pieni nych zwi zane z dostosowaniem jej do standardów zalecanych przez
mi dzynarodowe organizacje finansowe.
Definicja podmiotów gospodarczych uległa rozszerzeniu o niebankowe instytucje finansowe
(instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i powiernicze, giełdy papierów
warto ciowych, domy maklerskie, kantory, placówki pocztowe, towarzystwa funduszy
powierniczych, instytucje sprawuj ce nadzór nad rynkiem finansowym oraz tworz ce jego
infrastruktur , a tak e fundusze i fundacje wiadcz ce usługi finansowe).
Do nale no ci banków od podmiotów gospodarczych wł czono posiadane przez banki dłu ne
papiery warto ciowe tych podmiotów. Ponadto, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych
i sektora bud etowego uwzgl dnione s obecnie zobowi zania i nale no ci banków wynikaj ce
z przeprowadzanych przez nie operacji sprzeda y/zakupu papierów warto ciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu.
ródło: Narodowy Bank Polski

Cele polityki pieni nej na 1997 r. uj te zostały w uchwale Sejmu RP z dnia
24 stycznia 1997 r.124 w nast puj cy sposób:
a) cel zasadniczy - utrzymywanie trwałego i szybkiego wzrostu gospodarczego oraz
ograniczenie inflacji;
Konkretyzacj powy szego celu miał by wzrost realnego produktu krajowego
brutto o 5,5% oraz ograniczenie wzrostu redniego rocznego poziomu cen
konsumpcyjnych do 15% (wska nik liczony metod grudzie do grudnia miał
zmale do 13%),
b) cel po redni - kontrola poda y pieni dza w gospodarce;
Przyrost poda y pieni dza ogółem, zgodnie z uchwał , miał mie ci si
w granicach od 27,4 do 28,6 mld zł,
c) cel operacyjny - wielko przyrostu pieni dza rezerwowego miała zosta
ograniczona do 6,6 mld zł.
Do realizacji powy szych celów, w my l uchwalonych przez Sejm zało e ,
powinny były by wykorzystane nast puj ce instrumenty polityki pieni nej:
a) polityka stóp procentowych
- podstawow stop procentow Narodowego Banku Polskiego miała by stopa
lombardowa,
b) system refinansowania banków:
- zaci ganie przez banki kredytu lombardowego miało by dokonywane tylko pod
zastaw rz dowych papierów warto ciowych i papierów warto ciowych NBP,
- redyskonto weksli mogło dotyczy głównie weksli finansuj cych skup produktów
rolnych;
124

M.P. Nr 5, poz. 33.
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c) polityka kursowa:
- kształtowanie kursu walutowego miało nast powa według mechanizmu
„krocz cej dewaluacji”, w ramach ustalonego z Rz dem pasma waha ,
- tempo dewaluacji kursu centralnego oraz skala pasma waha dla kursu rynkowego
miały by ustalone przez Rz d i NBP;
d) polityka rezerw obowi zkowych:
- NBP miał d y do obni enia redniego poziomu rezerw obowi zkowych,
w przypadku spełnienia celu monetarnego,
- miała pozosta bez zmian zasada utrzymania rezerwy obowi zkowej na rachunku
NBP i w formie gotówki w kasie banku oraz obowi zuj ce w 1996r. proporcje
w tym zakresie;
e) operacje otwartego rynku:
- operacje otwartego rynku miały by prowadzone w celu korekty waha pieni dza
rezerwowego, głównie za pomoc operacji krótkoterminowych,
- NBP miał d y do ograniczenia kosztów tych operacji.
Omawian uchwał Sejmu, NBP został zobowi zany ponadto do:
a) kontynuowania, wspólnie z Rz dem, działa zmierzaj cych do lepszego
wykorzystania rezerw dewizowych,
b) stworzenia warunków do zwi kszenia gromadzonych w gospodarce oszcz dno ci,
c) wspierania, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, ł czenia banków spółdzielczych
ze sob . Na procesy te NBP miał przeznaczy w formie nisko oprocentowanych
kredytów nie wi cej ni 20 mln zł.
Prezes NBP został zobowi zany do przedstawiania Sejmowi kwartalnych
sprawozda z realizacji polityki pieni nej w terminie nie pó niejszym ni dwa
miesi ce po upływie kwartału.

2. Charakterystyka stanu prawnego

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim125, zwana dalej
„ustaw o NBP”, wyznaczała Narodowemu Bankowi Polskiemu i Prezesowi NBP
szereg zada w zakresie polityki pieni nej, a w szczególno ci:
a) inicjowanie kierunków polityki pieni nej, w tym tak e polityki walutowej, oraz
jej kształtowanie zgodnie z zaleceniami Sejmu (art. 6 ust. 2 pkt 2);
b) emitowanie znaków pieni nych Rzeczypospolitej Polskiej, udzielanie kredytu
refinansowego innym bankom, przyjmowanie lokat, organizowanie obrotu
walutami obcymi (art. 6 ust 1);
c) podejmowanie odpowiednich rodków w celu regulowania ilo ci pieni dza
w obiegu (art. 13),
d) gromadzenie rezerw obowi zkowych innych banków (art. 30 ust.1);
e) administrowanie pa stwow rezerw dewizow (art. 42 ust. 1).

125

Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 ze zm. (obowi zywała do dnia 31.12.1997 r.).
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Wyznaczaj c Narodowemu Bankowi Polskiemu powy sze zadania, ustawa
o NBP wyposa ała jednocze nie Prezesa NBP w uprawnienia do kształtowania
instrumentów polityki pieni nej, a w szczególno ci do:
a) ustalania w drodze zarz dzenia stopy redyskontowej weksli i oprocentowania
kredytu refinansowego (art. 20 ust. 1 pkt 1);
b) ustalania w drodze zarz dzenia stopy rezerw obowi zkowych banków (art. 20 ust. 1
pkt 1).
Rezerw obowi zkow , zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o NBP, stanowiła
wyra ona w procentach cz
rodków pieni nych w złotych i walutach obcych,
zgromadzonych na rachunkach zwi zanych z działalno ci gospodarcz , na
rachunkach oszcz dno ciowych i innych rachunkach. Rezerwy obowi zkowe
obliczane były w okresach miesi cznych i gromadzone na rachunku rezerw w NBP
(art. 30 ust. 3). Istotne znaczenie miał przepis art. 31 ww. ustawy, okre laj cy
wysoko rezerw obowi zkowych. Stanowił on, e kwota rezerwy obowi zkowej:
1) nie mo e przekracza 30% sumy rodków pieni nych zgromadzonych na
rachunkach, o których mowa wy ej,
2) nie podlega oprocentowaniu, je eli nie przekracza 10% sumy rodków
pieni nych zgromadzonych na rachunkach, których dotyczy obowi zek
odprowadzania rezerw,
3) w cz ci przewy szaj cej sum okre lon w pkt 2 podlega oprocentowaniu
w wysoko ci ustalonej przez Prezesa NBP, nie ni szej jednak ani eli 50% stopy
redyskontowej weksli.
c) emitowania przez NBP bankowych papierów warto ciowych (art.33).
Na podstawie art. 33 ustawy o NBP Prezes NBP wydał w dniu 16 pa dziernika
1997 r. Zarz dzenie Nr A/4/97 w sprawie emitowania bonów warto ciowych
Narodowego Banku Polskiego126. Zgodnie z brzmieniem § 1 tego zarz dzenia, w celu
ograniczenia nadmiernej poda y pieni dza i zwi kszenia skłonno ci ludno ci do
oszcz dzania NBP wprowadził nowy instrument realizacji polityki pieni nej,
polegaj cy na emitowaniu przez NBP krótkoterminowych papierów warto ciowych,
przeznaczonych wył cznie dla krajowych osób fizycznych. Zarz dzenie to weszło
w ycie z dniem 31 grudnia 1997 r.
Art. 39 ust. 1 ustawy o NBP stanowił, i na wniosek Prezesa NBP uzgodniony
z Ministrem Finansów i z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranic 127, Rada
Ministrów ustala zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
Na podstawie tego upowa nienia Rada Ministrów wydała uchwał Nr 71 z dnia
16 maja 1991 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut
obcych128. W § 1 tej uchwały - do ustalania wspomnianego kursu został upowa niony
Prezes Narodowego Banku Polskiego. Ustalaj c kurs złotego, Prezes NBP miał
obowi zek uwzgl dnia poziom rezerw dewizowych systemu bankowego, zmiany
zachodz ce we wzajemnych relacjach walut na mi dzynarodowym rynku walutowym,
126

Dz.Urz NBP Nr 16, poz. 30.
Od dnia 1.01.1997r. zadania i kompetencje nale ce do Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranic
przeszły do zakresu działania Ministra Gospodarki, na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. - Przepisy
wprowadzaj ce ustawy reformuj ce funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz.
497).
128
M.P. Nr 17, poz.111.
127
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kształtowanie si bilansu płatniczego pa stwa, zobowi zania mi dzynarodowe
pa stwa oraz ceny walut na rynku dewizowym. Wspomnian uchwał Rady
Ministrów Minister Finansów i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranic zostali
zobowi zani do współdziałania z Prezesem Narodowego Banku Polskiego przy
ustalaniu poziomu kursu i jego zmiany (§ 3).
Obowi zek współdziałania Narodowego Banku Polskiego z wła ciwymi
organami władzy i administracji pa stwowej wynikał z ustawy o NBP i dotyczył
ustalania oraz realizowania polityki gospodarczej pa stwa, a tak e opracowywania
okresowych ocen sytuacji pieni nej pa stwa i przekazywania ich wraz z wnioskami
naczelnym organom władzy i administracji pa stwowej (art. 16 ust. 1 i 3).
Przepisem art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o NBP Prezes NBP został zobowi zany
do przedstawiania Sejmowi i Radzie Ministrów okresowych sprawozda z realizacji
zało e polityki pieni nej.
W 1997 r. Prezes NBP wydał zarz dzenie Nr A/2/97 z dnia 4 wrze nia 1997 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu otwierania i prowadzenia w Narodowym
Banku Polskim rachunków lokat terminowych w złotych dla krajowych osób
fizycznych129, które weszło w ycie w dniu 15.09.1997 r.
Przepis § 1 ww. zarz dzenia stanowił, i lokaty terminowe NBP zostały wprowadzone
w celu przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w gospodarce, a zwłaszcza
przeciwdziałania malej cej skłonno ci do oszcz dzania i nadmiernemu wzrostowi
popytu na kredyty bankowe, a wi c jako dodatkowy instrument sterowania poda
pieni dza. Funkcjonowanie tego instrumentu polegało na przyjmowaniu od krajowych
osób fizycznych rodków pieni nych - w złotych - na oprocentowane rachunki lokat
terminowych, prowadzone przez oddziały okr gowe NBP oraz Główny Oddział
Walutowo-Depozytowy w Warszawie.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa NBP z dnia 21 listopada 1997 r.130 - od dnia
22.12.1997 r. nowe rachunki lokat terminowych nie s otwierane, ani nie s
przyjmowane rodki pieni ne na ju otwarte rachunki, jednak e dotychczas otwarte
rachunki s nadal prowadzone.
W art. 10 ustawy bud etowej na rok 1997 Narodowy Bank Polski zobowi zany
został do zakupu w 1997 r., na wniosek Ministra Finansów, na rynku pierwotnym,
skarbowych papierów warto ciowych o terminie wykupu krótszym ni jeden rok, na
kwot nie wi ksz ni 2% wydatków bud etu pa stwa, tj. 2.551 mln zł.

129

Dz.Urz. NBP Nr 12, poz. 24)
Obwieszczenie Prezesa NBP z dnia 21 listopada 1997r. w sprawie zaprzestania otwierania przez Narodowy
Bank Polski rachunków lokat terminowych w złotych dla krajowych osób fizycznych ( Dz.Urz. NBP Nr 18,
poz. 36).
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II.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANALIZY

1.

Poda pieni dza ogółem

W projekcie zało e polityki pieni nej z pa dziernika 1996 r., NBP za cel
po redni przyj ł ograniczenie przyrostu poda y pieni dza ogółem w granicach od 27,4
do 28,6 mld zł. Wykazana wy ej wielko tego przyrostu została uwzgl dniona
w uchwale Sejmu RP ustalaj cej zało enia na 1997 r.
W 1997 roku przyrost poda y pieni dza ogółem osi gn ł warto 39,8 mld zł.
Oznacza to, e górny pułap przyrostu tej kategorii, przyj ty w zało eniach polityki
pieni nej na rok 1997, został przekroczony o 11,2 mld zł, tj. o 39,1%, a dolny pułap
przekroczono o 12,4 mld zł, tj. o 45,2%.
W 1997 r. okresowe przyrosty poda y pieni dza ogółem były wy sze
w stosunku do upływu czasu. Ju w I półroczu poda ta zwi kszyła si o 15,4 mld zł,
co stanowiło ok. 54% przyrostu zało onego na cały rok, a w ci gu trzech kwartałów
o 25,4 mld zł, osi gaj c prawie 89% zało onego górnego rocznego pułapu. Na
przekroczenie zało onej wielko ci wpłyn ł m.in. wysoki wzrost PKB, wzrost poziomu
inwestycji (wg GUS nakłady brutto na rodki trwałe wzrosły w 1997 r. realnie
o 21,9%) oraz wzrost konsumpcji (wg GUS spo ycie indywidualne wzrosło realnie
o 7,0%), przy jednoczesnym utrzymaniu zakładanego wzrostu cen towarów i usług.
Głównym czynnikiem wzrostu poda y pieni dza ogółem był przyrost nale no ci od
osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, który wyniósł 27,1 mld zł oraz przyrost
nale no ci zagranicznych netto o 23,7 mld zł (ponad dwukrotnie wy szy od
zało onego).
W strukturze pieni dza ogółem nast piły korzystne zmiany. Zmniejszył si
z 17,5% do 15,4% udział pieni dza gotówkowego, a jednocze nie wzrósł z 65,2% do
67,1% udział depozytów złotowych sektora niefinansowego.
Z dniem 1 stycznia 1997 r. Narodowy Bank Polski wprowadził now
metodologi ustalania agregatu poda y pieni dza ogółem w celu dostosowywania jej
do standardów zalecanych przez mi dzynarodowe organizacje finansowe. Zmiany te
rozszerzyły zakres agregacji o niebankowe instytucje finansowe. Spowodowało to
konieczno przeliczenia w 1997 r. (na zasadzie oszacowania) bazy roku 1996, tak aby
uj te w uchwale Sejmu przyrosty poda y pieni dza na rok 1997 były porównywalne
z rokiem ubiegłym.
Najwy sza Izba Kontroli krytycznie ocenia fakt, e w projekcie zało e polityki
pieni nej (opracowanym przez NBP) nie uwzgl dniono ewentualnych skutków,
przygotowywanych ju w III kwartale 1996 r. zmian metodyki wyliczania agregatów
pieni nych, wprowadzonych przez NBP od 1 stycznia 1997 r. Z ustale kontroli
wynika równie , e NBP nie informował o wprowadzonych zmianach w adnym z
kwartalnych sprawozda z realizacji polityki pieni nej w 1997 r. Informacja nt.
zmian metodyki ukazała si natomiast w statystycznych publikacjach NBP,
prezentuj cych dane wst pne, m.in. w: „Informacji Wst pnej NBP nr 1/1997” i
„Informacji nr 1 o przebiegu procesów pieni nych w styczniu 1997 r.”.
Podkre li równie nale y, e w 1997 r. Główny Urz d Statystyczny nie
publikował w swoich miesi cznych „Biuletynach Statystycznych” aktualnych danych
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z zakresu statystyki monetarnej (chocia podawał te dane na podstawie informacji
przyspieszonej) - stwierdzaj c, e mimo i NBP wprowadził zmiany w definicjach
agregatów pieni nych na pocz tku 1997 r., to GUS otrzymał zweryfikowany bilans
skonsolidowany systemu bankowego, zestawiony według nowej metodyki, dopiero
w lutym 1998 r.

2.

Pieni dz rezerwowy

W zało eniach polityki pieni nej na 1997 rok przyj to, e celem operacyjnym
działalno ci NBP b dzie oddziaływanie na wielko pieni dza rezerwowego. Ze
wzgl dów praktycznych, dla efektywniejszej kontroli przyrostu pieni dza
rezerwowego, jako instrument kontrolny przyj to redni krocz c 30-dniow warto
poziomu tego pieni dza. Zało ono, e przyrost tej wielko ci b dzie równy przyrostowi
wielko ci bilansowych. Jednocze nie nale y podkre li , e ze wzgl du na nieregularny
rozkład składowych pieni dza rezerwowego oraz siln sezonowo obiegu pieni dza
rezerwowego w ci gu roku, a tak e z uwagi na wpływ decyzji podejmowanych przez
NBP, kształtowanie si redniej 30-dniowej znacznie odbiegało od poziomu pieni dza
rezerwowego przyj tego jako parametr polityki pieni nej na koniec roku.
Przyrost pieni dza rezerwowego w 1997 r. (liczony w uj ciu bilansowym)
wyniósł 8,1 mld zł, tj. był wy szy o 1,5 mld zł (22,7%) od przyj tego w uchwale
Sejmu RP. Zło ył si na to wzrost wielko ci pieni dza gotówkowego w obiegu
o 3,7 mld zł oraz wzrost zobowi za NBP wobec banków krajowych o 4,3 mld zł.
Podkre li nale y, e ok. 50% powy szego przyrostu pieni dza rezerwowego
wynikało z dwukrotnego podniesienia stopy rezerwy obowi zkowej.
W ci gu 12 miesi cy 1997 r. przyrost omawianej redniej krocz cej zwi kszył
si o 10,6 mld zł. Przyrost ten był zatem wi kszy od rocznego przyrostu pieni dza
rezerwowego, mierzonego w uj ciu bilansowym, o 2,5 mld zł i od przyj tego
w uchwale Sejmu o 4,0 mld zł.
W strukturze pieni dza rezerwowego rednio w roku 1997 - 72,8% stanowił obieg
pieni dza gotówkowego, 21,7% - rachunki bie ce banków (rezerwa
nieoprocentowana), a rezerwa obowi zkowa oprocentowana 5,5%, podczas gdy
w 1996 r. wielko ci te wynosiły odpowiednio 79,0%, 18,5% i 2,5%.
Jak ju wspomniano, na skal przekrocze przyrostu pieni dza rezerwowego
istotny wpływ miał fakt, i w 1997 r. NBP dwukrotnie podwy szył stopy rezerw
obowi zkowych, przy czym pierwsz z tych podwy ek (z 30 stycznia 1997 r.)
uzasadniano m.in. obaw przed nieosi gni ciem zakładanego na 1997 r. celu
inflacyjnego, z powodu sprzeda y przez Ministra Finansów w dniu 30.12.1996 r.
bonów skarbowych Narodowemu Bankowi Polskiemu o warto ci nominalnej
2.100 mln zł. Podkre li jednak nale y, e wi kszo rodków uzyskanych ze
sprzeda y tych bonów (kwota 1.750 mln zł przeznaczona na restrukturyzacj
zobowi za jednostek słu by zdrowia) Minister Finansów wykorzystywał dopiero od
29 lipca 1997 r. Natomiast z pozostałej kwoty (350 mln zł), w okresie przed
podwy szeniem stóp rezerw obowi zkowych wykorzystano zaledwie ok. 46 mln zł
(2,2% ogólnej warto ci bonów).
Przyrost pieni dza rezerwowego w I kwartale 1997 roku wyniósł 3,5 mld zł,
tj. 53,3% wielko ci zało onej na cały rok. Około 1,4 mld zł przyrostu pieni dza
rezerwowego w tym kwartale było efektem wprowadzenia z dniem 30 stycznia
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1997 roku zmian w stopach rezerwy obowi zkowej. Kolejne podwy szenie stóp
rezerwy obowi zkowej nast piło z dniem 30 kwietnia 1997 r., co mi dzy innymi
spowodowało, e ju na koniec II kwartału 1997 r. przyrost pieni dza rezerwowego
wyniósł ok. 7 mld zł, tj. przekroczył o 0,4 mld zł zało enia przyj te uchwał Sejmu.
Przekroczenie wielko ci przyrostu pieni dza rezerwowego wskazuje, e kontrola jego
poda y, przyj ta przez NBP jako cel operacyjny, nie była skuteczna.

3. Stopy procentowe

Uchwalone przez Sejm RP zało enia polityki pieni nej nało yły obowi zek
prowadzenia polityki stóp procentowych z uwzgl dnieniem: przewidywanych trendów
w procesach inflacyjnych, sytuacji w bilansie płatniczym i kształtowania si stóp
rynkowych. Za podstawow stop procentow NBP przyj to w 1997 r. stop
lombardow .
W 1997 r. wyst piło znaczne zró nicowanie stóp procentowych NBP
w stosunku do stóp zakładanych w uzasadnieniu do ustawy bud etowej, które miało
swoje przyczyny w konieczno ci hamowania popytu krajowego. rednioroczna stopa
procentowa kredytu lombardowego wyniosła 25,8% (w 1996 r. - 25,5%), przy
przewidywanym przez Ministerstwo Finansów przedziale 20,1 - 23,1% ( rednio
21,6%), a rednioroczna stopa redyskonta weksli 23,0% (w 1996 r. - 22,5%), przy
prognozach 17,1 - 20,1% ( rednio - ok. 18,6%).
Podkre lenia wymaga, e ju na etapie projektu zało e NBP przewidywał
konieczno

utrzymywania wysokich stóp procentowych dla realizacji zało onego

poziomu ograniczenia inflacji. W zwi zku z wyst powaniem nadmiernego popytu
krajowego, narastaniem deficytu bud etowego i konieczno ci udzielenia przez bank
centralny dodatkowego kredytu Ministerstwu Finansów na usuwanie skutków
powodzi w wysoko ci 2,5 mld zł, NBP podj ł w sierpniu decyzj o podniesieniu
podstawowych stóp procentowych. Stop lombardow podwy szono o 2 pkt
procentowe - do 27%, a stop redyskonta weksli o 2,5 pkt procentowego - do 24,5%.
Ponadto, z uwagi na wyst powanie nadpłynno ci w systemie bankowym oraz
z uwagi na fakt niepełnego przenoszenia si zmiany podstawowych stóp
procentowych banku centralnego na oprocentowanie depozytów i kredytów w
bankach komercyjnych, NBP podj ł decyzj o czasowym (od wrze nia do grudnia
1997 r.) przyjmowaniu od osób fizycznych depozytów o konkurencyjnym
oprocentowaniu w stosunku do depozytów przyjmowanych przez banki komercyjne.
Powy sze decyzje NBP przyczyniły si do wzrostu oprocentowania
depozytów w kilkunastu najwi kszych bankach od 0,9 pkt procentowego (depozyty
12-miesi czne) do 1,6 pkt procentowych (depozyty 1- i 3-miesi czne).
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Bezpo rednim celem podwy szenia oprocentowania miało by zmniejszenie popytu
na kredyt i zwi kszenie oszcz dno ci. Efektem działa NBP było ograniczenie
dynamiki akcji kredytowej z 42,4% w 1996 roku do 33,4% w 1997 roku, tj. o 9,0
punktów procentowych. Dla podmiotów gospodarczych dynamika ta wyniosła 29,6%
(w 1996 r. - 35,2%) a dla gospodarstw domowych - 56,2% (wobec 107,7% w 1996
roku).
Depozyty złotowe zwi kszyły si w 1997 roku o 28.643 mld zł, czyli o 31,9%.
Przyrost ten był mniejszy ni uzyskany w roku poprzednim o 6,8% punktu
procentowego. Zmalała jednak nie tylko dynamika przyrostu depozytów podmiotów
gospodarczych z 28,8% w 1996 roku do 16,0% w 1997 roku, ale równie osób
prywatnych z 44,5% w 1996 roku do 40,9%. Mo na zatem uzna , i przyrost
depozytów był niewystarczaj cy, a polityka NBP zmierzaj ca do kontroli poda y
pieni dza poprzez wzrost realnych stóp procentowych miała niewielki wpływ na rynek
depozytów podmiotów niefinansowych.
Wysokie stopy procentowe utrzymywane w roku 1997 nie wpłyn ły natomiast
na zmniejszenie tempa wzrostu inwestycji. Było to spowodowane nieco korzystniejsz
ni w roku 1996 sytuacj finansow przedsi biorstw oraz utrzymuj cym si napływem
kapitału zagranicznego. Tempo wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe było o
blisko 22% wy sze ni przed rokiem (wobec 20,6% w 1996 roku).
Nieco wolniej rósł w 1997 roku popyt konsumpcyjny. Dynamika tego procesu
w 1997 r. wyniosła 5,7% wobec 7,5% w roku 1996. Jednak wzrost popytu krajowego
(finansowanego cz ciowo kredytami) nadal był wi kszy ni wzrost PKB, co
wpływało na inflacj , a tak e na wzrost importu, a przez to na zwi kszenie ujemnego
salda obrotów z zagranic . Dynamika wzrostu importu była jednak mniejsza ni w
1996 roku.

4.

Polityka kursowa
Jednym z przyj tych w uchwale Sejmu RP zało e polityki pieni nej było

takie prowadzenie polityki kursowej, aby nie była ona czynnikiem wpływaj cym na
pogorszenie konkurencyjno ci polskiej gospodarki.
Polityk kursu walutowego NBP realizował według obowi zuj cego od maja 1995 r.
mechanizmu „krocz cej dewaluacji” w ramach ustalonego z Rz dem pasma waha ,
okre lonego na poziomie +/-7%. Konieczno

ograniczania tempa narastania deficytu
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w obrotach bie cych bilansu płatniczego m.in. wpłyn ła na utrzymanie dewaluacji
krocz cej parytetu centralnego na poziomie 1% miesi cznie (12,68% rocznie), mimo
słabn cej dynamiki wzrostu cen w gospodarce. Jednocze nie NBP, poprzez swoj
bezpo redni działalno

interwencyjn na mi dzybankowym rynku dewizowym

hamował umacnianie si rynkowego kursu złotego. Ł cznie w 1997 r. NBP skupił od
banków dewizy na kwot ok. 10,4 mld zł. W maju 1997 r. zaw ono do 1-1,5%
granic odchylenia kursu fixing od centralnego parytetu w stron aprecjacji, od której
zaczynały si interwencje NBP na rynku walutowym (uprzednio 2,5-3%). Dewaluacja
centralnego parytetu złotego wobec koszyka walut, zarówno w uj ciu XII 97/XII 96
oraz redniorocznie wyniosła 12,7% i mie ciła si w wielko ci zało onej
w uzasadnieniu do ustawy bud etowej (przeci tna ok. 12-13%).
Rok 1997, zarówno na skutek bie cych jak i wyj tkowych wydarze na rynku
krajowym (powód ) i wiatowym (seria kryzysów walutowych), przyniósł tak e
relatywnie siln , zwłaszcza w II półroczu tendencj do deprecjacji kursu polskiej
waluty w ramach dopuszczalnych odchyle od parytetu. Wysoka była tak e rednia
amplituda waha kursu rynkowego złotego, si gaj ca ponad 7% w lipcu 1997 r.
Istotnym czynnikiem oddziaływuj cym na poziom centralnego i rynkowego kursu
złotego wobec dolara ameryka skiego i marki niemieckiej, była silna aprecjacja dolara
wobec walut zachodnioeuropejskich na rynku wiatowym ( rednioroczny wzrost
o 15,4% w stosunku do marki niemieckiej). Kurs fixingowy dolara ameryka skiego
wzrósł w NBP w 1997 r. o 23,4% (w 1996 r. o 13,9%), za kurs marki niemieckiej
wzrósł o 7,6%, wobec 5,9% w 1996 r.
redni kurs NBP dolara ameryka skiego w 1997 r. wyniósł 3,28 zł i wzrósł w
stosunku do redniego kursu z 1996 r. nominalnie o 21,6%, co oznacza realny wzrost
kursu o ok. 10%, natomiast redni kurs NBP marki niemieckiej w 1997 r. wyniósł 1,89
zł i wzrósł w stosunku do redniego kursu z 1996 r. o 5,3%, trac c tym samym realnie
ok. 7%.
Faktycznie wi c, w 1997 r. miała miejsce realna aprecjacja złotego w stosunku do
marki niemieckiej oraz realna deprecjacja złotego w stosunku do dolara USA.
W wietle ustale kontroli, rachunek obrotów bie cych bilansu płatniczego
w 1997 r. zamkn ł si ujemnym saldem w wysoko ci 4.268 mln USD, podczas gdy
w 1996 r. ujemne saldo wyniosło 1.352 mln USD. Oznaczało to ponad trzykrotne
pogorszenie wyniku rachunku obrotów bie cych. W stosunku do 1996 r., znacznemu
pogorszeniu uległa relacja wyniku na rachunku obrotów bie cych do PKB, osi gaj c
poziom minus 3,2% (-1% w 1996 r.).
Obroty bie ce bilansu płatniczego w 1997 roku były w decyduj cym stopniu
kształtowane przez dwa składniki: obroty towarowe rejestrowane w statystyce
płatniczej oraz saldo niesklasyfikowanych obrotów bie cych. W odró nieniu od lat
wcze niejszych wysoki deficyt rejestrowanych płatno ci towarowych w 1997 r. był
w małym stopniu kompensowany dodatnim saldem obrotów nie sklasyfikowanych.
Dodatnio na saldo obrotów bie cych oddziaływały zmiany w zakresie płatno ci
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usługowych i transferów bie cych. Obie te wielko ci wzrosły w roku 1997
w porównaniu z rokiem wcze niejszym.
Saldo głównych składników obrotów bie cych w latach 1996-1997 (w mln
USD) przedstawia poni sza tabela:
Wyszczególnienie
Obroty bie ce bilansu płatniczego RP w mln USD,
w tym:
saldo płatno ci towarowych
- wpływy z eksportu
- wypłaty za import
saldo usług
saldo transferów
Nie sklasyfikowane obroty bie ce, saldo
ródło: Dane NBP

Lata
1996
-1.352

1997
-4.268

-8.154
24.420
32.574
-209
224
7.254

-11.269
27.229
38.498
305
1.100
6.061

Obroty towarowe w 1997 roku wykazywały saldo ujemne w wysoko ci
11.269 mln USD. W stosunku do roku 1996 saldo to wzrosło o 3.115 mln USD.
Pogł biaj cy si w stosunku do lat wcze niejszych deficyt obrotów towarowych
zwi zany był ze zró nicowanym tempem wzrostu wpływów z eksportu oraz wypłat za
import. Wpływy z eksportu towarów w 1997 roku wyniosły 27.229 mln USD i były
o 11,5% wi ksze ni w roku poprzednim. Wypłaty za import wyniosły natomiast
38.498 mln USD i w stosunku do 1996 r. wzrosły o 18,2%.
W roku 1997 zmniejszyła si dysproporcja mi dzy dynamik eksportu
i importu, na co wskazuje porównanie z rokiem ubiegłym. W roku 1996 wska niki tej
dynamiki wynosiły odpowiednio: 6,7% i 31,9%. W wyniku spadku dynamiki płatno ci
importowych i wzrostu dynamiki płatno ci eksportowych ograniczona została
tendencja do szybkiego wzrostu deficytu oficjalnie rejestrowanych płatno ci
towarowych.
Relacja deficytu obrotów towarowych do PKB wyniosła w roku 1997 - 8,9%,
powi kszaj c si w porównaniu z rokiem 1996, w którym wynosiła około 6%.
Odnotowany w 1997 r. deficyt w obrotach krajowych handlu zagranicznego na
poziomie 11,3 mld dolarów wskazuje, e niemal 30% wypłat za import towarów nie
było opłacane przez wpływy z tytułu eksportu, podczas gdy w 1996 r. roku wska nik
ten ukształtował si na poziomie 25%.
Saldo płatno ci nie sklasyfikowanych obrotów bie cych w 1997 roku,
wyniosło 6.061 mln USD. Banki dewizowe kupiły o 1.092 mln USD mniej ni w roku
1996 i o 1.693 mln USD mniej ni w roku 1995.
NIK, nie kwestionuje kierunków realizacji zało e polityki pieni nej
w zakresie kształtowania poziomu kursu walutowego. Nale y jednak zauwa y , e
w 1997 r. nast piło dalsze pogarszanie si bilansu handlowego, chocia w II półroczu
proces narastania deficytu w zakresie obrotów handlowych uległ spowolnieniu.

5.

Rezerwy obowi zkowe
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Według zało e , uchwalonych przez Sejm RP, polityka rezerw obowi zkowych
banków miała słu y realizacji wyznaczonych celów monetarnych.
W 1997 r. NBP dwukrotnie podwy szył stopy rezerwy obowi zkowej.
Z dniem 30 stycznia 1997 r. bank centralny podniósł o 3 pkt. proc. (z 17% do 20%)
stop rezerwy od depozytów złotowych płatnych na ka de

danie oraz o 2 pkt. proc.

(z 2% do 4%) stop rezerwy od depozytów walutowych (zarówno płatnych na ka de
danie, jak i terminowych).
Ponadto z dniem 30 kwietnia 1997 r. NBP podwy szył tak e stop rezerwy od
złotowych depozytów terminowych z 9% do 11% oraz ponownie stopy od depozytów
walutowych - z 4% do 5%. Decyzj t uzasadniono konieczno ci dalszego
ograniczania ekspansji kredytowej banków oraz redukowania popytu wewn trznego,
zwłaszcza konsumpcyjnego, który rósł w tempie szybszym od wzrostu PKB,
co powodowało zwi kszanie si deficytu handlowego.
Mimo, e w 1997 r. płynno

systemu bankowego została ograniczona

o 6.745,6 mln zł, (niemal trzykrotnie wi cej ni w 1996 r.), z czego ponad połowa
(3.556 mln zł) - była bezpo rednim skutkiem podwy szenia stóp rezerwy
obowi zkowej, to makroekonomiczne efekty zaostrzenia polityki rezerw
obowi zkowych okazały si niedostateczne.
Z jednej strony, podwy szenie stóp rezerw obowi zkowych spowodowało
przyrost poziomu pieni dza rezerwowego, prowadz c do przekroczenia celu
operacyjnego polityki pieni nej, z drugiej nie przyniosło oczekiwanych rezultatów
w postaci osłabienia tempa ekspansji kredytowej banków, bez konieczno ci si gania
po dodatkowe instrumenty polityki pieni nej (jak np. uruchomienie akcji
przyjmowania depozytów przez bank centralny).
Pierwsza decyzja o podwy ce stopy rezerw obowi zkowych podj ta została
przez NBP w styczniu i odnosiła si do rezerw odprowadzanych w lutym, jednak e
reakcj banków komercyjnych na t decyzj mo na było zauwa y dopiero
w nast pnych miesi cach. Wprawdzie oprocentowanie rachunków a vista nie spadło,
to jednak ju od lutego mo na zaobserwowa redukcj oprocentowania rachunków
oszcz dno ciowo-rozliczeniowych. Do kwietnia spadło ono w porównaniu do stycznia
rednio o około 1,5 punktu procentowego. Spadły tak e stopy procentowe od wkładów
walutowych na

danie - około 0,1 punktu procentowego.
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Mimo widocznych niekorzystnych zmian w oprocentowaniu wkładów bankowych,
wielko

depozytów sektora niefinansowego, a zwłaszcza osób prywatnych

odznaczała si stabilnym wzrostem.
Nieco bardziej zdecydowana reakcja sektora bankowego na zmian wysoko ci stopy
rezerw nast piła dopiero w kwietniu 1997 r., objawiaj c si w postaci wzrostu
oprocentowania kredytów o około 1 punkt procentowy. Nie wpłyn ło to jednak
znacz co na osłabienie dynamiki przyrostu kredytów dla sektora niefinansowego.
Druga podwy ka rezerw obowi zkowych miała ju wi kszy wpływ na
kształtowanie si akcji kredytowej dla sektora niefinansowego. Banki komercyjne
zareagowały bowiem zwi kszeniem oprocentowania kredytów o około 1 punkt
procentowy, co podniosło i tak ju wysok realn stop oprocentowania kredytów do
ok. 15%.
Konsekwencj dwukrotnych zmian stóp rezerwy obowi zkowej były zmiany
poziomu rezerwy w 1997 r., co przedstawia poni sza tabela:
w mln zł
Lp.
1
1.

Tre

Stan na
Stan na
31.12.1996 r. 31.12.1997 r.
3
4
10.308
17.054

2
Rezerwa wymagana ogółem,
w tym:
1.1. Rezerwa na rachunkach NBP
7.246
ogółem, w tym:
- oprocentowana
645
- nieoprocentowana
6.601
1.2. Zapas gotówki w kasach banków
3.062
- udział w rezerwie wymaganej
29,7
ogółem w/o
ródło: Dane NBP - Rynek Finansowy. Obliczenia własne.

Przyrost w
1997 r.
5
6.746

% 4:3
6
165,4

15.430

8.184

212,9

3.256
12.174
1.624
9,5

2.611
5.573
-1.438
x

504,8
184,4
53,0
x

Przedstawiona dynamika zmian poziomu rezerwy nie odpowiada tre ci uchwały
Sejmu RP w sprawie zało e polityki pieni nej, zalecaj cej NBP obni enie tego
poziomu.
Z dniem 1 grudnia 1997 r. (pocz wszy od rezerwy obowi zkowej podlegaj cej
odprowadzeniu w dniu 31 grudnia 1997 r.) weszło w ycie zarz dzenie nr 7/97
Prezesa NBP z dnia 16 pa dziernika 1997 r. w sprawie rezerwy obowi zkowej
banków. Zmieniało ono dotychczas obowi zuj ce przepisy wykonawcze w tej
dziedzinie, m. in. poprzez likwidacj z dniem 1 stycznia 1998 r. podziału rezerwy
obowi zkowej na nieoprocentowan i oprocentowan oraz wprowadzenie zasady, i
rodki rezerwy obowi zkowej nie podlegaj oprocentowaniu (§ 13 ust. 1). Celem tej
zmiany było dostosowanie dotychczas obowi zuj cych przepisów wykonawczych w
tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
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Polskim131, która weszła w ycie z dniem 1 stycznia 1998 r. Podkre li nale y, e w
dacie wydania przez Prezesa NBP zarz dzenia nr 7/97 obowi zywała jeszcze ustawa
o Narodowym Banku Polskim z dnia 31 stycznia 1989 r., zgodnie z któr cz
kwoty
rezerwy obowi zkowej podlegała oprocentowaniu (art. 31 ust. 1 pkt 3). Omawiane
zarz dzenie nr 7/97 w zakresie, w jakim stanowi, i kwota rezerwy obowi zkowej nie
podlega oprocentowaniu, w dacie jego wydania naruszało wi c przepisy
obowi zuj cej wówczas ustawy o NBP z 1989 r.
Zało enia polityki pieni nej na rok 1997 ustalały, e zasada utrzymania
rezerwy obowi zkowej na rachunku NBP i w formie gotówki w kasie banku oraz
obowi zuj ce w 1996 r. proporcje w tym zakresie pozostan bez zmian. Zało enie to
nie zostało w pełni wykonane. Przepisami zarz dzenia nr 7/97 ograniczono mo liwo
utrzymywania rezerwy obowi zkowej w postaci zapasu gotówki w kasie banku z 50%
do 10% ł cznej sumy nale nej rezerwy. W efekcie przyj tej regulacji, w ko cu
grudnia 1997 r., nast piły zmiany w strukturze rezerwy obowi zkowej ogółem.
Według stanu na 31.12.1997 r. udział gotówki w rezerwie ogółem wyniósł 9,5%
(podczas gdy na koniec grudnia 1996 r. kształtował si on na poziomie 29,7%, a na
koniec listopada 1997 r. - 23,1%), rezerwy nieoprocentowanej - 71,4% (wobec 64,0%
na 31.12.1996 r. i 57,4% w dniu 30.11.1997 r.) a rezerwy oprocentowanej 19,1% (przy
6,3% na 31.12.1996 r. i 19,6% w dniu 30.11.1997 r.).
Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 1997 roku, niektóre banki132 korzystały
w drodze indywidualnych decyzji NBP, ze zwolnienia z odprowadzania na rachunki
w NBP i utrzymywania w formie gotówki w kasach banków cz ci rezerwy
obowi zkowej. W 1997 r. ze zwolnienia takiego korzystały 203 banki (w tym 19
banków komercyjnych), z których 87 (w tym 5 komercyjnych) uzyskało decyzj NBP
w 1997 r. Stan zwolnionych rodków rezerwy obowi zkowej wyniósł na koniec
1997 r. - 628,1 mln zł (w tym 511,6 mln zł od banków komercyjnych), wobec
523,8 mln zł na koniec roku 1996 (w tym 460,3 mln zł dotyczyło banków
komercyjnych).

6.

Operacje otwartego rynku

W wietle zało e polityki pieni nej na rok 1997, operacje otwartego rynku
miały by instrumentem stosowanym w celu korekty waha pieni dza rezerwowego.
NBP miał d y do ograniczenia kosztów tych operacji.
Z ustale kontroli wynika, e podstawowym celem operacji otwartego rynku
w 1997 r. było absorbowanie gromadz cego si w bankach nadmiaru płynno ci, by nie
stał si on ródłem zbyt szybkiego wzrostu akcji kredytowej i poda y pieni dza.
W 1997 r. NBP wpływał na zahamowanie wzrostu kredytów: poprzez wzrost
stóp procentowych, a tak e poprzez przeprowadzanie operacji sprzeda y bonów
pieni nych i transakcji reverse repo133 z bankami komercyjnymi.

131

Dz.U. Nr 140, poz. 938.
dotyczyło to głównie banków realizuj cych programy naprawcze lub przejmuj cych inne banki
133
REVERSE REPO - operacje warunkowej sprzeda y przez bank centralny bonów skarbowych lub
pieni nych. Warunkiem tych transakcji jest obowi zek odsprzeda y zakupionych papierów w okre lonym
terminie.
132
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Nadmiar poda y płynno ci w bankach powodował wyst powanie na
mi dzybankowym rynku pieni nym długofalowej presji na spadek stóp
procentowych. Natomiast działania NBP zmierzały do utrzymania relatywnie wysokiej
realnej stopy procentowej od udzielanych kredytów, aby zmniejszy dynamik akcji
kredytowej, uwa anej za jedn z głównym przyczyn nadmiernego wzrostu popytu
wewn trznego, a w konsekwencji stale rosn cego importu.
W grudniu 1996 roku stopa procentowa na operacjach otwartego rynku (reverse
repo), po której NBP przeprowadził transakcje drenuj ce rynek z pieni dza
ukształtowała si na poziomie ok. 22,0% (w listopadzie 1996 r. wynosiła ok. 19,0%).
W 1997 roku w wyniku kontynuacji restrykcyjnej polityki pieni nej nast pił dalszy
wzrost stopy procentowej operacji otwartego rynku, która pod koniec ubiegłego roku
zbli yła si do granicy 24%.
W miesi cach styczniu, marcu, maju i lipcu 1997 r. działania NBP zmierzaj ce
do ograniczenia poda y pieni dza rezerwowego okazały si nie w pełni skuteczne.
Bankowi centralnemu nie udało si wówczas utrzyma przyrostu zdezagregowanego
celu operacyjnego (w postaci 30-dniowej redniej krocz cej pieni dza rezerwowego),
w przedziałach zakładanych przez Komitet Koordynacyjny Operacji Otwartego
Rynku.
Ł cznie skala operacji otwartego rynku w 1997 r. (wliczaj c w to rodki
zaabsorbowane w drodze przyjmowania depozytów od osób fizycznych) zwi kszyła
si z 14.660 mln zł do 19.262 mln zł, tj. o 4.602 mln zł, czyli 31,4%.
W 1997 r. NBP wykorzystywał w ramach operacji otwartego rynku jedynie operacje
reverse repo i bony pieni ne. Dominuj cym instrumentem stosowanym w 1997 r.
była emisja bonów pieni nych NBP. Ich suma w obiegu wzrosła w ci gu roku
z 12.533 mln zł do 14.374 mln zł, tj. o 1.841 mln zł, czyli o 14,7%. Wynikiem tego był
udział tego instrumentu w ł cznej skali operacji na koniec 1997 r. w wysoko ci 74,6%.
W 1997 r. skala operacji reverse repo zmniejszyła si z 2.127 mln zł do 1.288 mln zł
(tj. o 839 mln zł).
Prowadzona od wrze nia 1997 r. akcja przyjmowania depozytów przez bank
centralny stanowiła odpowiednik operacji otwartego rynku, nakierowany na absorbcj
płynnych rezerw gospodarstw domowych. Warto depozytów przyj tych przez NBP
wyniosła (według stanu na 31.12.1997 r.) 3,6 mld zł i stanowiła 18,7% rodków
ł cznie zaabsorbowanych przez bank centralny w ramach operacji otwartego rynku.
Koszty operacji otwartego rynku w 1997 r. wyniosły ł cznie 3.729,4 mln zł
i były o 550,1 mln zł, tj. 17,3% nominalnie i 2,1% realnie wy sze od poniesionych
przez bank centralny w 1996 r. Plan finansowy NBP na 1997 r. zakładał
ukształtowanie si kosztów operacji otwartego rynku na poziomie 3.085,0 mln zł,
a wi c zarówno nominalnie, jak i realnie ni szym ni zrealizowany w 1996 r.
W rzeczywisto ci kwoty te zostały przekroczone o 644,4 mln zł, tj. o 20,9%.
Na wzrost kosztów operacji otwartego rynku wpłyn ło przede wszystkim zwi kszenie
redniej wa onej rentowno ci dominuj cego instrumentu wykorzystywanego
w ramach operacji otwartego rynku - bonów pieni nych NBP - z 21,01% w 1996 r.
do 22,74% w 1997 r., tj. o 1,73 pkt. procentowego.
Nale y przy tym zaznaczy , e koszty operacji otwartego rynku byłyby jeszcze
wy sze, gdyby nie podj to akcji przyjmowania depozytów od osób fizycznych
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(oprocentowanych ni ej ni koszty obsługi bonów pieni nych NBP). Oszcz dno ci
z tego tytułu oszacowano w NBP na ok. 29,7 mln zł.

7.

Rezerwy dewizowe i ich wykorzystanie

W my l uchwały Sejmu RP, Narodowy Bank Polski i Rz d zobowi zano do
kontynuowania działa zmierzaj cych do lepszego wykorzystania rezerw
dewizowych.
W 1997 roku nast pił dalszy przyrost rezerw oficjalnych brutto. Wg statystyk
NBP poziom rezerw zwi kszył si z 18.033 mln USD w 1996 r. do 20.670 mln USD,
tj. o 2.637 mln USD (wzrost o 14,6%). Przyrost tych rezerw był jednak e ni szy od
przyrostu osi gni tego w 1996 r. o 433 mln USD.
Nale no ci zagraniczne netto zwi kszyły si w 1997 r. o 2.762 mln USD, tj. do
poziomu 24.429 mln USD. W stosunku do 1996 r. dynamika wzrostu tych nale no ci
wyniosła 12,7%, a wielko ich przyrostu była ponad dwukrotnie wy sza.
Poziom rezerw oficjalnych brutto na koniec 1997 r. pozwalał na pokrycie
63,5% rocznych płatno ci z tytułu importu (w 1996 r. wska nik ten wynosił 55,4%)
czyli na finansowanie importu przez 28 tygodni. Zgodnie z zaleceniami MFW,
optymalna warto rezerw powinna wynosi ok. 25% warto ci rocznego importu, tj.
zapewni pokrycie płatno ci przez 13 tygodni.
W warunkach polskich, z uwagi na mniej stabilny i wiarygodny obraz polskiej
gospodarki ni gospodarki pa stw zachodnich, a tak e nadal wysokie zadłu enie
bud etu pa stwa, poziom rezerw dewizowych mo na uzna za korzystny.
W I połowie 1997 r. zako czona została, podj ta w 1996 r., operacja
przedterminowego wykupu cz ci zadłu enia zagranicznego Polski wobec banków
komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londy skim. Do sfinansowania tej operacji
wykorzystano cz
rezerw dewizowych pozostaj cych w gestii NBP, na ł czn kwot
1.407,8 mln dolarów ameryka skich (w zamian NBP otrzymał specjalnie w tym celu
wyemitowane długoterminowe obligacje Skarbu Pa stwa nominowane w dolarach
ameryka skich).
Za rodki dewizowe przekazane z rezerw wykupiono, a nast pnie umorzono obligacje
typu Brady o ł cznej warto ci nominalnej 1.686 mln dolarów ameryka skich. Oznacza
to, e za jednego dolara umorzonego długu zapłacono przeci tnie ok. 83,5 centa.
W wyniku opisanej operacji zadłu enie Polski z tytułu obligacji Brady’ego spadło
o blisko 22%, za całe zadłu enie zagraniczne zmniejszyło si o 4,3%134.
W 1997 r. NBP, podobnie jak w latach ubiegłych, zainwestował cz
posiadanych
rezerw dewizowych, kieruj c si takimi podstawowymi kryteriami, jak: osi gni cie
mo liwie najwy szego stopnia bezpiecze stwa lokat, utrzymanie niezb dnego stopnia
płynno ci oraz uzyskanie optymalnego w tych warunkach poziomu dochodowo ci.
W ci gu 12 miesi cy 1997 r. uzyskana przez NBP stopa dochodu cz ci walutowej
rezerw wyniosła 5,522%. Dla porównania mo liwa do osi gni cia stopa dochodu
liczona w oparciu o rednie w roku 3-miesi czne oprocentowanie LIBOR-1/8
wyniosłaby 4,759%, tj. o 0,763 pkt. procentowego mniej.

134

Szersze informacje o tym zagadnieniu zawarte zostały w „Informacji o wynikach kontroli zarz dzania
rezerwami dewizowymi gromadzonymi przez Narodowy Bank Polski”, Warszawa - wrzesie 1997 r. (poufne).
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W 1997 r. nie doszło natomiast do wypracowania pomi dzy NBP i Ministrem
Finansów wspólnej koncepcji wykorzystania rezerw dewizowych dla zwi kszenia
tempa polskiego eksportu.
Rozpocz te pod koniec 1996 r. w Ministerstwie Finansów prace nad
uruchomieniem dewizowej linii redyskontowej na finansowanie eksportu pod weksle
zabezpieczone polis KUKE nie doprowadziły do wypracowania wspólnych z NBP
rozwi za , które gwarantowałyby realizacj tego zadania, uj tego w uchwale Sejmu
RP w sprawie zało e polityki pieni nej na 1997 r. Przyczyn takiego stanu rzeczy
był sprzeciw NBP wobec kredytowania eksportu ze rodków rezerw dewizowych.
Stanowisko banku centralnego było w tym przypadku uzasadniane wzgl dami
doktrynalnymi (d enie do umacniania polskiej waluty i powszechnego stosowania
zasady u ywania złotego we wszystkich rozliczeniach dokonywanych w Polsce) oraz
mo liwo ci powstania zagro enia dla bezpiecznego poziomu tych rezerw.
W II kwartale 1997 r. podj to natomiast, w zwi zku z realizacj przez Ministra
Finansów programu rz dowego „Kierunki działa dla pobudzenia eksportu”, prace
dotycz ce nowego systemu subsydiowania eksportu w oparciu o stałe stopy
procentowe (tzw. CIRR) i utworzenia w Polsce instytucji finansuj cej eksport.
Podczas obrad Komitetu Zarz dzania Długiem Publicznym w dniu 3.07.1997 r.
Ministerstwo Finansów i NBP uzgodniły konieczno zmiany ustawy z dnia 5 stycznia
1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych tak, aby
dopłata bud etowa wyrównywała ró nic pomi dzy zmienn stop rynkow a stop
stał , według której udzielany byłby kredyt dla eksporterów.
Przyj to równie ustalenia o konieczno ci wypracowania wspólnej propozycji
w tym zakresie, zgodnej z normami europejskimi. Do czasu zbadania mo liwo ci
utworzenia w ramach KUKE S.A. banku eksportowego oraz wprowadzenia
mechanizmu finansowego wsparcia eksportu poprzez zastosowanie stałych stóp CIRR
wg „Układu o wytycznych dla oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych”
przyj tego przez OECD, inicjatywa legislacyjna dotycz ca zmiany ww. ustawy
w kierunku dostosowania jej do standardów OECD nie była podejmowana. Wyniki
prac studialnych w powy szym zakresie, zleconych we wrze niu 1997 r.
(za po rednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego PHARE) konsorcjum
Ace Ascesores de Comercio Exterior S.L. z Hiszpanii, zostały przyj te przez
Ministerstwo Finansów w dniu 2 kwietnia 1998 r.
Przyj ty przez Rad Ministrów (w maju 1997 r.) rz dowy program „Kierunki
działa dla pobudzenia eksportu” wyznaczał Ministrowi Finansów m.in. zadanie
dokonania analizy mo liwo ci rozszerzenia zakresu por cze i gwarancji Skarbu
Pa stwa, pod k tem zwi kszenia poziomu eksportu.
Harmonogram realizacji tego programu wskazywał, jako sposób wykonania ww.
zadania, ewentualne skorygowanie przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r.
o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby
prawne. Jednak e Minister Finansów, z uwagi na zbyt krótki okres obowi zywania
przedmiotowej ustawy i niemo no dokonania pełnej oceny jej funkcjonowania,
odst pił od przygotowania projektu nowelizacji ustawy.
Kolejnym zadaniem dla Ministra Finansów, okre lonym przez ww. program,
było radykalne zwi kszenie skali ubezpiecze kontraktów eksportowych, zwłaszcza
ubezpiecze gwarantowanych przez Skarb Pa stwa. Z ustale kontroli wynika, e
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wykorzystanie przewidzianego na ten cel ustaw bud etow limitu (3.400 mln zł)
wyniosło 1.113,9 mln zł, tj. 32,75%. Dla porównania, w 1996 r., przy takim samym
limicie, jego wykorzystanie wyniosło zaledwie 19%. Zdaniem NIK, osi gni ty
w 1997 r. wzrost skali ubezpiecze kontraktów eksportowych, zwłaszcza na tle
ogólnych wyników eksportu oraz wysoko ci deficytu obrotów bie cych, nie był
zadowalaj cy.
Bardziej pełna ocena efektów realizacji programu rz dowego „Kierunki działa dla
pobudzenia eksportu” b dzie mo liwa dopiero w latach nast pnych.
Najwy sza Izba Kontroli uwzgl dniaj c uwarunkowania wewn trzne
i zewn trzne, jakie wyst piły w 1997 r. oraz rozpocz cie realizacji rz dowego
programu na rzecz zwi kszenia eksportu pozytywnie ocenia działania zmierzaj ce do
lepszego wykorzystania rezerw dewizowych.

8.

Depozyty i kredyty sektora niefinansowego

Narodowy Bank Polski w 1997 r. obowi zany był do tworzenia warunków dla
zwi kszenia gromadzonych w gospodarce oszcz dno ci. Efektem działa w tym
zakresie były przyrosty depozytów ogółem, wy sze od przewidzianych w projekcie
zało e przygotowanym przez NBP. Tym niemniej tempo gromadzenia depozytów
złotowych przez podmioty sektora niefinansowego było wolniejsze w porównaniu
z tempem odnotowanym w 1996 r.
W projekcie „Zało e polityki pieni nej na 1997 rok”, przewidywano
w 1997 r. przyrost depozytów złotowych sektora niefinansowego w granicach
22,4-23,3 mld zł, w tym przyrost depozytów gospodarstw domowych 20,2-22,2 mld
zł. Przewidywany przyrost depozytów walutowych sektora niefinansowego miał
mie ci si w granicach 0,1-0,2 mld zł. Przewidywano tak e, e rok 1997 b dzie
kolejnym rokiem realnego wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Stan
oszcz dno ci złotowych w stosunku do PKB zwi kszy si miał w 1997 r. do poziomu
ok. 20%, przy przewidywanych 17% w 1996 r. i osi gni tych 14% w 1995 r. Wobec
zało onego utrzymywania si wysokiego wzrostu spo ycia w 1997 roku,
przewidywano spowolnienie tempa gromadzenia depozytów z 12,8% w 1996 r. (1995
r. - 13,4%), do 11,5-12,2% w 1997 r.
Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych na
koniec 1997r. wyniosły 118,3 mld zł (wobec zało onych 107,4-108,3 mld zł),
tj. wzrosły w ci gu roku o 28,6 mld zł (nominalnie o 31,9%, przy zało onym wzro cie
26,4-27,4%). W 1996r. analogiczny wzrost wyniósł 24,5 mld zł tj. 38,7%.
Z kwoty 118,3 mld zł 81,9% przypadło na zobowi zania złotowe wobec osób
prywatnych, które zwi kszyły si z 57,4 mld zł do 80,9 mld zł, czyli o 23,5 mld zł
(40,9%). W 1996 r. zwi kszenie to wyniosło 17,7 mld zł tj. 44,5%.
Podmioty gospodarcze powi kszyły swoje depozyty złotowe o 5,2 mld zł, czyli
nominalnie o 16,0%. W 1996 r. odnotowano wzrost tych depozytów o 6,8 mld zł,
tj. o 28,9%.
Poniewa nast pił tak e wy szy od planowanego wzrost depozytów
gromadzonych w walutach obcych, ł czny stan depozytów sektora niefinansowego,
przewidywany w wysoko ci 130,5-131,5 mld zł wyniósł 149,2 mld zł, osi gaj c
przyrost 36,1 mld zł (przyrost zało ony 22,5-23,5 mld zł) tj. 31,9%. W 1996 r.
przyrost ten wyniósł 26,6 mld zł, tj. 31,4%.
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NBP w projekcie zało e polityki pieni nej przewidywał wyhamowanie
popytu na kredyt ze strony podmiotów sektora niefinansowego, okre laj c e ł czny
stan kredytów wzro nie o 17,1-19,0 mld zł i ukształtuje si w przedziale
93,3-95,2 mld zł. W rzeczywisto ci przyrost ten wyniósł 27,1 mld zł, tj. był o 33,4%
wy szy od zało onego, a ł czny stan kredytów osi gn ł kwot 108,2 mld zł.
Odpowiednio w 1996 r. powy szy przyrost wyniósł 23,9 mld zł tj. 42,4%.
Stan zadłu enia gospodarstw domowych na koniec 1997 r. wyniósł 18,4 mld zł,
a udział ich zobowi za w ł cznych nale no ciach od osób prywatnych i podmiotów
gospodarczych na koniec grudnia 1997 r. zwi kszył si do 17,0%, podczas gdy
w 1996 r. wynosił 14,5%. W ci gu 1997 r. (w uj ciu procentowym) nale no ci od
osób prywatnych nominalnie wzrosły o 56,2%, podczas gdy przed rokiem nominalnie
zwi kszyły si o 107,7%.
Dla realizacji postanowie uchwały Sejmu RP dotycz cych tworzenia przez
NBP warunków do zwi kszenia gromadzonych w gospodarce oszcz dno ci, bank
centralny podwy szył podstawow stop procentow w sierpniu 1997 r. i poprzez
operacje otwartego rynku wpływał na utrzymywanie si wysokich rynkowych stóp
procentowych, a tak e wprowadził dodatkowy instrument polityki pieni nej,
tj. imienne depozyty dla krajowych osób fizycznych.
W dniu 4 wrze nia 1997 r. Prezes NBP wydał zarz dzenie Nr A/2/97 w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu otwierania i prowadzenia w Narodowym Banku Polskim
rachunków lokat terminowych w złotych dla krajowych osób fizycznych. Zarz dzenie
to, dotyczyło prowadzenia w NBP rachunków 180 i 270-dniowych lokat terminowych
w złotych dla krajowych osób fizycznych, o konkurencyjnym oprocentowaniu. Lokaty
te traktowane były jako dodatkowy instrument sterowania poda pieni dza,
wprowadzony w celu przeciwdziałania malej cej skłonno ci do oszcz dzania
i nadmiernemu wzrostowi popytu na kredyty bankowe.
Na dzie 31 grudnia 1997 r. liczba rachunków omawianych lokat wynosiła
ogółem 392.084, a warto tych rachunków odpowiadała kwocie 3.599,8 mln zł,
co w odniesieniu do sektora bankowego stanowiło 4,5% zobowi za złotowych osób
prywatnych ogółem i 5,5% zobowi za terminowych osób prywatnych. Koszty z
tytułu odsetek od tych lokat poniesione w 1997 r. wyniosły ponad 139 mln zł, za
przewidywane do poniesienia w 1998 r. - 401 mln zł.
Nale y jednak podkre li , e dniu wydania zarz dzenia w sprawie prowadzenia
w NBP rachunków lokat terminowych, NBP był uprawniony, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o NBP oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, do prowadzenia rachunków osób fizycznych. Natomiast z dniem
1 stycznia 1998 r. tj. z dniem wej cia w ycie nowej ustawy o NBP, bank centralny
został pozbawiony tego prawa.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa NBP z dnia 21 listopada 1997 r., od dnia
22 grudnia 1997 r. nowe rachunki lokat terminowych nie s otwierane, ani nie s
przyjmowane rodki pieni ne na ju otwarte rachunki, jednak e dotychczas otwarte
rachunki s nadal prowadzone. W zwi zku z tym, e najdłu szy okres, na który NBP
przyjmował lokaty, wynosił 270 dni, ostateczne wyga ni cie omawianych lokat
nast pi powinno we wrze niu 1998 r. (dzie 19.12.1997 r. był faktycznie ostatnim
dniem przyjmowania lokat). W nowej ustawie o NBP brak jest przepisów
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przej ciowych odnosz cych si do kwestii prowadzenia przez NBP rachunków osób
fizycznych, a tak e przepisów odsyłaj cych do nowej ustawy Prawo bankowe, która
przewiduje mo liwo prowadzenie takich rachunków przez banki.

9.

Restrukturyzacja spółdzielczego sektora bankowego

W 1997 roku NBP nadal wspierał, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów,
procesy restrukturyzacyjne sektora bankowego, przy czym uchwała Sejmu okre liła,
e NBP przeznaczy na ten cel (w formie nisko oprocentowanych kredytów) kwot nie
wi ksz ni 20 mln zł (była to IV transza pomocy przyznawanej sukcesywnie w latach
1994-1997). rodki z tej transzy mogły by przeznaczone na ł czenie banków
spółdzielczych ze sob . Dotyczyło to tak e ł czenia si banków spółdzielczych
zrzeszonych poza Bankiem Gospodarki ywno ciowej S.A.
Zarz d NBP, okre laj c w dniu 14 marca 1997 r. zasady przyznawania
omawianej pomocy obowi zuj ce w 1997 r., ustalił m.in., e dla wniosków zło onych
po 14 marca 1997 r. warunkiem udzielenia pomocy NBP było jednoczesne uzyskanie
wsparcia finansowego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 1997 r.
rozdysponowano (ł cznie z jedn decyzj podj t w 1998 r.) kwot 57,1 mln zł
(odpowiednio w 1996 r. - 28,4 mln zł), tj. 79,4% rodków pozostaj cych do
dyspozycji z lat 1994 - 1997 (71,9 mln zł). Pozwoliło to na wsparcie procesu przej cia
przez inne banki 44 banków spółdzielczych. Z kwoty wydatkowanej na powy sze cele
w 1997 r. - 47,4 mln zł dotyczyło transz z lat 1995-1996, co stanowiło 91,9%
wykorzystania zaległych rodków, natomiast 9,6 mln zł wydatkowano z transzy roku
1997.
Ł cznie w latach 1994 - 1997 przewidziano na restrukturyzacj spółdzielczego sektora
bankowego 140,0 mln zł. Wraz z decyzj podj t w 1998 r. wykorzystano na ten cel
kwot 126,0 mln zł, tj. 90,0% limitów ogółem, co pozwoliło na przej cie 111 banków
spółdzielczych, z tego z transzy 1994 r. (I) wydatkowano 99,4%, z 1995 r. (II) 99,6%, z 1996 r. (III) - 91,8% i z 1997 r. (IV) - 48,2% rodków.
Ogółem z transz lat 1994 - 1997, nie wykorzystano do czasu zako czenia kontroli
rodków w wysoko ci 14,0 mln zł, tj. 10,0%.
Nale y zaznaczy , e wszystkie przypadki udzielenia w 1997 r. pomocy
w wysoko ci przekraczaj cej ustalon przez NBP kwot maksymaln (z puli
1996 r. - 2 mln zł, z puli 1997 r. - 1 mln zł), poprzedzone zostały pozytywn decyzj
Zarz du NBP.
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Najwy sza Izba Kontroli, oceniaj c pozytywnie rezultaty wspomagania przez
NBP w 1997 r. procesów restrukturyzacyjnych sektora banków spółdzielczych,
zwraca uwag na niepełne wykorzystanie kwoty rodków finansowych, przyj tej
w zało eniach na 1997 rok.
Z ustale kontroli wynika, e główn przyczyn niskiego wykorzystania
w 1997 r. rodków IV transzy był fakt, i pomoc NBP miała by traktowana jako
dodatkowe wsparcie dla pomocy udzielanej przez BFG na konsolidacj bankowego
sektora spółdzielczego. W tej sytuacji o wsparcie finansowe NBP zdecydowało si
ubiega tylko kilka banków (dotyczy to wniosków zło onych po 14 marca 1997 r.).
Od lipca 1997 r. do NBP nie wpłyn ł aden wniosek banku spółdzielczego
o udzielenie pomocy finansowej, a wg. stanu na 1 stycznia 1998 r. toczyło si tylko
jedno post powanie w zakresie przyznania pomocy finansowej, (sfinalizowane
w styczniu br.).

10.

Realizacja działa antyinflacyjnych

Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania zmierzaj ce do realizacji
przyj tych przez Sejm zało e polityki pieni nej, które koncentrowały si na
wykonaniu zada uj tych w programie przyj tym przez Rad Ministrów w czerwcu
1996 r. „Kierunki działa antyinflacyjnych w latach 1996 - 1997”, jak równie zada
okre lonych w uzasadnieniu do ustawy bud etowej na rok 1997.
Główny cel programu „Kierunki ...” - ograniczenie tempa inflacji w 1997 r. uwzgl dniony w ustawie bud etowej na 1997 r. oraz w uchwale Sejmu RP w sprawie
zało e polityki pieni nej na 1997 r., został osi gni ty.
Decyzje podejmowane z inicjatywy Ministra Finansów w ramach realizacji w/w
programu antyinflacyjnego, korzystnie wpływały na obni enie poziomu inflacji.
Mi dzy innymi:
- utrzymano na zało onym poziomie, okre lonym w ustawie bud etowej na 1997 r.,
zmiany cen urz dowych energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, leków,
- zrezygnowano z drugiej podwy ki (o 9%) cen wyrobów spirytusowych,
przewidzianej na wrzesie 1997 r. (o 1,6%),ni szy był wzrost opłat za usługi
pocztowe i telekomunikacyjne, który wyniósł 9,4% wobec planowanego wzrostu
o 11,0%,
- ograniczono o 100 mln USD emisj obligacji na mi dzynarodowych rynkach
finansowych, tj. do 400 mln USD (limit zało ony w ustawie bud etowej na 1997 r.
wynosił 500 mln USD).
Podkre li jednak nale y, e skala ograniczenia omawianych emisji w 1997 r.
była znacznie ni sza ni w 1996 r., w którym warto wyemitowanych euroobligacji
Skarbu Pa stwa wyniosła 168,8 mln USD, tj. 33,7% w stosunku do limitu zało onego
w ustawie bud etowej na ten rok (500 mln USD).
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Z ustale kontroli wynika, e pomimo dwukrotnych wyst pie Ministra
Finansów do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z postulatem ograniczenia
w 1997 r. podwy ki opłat za abonament RTV do wysoko ci nie przekraczaj cej 11%,
faktyczna podwy ka w/w opłat wyniosła w 1997 r. 20%.
W programie antyinflacyjnym zało ono, e Ministerstwo Finansów b dzie
ogranicza bezpo redni sprzeda skarbowych papierów warto ciowych do banku
centralnego, a tak e nie wykorzysta ustalonego ustaw bud etow limitu. Zało enia
programu antyinflacyjnego zostały potwierdzone w stanowisku Rz du do projektu
„Zało e polityki pieni nej na 1997 r.”, w którym Rz d deklarował, i bezpo rednia
sprzeda skarbowych papierów warto ciowych do NBP b dzie neutralna dla poda y
pieni dza rezerwowego banku centralnego, co oznacza, e sprzeda ta b dzie
nast powa w sytuacji konieczno ci sfinansowania wykupu skarbowych papierów
warto ciowych b d cych w posiadaniu NBP lub w sytuacji płatno ci zwi zanych
z obsług zadłu enia zagranicznego i tylko wówczas, gdy niemo liwe b dzie
pozyskanie rodków finansowych na rynku lub z bie cych dochodów bud etu
pa stwa. Jednak e z uwagi na nierównomierny wpływ dochodów na rachunek bud etu
kwota limitu sprzeda y skarbowych papierów warto ciowych na rynku pierwotnym
równa 2% planowanych wydatków bud etu pa stwa, tj. 2.551,1 mln zł, została
wykorzystana w 100,0%.
Nie zostały równie zrealizowane zało enia programu dotycz ce zwi kszenia
ryzyka dla zagranicznych krótkoterminowych inwestycji portfelowych. W 1997 r.
Minister Finansów miał ogranicza emisj krótkoterminowych bonów skarbowych.
Udział krótkoterminowych (8 i 13 tygodniowych) bonów skarbowych w ogólnej
sprzeda y bonów nie do , e nie został ograniczony, to wzrósł z 24% w 1996 r. do
38% w 1997 r. Tym samym udział bonów 39 i 52 tygodniowych w sprzeda y ogółem
zmniejszył si z 66% w 1996 r. do 49% w 1997 r.

11. Inne ustalenia

381

Współpraca Narodowego Banku Polskiego i Rz du w kształtowaniu polityki
gospodarczej oraz realizacji polityki antyinflacyjnej, podj ta została ju na etapie
opracowywania zało e polityki pieni nej na 1997 rok oraz zało e do projektu
bud etu. Na pozytywn ocen zasługuje zmniejszenie, w odró nieniu od lat
poprzednich, rozbie no ci pomi dzy stanowiskami NBP i Rz du,
w zakresie prognozowanych podstawowych parametrów makroekonomicznych,
zapewniaj cych realizacj polityki pieni nej.
Ró nice stanowisk nie dotyczyły bowiem wielko ci tych parametrów, lecz odnosiły
si do uwarunkowa ich wykonania i dotyczyły mi dzy innymi:
-

ródła wzrostu kredytów udzielanych przez system bankowy - zdaniem Rz du
zjawiskiem negatywnym nie był wzrost akcji kredytowej w oparciu o depozyty
ulokowane w systemie bankowym, a jedynie jej wzrost wynikaj cy z nadmiernego
przyrostu poda y pieni dza rezerwowego banku centralnego,

- stanowiska banku centralnego wobec zakresu swobody zmian warto ci kursu
rynkowego złotego w ramach dopuszczalnego pasma waha - z jednej strony, NBP
deklarował mo liwo

interwencji na rynku walutowym dla przeciwdziałania zbyt

du emu odchyleniu kursu rynkowego w stron dewaluacji, a z drugiej - uznawał
dopuszczenie do wi kszych waha kursu rynkowego lub nawet upłynnienie kursu
za sposób ograniczenia napływu kapitału krótkoterminowego do Polski. Ponadto
NBP proponował podobnie jak w 1996 r. ograniczenie napływu krótkoterminowego
kapitału zagranicznego w drodze decyzji administracyjnych.
W wyniku prac prowadzonych w 1997 r. w Ministerstwie Finansów,
przygotowano projekt ustawy - Prawo dewizowe, który na koniec grudnia 1997 r. był
na etapie uzgodnie mi dzyresortowych. W projekcie tego aktu normatywnego,
zaakceptowanego ostatecznie przez Rad Ministrów w dniu 31.03.1998 r.,
uwzgl dniono mo liwo

wprowadzenia dwustopniowego systemu nadzwyczajnych

ogranicze dewizowych, wprowadzanych w sytuacjach kryzysowych w drodze
rozporz dzenia Rady Ministrów.
Kolejn kwesti , wymagaj c współdziałania pomi dzy NBP i Ministrem
Finansów, była w 1997 r. zgłoszona przez NBP propozycja zwi kszenia poda y na
rynku skarbowych papierów warto ciowych, poprzez uaktywnienie dotychczas
niezbywalnych aktywów NBP. Minister Finansów, jakkolwiek analizował zawart
w „Uwagach do projektu bud etu na 1997 r.” sugesti NBP dotycz c zało enia
w bud ecie mo liwo ci konwersji cz ci długoterminowych zobowi za bud etu
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wobec NBP na zbywalne skarbowe papiery warto ciowe, to jednak do ko ca 1997 r.
nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Propozycja ta została ponowiona w pi mie
I Zast pcy Prezesa NBP z dnia 8 maja 1997 r., w którym podkre lono, e - zdaniem
NBP - konwersja długookresowych nale no ci od bud etu na zbywalne skarbowe
papiery warto ciowe o porównywalnej warto ci kasowej mo e wyeliminowa
nadpłynno systemu bankowego ulokowan w operacjach otwartego rynku.
Konwersji miałoby podlega zadłu enie w postaci obligacji konwersyjnych
i nominowanych w USD oraz jednostkach rozrachunkowych o ł cznej warto ci
nominalnej 7.194,9 mln zł. Z ustale kontroli wynika, e przyczyn braku akceptacji
Ministra Finansów wobec tej propozycji było m.in. zagro enie, jakie ww. operacja
mogłaby stwarza dla finansowania po yczkowych potrzeb bud etu pa stwa,
w sytuacji, gdy rynek skarbowych papierów warto ciowych był niestabilny, a dochody
bud etu pa stwa przeznaczone na bie ce finansowanie wydatków na obsług
zobowi za bud etowych były nierównomierne. Ponadto przeprowadzenie tej operacji
spowodowałoby realny wzrost kosztów obsługi wewn trznego zadłu enia bud etu
pa stwa.
Podkre lenia wymaga, i jakkolwiek powy sza propozycja była szczegółowo
analizowana, to jednak Minister Finansów nie przekazał do NBP pisemnego,
oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Sprawozdania z realizacji polityki pieni nej za I, II i III kwartał 1997 r., Prezes
NBP składał w obowi zuj cym terminie i w układzie odpowiadaj cym tre ci uchwały
Sejmu RP.
Jednak e w ocenie NIK, NBP nie wykazał si nale yt staranno ci przy
sporz dzaniu kwartalnych sprawozda z realizacji polityki pieni nej. Analiza tych
sprawozda wykazała wyst powanie rozbie no ci pomi dzy danymi podawanymi
przez NBP w tych opracowaniach, a danymi zawartymi w innych publikacjach Banku
lub danymi ródłowymi, np.:
- niewła ciwie wykazano wielko wykonania przyrostu pieni dza w sprawozdaniu
za I kwartał (24,3% zamiast 19,7-20,5%),
- autorzy odpowiednich fragmentów sprawozda , dokonywali zaokr gle
powoduj cych brak zgodno ci w publikowaniu tych samych danych,
np. wska ników wzrostu cen konsumpcyjnych w sprawozdaniu za II kwartał (3,1%
oraz 3,2%) i w sprawozdaniu za III kwartał (1,2% oraz 1,3%),
- podawano ró ne daty podniesienia stóp rezerwy obowi zkowej, raz była to data
wej cia w ycie zarz dzenia Prezesa NBP (np. w Raporcie o stanie pieni dza 30.04.1997 r.) innym razem data odprowadzania rezerwy według zmienionych stóp
(w sprawozdaniu z realizacji polityki pieni nej w II kwartale - 31.05.1997 r.), bez
stosownych obja nie .
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III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Rok 1997 był kolejnym rokiem, w którym osi gni to wzrost gospodarczy.
Przyrost produktu krajowego brutto był o 1,4 pkt procentowego wy szy ni zało ony
w ustawie bud etowej i uchwale Sejmu w sprawie zało e polityki pieni nej
(planowano 5,5% - wykonano 6,9%).
W stosunku do 1996 r. nast pił realny wzrost (o 21,9%) nakładów
inwestycyjnych. Wy sze o 5,7% były równie realne dochody ludno ci (zakładano
3,3%).
Realizacja zada gospodarczych przebiegała w warunkach zró nicowanej
koniunktury gospodarczej w krajach Europy Zachodniej, zmian w relacjach kursu
walutowego pomi dzy dolarem ameryka skim i mark niemieck oraz powi kszania
si deficytu obrotów handlowych. Wska nik terms of trade ukształtował si na
poziomie 99,4%, co było wynikiem wzrostu cen transakcyjnych towarów
importowych o 13,6%, a eksportowych o 12,9% (w 1996 r. wska nik ten wynosił
97,3%).
Wymaga jednak podkre lenia, e po raz pierwszy od szeregu lat udało si
zrealizowa jeden z zasadniczych celów polityki pieni nej, tj. ograniczenie poziomu
inflacji. rednioroczna inflacja mierzona wzrostem cen konsumpcyjnych towarów
i usług wyniosła 14,9% (przy zało onych 15%), a w relacji grudzie 1997 r. do
grudnia 1996 r. 13,2% (zakładano 13%).
W stosunku do zało e przyj tych uchwał Sejmu RP, a tak e zało e ustawy
bud etowej na 1997 r., w polityce pieni nej wyst piły w analizowanym roku
niekorzystne odchylenia.
Wy szy od zakładanego w uchwale Sejmu, był przyrost poda y pieni dza
ogółem o 39,8 mld zł (39,2% - 45,2% w stosunku do zało e ), na co m.in. miał wpływ
przyrost pieni dza rezerwowego o 8,1 mld zł, tj. o 22,7% wy szy od przyj tego
w uchwale Sejmu.
W 1997 r. stopy procentowe banku centralnego wzrosły, znacznie przekraczaj c
górny poziom przyj ty w ustawie bud etowej. rednia stopa lombardowa była wy sza
o 2,7 pkt procentowego, a stopa redyskonta weksli o 2,9 pkt procentowego od
wielko ci planowanej.
Nadal wzrastały koszty zwi zane z absorpcj nadpłynno ci finansowej banków,
w tym zwłaszcza koszty operacji otwartego rynku dotycz ce obrotu bonami
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pieni nymi NBP, czyli instrumentami dominuj cymi w zawieranych na rynku
transakcjach.
Wzrastało zadłu enie sektora niefinansowego w bankach komercyjnych, cho
tempo tego wzrostu obni yło si w stosunku do 1996 r. W 1997 r. poziom kredytów
wzrósł o 33,4% podczas gdy w 1996 r. wzrost ten wynosił 42,4%. Warto zwróci
uwag , e nale no ci od osób prywatnych (kredyty i po yczki), jakkolwiek wzrosły
o 56,2%, to tempo ich przyrostu było o prawie połow ni sze ni w 1996 r. (107,7%).
Najwy sza Izba Kontroli, maj c na uwadze zmieniaj ce si uwarunkowania
zewn trzne i wewn trzne, wywieraj ce istotny wpływ na przebieg i realizacj celów
wynikaj cych z uchwały Sejmu RP w sprawie zało e polityki pieni nej na 1997 r.,
ko cowe efekty działa zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i Ministra
Finansów ocenia pozytywnie.
Najwy sza Izba Kontroli, niezale nie od szczegółowych wniosków zawartych
w wyst pieniach pokontrolnych, skierowanych do Ministra Finansów i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego uwa a, e poprawie efektywno ci działa w sferze
polityki pieni nej sprzyja b dzie:
1) wypracowanie i przyj cie przez Rz d i NBP wspólnej polityki zmierzaj cej do
przyspieszenia tempa wzrostu eksportu,
2) doskonalenie metod i mechanizmów kontrolnych polityki monetarnej, zwłaszcza
nakierowanych na przeciwdziałanie:
- narastaniu deficytu bilansu handlowego i płatniczego,
- nadmiernemu przyrostowi poda y pieni dza,
3) konsekwentne realizowanie rz dowych programów antyinflacyjnych,
4) d enie do radykalnego obni enia kosztów obsługi zadłu enia bud etu pa stwa,
np. poprzez zmniejszenie kosztów operacji otwartego rynku.
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I. WYKONANIE WEDŁUG CZ

CZ

01

-

CI BUD ETU PA STWA

KANCELARIA

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 640 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r.135 były wy sze o 132 tys. zł, tj. o 26%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 167 tys. zł, tj. o 35,3%, a
realnie wzrosły o 17,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997
pomieszcze

283,5 tys. zł, tj. 44%,

r. były: wpłaty za udost pnienie

zwrot kosztów za przeloty dziennikarzy

samolotem Prezydenta RP 134,5 tys. zł, tj. 21%,

wpływy ze sprzeda y rodków

trwałych 88,7 tys. zł, tj. 14%.
Na przekroczenie planu dochodów o 152 tys. zł wpłyn ły głównie uj te w § 77
ró ne dochody, zwroty kosztów za przeloty dziennikarzy samolotem Prezydenta RP
w kwocie 134,5 tys. zł. W okresie prac nad projektem bud etu na 1997 r. brak było
danych do zaplanowania dochodów z tego tytułu.
Nieprawidłowo ci w realizacji dochodów nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 01 - Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysoko ci 99.604 tys. zł. W ci gu 1997 r.
wydatki zostały zwi kszone do ł cznej kwoty 102.379 tys. zł.
Plan wydatków został zwi kszony na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwot
6.509 tys. zł (6.000 tys. zł z rezerwy celowej, 509 tys. zł z Kancelarii Sejmu)
z przeznaczeniem na koszty referendum konstytucyjnego oraz zmniejszony o kwot
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3.734 tys. zł w celu zasilenia rezerwy celowej „Pomoc udzielana na obszarach
dotkni tych powodzi oraz usuwanie skutków powodzi”.
Zrealizowane wydatki wyniosły 101.407 tys. zł, tj. 99,05% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 26.157 tys. zł, tj. o 34,8%, a realnie wzrosły o 17,3%.
Wydatki bie ce wykonano w kwocie 56.391 tys. zł, co stanowiło 98,5%
bud etu po zmianach i 161,0% wydatków bie cych wykonanych w 1996 r.
W grupie wydatków bie cych najwi kszymi pozycjami były zakupy towarów
i usług (§ 28; § 31-37), na które wydatkowano 34.789 tys. zł, tj. 34,3% ogółu
wydatków oraz wynagrodzenia (§ 11; § 12;§ 17) - 12.055 tys. zł, tj. 11,9%.
Wydatki maj tkowe wykonano w kwocie 14.935 tys. zł, co stanowiło 100%
bud etu po zmianach i 98,3% wydatków maj tkowych wykonanych w 1996 r.
Wydatki maj tkowe, zaplanowane w ustawie bud etowej na 1997
18.669 tys. zł zostały

r. na kwot

w trakcie roku zmniejszone o 3.734 tys. zł, tj. o 20%

i przeniesione do rezerwy celowej na pomoc udzielon na obszarach dotkni tych
powodzi oraz usuwanie skutków powodzi. Stanowiło to wykonanie art. 53 e ustawy
bud etowej na 1997 r. w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 lipca
1997 r. o zmianie ustawy bud etowej na 1997 r.136 W ramach wydatków maj tkowych
kwot

11.434 tys. zł przeznaczono na modernizacj

5 obiektów, w tym Pałacu

Namiestnikowskiego (inwestycja centralna) i zaplecza technicznego „Augustówka”.
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.881 tys. zł, w tym m.in. na zakup
14 samochodów

osobowych

i 117 zestawów

komputerowych

wydatkowano

1.630 tys. zł.
Narodowemu Funduszowi Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przekazana
została, zgodnie z ustaw bud etow , dotacja w wysoko ci 30.000 tys. zł, która była
o 20% wy sza ni w roku 1996.
Przeci tne zatrudnienie w 1997

r. w cz ci 01 - Kancelaria Prezydenta

wyniosło 556 osób, w tym: w Kancelarii (jednostka bud etowa) 326 osób oraz
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w gospodarstwie pomocniczym 230 osób. W porównaniu do 1996
zatrudnienie w 1997

r. przeci tne

r. było wy sze o 21 osób, tj. o 3,9%. W porównaniu do

planowanych etatów przeci tne zatrudnienie było ni sze o 24 osoby, w tym
w Kancelarii o 19 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wyniosło 2.536,6 zł,
w tym w jednostce bud etowej - 3.101,7 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 23,3%, w tym w jednostce
bud etowej o 25,5%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 779 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 22%. Na koniec
1997 r., podobnie jak na koniec 1996 r., w Kancelarii Prezydenta RP nie odnotowano
zobowi za

wymagalnych. Nie wyst piły równie

wydatki z tytułu odsetek za

nieterminowo regulowane płatno ci.
Dochody gospodarstwa pomocniczego w 1997 r. wyniosły 13.674 tys. zł i były
wy sze o 6,7% od kwoty planowanej po zmianach i o 38,9% wy sze od dochodów
zrealizowanych w 1996 r.
Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 1997 r. wyniosły 13.497 tys. zł i były
o 5,7% wy sze od kwoty planowanej po zmianach oraz o 38,5% wy sze ni
wykonanie 1996 r.
Wpłaty do bud etu wyniosły 67 tys. zł i były wy sze o 116,1% od wpłat
zrealizowanych w 1996 r, a 5,6 raza wy sze od planowanych na 1997 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
1) Pobierania z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia bez jednoczesnego
opłacenia nale nych składek w kwocie 4.179 tys. zł na rzecz Funduszu
Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy, w okresie od stycznia do sierpnia
1997 r., z naruszeniem §14 ust. 10 rozporz dzenia Rady Ministrów z 29 stycznia
1990 r. w sprawie wysoko ci i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
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społeczne, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i
wiadcze z ubezpieczenia społecznego137.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
bud etowe - pobranie z rachunku bankowego

rodków na wynagrodzenia

w jednostce bud etowej bez jednoczesnego opłacenia nale nych składek na rzecz
Funduszu Ubezpiecze

Społecznych i Funduszu Pracy - stanowi naruszenie

dyscypliny bud etowej.
2) Nieprzestrzegania wła ciwych procedur przewidzianych ustaw o zamówieniach
publicznych przy zakupie 14 samochodów osobowych na ł czn kwot 777 tys. zł.
Zakupu dokonano w trybie z wolnej r ki na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy
o zamówieniach publicznych. W opinii NIK, w tym przypadku nie mo na było
uzasadni zakupu w trybie z wolnej r ki szczególnym rodzajem dostaw, które
mo na było uzyska tylko od jednego dostawcy. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy - Prawo bud etowe, stanowiło to naruszenie dyscypliny bud etowej.
3) Remontu i modernizacji willi nr 2 w Juracie w trybie przetargu ograniczonego.
W umowie zawartej na remont willi ograniczono przedmiot zamówienia
w stosunku do przedmiotu przetargu, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo
bud etowe, stanowiło to naruszenie dyscypliny bud etowej.
4) Ustalono, e koszty przejazdów w kwocie 100 tys. zł (1,5% kwoty na referendum),
sfinansowane w zwi zku z referendum, okre lone zostały szacunkowo. Kancelaria
nie prowadziła szczegółowej ewidencji przejazdów pracowników Kancelarii
w zwi zku z referendum w okresie kwiecie - maj 1997 r. Umownie przyj to, e
1/3 cz

przejechanych w tym okresie kilometrów zostanie zaliczona do wydatków

zwi zanych z referendum konstytucyjnym.
5) Nie wydania postanowienia o rozstrzygni ciu trzech spraw przez przewodnicz cego
komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej. Sprawy te
dotyczyły zawiadomie skierowanych przez Najwy sz Izb Kontroli za 1995 r.
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i 1996 r. Były one przedmiotem posiedzenia Komisji, jednak przewodnicz cy nie
wydał postanowienia wymaganego przepisami. Stosownie do § 15 ust. 1
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996

r. w sprawie zasad

post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej, postanowienie
o odmowie wszcz cia post powania w sprawie o naruszenie dyscypliny bud etowej
wydaje przewodnicz cy organu orzekaj cego pierwszej instancji na wniosek
rzecznika dyscypliny bud etowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporz dzenia postanowienie o odmowie wszcz cia
post powania dor cza si temu, kto zło ył zawiadomienie i rzecznikowi dyscypliny
bud etowej.
Uchybienia nie spowodowały zwi kszenia wydatków bud etowych.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 01 - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na
wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Ostateczne doprowadzenie do wyodr bnienia organizacyjnego i maj tkowego
działalno ci pozabud etowej prowadzonej w formie gospodarstwa pomocniczego.
2. Pełn

realizacj

zasady jednoczesnego z pobraniem z rachunku bankowego

rodków na wynagrodzenia opłacania nale nych składek na rzecz Funduszu
Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy.
3. Przestrzeganie przy realizacji zamówie

publicznych procedur okre lonych

w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
4. Przestrzeganie, w
precyzyjnego
wykorzystania.

przypadku

okre lania

otrzymania

kosztów,

w

rodków

sposób

z rezerw celowych,

umo liwiaj cy

ocen

ich
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5. Przestrzeganie zasad post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej.

CZ

03 - S D NAJWY SZY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 106,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 56 tys. zł, tj. o 112%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 53 tys. zł, tj. o 100%, a realnie
wzrosły o 73,8% .
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były spłaty rat i odsetek od po yczek
mieszkaniowych udzielonych s dziom SN - 101 tys. zł (§77,81) oraz wpływy ze
sprzeda y składników maj tkowych - 5,5 tys. zł (§ 43).
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997

r. ustalono wydatki w cz ci 03 - S d

Najwy szy w wysoko ci 33.431 tys. zł. Planowane wydatki S du Najwy szego
w 1997 r. zwi kszono o 4.100 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 37.531 tys. zł, tj.:
-

zwi kszono wydatki maj tkowe § 72 o kwot 8.000 tys. zł, pochodz c z rezerw
celowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji centralnej,

-

zmniejszono wydatki maj tkowe § 72 o kwot 2.700 tys. zł, z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów pomocy, udzielanej na obszarach dotkni tych powodzi
oraz usuwanie skutków powodzi,

-

zmniejszono wydatki bie ce § 11,41-42 o kwot

1.200 tys. zł; były to

zadeklarowane przez S d Najwy szy oszcz dno ci z przeznaczeniem na pomoc
udzielan na obszarach dotkni tych powodzi .
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Zgodnie z art. 53 e ustawy bud etowej na 1997

r., S d Najwy szy

zobowi zany został do przekazania na pomoc udzielan na obszarach dotkni tych
powodzi 20% planowanych w 1997 r. rodków na inwestycje. Pierwszy Prezes S du
Najwy szego, postawił do dyspozycji Ministra Finansów kwot

2.700 tys. zł, tj.

19,99% planowanych rodków na inwestycje, tj. mniej o 1,8 tys. zł. Dodatkowo na
ww. cel, S d Najwy szy przeznaczył kwot 1.200 tys. zł, zmniejszaj c wydatki
bie ce, w tym:
§ 11 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwot 600 tys. zł,
§ 41 - 42 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwot 600 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 37.526 tys. zł, tj. 99,99% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 7.695 tys. zł ,
tj. o 25,8% , a realnie wzrosły o 9,5%.
Po wył czeniu

z

wydatków 1997

r. dotacji na inwestycj

centraln

(18.177 tys. zł), wydatki 1997 r. wynosiły 19.349 tys. zł i w stosunku do 1996 r. były
nominalnie wy sze o 3.838 tys. zł, tj. o 24,7%, a realnie o 4,04%.
W strukturze wydatków 1997 r. główne pozycje stanowiły:
-

wydatki na finansowanie inwestycji ( § 72)

19.169 tys. zł,

tj. 51,08%

-

wynagrodzenia ( § 11 , § 12 , § 17 )

11.323 tys. zł,

tj. 30,2%

-

składki na ubezpieczenia społeczne (§ 41,42 )

4.491 tys. zł,

tj. 12,0%

Zało one w ustawie bud etowej na 1997 r. rodki na wydatki maj tkowe
w wysoko ci 13.509 tys. zł, zwi kszono o 5.660 tys. zł. Zrealizowane wydatki
wyniosły 19.169 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej, w tym: kwota 18.177 tys. zł
zasiliła rachunek inwestycji centralnej pn. „Kompleks Urbanistyczny Wymiaru
Sprawiedliwo ci z siedzib S du Najwy szego w Warszawie na Placu Krasi skich”
a kwota 992 tys. zł rachunek inwestycyjny S du Najwy szego. W porównaniu do
1996 r. wydatki inwestycyjne były wy sze o 3.889 tys. zł, tj. o 25,5%.
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Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 262 osoby. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 13 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 1997 r. wyniosło w orzecznictwie 6.717 zł , w administracji i obsłudze
1.651 zł,

ołnierzy 5.134 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne

wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło w orzecznictwie o 10,7%, w administracji
i obsłudze o 21,4%, a ołnierzy o 16,9%.
Według stanu na dzie

31 grudnia 1997 r. SN nie posiadał

adnych

zobowi za .
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 03 - S d Najwy szy, nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci.
Zarówno w 1997 r., jak i w latach poprzednich w S dzie Najwy szym nie
powołano komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
Z uwagi na fakt, i

przepisy zarówno o S dzie Najwy szym, jak te

o

Trybunale Konstytucyjnym i Naczelnym S dzie Administracyjnym nie okre laj , kto
sprawuje nadzór nad tymi jednostkami w rozumieniu art. 69 ustawy - Prawo
bud etowe i nie precyzuj , kto jest uprawniony do powołania komisji orzekaj cych o
naruszeniu dyscypliny bud etowej, uzasadnione jest zgłoszenie wniosku o
jednoznaczne uregulowanie tej sprawy w ustawie - Prawo bud etowe.

CZ

04 - NACZELNY S D ADMINISTRACYJNY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 7.145,7 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 354,3 tys. zł, tj. o 4,7% . W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 466,9 tys. zł, tj. o 7,0%,
a realnie spadły o 6,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były:
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- opłaty s dowe

6.807,6 tys. zł,

- ró ne dochody

300,0 tys. zł,

- wpływy z usług

36,4 tys. zł.

Według stanu na 31 grudnia 1997 r. nale no ci Naczelnego S du
Administracyjnego wynosiły 1.267,7 tys. zł i były to wył cznie nale no ci
długoterminowe. Na kwot t w cało ci zło yły si wypłacone s dziom po yczki
mieszkaniowe, które udzielono zgodnie z przepisami rozporz dzenia Ministra
Sprawiedliwo ci z dnia 20 wrze nia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad
planowania i wykorzystywania

rodków finansowych na zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych s dziów i prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 04 - Naczelny
S d Administracyjny w wysoko ci 48.632 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zmniejszone o 4.550 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne (§ 72) o 530 tys. zł i wydatki
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 11,41 i 42) o 4.020 tys. zł. rodki te zostały
przez Ministra Finansów przeniesione do rezerwy celowej z przeznaczeniem na
usuwanie skutków powodzi.
Zrealizowane wydatki wyniosły 41.646 tys. zł, tj. 94,5% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 5.896,5 tys. zł, tj. 16,5%, a realnie wzrosły o 1,4%.
W strukturze wydatków 1997 r. główne pozycje stanowiły:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 11 - 17 i 41 - 42) - 78,3% ogółu
wydatków,
- usługi materialne (§ 36) - 6,9% ogółu wydatków,
-

rodki na finansowanie inwestycji (§ 72) - 5,1% ogółu wydatków.
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Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 515 osób, w tym: s dziowie - 193,
administracja i obsługa 322. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie
w 1997 r. było wy sze o 39 osób, tj. o 8,2%. W porównaniu do planu przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 87 osób, z tego: s dziowie o 22 osoby, administracja
i obsługa o 65 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) s dziego wyniosło w 1997 r. 6.968,97 zł i wzrosło
w stosunku do przeci tnego wynagrodzenia w 1996 r. o 7,24%. Przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) pracownika
administracyjnego i obsługi wyniosło 1.593,56 zł i wzrosło w stosunku do 1996 r.
o 20,7%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 19 tys. zł
(niewymagalne), co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r.
o 26,9%.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za

w 1997 r. zapłacono odsetki

w kwocie 34,8 tys. zł, tj. o 90,9% ni sze ni w 1996 r. Odsetki te zapłacone zostały
przez O rodek Zamiejscowy NSA w Poznaniu za nie przekazywanie składek na
Fundusz Ubezpiecze Społecznych i Fundusz Pracy od wynagrodze s dziów za czas
choroby.
W toku kontroli bud etowej stwierdzono nast puj ce uchybienia:
1. W NSA w Warszawie składki na rzecz Funduszu Ubezpiecze

Społecznych

i Funduszu Pracy od wynagrodze w jednym przypadku zostały opłacone
z 7-dniowym opó nieniem. Wysoko

przekazanej z opó nieniem składki wynosiła

3.769 zł, co stanowiło naruszenie §14 ust. 10 rozporzadzenia Rady Ministrów
z 29 stycznia 1990 r.
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 9 ustawy - Prawo bud etowe - pobranie
z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia w jednostce bud etowej, bez
jednoczesnego opłacenia nale nych składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze
Społecznych i Funduszu Pracy - stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej.
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2. Udzielono, w trybie zapytania o cen , zamówienia publicznego polegaj cego na
wykonaniu obudowy cian sali konferencyjnej. Zgodnie z art.68 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zapytanie o cen mo e by
stosowane, gdy przedmiotem zamówienia s

dostawy rzeczy lub usługi

powszechnie dost pne o ustalonych standardach jako ciowych, a wi c tryb ten nie
mo e by stosowany do robót lub usług budowlanych (wzgl dnie remontowo budowlanych).
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.14 ustawy - Prawo bud etowe,

naruszenie

przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - stanowi
naruszenie dyscypliny bud etowej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 04 - Naczelny S d Administracyjny, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli wnosiła o:
1. Pełn

realizacj

zasady jednoczesnego z pobraniem z rachunku bankowego

rodków na wynagrodzenia opłacania nale nych składek na rzecz Funduszu
Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy,
2. Wyeliminowanie przypadków stosowania niewła ciwego trybu przy udzielaniu
zamówie publicznych.
Z uwagi na fakt, i zarówno przepisy o Naczelnym S dzie Administracyjnym,
jak te o Trybunale Konstytucyjnym i S dzie Najwy szym nie okre laj , kto sprawuje
nadzór nad tymi jednostkami w rozumieniu art.69 ustawy - Prawo bud etowe i nie
precyzuj

kto jest uprawniony do powołania komisji orzekaj cej w sprawach

o naruszenie

dyscypliny

bud etowej,

uzasadnione

jest

zgłoszenie

o jednoznaczne uregulowanie tej sprawy w ustawie - Prawo bud etowe.

CZ

05 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

wniosku
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Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 9.047 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były ni sze o 210 tys. zł, tj. o 2,3%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: wpłata z zysku gospodarstwa
pomocniczego - 6.891 tys. zł oraz likwidacja rachunków dewizowych - 1.912 tys. zł.
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia
dochodów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 05 - Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów w wysoko ci 65.436 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 3.152 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 68.588 tys. zł. Zwi kszenia
wydatków m.in. dotyczyły:
- § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.181 tys. zł,
- § 41-42 pochodne od wynagrodze : 417 tys. zł,
- § 28, 29, 31-38 wydatki rzeczowe: 1.459 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 63.367 tys. zł, tj. 92,4% bud etu po zmianach.
W strukturze zrealizowanych w 1997 r. wydatków najwi kszy udział (94%)
stanowiły wydatki w dziale 91 Administracja pa stwowa (59.649 tys. zł, tj. 92,8%
planu po zmianach), w tym przede wszystkim:
- wynagrodzenia i pochodne - 25.280 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach,
- wydatki rzeczowe - 16.644 tys. zł, tj. 84,6% planu po zmianach,
- wydatki inwestycyjne - 10.500 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.
W

ramach

nakładów

inwestycyjnych

dokonano

zakupów

m.in.:
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samochodów osobowych (1.274 tys. zł), 3 samochodów ci arowych (125 tys. zł),
centrali telefonicznej MD 110 (342 tys. zł), 40 zestawów komputerowych (199 tys. zł).
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Z rachunku na finansowanie inwestycji poniesiono równie wydatki zwi zane
z pracami przeprowadzonymi w obiektach poło onych przy Al. Ujazdowskich 1/3
(6.620 tys. zł), na osiedlu Bernardy ska II budynek nr 6 (962 tys. zł) oraz w zakładzie
poligrafii Drukarni Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii (290 tys. zł).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1.679 osób, w tym w dziale
91 Administracja pa stwowa - 501 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło dla cz ci 05
bud etu pa stwa 1.851 zł, natomiast dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jednostki
centralnej - ł cznie z nagrodami dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska
pa stwowe) - 2.957 zł.
Zobowi zania na koniec 1997 r. nie wyst powały.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 202.540 tys. zł i były
wy sze o 28,9% od kwoty planowanej (po zmianach).
W 1997 r. w cz ci 05 nie prowadzono gospodarki pozabud etowej dotowanej.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 135.708 tys. zł i były
ni sze o 3,3% od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do bud etu wyniosły
23.822 tys. zł i były wy sze o 161,8% od kwoty planowanej (po zmianach).
Kontrola przeprowadzona w Gospodarstwie Pomocniczym Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów wykazała, e wynikiem finansowym „netto” (po opodatkowaniu)
z działalno ci gospodarstwa był zysk w wysoko ci 23.577,4 tys. zł, z czego:
- 6.199,0 tys. zł (138,6% kwoty okre lonej w planie finansowym po zmianach)
przeznaczono na wpłat na rodek specjalny w Kancelarii „Legislacja”,
- 8.689,2 tys. zł (50% pozostałego zysku) wpłacono do bud etu (z tego w 1997 r.
6.891 tys. zł),
- 8.689,2 tys. zł przeznaczono na potrzeby własne Gospodarstwa.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia w Kancelarii Prezesa RM
dotyczyły:
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- zlecania zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym z naruszeniem przepisów
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zada
pa stwowych jednostkom niepa stwowym138, co w wietle art. 57 ust. 1 pkt 12
ustawy - Prawo bud etowe jest naruszeniem dyscypliny bud etowej,
- braku umów-zlecenia z ekspertami nie b d cymi pracownikami Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, reprezentuj cymi Pełnomocnika Rz du do Spraw Rodziny
i Kobiet.
Wyniki kontroli przeprowadzonej w Gospodarstwie Pomocniczym Kancelarii
wykazały m.in.: wydatkowanie

rodków publicznych w sposób niezgodny

z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Uchybienia stwierdzono w 11 post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego
(o warto ci ogółem 5.438,3 tys. zł) zwi zanych z modernizacj

„Rezydencji

Klarysew”, budow l dowiska dla migłowców w Olsztynie oraz remontem lokali
mieszkalnych przy ul.Szucha 2/4 w Warszawie.
Uchybienia, najliczniej wyst puj ce w dwóch zamówieniach na roboty
budowlane w „Rezydencji Klarysew” (o warto ci 4.600,8 tys. zł) udzielonych Spółce
Construction International Building, dotyczyły m.in.: wyboru niezgodnego z ustaw
o zamówieniach publicznych trybu zamówienia (z wolnej r ki), pomimo

e nie

zachodziła adna z okoliczno ci uzasadniaj cych wybór tego trybu, niesporz dzenia
protokołów post powa , nieprawidłowego ustalenia i pobrania zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy. Naruszenie

przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe stanowi
naruszenie dyscypliny bud etowej.
Dokonuj c modernizacji „Rezydencji Klarysew” naruszono ustaw z dnia 14
grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pa stwowej.
Stwierdzono,

e w sposób nieprawidłowy ewidencjonowane były nakłady

inwestycyjne oraz koszty prowadzenia remontów. Prowadziło to do pomniejszenia
zysków z działalno ci Gospodarstwa. Przeksi gowania na inwestycje cz ci kosztów,
138

Dz. U. Nr. 87, poz. 437
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zakwalifikowanych uprzednio jako koszty remontów własnych, dokonano dopiero
w trakcie trwania kontroli NIK.
Uchybienia polegały równie

na nierozliczaniu kosztów zako czonych

inwestycji własnych o warto ci 1.749,5 tys. zł.
Stwierdzono równie , e rodki na wynagrodzenia (18.815 zł), przeznaczono na
nagrody dla osób nie b d cych pracownikami gospodarstwa.
Ustalono ponadto,

e w sposób niezgodny z wymogami ustawy z dnia

29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci opracowano plan kont gospodarstwa.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 05 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Jednocze nie NIK stwierdziła istotne nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu
Gospodarstwa

Pomocniczego,

dotycz ce

zwłaszcza

stosowania

ustawy

o zamówieniach publicznych oraz realizacji inwestycji.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli sformułowane w wyniku kontroli Kancelarii
Prezesa RM dotyczyły:
1. Wdro enia procedur gwarantuj cych dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
przy zlecaniu zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym oraz dokonywanie
okresowych ocen realizacji zadania zleconego, stosownie do przepisów
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zada
pa stwowych jednostkom niepa stwowym oraz wykazu tych zada

139

.

2. W przypadku delegowania do udziału w konferencjach mi dzynarodowych osób
nie b d cych pracownikami Kancelarii, ka dorazowego okre lania w formie
pisemnej zakresu ich zada .
W wyst pieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora gospodarstwa
pomocniczego, Najwy sza Izba Kontroli wnosiła m.in. o:

139

Dz. U. Nr 94, poz.573
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1. Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego ksi gowania i klasyfikowania
nakładów finansowych na remonty i inwestycje realizowane ze rodków własnych.
2. Dokonanie rozliczenia kosztów wszystkich zada inwestycyjnych zako czonych do
dnia 31 grudnia 1997

r. i zaewidencjonowanie wytworzonych w ich wyniku

rodków trwałych.
3. Udzielanie zamówie publicznych zgodnie z ustaw z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych.
4. Wykorzystywanie rodków finansowych z funduszu wynagrodze
w planie finansowym na

okre lonych

wiadczenie dla osób b d cych pracownikami

Gospodarstwa.
5. Dostosowanie planu kont do wymogów okre lonych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowo ci.
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CZ

06 - RZ DOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Dochody
W ustawie bud etowej na 1997 r. dochodów nie planowano, a wykonanie wyniosło
0,8 tys. zł. Dochody pochodziły z odsetek bankowych od kwot przekazywanych do Biur
Rozwoju Regionalnego na ich działalno .

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. wydatki, w cz ci 06 (dział 91, rozdz. 9111) –
Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych, ustalono w wysoko ci 5.985 tys. zł.
W wyniku decyzji Ministra Finansów zwi kszono w ci gu roku wydatki
o 1.727,4 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 7.712,4 tys. zł.
Przeci tne roczne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 149 etatów, cało
w dziale 91 – Administracja

pa stwowa

(rozdział

9111

Jednostki

centralne).

W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych na 1997 r. zatrudnienie było
ni sze o 40 etatów. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 1997 r. wynosił 183 osoby.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.941 zł.
Zobowi zania Centrum ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 61,8 tys.
zł. Zobowi zania wymagalne nie wyst powały.

rodki z rezerwy ogólnej i rezerw

celowych Centrum wykorzystało zgodnie z przeznaczeniem.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- dokonania zakupów sprz tu biurowego oraz niektórych usług, z naruszeniem
ustawy o zamówieniach publicznych (art. 14, art. 25 ust. 1 pkt 9, art. 68, art. 71
ust. 1 pkt 6). Nieprawidłowo ci wyst piły w 31 przypadkach, z 33 wybranych do
kontroli zamówie . We wszystkich 31 przypadkach brak było pisemnych
uzasadnie

decyzji odst pienia od podstawowego trybu udzielania zamówienia

publicznego, jakim jest przetarg nieograniczony. W 11 przypadkach zastosowania
trybu zapytania o cen , nie okre lono wła ciwie przedmiotu zamówie w stosunku
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do wymogów ustawy. W 20 przypadkach zastosowania trybu zakupu z wolnej r ki,
uzasadnienia nie okre lały szczególnych okoliczno ci gospodarczych lub
społecznych, z powodu których konieczne było natychmiastowe wykonanie
zamówienia,
- nieterminowego odprowadzenia składki za kwiecie
100,5 tys. zł, na rzecz Funduszu Ubezpiecze

1997 r. w wysoko ci

Społecznych i Funduszu Pracy,

(naruszenie §14 ust. 10 rozporz dzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1990 r.
w sprawie wysoko ci i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i wiadcze
z ubezpieczenia społecznego). Tytułem odsetek za nieterminowe odprowadzenie
składki (dwa dni), Centrum przekazało na rzecz ZUS kwot 0,4 tys. zł,
- obj cia funkcji głównego ksi gowego Centrum z dniem 1 czerwca 1997 r. bez
protokołu zdawczo-odbiorczego. Stanowiło to naruszenie § 3 ust. 2 rozporz dzenia
Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowi zków głównych
ksi gowych

bud etów,

jednostek

bud etowych,

zakładów

bud etowych

i gospodarstw pomocniczych140, nakazuj cego protokolarne przej cie obowi zków,
- niepowołania komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej
w Centrum, co stanowi naruszenie art. 65 ust. 2 Prawa bud etowego.
Naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z tre ci art. 57 ust. 1
pkt. 14 ustawy - Prawo bud etowe jest naruszeniem dyscypliny bud etowej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 06 – Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych, stwierdzaj c
jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie
bud etu.
W zwi zku z wynikami kontroli, Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:

140

Dz. U. Nr 40, poz. 174 ze zm.
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1. Niedopuszczenie do ponownego naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych.
2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad całokształtem czynno ci udzielania
zamówie publicznych.
3. Sporz dzenie protokołu obj cia funkcji przez głównego ksi gowego Centrum,
stosownie do postanowie § 3 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja
1991 r.
4. Powołanie komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły kwoty 257,5 tys. zł, tj. 3,4% wykonania
wydatków bud etu Centrum.

CZ

07 - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 13,8 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 3,8 tys. zł, tj. o 38%. W porównaniu do 1996 r.
dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 11,3 tys. zł, tj. o 45%, a realnie były
ni sze o 52,1%.
Dochody pochodziły głównie ze sprzeda y biuletynów RPO 7,71 tys. zł oraz
odszkodowania z PZU za napraw samochodu (2,45 tys. zł).
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 07 - Rzecznik
Praw Obywatelskich w wysoko ci 13.192 tys. zł. W ci gu 1997 r. Minister Finansów
dokonał zmniejszenia planowanych wydatków, na wniosek RPO, do 12.992 tys. zł,
tj. o kwot 200 tys. zł, która została przeniesiona do rezerwy celowej przeznaczonej na
finansowanie usuwania skutków powodzi.
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Dokonano przeniesienia wydatków w planie Biura RPO pomi dzy paragrafami
na kwot 209 tys. zł. Było ono zgodne z art. 45 ust. 3 ustawy - Prawo bud etowe.
Zrealizowane wydatki wyniosły 12.812,7 tys. zł, tj. 98,6% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1997 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 2.386 tys. zł, tj. o 22,9%, a realnie wzrosły o 6,9%.
W strukturze wydatków w 1997 r. główne pozycje stanowiły:
- wynagrodzenia (§11, § 17) 45,8% wydatków ogółem RPO. Wykorzystano 99,9%
zaplanowanych na ten cel rodków, tj. o 29,9% wi cej ni w 1996 r.,
- pochodne od wynagrodze (§ 41, § 42) 21,2% wydatków ogółem RPO. Wykonanie
tych wydatków w stosunku do planu po zmianach wyniosło 96,7%, a w porównaniu
do wykonania w 1996 r. - 129,3%,
- pozostałe wydatki bie ce (§§ 28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 66, 69, 84) 26,4%
wydatków ogółem RPO. Wydatki te w stosunku do planu po zmianach wykonano
w 97,8%. W porównaniu do 1996 r. nast pił wzrost o 5,9%,
- wydatki na finansowanie inwestycji (§ 72) w cało ci (840 tys. zł) zostały
przekazane na rachunek finansowania inwestycji. Wydatki te były wy sze ni
w 1996 r. o 40%, a ich udział w wydatkach ogółem 1997 r. stanowił 6,6%. Ze
rodków tych przebudowano antresol na pokoje biurowe (317,2 tys. zł, tj. 54,2%
wydatków inwestycyjnych), a w ramach zakupów inwestycyjnych (268,1 tys. zł)
zrealizowano dostaw 20 zestawów komputerów o warto ci 174,3 tys. zł, dostaw
8 szt. komputerów przeno nych za 118,7 tys. zł, rozbudowano komputer
Chelenge L za 27,3 tys. zł, zakupiono 2 szt. kopiarek (10,5 tys. zł) oraz wi zark do
paczek (9,8 tys. zł).
Przeci tne zatrudnienie w 1997
planowanemu. W porównaniu do 1996

r. wyniosło 190 osób i odpowiadało
r. (175 osób) przeci tne zatrudnienie

w 1997 r. było wy sze o 15 osób, tj. o 8,6%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) wyniosło 2.573,68 zł i było wy sze ni w 1996 r. o 19,8%.
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Według stanu na dzie 31 grudnia 1998 r. Biuro RPO nie posiadało zobowi za
wymagalnych. Zobowi zania w kwocie 135,3 tys. zł stanowiła zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych.
W Biurze RPO nie była prowadzona działalno

w formie gospodarki

pozabud etowej.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- zapasów wydawnictw RPO, które pomimo znacznego obni enia si

w stosunku do

1996 r. (z 5.060 szt., tj. 18,6%) stanowiły w 1997 r. 7,8% (tj. 1.718 szt.)
opublikowanych wydawnictw,
- dwóch zamówie w trybie z wolnej r ki, w przypadku których w dokumentowaniu
post powania o udzielenie zamówienia brak było uzasadnienia wyboru trybu,
przewidzianego przepisami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994

r.

o zamówieniach publicznych.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie bud etu pa stwa
w 1997 r. w cz ci 07 - Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym, skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich
w dniu 8 kwietnia 1998 r., Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:
1. Dokumentowanie

podstawowych

czynno ci

zwi zanych

z

post powaniem

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 ustawy
o zamówieniach publicznych.
2. Kontynuowanie

dostosowania

rozmiarów

edycji

biuletynu

RPO

do

przewidywanych potrzeb, z zachowaniem niezb dnej liczby egzemplarzy
rezerwowych i archiwalnych.

CZ

08 - MINISTERSTWO FINANSÓW
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Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 101.877.285,8 tys. zł i w stosunku
do ustawy bud etowej na 1997

r. były wy sze o 163.847,8 tys. zł, tj. o 0,2%.

W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 15.037.004 tys. zł, tj. o 17,3%, a realnie wzrosły o 2,1%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były dochody z tytułu podatkowych
i niepodatkowych nale no ci bud etu pa stwa w kwocie 101.466.205 tys. zł,
zrealizowane w 99,96% przez urz dy skarbowe.
Dochody podatkowe wykonane zostały w wysoko ci 98.688.484 tys. zł, co
stanowiło 100,4% planu oraz 96,9% zrealizowanych dochodów poprzez resort
finansów.
Pozostałe dochody wykonano w wysoko ci 3.188.801,8 tys. zł, co stanowiło
92,4% planu.
Na ni sze, ni zakładano w planie, wykonanie dochodów pozapodatkowych
wpłyn ły zmiany organizacyjne i przej cie z dniem 1 marca 1997 r. przez Ministra
Skarbu Pa stwa zada zwi zanych z prywatyzacj banków. Tym samym wykonanie
dochodów z prywatyzacji banków wyniosło w Ministerstwie Finansów 250.783 tys.
zł, co stanowiło 17,3% planu.
Dochody

z

tytułu

podatków

po rednich

w

1997

r.

wyniosły

55.252.371,5 tys. zł, co stanowiło 100,9% planu oraz 118,1% wykonania w 1996 r.
Dochody z podatku od towarów i usług zostały zrealizowane w 107,7%
w relacji do planu oraz w 131,8% w stosunku do wykonania w 1996 r. Wpływy
z podatku akcyzowego zostały wykonane tylko w 89% w stosunku do planu,
a w stosunku do wykonania w 1996 r. w 115,2%. Na niskie wykonanie wpływów
z podatku akcyzowego zasadniczy wpływ miało zmniejszenie sprzeda y wyrobów
spirytusowych - o 6,2% w stosunku do 1996 r. (zmniejszenie sprzeda y w 1996 r.
w stosunku do 1995

r. wyniosło 16%). Spadku wpływów ze sprzeda y nie

skompensowała wprowadzona w lutym 1997 r. podwy ka cen wyrobów
spirytusowych o 9%.
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Zaległo ci podatkowe i niepodatkowe zmniejszyły si

z 6.124.478 tys. zł

w 1996 r. do 6.113.209,4 tys. zł w 1997 r., a wska nik zaległo ci do dochodów
obni ył si z 7,1% w 1996 r. do 6% w 1997 r.
W 1997 r. egzekucj administracyjn , prowadzon przez organy skarbowe,
obj to zaległo ci bud etowe pa stwowych funduszy celowych oraz nale no ci gmin
w kwocie 4.709.820 tys. zł, z czego zaległo ci podatkowe wynosiły 2.630.819 tys. zł.
Poprzez działania egzekucyjne do bud etu wpłyn ła

kwota 1.702.075 tys. zł,

tj. o 1,9% wi cej ni w 1996 r. Najwy sza Izba Kontroli negatywnie ocenia obni enie
wska nika ci galno ci, mierzonego wysoko ci kwoty wyegzekwowanej do kwoty
obj tej tytułami wykonawczymi, z 37,3% w 1996 r. do 36,1% w 1997 r.
Ogółem dochody zrealizowane przez Central Ministerstwa Finansów wyniosły
2.694 tys. zł, tj. 179,6% kwoty planowanej. Najwi kszy udział (69,8%) w uzyskanych
dochodach ogółem miały nieplanowane wpływy w rozdziale 8995 § 77 z tytułu wpłat
nale no ci za mienie b.PZPR, a w szczególno ci wpłata w wysoko ci 1.837,7 tys. zł
przekazana przez Socjaldemokracj Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP).
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 08 - Ministerstwo
Finansów w wysoko ci 2.005.852 tys. zł. W ci gu 1997

r. wydatki zostały

zwi kszone o 124.006,4 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 2.129.858,4 tys. zł. Zwi kszenia
wydatków dotyczyły m.in. § 11 wynagrodzenia osobowe o kwot 78.888,2 tys. zł,
§§ 41-42 pochodne od wynagrodze o kwot 40.866,2 tys. zł oraz § 48 pozostałe
dotacje o kwot 14.138,8 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.001.956,4 tys. zł, tj. 94% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 167.324,4 tys. zł, tj. o 9,1%, a realnie były ni sze o 5%.
W strukturze zrealizowanych wydatków w układzie działowym, najwi kszy
udział (74,6%) w wydatkach cz ci 08 stanowiły wydatki w dziale 91 Administracja
pa stwowa, które wyniosły 1.493.906,3 tys. zł (wzrost o 25,8% w stosunku do
1996 r.) oraz wydatki w dziale 94 Finanse (11,3%), które wyniosły 226.576,5 tys. zł
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(wzrost o 7,1% w stosunku do 1996 r.). W pozostałych działach wydatki wyniosły:
40 Rolnictwo - 192.014,2 tys. zł (9,6%), 96 Dotacje na finansowanie zada
gospodarczych - 87.274,6 tys. zł (4,4%), 89 Ró na działalno - 1.783,9 tys. zł (0,1%),
97 Ró ne rozliczenia - 237,4 tys. zł, 85 Ochrona zdrowia - 163,6 tys. zł.
Udział wydatków bie cych w dziale 91 wyniósł 94,2%, w tym wydatki na
wynagrodzenia

stanowiły

43,9%

zrealizowanych

wydatków,

pochodne

od

wynagrodze - 20,6%, zakupy towarów i usług - 32,8%.
Wydatki na zakup towarów i usług w rozdziale 9195 w kwocie
159.177,5 tys. zł dotyczyły

przede

wszystkim

druku

i kolporta u

banderol

-

108.044,8 tys. zł oraz formularzy podatkowych i druków resortowych - 35.259 tys. zł.
Spo ród

45

resortowych, zgodno

umów

dotycz cych

formularzy

podatkowych

i

druków

z ustaw o zamówieniach publicznych zbadano w wybranych

losowo 9 umowach na ł czn kwot 12.214,1 tys. zł. Obj te badaniem umowy zostały
zawarte z zachowaniem przepisów przewidzianych w ustawie z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych.
Na inwestycje w 1997 r. wydatkowano 92.242 tys. zł, tj. o 18,3% wi cej ni
w 1996 r. Główne pozycje stanowiły wydatki na budownictwo inwestycyjne 49.177 tys. zł oraz na zakup sprz tu komputerowego, oprogramowania i okablowanie
budynków - 39.303 tys. zł. Zbadana dokumentacja wybranych zakupów (na kwot
32.596,9 tys. zł) sprz tu komputerowego i oprogramowania spełniała wymogi ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
W

kwocie

wydatkowanej

na

informatyzacj

resortu

(39.303 tys. zł),

dominowały wydatki na sprz t komputerowy w kwocie 29.446,3 tys. zł (74,9%),
wydatki zwi zane z oprogramowaniem i licencjami na oprogramowanie w kwocie
5.880,8 tys. zł (15,0%) oraz wydatki na okablowanie - 1.903,7 tys. zł (4,8%).
Z ustale

kontroli wynika,

e podstawowe zadanie informatyzacji resortu

finansów - w pełni zintegrowany system komputerowy, zwany dalej POLTAX,
słu cy do automatyzacji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług - nie
zostało do tej pory zrealizowane w pełnym zakresie. Brak jest w dalszym ci gu, na
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przykład aplikacji obsługuj cej rachunkowo

oraz programu obsługuj cego

egzekucj .
Na dzie

31 grudnia 1997

r. na rachunku inwestycyjnym Ministerstwa

Finansów pozostawały rodki w wysoko ci 9.337 tys. zł. Kwota ta była ni sza o
64,7% od stanu na pocz tku roku.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 51.334 osoby, w tym w dziale 91 50.938 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było
wy sze o 2.077 osób, tj. o 4,2%, w tym w dziale 91 o 2.055 osób, tj. o 4,2%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 565 osób, a w dziale 91 o 415 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie
brutto (bez premii ze rodka specjalnego) w 1997

r. wyniosło 1.013,5 zł, w tym

w dziale 91 - 1.007,4 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 21,7%, w tym w dziale 91 o 21,7%.
Przeci tne wynagrodzenie w dziale 91 ł cznie z wypłatami ze rodka specjalnego
wyniosło 1.692,9 zł i było wy sze o 20,6% od wynagrodzenia w 1996 r.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 25.861,9 tys. zł,
w tym wymagalne 1,4 tys. zł. Nie płacono w 1997 r. odsetek z tytułu nieterminowego
regulowania zobowi za .
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 1.235.546,6 tys. zł
i były wy sze o 72,1% od kwoty planowanej (po zmianach). Gospodarka
pozabud etowa nie była dotowana w 1997 r.

Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 1.167.475,9 tys. zł
i były o 69,5% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 24,2% wy sze ni
wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 49.377,2 tys. zł i były wy sze
o 100,8% od kwoty planowanej w ustawie bud etowej (24.593 tys. zł) i o 22,4% od
wpłat zrealizowanych w 1996 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, na koniec 1997 r.
powstały zaległo ci we wpłatach do bud etu nadwy ki rodków obrotowych w kwocie
8.768,1 tys. zł, które dotyczyły rodka specjalnego „fundusz prowizyjny”.
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Stwierdzone nieprawidłowo ci dotyczyły:
- niedoszacowania (po raz kolejny) skutków odlicze od podstawy opodatkowania
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu darowizn na rzecz osób
fizycznych w wysoko ci ok. 600.000 tys. zł, co było jedn z głównych przyczyn
niewykonania planowanych dochodów z tego podatku. Wykonane dochody
wyniosły 29.941.496 tys. zł, co stanowiło 98,3% planu;
- zani enia planu dochodów z wpłat z zysku NBP. Plan ten został ustalony
w wysoko ci 300.000 tys. zł na podstawie prognozy NBP. Zrealizowana wpłata
z zysku NBP w kwocie 1.135.095,2 tys. zł (378,4% kwoty planowanej) wskazuje
na nietrafno

prognozy. Prognoza była równie

nietrafna w roku 1996,

kiedy przewidywano dochód w kwocie 1.850.000 tys. zł, a rzeczywiste wykonanie
wyniosło 359.333 tys. zł, tj. tylko 19,4%;
- dopuszczenia

do

wzrostu

zaległo ci

w

podatku

od

towarów

i usług

z 1.383.710 tys. zł na koniec 1996 r. do 2.005.920 tys. zł na koniec 1997 r.,
tj. o 45%. Niekorzystnym zjawiskiem, w ocenie NIK, było rozszerzenie katalogu
bran

zalegaj cych z wpłatami tego podatku i to w znacz cy sposób (33,6%

kwotowego przyrostu zaległo ci) o przedsi biorstwa przemysłu w glowego.
Wskazuje to na nisk skuteczno

słu b odpowiedzialnych za

egzekucj tego

podatku;
- niewykorzystania mo liwo ci uzyskania dochodów w wysoko ci 411,2 tys. zł,
wynikaj cej z ró nicy mi dzy kwot 2.248,9 tys. zł, któr SdRP wykazała, e
uzyskała w wyniku zbiórki celowej, a wpłacon

do bud etu pa stwa kwot

1.837,7 tys. zł, co w ocenie Najwy szej Izby Kontroli nie miało merytorycznego
uzasadnienia. Ponadto Minister Finansów wyraził zgod na rozło enie na raty
płatno ci nale nych odsetek bez waloryzacji oraz zaniechanie naliczania dalszych
odsetek. Wpłata kwoty 1.837,7 tys. zł była nast pstwem porozumienia z dnia
8 wrze nia 1997 r. zawartego pomi dzy Skarbem Pa stwa reprezentowanym przez
Ministra Finansów i Likwidatora Mienia byłej PZPR, a SdRP w sprawie trybu
uregulowania zadłu enia SdRP wobec Skarbu Pa stwa. Warunki porozumienia
zostały potwierdzone w umowie zawartej 30 wrze nia 1997 r.;
- zlecania druku i kolporta u banderol poprzez aneksowanie bezterminowych umów
zawartych w 1993 r. i 1995 r. zamiast zawarcia nowych umów, zgodnie
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z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Z ustale kontroli wynika, e
aneksy w istotny sposób zmieniły zasady ustalania cen za banderole i dotyczyły
druku nowych partii banderol. W 1997 r. wydatkowano na ten cel kwot
108.044,8 tys. zł;
- niewystarczaj cego nadzoru nad działalno ci

resortowej komisji orzekaj cej

w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej. W toku kontroli ustalono, e
spo ród zbadanych zawiadomie , jakie zostały przekazane do Resortowej Komisji
Orzekaj cej przy Ministrze Finansów, w 3 przypadkach Przewodnicz ca Komisji
przez okres 12 miesi cy nie podj ła czynno ci zmierzaj cych do rozstrzygni cia
sprawy. Nast pnie, działaj c jednoosobowo (bez wniosku strony - oskar yciela),
odmówiła wszcz cia post powania, w wyniku czego, pomimo uchylenia tych
postanowie

przez Przewodnicz cego Głównej Komisji Orzekaj cej i wszcz cia

ponownie post powania, nast piło przedawnienie orzekania, a w konsekwencji
umorzenie tych spraw;
- stosowania praktyki kierowania pism zalecaj cych w sprawie przyznawania przez
organy skarbowe ulg podatkowych. Urz dy skarbowe, w nast pstwie takich pism
z Ministerstwa Finansów w 1997 r., z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków po rednich
dokonały m.in. zaniechania ustalania i poboru podatku w kwocie 97.157 tys. zł
(w 1996 r. - 198.321 tys. zł) oraz umorzenia w kwocie 12.312 tys. zł
(w 1996 r. - 101.178 tys. zł). W przypadku podatku dochodowego od osób
prawnych w nast pstwie pism zalecaj cych zaniechano ustalania i poboru
nale no ci w kwocie 31.878 tys. zł, co stanowiło 30,6% udzielonych ulg w tym
podatku. Najwy sza Izba Kontroli w kolejnych wyst pieniach pokontrolnych
kwestionowała wydawanie przez Ministra Finansów zalece

w sprawie ulg

podatkowych indywidualnym podatnikom. W 1997 r. kwota ulg udzielonych przez
urz dy skarbowe na zalecenie Ministra Finansów zmniejszyła si i stanowiła w
stosunku do 1996 r., w przypadku zaniechania ustalania i poboru podatku - 49%, a
w zakresie umarzania zaległo ci - 12,2%. Minister Finansów w odpowiedzi na
wyst pienia poinformował,

e Ministerstwo Finansów od 1998 r. nie b dzie
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wpływało na sposób rozstrzygania przez urz dy skarbowe wniosków o udzielenie
ulg;
- opó nie

we wdro eniu systemu POLTAX, a w szczególno ci modułu

Rachunkowo .
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz ci 08
-Ministerstwo Finansów, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie
maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym Najwy sza Izba Kontroli wnosiła m.in. o:
1. Usprawnienie metod planowania dochodów, zwłaszcza z podatku dochodowego od
osób fizycznych i wpłat z zysku NBP.
2. Podj cie energicznych działa

w celu zmniejszenia zaległo ci w podatku

od

towarów i usług oraz niedopuszczenia do powstawania zaległo ci w tym podatku
w kolejnych bran ach, jak to miało miejsce

w odniesieniu do przemysłu

w glowego w 1997 r.
3. Doprowadzenie do zawarcia nowych umów na druk i kolporta banderol zgodnie
z ustaw o zamówieniach publicznych.
4. Spowodowanie w 1998 r. rozliczenia przez izby skarbowe wpłat nadwy ek
rodków obrotowych rodków specjalnych za 1997 r. w kwocie 8.768,1 tys. zł.
5. Skuteczniejsze egzekwowanie uprawnienia, wynikaj cego z art. 65 ust. 3 ustawy Prawo bud etowe, w sprawie nadzoru nad działalno ci

resortowej komisji

orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
6. Wdro enie systemu POLTAX w takim kształcie, aby był
w sposób

kompleksowy

zadania

stawiane

przed

w stanie obsłu y

organami

podatkowymi,

a w szczególno ci wdro enie modułu Rachunkowo .
7. Wyst pienie do SdRP o dokonanie wpłaty kwoty wynikaj cej z ró nicy mi dzy
rodkami uzyskanymi z publicznej zbiórki pieni dzy w wysoko ci 2.246,9 tys. zł,
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a wpłacon nale no ci w kwocie 1.837,7 tys. zł oraz uwzgl dnienie tej wpłaty przy
naliczeniu ostatnich rat.

CZ

09 - MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 1.132 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 214 tys. zł, tj. o 15,9%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 205 tys. zł, tj. o 15,3%, a realnie
o 26,3%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: - wpłata zysku osi gni tego
przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Wydawniczo-Poligraficzny (505 tys. zł),
wpływy z usług (279 tys. zł), wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników
maj tkowych (142 tys. zł), odsetki (61 tys. zł).
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 09 - MPiPS
w wysoko ci 164.170 tys. zł. W ci gu 1997

r. wydatki zostały zwi kszone

o 36.225 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 200.395 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 199.096 tys. zł, tj. 99,4% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 58.884 tys.
zł, tj. o 42,0%, a realnie wzrosły o 23,6%.
Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bie ce przeznaczono 163.353,2 tys. zł
(99,3% planu po zmianach), natomiast wiadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły
1.095,8 tys. zł (97,4% planu po zmianach). Wydatki inwestycyjne zamkn ły si
kwot w wysoko ci 21.708,1 tys. zł (99,7% planu po zmianach), a udzielone dotacje
organizacjom

pozarz dowym

wyniosły

12.9384

tys.

zł,

stanowi c

99,8%

planu wydatków po zmianach. W centrali MPiPS (rozdział 9111 Jednostki centralne),
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w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono m.in. samochody osobowe,
uzupełniono

wyposa enie

i

oprogramowanie

do

ju

posiadanego

sprz tu

komputerowego oraz sfinansowano instalacj okablowania strukturalnego budynków
MPiPS.
W ramach wydatków poniesionych przy realizacji Projektu Banku wiatowego
(rozdział 9195 Pozostała działalno ), wynosz cych 33.390,8 tys. zł, uj to rodki
w wysoko ci 8.788 tys. zł, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasały
z ko cem 1997 r. Zgodnie z § 1-2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane
kwoty nie wygasaj

z upływem roku bud etowego 1997141,

przewidziane na opłacenie zobowi za

za dostaw

rodki finansowe

oprogramowania dla systemu

urz dów pracy i systemu pomocy społecznej oraz na finansowanie kosztów testowania
i wdra ania wymienionych systemów, przekazane zostały na rachunek sum
depozytowych - 2.145 tys. zł (wydatki bie ce) oraz na rachunek rodków na
finansowanie inwestycji - 6.643 tys. zł (wydatki inwestycyjne).
Przeci tne zatrudnienie w 1997

r. wyniosło 4.058 osób, w tym w dziale

91 (centrala Ministerstwa) - 388 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 239 osób, tj. o 6,3%, w tym w dziale
91 Administracja pa stwowa o 6 osób, tj. o 1,6%. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 517 osób, a w dziale 91
o 71 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.005,75 zł, w tym w dziale 91 - 2.009,02 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 19,6%, w tym w dziale 91 o 17,7%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997

r. wyniosły 43 tys. zł, co

oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 45,6%. Zarówno
w 1997 r., jak i w 1996 r. nie wyst powały zobowi zania wymagalne. Nie płacono
równie odsetek z tytułu nieterminowych płatno ci zobowi za .

141

Dz. U. Nr 162, poz. 1109
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Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 30.783 tys. zł i były
wy sze o 9,1% od kwoty planowanej (po zmianach). W badanym okresie, podobnie
jak i w 1996

r. dochody nie były zwi kszane o rodki pochodz ce z dotacji

bud etowej.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 28.652 tys. zł i były
o 5,3% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 18,1% wy sze ni
wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 514 tys. zł i były wy sze o 3.571,4%
od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone, w toku przeprowadzonej w IV kwartale 1997 r. kontroli dora nej
w zakresie prawidłowo ci wywi zania si

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z obowi zków nało onych przepisem art. 45 ust. 3-7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi zkach zawodowych142 oraz kontroli wykonania bud etu pa stwa za 1997 r.
w cz ci 09 - MPiPS, nieprawidłowo ci polegały na:
- wydatkowaniu

rodków z rezerwy ogólnej Rady Ministrów w wysoko ci

1.369,5 tys. zł w celu sfinansowania szkole przedstawicieli pracowników do rad
nadzorczych bez podstawy prawnej, w sposób niegospodarny, niecelowy
i nierzetelny, w tym:
a) wybranie nie jednej najkorzystniejszej oferty, tylko powierzenie wykonania
zamówienia czterem firmom, z których ka dej zlecono przeprowadzenie innej
ilo ci kursów, co stanowi naruszenie art. 66 ust. 3 ustawy o zamówieniach
publicznych, a tak e naruszenie dyscypliny bud etowej - art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy - Prawo bud etowe,
b) niepodj cie si

przez MPiPS obowi zku obsługi akcji szkoleniowej, tylko

zlecenie jej Fundacji Rozwoju Polityki Społecznej za kwot

71,4 tys. zł,

działanie takie było niecelowe i niegospodarne, a tym samym niezgodne z
zasadami gospodarki finansowej sformułowanymi w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bud etowe,

142

Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.
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- wydatkowaniu kwoty 1.303,4 tys. zł na wywi zanie si Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z postanowie

art. 45 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi zkach

zawodowych, z naruszeniem przepisów art. 66 ust. 3 ustawy o zamówieniach
publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej w rozumieniu art. 57
ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe (nie wybranie jednej najkorzystniejszej
oferty, tylko powierzenie wykonania zamówienia trzem firmom za kwot
1.068,7 tys. zł, z których ka da otrzymała inn ilo

obiektów do wyceny). Ponadto

wydatkowanie rodków niezgodnie z zasadami gospodarki finansowej okre lonymi
w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe, tj.: sfinansowanie „dodatkowych”
kosztów (220,3 tys. zł) poniesionych przez OPZZ przy inwentaryzacji obiektów,
odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysoko ci
8.607 zł od umów zlece ze rodków, które nie były na ten cel przeznaczone,
bezprawne wypłacenie jednemu z członków Komisji inwentaryzacyjnej kwoty
5.772 zł,
- nielegalnym sfinansowaniu wydatków, w wysoko ci 3.185,4 tys. zł, zwi zanych
z wycen i ocen kondycji finansowej jednostki organizacyjnej Fundusz Wczasów
Pracowniczych ze rodków, które nie były na ten cel przeznaczone, działanie takie
było niezgodne z zasadami gospodarki finansowej, okre lonymi w art. 42 ust. 1
pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe oraz stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej
w rozumieniu przepisu art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo bud etowe.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego
wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku przeprowadzonych kontroli, w tym wykonania bud etu za 1997 r.
w cz ci 09 - MPiPS, Najwy sza Izba Kontroli zwróciła si
i Polityki Socjalnej o podj cie nast puj cych działa :

do Ministra Pracy
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1. Realizowania wydatków bud etowych wył cznie w ramach kwot przewidzianych
w planach finansowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowi zuj cych zasad
gospodarki finansowej.
2. Przestrzegania uregulowa

wynikaj cych z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych.
3. Wywi zywania si

z obowi zku terminowego odprowadzania składek na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
W wyniku kontroli stwierdzono, niezgodne z prawem wydatkowanie rodków
w wysoko ci 5.858,3 tys. zł, w tym 3.185,4 tys. zł przez Fundusz Wczasów
Pracowniczych. NIK wnioskowała o zwrot kwoty 3.191,2 tys. zł.

CZ

10 - KANCELARIA SEJMU

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 3.456 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 370 tys. zł, tj. o 12,0%. W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 483 tys. zł, tj. o 16,2%, a
realnie wzrosły o 1,2%.
Głównymi
Kancelari

ródłami dochodów były opłaty za usługi

wiadczone przez

Sejmu (1.962 tys. zł), wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników

maj tkowych (468 tys. zł) oraz spłaty po yczek zaci gni tych przez posłów z bud etu
Kancelarii Sejmu (444 tys. zł).
Pobrane dochody były terminowo przekazywane na rachunek bie cy urz du
skarbowego.
Na koniec 1997 r. nale no ci Kancelarii Sejmu wyniosły 335 tys. zł, przy czym
nale no ci odroczonych i długoterminowych nie odnotowano.
Wydatki
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W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 10 - Kancelaria
Sejmu w wysoko ci 206.610 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zmniejszone
o 11.810 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 194.800 tys. zł, w zwi zku z przekazaniem do
Kancelarii Prezydenta RP zada

zwi zanych z kampani

dotycz c

referendum

konstytucyjnego (509 tys. zł) oraz przeniesieniem do rezerwy celowej rodków na
usuwanie skutków powodzi (11.301 tys. zł).
Zmniejszone zostały nast puj ce wydatki:
§ 11

wynagrodzenia osobowe

1.000 tys. zł,

§ 25

ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.267 tys. zł,

§ 62

podatek od towarów i usług

3.000 tys. zł,

§ 72

dotacje na finansowanie inwestycji

3.301 tys. zł,

§ 84

fundusz dyspozycyjny

1.533 tys. zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 175.731 tys. zł, tj. 90,2% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o
34.501 tys. zł, tj. o 24,4%, a realnie wzrosły o 8,3%.
W grupie wiadcze na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w kwocie
7.186 tys. zł, co stanowiło 94,4% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r.
wydatki z tego tytułu były ni sze o 8,6% i obejmowały głównie wydatki na diety
poselskie (6.949 tys. zł).
Wydatki bie ce wyniosły 155.400 tys. zł, tj. 89,3% bud etu po zmianach oraz
127,2% wykonania w 1996 r.
Dominuj c pozycj wydatków bie cych (51,9%) stanowiły wynagrodzenia
wraz z pochodnymi pracowników Kancelarii Sejmu i Prezydium Sejmu, uposa enia
poselskie i dodatki do uposa e

oraz odprawy parlamentarne w zwi zku

z zako czeniem II kadencji Sejmu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 80.637 tys. zł
i w porównaniu do 1996 r. wzrosły o 30,8%, przy czym:
- na wynagrodzenia pracowników Kancelarii Sejmu wydatkowano 33.439 tys. zł, tj.
o 17,2% wi cej ni w 1996 r.,
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- na uposa enia poselskie i dodatki do uposa e - 19.186 tys. zł, tj. o 48,1% wi cej
ni w 1996 r.,
- na odprawy parlamentarne w zwi zku z zako czeniem II kadencji Sejmu 2.062 tys. zł.
Pozostałe znacz ce pozycje wydatków bie cych to:
- fundusz dyspozycyjny w wysoko ci 33.177 tys. zł (21,3% wydatków bie cych),
obejmuj cy m.in. wydatki na prowadzenie biur poselskich, biur klubów
parlamentarnych oraz kół poselskich (31.575 tys. zł), odprawy dla pracowników
tych biur w zwi zku z zako czeniem II kadencji Sejmu (428 tys. zł), wydatki
o charakterze reprezentacyjnym i okazjonalnym (890 tys. zł), współprac
z zagranic (198 tys. zł),
- usługi materialne w wysoko ci 12.823 tys. zł (8,3% wydatków bie cych),
obejmuj ce m.in. remonty budowli i budynków Kancelarii Sejmu (5.084 tys. zł),
usługi pocztowe i telekomunikacyjne (1.715 tys. zł),

konserwacj

maszyn,

urz dze i samochodów (886 tys. zł),
- zakupy materiałów i wyposa enia w wysoko ci 10.330 tys. zł (6,6% wydatków
bie cych), w tym materiałów pi miennych i biurowych (1.962 tys. zł), materiałów
i wyposa enia do biur poselskich (1.551 tys. zł), mebli i sprz tu biurowego
(1.684 tys. zł), ksi ek, czasopism, katalogów i dzienników

urz dowych dla

Biblioteki Sejmowej oraz biur Kancelarii Sejmu (1.040 tys. zł),
- usługi niematerialne w wysoko ci 5.894 tys. zł (3,8% wydatków bie cych),
obejmuj ce m.in. umowy zlecenia i o dzieło zawarte z osobami fizycznymi
(1.946 tys. zł), zakwaterowanie posłów w hotelach i kwaterach prywatnych
(1.187 tys. zł).
Zało one w ustawie bud etowej na 1997 r. rodki na wydatki maj tkowe
w kwocie 16.446 tys. zł, decyzj

Ministra Finansów zostały zmniejszone

o 3.301 tys. zł, tj. do kwoty 13.145 tys. zł. rodki te zostały w cało ci przekazane na
rachunek inwestycyjny i ł cznie z pozostało ci

rodków zgromadzonych w latach

poprzednich oraz naliczonymi przez bank odsetkami od
inwestycyjnym stanowiły kwot 22.107 tys. zł.

rodków na rachunku
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W 1997 r. nakłady inwestycyjne Kancelarii Sejmu wyniosły 12.659 tys. zł,
tj. 96,3% przekazanych rodków bud etowych i w porównaniu do nakładów 1996 r.
wzrosły o 5.669 tys. zł, tj. o 81,1%, przy czym:
- na inwestycje budowlane wydatkowano 1.649 tys. zł, tj. o 104,1% wi cej ni
w 1996 r.,
- na zakupy inwestycyjne - 11.010 tys. zł, tj. o 78,1% wi cej ni w 1996 r.
Wydatkowanie

rodków na zadania inwestycyjne odbywało si

zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, przy
czym 57,3% zada

zrealizowanych zostało w trybie zamówienia z wolnej r ki,

a 25,0% w trybie przetargu nieograniczonego.
Na dzie

31.12.1997 r. na rachunku inwestycyjnym pozostała kwota

9.527 tys. zł na zadania, uj te w generalnym planie zamówie publicznych Kancelarii
Sejmu na 1997 r., b d ce w trakcie realizacji b d prowadzonego post powania
przetargowego.

Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. tak jak w 1996 r. wyniosło 1.141 osób i było
ni sze od zało onego o 19 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 2.442 zł i w porównaniu do 1996 r. wzrosło
o 17,2%.
W 1997 r. na poziom przeci tnego wynagrodzenia wpłyn ło równie wynagrodzenie
za prac w godzinach nadliczbowych. Za 191.309 godzin nadliczbowych wypłacono
pracownikom 2.298 tys. zł, przy czym najwi cej godzin nadliczbowych (29,8%)
przepracowali pracownicy Stra y Marszałkowskiej.
Zobowi zania Kancelarii Sejmu na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 889 tys.
zł, przy czym zobowi za wymagalnych nie odnotowano.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 10 - Kancelaria Sejmu nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci.
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Najwy sza Izba Kontroli wnioskowała o:
1. Kontynuowanie działa zmierzaj cych do rozliczenia b d odzyskania składników
maj tkowych stanowi cych własno

Kancelarii Sejmu, a b d cych w posiadaniu

klubów i kół poselskich działaj cych w II kadencji Sejmu.
2. Zatwierdzenie i wprowadzenie w ycie instrukcji obiegu dokumentów finansowych
w Kancelarii Sejmu.

CZ

11 - KANCELARIA SENATU

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 640 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 493 tys. zł, tj. o 335,4% . W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 209 tys. zł , tj. o 48,5%,
a realnie wzrosły o 29,3%.
Dochody pochodziły z:
- zwrotu dotacji na zadania zlecone jednostkom niepa stwowym w zakresie pomocy
Polonii i Polakom poza granicami kraju - 240,5 tys. zł,
- rozliczenia rodków przeznaczonych na remont i wyposa enie biur senatorskich
oraz z tytułu wyposa enia zakupionego przez senatorów III Kadencji Senatu RP 199,0 tys. zł,
- spłaty po yczek przez senatorów III Kadencji Senatu RP - 161,0 tys. zł.
Znacznie wy sze dochody ni

planowano, powstały z tytułu zwrotu

niewykorzystanych dotacji od jednostek niepa stwowych realizuj cych zadania
pa stwowe zwi zane z opiek nad Poloni i Polakami poza granicami kraju oraz
zwrotów niewykorzystanych rodków bud etowych przez senatorów III Kadencji
Senatu, w tym przeznaczonych na remonty i wyposa enie biur senatorskich. Kwota
dochodów z tych ródeł wyniosła 600,5 tys. zł, tj. 93,8% dochodów uzyskanych
w 1997 r.
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W ocenie NIK Kancelaria Senatu, w okresie prac nad projektem bud etu na
1997 r., nie miała podstaw do planowania dochodów z tych ródeł.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 11 - Kancelaria
Senatu w wysoko ci 64.486 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zmniejszone
ł cznie o 2.317 tys. zł.

Zmniejszone zostały o 20% wydatki maj tkowe

i przeznaczone na zwi kszenie rezerwy celowej o nazwie „pomoc udzielana na
obszarach dotkni tych powodzi oraz usuwanie skutków powodzi”- zgodnie z art. 53 e
ustawy bud etowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r.
Zrealizowane wydatki wyniosły 56.339 tys. zł, tj. 90,6% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 8.194 tys. zł,
tj. 17,0%, a realnie wzrosły o 1,8%.
W grupie wiadcze na rzecz osób fizycznych wydatki wykonano w kwocie
1.546 tys. zł, co stanowiło 87,3% planu po zmianach i 98,4% wykonania w 1996 r.
Na dotacje i subwencje wydatkowano kwot 13.240 tys. zł, co stanowiło 98,1%
bud etu po zmianach i 120,4% wykonania w 1996 r. Wydatki maj tkowe
zrealizowano w kwocie 7.491 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach i 85,9%
wykonania w 1996 r.
W rozdziale 9911 - Urz dy naczelnych organów władzy i kontroli wydatki
wyniosły 37.899 tys. zł, co stanowiło 87,2% planu po zmianach i 124,8% wykonania
w 1996 r. Wydatki bie ce w tym rozdziale wyniosły 34.062 tys. zł, tj. 86,4% bud etu
po zmianach oraz 126,8% wykonania w 1996 r. Dominuj c pozycj wydatków
bie cych stanowiły wynagrodzenia (§ 11-17 - 12.074 tys. zł) wraz z pochodnymi
(§ 41-42

-

5.465 tys. zł).

Planowane

wydatki

13.827 tys. zł, a zrealizowane 12.074 tys. zł.

na

wynagrodzenia

wynosiły
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Przeci tne zatrudnienie w 1997 roku wyniosło 366 osób, w tym 83 senatorów
pobieraj cych uposa enie. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie
w 1997 r. było wy sze o 9 osób, tj. o 2,52%. W 1997 roku przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w cz ci
11 wyniosło 2.735 zł, w tym pracowników Kancelarii Senatu 2.258 zł (w tym: „R”
8.949 zł), a uposa e senatorskich wyniosło 4.488 zł.
W porównaniu do planowanych etatów, przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było
ni sze o 5 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto było w porównaniu do
1996 r. wy sze o 23,9%.

Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wyniosły 460 tys. zł (w 1996 r.
8 tys. zł), w tym z tytułu niepodj tych: uposa e i odpraw senatorskich - 183 tys. zł,
wynagrodze ze stosunku pracy - 3,7 tys. zł, wynagrodze za prace zlecone - 13 tys. zł
oraz wadiów przetargowych - 272 tys. zł.
W zobowi zaniach ogółem Kancelarii Senatu nie stwierdzono zobowi za
wymagalnych. Nie wyst piły równie odsetki z tytułu nieterminowego regulowania
zobowi za Kancelarii Senatu w 1997 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- nieracjonalnego przekazania zaliczki na finansowanie pa stwowych zada
zleconych Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Stowarzyszenie ulokowało rodki
bud etowe otrzymane z Kancelarii Senatu na dwie lokaty terminowe trzymiesi czn

(800 tys. zł) oraz sze ciomiesi czn , zlikwidowan

po dwóch

miesi cach (800 tys. zł),
- nieterminowego zło enia Ministrowi Finansów, przez organ orzekaj cy pierwszej
instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej w Kancelarii Senatu,
sprawozdania z działalno ci za rok 1997. Obowi zek zło enia sprawozdania
w terminie do dnia 31 stycznia 1998 r. wynika z § 30 ust. 2 rozporz dzenia Rady
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Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 roku w sprawie zasad post powania w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej,
- nieterminowego rozliczania kosztów zagranicznych podró y słu bowych. W dwóch
przypadkach

rozliczenie

zagranicznych

rodków

płatniczych

nast piło

z kilkudniowym opó nieniem, a w jednym z ponad dwumiesi cznym. Zgodnie
z § 15 ust. 2 zarz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w

sprawie

zasad

ustalania

oraz

wysoko ci

nale no ci

przysługuj cych

pracownikom z tytułu podró y słu bowej poza granicami kraju - rozliczenia
kosztów podró y słu bowej nale y dokona w terminie 7 dni od zako czenia
podró y.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 11 - Kancelaria Senatu, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:
1. Podj cie działa zapewniaj cych przekazywanie zaliczek rodków bud etowych
w formie dotacji, w terminach i wysoko ciach uniemo liwiaj cych wykorzystanie
ich na inne cele ni

bezpo rednia realizacja zada

zlecanych jednostkom

niepa stwowym na zadania pa stwowe.
2. Przestrzeganie, zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia
1996 r. w sprawie zasad

post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny

bud etowej obowi zku terminowego składania Ministrowi Finansów rocznych
sprawozda

z działalno ci organu orzekaj cego pierwszej instancji w sprawach

o naruszenie dyscypliny bud etowej.
3. Przestrzeganie, zgodnie z zarz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29 maja 1996 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysoko ci i nale no ci
przysługuj cych pracownikom z tytułu podró y słu bowej poza granicami kraju,
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zasad rozliczania kosztów podró y słu bowych w terminie 7 dni od zako czenia
podró y.

CZ

12 - TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Dochody
Ustawa bud etowa na 1997

r. nie przewidywała dochodów w cz ci 12

bud etu pa stwa. Zrealizowane w 1997 r. dochody Trybunału wyniosły 8,2 tys. zł.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 1.795 zł,
tj. o 18%, a realnie były ni sze o 28,7%.

Głównym ródłem dochodów w 1997 r. była sprzeda zbioru orzecznictwa
Trybunału z 1996 r. i 1997 r. oraz innych wydawnictw (7,5 tys. zł). Kontrola nie
wykazała nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia i ewidencjonowania dochodów
bud etowych w 1997 r. Osi gni te w 1997 r. dochody zostały w cało ci i terminowo
przekazane na rachunek bud etu pa stwa.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 12 - Trybunał
Konstytucyjny w wysoko ci 7.448 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zmniejszone o 100 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 7.348 tys. zł. Kwota ta została
przekazana do dyspozycji Ministra Finansów na cele zwi zane z finansowaniem
skutków powodzi i zwi kszyła utworzon w tym celu rezerw . Zmniejszone zostały
planowane wydatki bie ce, tj. nagrody z zakładowego funduszu nagród (§ 17)
o kwot 17 tys. zł oraz

rodki na podró e słu bowe (§ 28), materiały i wyposa enie

(§ 31), energi (§ 35), usługi materialne (§ 36) i usługi niematerialne (§ 37), ł cznie
o kwot 81 tys. zł. O 2 tys. zł zmniejszono tak e kwot innych wiadcze pieni nych
na rzecz osób fizycznych (§ 21).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 6.832 tys. zł, tj. 93,0% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 918 tys. zł,
tj. o 15,5%, a realnie wzrosły o 0,5%.
Najwi kszy udział w wydatkach Trybunału Konstytucyjnego miały:
- wynagrodzenia osobowe i nagrody z ZFN (§ 11 i § 17) - 3.343 tys. zł, tj. 48,9%
wydatków ogółem, co stanowiło 96% kwoty przewidzianej w planie po zmianach.
Wydatki te były wy sze o 32,4% od wykonania w 1996 r.,
- składki na Fundusz Ubezpiecze Społecznych (§ 41) - 1.399 tys. zł, tj. 20,5%
wydatków ogółem, co stanowiło 89,5% planu po zmianach. Wydatki te były
wy sze o 25,8% od wykonania w 1996 r.,
- usługi niematerialne (§ 37) - 637 tys. zł, tj. 9,9% wydatków ogółem, co stanowiło
99% planu po zmianach. Wydatki te były wy sze o 126,6% od wykonania
w 1996 r.,
- materiały i wyposa enie (§ 31) - 427 tys. zł, tj. 6,3% wydatków ogółem, co
stanowiło 88,6% planu po zmianach. Wydatki te były ni sze o 16,6% od wykonania
w 1996 r.
Z rachunku inwestycyjnego wydatkowano 223,2 tys. zł (tj. wszystkie rodki) na
zakupy zwi zane z rozbudow i modernizacj sieci informatycznej Biura Trybunału.
Efekty rzeczowe tych zakupów to m.in.: serwer z oprogramowaniem, 4 szt. zestawów
komputerowych, 4 szt. monitorów komputerowych, modernizacja 16 zestawów
komputerowych oraz ró nego rodzaju oprogramowanie.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 80 osób. W porównaniu do 1996 r.,
przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 6 osób, tj. o 8,1%. Na rok 1997
zaplanowano

zatrudnienie

w

wysoko ci

83

osób.

Przeci tne

miesi czne

wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r.
wyniosło 3.482 zł. W porównaniu do 1996 r., przeci tne miesi czne wynagrodzenie
brutto w 1997 r. wzrosło o 22,5%.
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Na koniec grudnia 1997 r. Trybunał nie posiadał zobowi za . W Trybunale nie
wyst puj tak e adne formy gospodarki pozabud etowej.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
- przekroczenia uprawnie do dokonywania zmian w bud ecie Trybunału. Decyzje
o zmianach planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji
bud etowej podj ł w dniach 26 listopada i 30 grudnia 1997 r. były Dyrektor
Generalny Biura Trybunału, którego upowa nienie do dokonywania zmian
w bud ecie wygasło z dniem likwidacji stanowiska dyrektora generalnego w Biurze
Trybunału, tj. 1 pa dziernika 1997 r.,
- niewła ciwego wykonywania postanowie
przetargu

nieograniczonego

w

umowy z firm

zakresie

odbioru

wybran

zamówionego

w drodze
sprz tu

i oprogramowania.
Odbiór ten odbywał si na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który nie
uwzgl dniał zmiany konfiguracji sprz tu, wprowadzonej aneksem do umowy.
Protokół potwierdzaj cy dostaw sprz tu zamówionego na podstawie aneksu do
umowy nie był podpisany przez przedstawiciela Biura Trybunału, co było
sprzeczne z postanowieniami umowy. Zgodnie z umow , potwierdzenie wykonania
umowy i podstaw

dokonania zapłaty powinien stanowi

protokół zdawczo-

odbiorczy podpisany przez strony,
- nie wykonywania przez Dyrektora Generalnego wła ciwego nadzoru nad
działalno ci wydawnicz , uregulowan w zarz dzeniach wewn trznych.
W zwi zku z likwidacj stanowiska dyrektora generalnego od dnia 1 pa dziernika
1997 r., sprawa zatwierdzania proponowanych nakładów publikacji, list „gratisów”
oraz kalkulacji cen jednostkowych i kwartalnych rozlicze

sprzeda y, nie była

uregulowana w zmienionych przepisach wewn trznych Biura Trybunału.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997

r. w cz ci 12 - Trybunał Konstytucyjny, stwierdzaj c jedynie

nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
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Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły:
1. Dokonywania przeniesie planowanych rodków bud etowych przez osoby do tego
uprawnione.
2. Znowelizowania zarz dze wewn trznych dotycz cych działalno ci wydawniczej
Trybunału w zakresie obowi zku zatwierdzania nakładów, list publikacji
przekazywanych

nieodpłatnie,

i kwartalnych rozlicze

kalkulacji

cen

jednostkowych

wydawnictw

sprzeda y w celu dostosowania do nowej struktury

organizacyjnej Biura Trybunału.
3. Egzekwowania od odpowiedzialnych pracowników potwierdzania podpisem na
protokole zdawczo-odbiorczym wykonania warunków dostaw okre lonych
w umowie.
Zarówno w 1997 r., jak i w latach poprzednich w Trybunale Konstytucyjnym
nie powołano komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
Z uwagi na fakt, i przepisy zarówno o Trybunale Konstytucyjnym jak te
o S dzie Najwy szym i Naczelnym S dzie Administracyjnym nie okre laj

kto

sprawuje nadzór nad tymi jednostkami w rozumieniu art. 69 ustawy - Prawo
bud etowe i nie precyzuj kto jest uprawniony do powołania komisji orzekaj cej
w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej, uzasadniony jest wniosek
o jednoznaczne uregulowanie tej sprawy w ustawie - Prawo bud etowe.

CZ

13 - MINISTERSTWO GOSPODARKI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 6.167 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 rok były wy sze o 1.753 tys. zł, tj. o 39,7%.
Dochody zostały zrealizowane w nast puj cych działach:
- 91 Administracja pa stwowa 4.134 tys. zł; wy sze od ustalonych w ustawie
bud etowej o 1.044 tys. zł, tj. o 33,8%, z tytułu likwidacji urz dów;
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- 89 Ró na działalno

1.289 tys. zł; wy sze od ustalonych w ustawie bud etowej

o 221 tys. zł, tj. o 20,7%;
- 64 Handel zagraniczny 704 tys. zł; wy sze od ustalonych w ustawie bud etowej
o 488 tys. zł, tj. o 225,9%.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowo ci, w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:

- nierzetelnego planowania dochodów bud etowych, w tym zwłaszcza w dziale 64
Handel zagraniczny, w którym plan dochodów 216 tys. zł wykonany został
w wysoko ci 704 tys. zł, tj. 325,9%. Było to przede wszystkim wynikiem bł du
planistycznego b. MWGzZ. Nie uj to m.in. w planie dochodów wpłaty odsetek od
kredytu z byłego Funduszu Rozwoju Eksportu, dokonanej przez Bank Rozwoju
Eksportu,
- niecelowego opracowania, na podstawie § 27 pkt 2 zarz dzenia Ministra Finansów
z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu bud etu pa stwa na rok 1997 (nie
publikowane)

planu

finansowego

rodków

specjalnych

tworzonych

przy

placówkach zagranicznych w ramach działalno ci bie cej, przewiduj cego
przychody w kwocie 856 tys. zł. Do ko ca grudnia 1997 r. rodki specjalne przy
placówkach zagranicznych nie były tworzone. W konsekwencji dochody z wpłat
placówek zagranicznych uj te były w 1997 r. w dwóch planach, tj. dochodów
bud etowych (rozdz. 9121) - 692 tys. zł i w planie finansowym nie istniej cych
rodków specjalnych - 856 tys. zł. Tak wi c Minister Finansów nie otrzymał pełnej
informacji o wysoko ci planowanych dochodów bud etowych,
- nieodprowadzania do bud etu pa stwa przez Zakład Obsługi Ministerstwa
Gospodarki dochodów uzyskanych z najmu pomieszcze
stanowi cych własno

nieruchomo ci,

Skarbu Pa stwa, a pozostaj cych w zarz dzie Ministerstwa

Gospodarki. Stanowiło to naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo bud etowe.
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Wobec braku w ZOMG wyodr bnionej ewidencji kosztów, ponoszonych w
zwi zku z uzyskiwaniem przychodów z najmu, nie ustalono kwoty faktycznego
dochodu. Przychody z najmu wyniosły w 1997 roku 1.440,5 tys. zł.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 rok ustalono wydatki w cz ci 13 - Ministerstwo
Gospodarki w wysoko ci 1.219.416 tys. zł. W ci gu 1997

r. wydatki zostały

zwi kszone o 198.137 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 1.417.553 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły m.in. nast puj cych paragrafów klasyfikacji
wydatków:
- § 46 dotacje dla jednostek niepa stwowych
na zadania pa stwowe

- 18.000 tys. zł,

( rodki powy sze zostały przeznaczone na pomoc i usuwanie skutków powodzi),
- § 39 kary i odszkodowania

- 6.592 tys. zł,

( rodki powy sze zostały przeznaczone w szczególno ci na wypłat odszkodowa ,
zas dzonych wyrokami s dowymi, na rzecz byłych wła cicieli mienia, które zostało
przej te przez Pa stwo z ra cym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej
w latach 1944-1962).
- § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym dla likwidowanych urz dów

- 5.884 tys. zł,
- 3.847 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.394.470 tys. zł, tj. 98,4% bud etu po zmianach.
W strukturze zrealizowanych wydatków w 1997 r. najwi kszy udział miały wydatki
w działach:
- 96 Dotacje na finansowanie zada gospodarczych, w tym dla górnictwa - 73,4%,
- 91 Administracja pa stwowa

- 9,6%,
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- 61 Handel wewn trzny

- 6,6%.

W dziale 96 zrealizowano wydatki w wysoko ci 1.023.407 tys. zł, tj. 99,9% bud etu
po zmianach. rodki bud etowe w dziale 96 przeznaczono głównie na:
- Dotacje

dla

górnictwa

(rozdz. 9611),

które

zrealizowano

w

wysoko ci

848.299 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach.
- Inne dotacje (rozdz. 9625), które ustalono w bud ecie po zmianach w kwocie
175.108 tys. zł i zrealizowano w tej wysoko ci, przeznaczaj c na:
- dotacj

podmiotow

- finansowanie Agencji Techniki i Technologii -

9.000 tys. zł,
- dotacj przedmiotow - Program Mobilizacji Gospodarki - 166.108 tys. zł.
W dziale 91 zrealizowano wydatki w wysoko ci 134.249 tys. zł, tj. 99,2%
bud etu po zmianach.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1.386 osób, w tym w dziale 91 - 591 osób.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 487 osób, a w dziale 91 o 114 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród, w tym tak e w 3 likwidowanych urz dach centralnych) w 1997 r. wyniosło
1.637 zł, w tym w dziale 91 - 2.107 zł.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 38 tys. zł. Nie
wyst piły zobowi zania wymagalne. Ministerstwo Gospodarki w 1997 r. nie płaciło
odsetek z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za .
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 35.560 tys. zł i były
ni sze o 1,0% od kwoty 35.928 tys. zł planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 34.581 tys. zł i były
ni sze o 1,8% od kwoty 35.208 tys. zł planowanej (po zmianach).
Wpłaty do bud etu wyniosły 303,7 tys. zł.

52

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowo ci w wykonywaniu bud etu
dotyczyły:
- opó nionego przekazania 4 Izbom Gospodarczym cz ci rodków bud etowych
przeznaczonych na udzielanie przez Izby nieoprocentowanych po yczek dla
podmiotów gospodarczych dotkni tych skutkami powodzi. Zawarte z Izbami
umowy przewidywały zako czenie akcji po yczkowej i zło enie ko cowych
sprawozda do 30 stycznia 1998 r., natomiast 18.000 tys. zł z przeznaczonych na
ten cel 30.000 tys. zł przekazano dopiero 24 grudnia 1997 r. i 31 grudnia 1997 r.,
- nierzetelnego ustalenia planu wydatków inwestycyjnych Ministerstwa w cz ci
dotycz cej komputeryzacji. Wskutek braku jednolitej koncepcji komputeryzacji
urz du i koordynacji prac zwi zanych z projektowaniem systemu informatycznego
z zaplanowanej kwoty 1.726 tys. zł wydatkowano tylko 958 tys. zł, tj. 55,6%,
- nierzetelnego wydatkowania przez biura radców handlowych cz ci

rodków

dewizowych na finansowanie działalno ci promocyjnej oraz opó nionego
przekazania tych

rodków przez Ministerstwo Gospodarki. Na 108 placówek

ekonomiczno-handlowych za granic , rodki na ten cel otrzymało 89. W toku
kontroli zbadano 14 (15,7%) sprawozda i stwierdzono, i 8 biur nie wydatkowało
cz ci otrzymanych dotacji. Dotyczy to m.in. Biura Radcy Handlowego w Hadze,
gdzie 56% z wydatkowanej kwoty 26,5 tys. guldenów, tj. około 15 tys. guldenów
przeznaczono na organizacj
handlowych. Wi kszo

jednej imprezy - czterodniowej narady radców

tych wydatków (ok. 10 tys. guldenów) stanowiły koszty

pobytu uczestników. Tylko 52% otrzymanych

rodków (21,5 tys. USD)

wydatkowały placówki w Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku i Chicago)
m.in. z powodu wcze niejszego wyprzedania miejsc na imprezach handlowych
przez organizatorów i pó nego otrzymania rodków z Polski. W konsekwencji nie
zrealizowały one zaplanowanych i zatwierdzonych przez M.G. przedsi wzi
promocyjnych,
- niewyegzekwowanie od 38 podmiotów górnictwa, dotowanych z cz. 13 bud etu,
zwrócenia do ko ca lutego 1998 r. niewykorzystanych kwot dotacji. Ł czna
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wysoko

nie rozliczonej nadwy ki wyniosła wg stanu na 11 marca 1998

r.

7.331,6 tys. zł,
- naruszenia przez Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki (ZOMG) b d cego
gospodarstwem pomocniczym, art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowo ci, wskutek nie
uj cia w ewidencji ksi gowej składników maj tkowych b. Zakładu Obsługi
Centralnego Urz du Planowania o warto ci 221,6 tys. zł. Składniki te przekazane
zostały protokolarnie do ZOMG w dniu 21 kwietnia 1997 r. W wietle powy szego
ksi gi rachunkowe ZOMG nie były prowadzone rzetelnie w rozumieniu art. 24
ust. 2 ustawy o rachunkowo ci,
- niecelowego i niegospodarnego wydatkowania przez ZOMG w 1997 r. ł cznej
kwoty 8,7 tys. zł, w tym zatrudnienie za kwot 6,8 tys. zł firmy wykonuj cej
nadzór inwestycyjny, (podczas gdy zgodnie z § 31 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu
Organizacyjnego Ministerstwa, nadzór nad realizacj zada rzeczowych ZOMG
powinno sprawowa Biuro Administracyjno-Bud etowe zatrudniaj ce inspektorów
nadzoru) oraz dokonanie za 1,9 tys. zł zakupów dla O rodka Wczasowego, który
jest odr bn jednostk gospodarki pozabud etowej,
- nierzetelnego rozliczania 39 likwidatorów kopal
ustalonego

przez

Komisj

Trójstronn

z obowi zku przestrzegania

wska nika

przyrostu

przeci tnego

wynagrodzenia. Obowi zek ten wynikał z § 7 zawieranych w 1996 i w 1997 roku
umów o likwidacj .

aden z likwidatorów w składanych sprawozdaniach nie

wykazał faktycznej wysoko ci powy szego wska nika. Z ustale przeprowadzonej
w 1997 r. kontroli NIK, dotycz cej przyznawania i wykorzystania dotacji
bud etowych dla górnictwa143, wynika,

e w 1996

r. wska nik ten był

przekroczony, a aden z 17 likwidatorów w sprawozdaniu za 1996 r. nie wykazał
jego faktycznej wysoko ci. Nieprawidłowo

ta została wykazana w wyst pieniu

pokontrolnym NIK z dnia 17 grudnia 1997 r., skierowanym do Ministra
Gospodarki,

143

Informacja o wynikach wykorzystania dotacji bud etowych dla górnictwa w gla kamiennego. NIK maj 1998 r.
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- nie wykorzystania zaplanowanej w dz. 94 Finanse - kwoty 30.000 tys. zł na dopłaty
do oprocentowania kredytów eksportowych w 1997 r. Było to konsekwencj nie
wdro enia w praktyce rozwi za ustalonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych144, w cz ci
dotycz cej dopłat do kredytów eksportowych. W okresie 3 lat obowi zywania
ustawy nie udzielono dopłaty do adnego kredytu eksportowego. Z zaplanowanej
kwoty

30.000

tys.

zł

przeniesiono

do

rezerw

celowych

25.000 tys. zł

z przeznaczeniem na finansowanie usuwania skutków powodzi, a pozostałe
5.000 tys. zł pozostało nie wykorzystane, gdy Minister Finansów nie zaakceptował
wniosku Ministra Gospodarki o przeznaczenie tej kwoty na zwi kszenie kapitału
Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. Najwy sza Izba Kontroli
uznaje za niecelowe planowanie powy szych kwot dopłat, które w konsekwencji
stanowi nieformaln rezerw bud etow w cz ci 13 bud etu,
- naruszenia dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe)
wskutek zawarcia w 1997

r. pi ciu umów o wykonanie usług z naruszeniem

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Ł czna warto

usług okre lonych

powy szymi umowami wyniosła 9.668 tys. zł (0,69% ł cznych wydatków
w cz ci 13 bud etu pa stwa), tj. ok. 2.682 tys. ECU.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz. 13 Ministerstwo Gospodarki w 1997

r. pomimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli uznaje za konieczn

realizacj

przez Ministra

Gospodarki wniosków, dotycz cych:
1. Zapewnienia

przestrzegania

ustawy

dokonywaniu wydatków bud etowych.

144

Dz.U. Nr 13, poz. 60

o

zamówieniach

publicznych

przy
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2. Rzetelnego i dokładnego planowania dochodów bud etowych, w tym zwłaszcza
pełnego uwzgl dniania ródeł pozyskiwania dochodów.
3. Wyegzekwowania zwrotu do bud etu kwot dotacji pobranych w nadmiernej
wysoko ci.
4. Ustalenia i odprowadzenia do bud etu kwoty dochodów uzyskanych z wynajmu
pomieszcze

pozostaj cych w zarz dzie Ministerstwa Gospodarki w 1997 r.

i dokonywanie takich wpłat w nast pnych latach.
5. Zapewnienia dyscypliny realizacyjnej przedsi wzi

promocyjnych za granic oraz

zada przewidzianych w planach inwestycyjnych Ministerstwa.
6. Egzekwowania od dotowanych podmiotów gospodarczych, a w szczególno ci od
likwidatorów kopal

i zakładów górniczych, obowi zków sprawozdawczych,

wynikaj cych z zawartych umów.
7. Zapewnienia rzetelno ci ewidencji składników maj tkowych w Zakładzie Obsługi
Ministerstwa Gospodarki oraz celowo ci i gospodarno ci wydatkowania rodków
przez ten Zakład.
8. Podj cia niezb dnych działa w celu praktycznego wdro enia postanowie ustawy
o dopłatach do niektórych kredytów bankowych w zakresie dotycz cym kredytów
eksportowych.
9. Zapewnienia skutecznego nadzoru nad realizacj bud etu.
Ł czna kwota stwierdzonych uszczuple finansowych wynosi 9.278,5 tys. zł,
a nieprawidłowych wydatków 9.676,7 tys. zł.

CZ

15 - KOMISJA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I GIEŁD

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody w cz ci 15 - Komisja Papierów
Warto ciowych wyniosły 1.844 tys. zł i w stosunku do ustawy bud etowej na 1997 r.
(1.400 tys. zł) były wy sze o 444 tys. zł, tj. o 31,7%. W porównaniu do 1996 r.,
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dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 767 tys. zł, tj. o 71,2%, a realne wzrosły
o 49,4%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były kary w wysoko ci ogółem
1.843,5 tys. zł.
Uchybienia, stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów,
dotyczyły braku nale ytej staranno ci przy ci ganiu nale no ci oraz niedostatecznie
rzetelnego sporz dzenia rocznego sprawozdania Rb-27 o dochodach bud etowych.
W sprawozdaniu tym nie wypełniono rubryki Nale no ci - 11 i rubryki Saldo
ko cowe: 13 - zaległo ci oraz 14 - nadpłaty.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 15 w wysoko ci
6.404 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 401 tys. zł, do ł cznej
wysoko ci 6.805 tys. zł. Były to dodatkowe rodki na wynagrodzenia osobowe wraz
z wydatkami pochodnymi (§§ 11, 41 i 42).
Zrealizowane wydatki wyniosły 6.804 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. były w uj ciu nominalnym wy sze o 957 tys. zł, tj. o 16,4%,
a realnie wzrosły o 1,5%.
Dominuj c pozycj wydatków w 1997 r. stanowiły:
- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodze

- 4.246 tys. zł, tj. 62,4%

wydatków ogółem,
- usługi materialne i niematerialne, materiały i wyposa enie - 2.101 tys. zł, tj. 30,9%
wydatków ogółem,
- wydatki maj tkowe - 158 tys. zł, tj. 2,3% wydatków ogółem.
Wydatki te ł cznie wyniosły 6.505 tys. zł, tj. 95,6% ogółu wydatków.
Najwy szy udział we wzro cie wydatków, w porównaniu do 1996 r., miały
wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodze . Zrealizowane wydatki z tego tytułu
w porównaniu do 1996 r. nominalnie wzrosły o 745 tys. zł, tj. o 21,3%, a realnie były
wy sze o 5,6%.
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Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakupy

rodków trwałych, zakup

oprogramowania, a tak e na zako czenie zadania inwestycyjnego p.n. EMITENT,
zapewniaj cego przepływ informacji od podmiotów rynku kapitałowego do Urz du
Komisji.
Zobowi zania na koniec 1997 r. nie wyst piły.
Przeci tne zatrudnienie w 1997

r. wyniosło 119 osób. W porównaniu do

1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 16 osób, tj. o 15,5%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych (125) przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 6 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 2.037,8 tys. zł.
W porównaniu do 1996

r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto

w 1997 r. wzrosło o 5,7%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 581 tys. zł i były
wy sze o 45,3% od kwoty planowanej (po zmianach) - 400 tys. zł.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 556 tys. zł i były
o 45,2% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 21,8% ni sze ni
wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu nie nast piły.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 15 - Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd, stwierdzaj c
jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie
bud etu.
W wyniku kontroli Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:
1. Podj cie działa zapewniaj cych pełne stosowanie, przy podejmowaniu czynno ci
zamierzaj cych do wyegzekwowania kar pieni nych, zasad i trybu przewidzianych
w ustawie o post powaniu egzekucyjnym w administracji oraz w zarz dzeniu
Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie trybu post powania
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wierzycieli przy podejmowaniu czynno ci zmierzaj cych do zastosowania rodków
egzekucyjnych.
2. Podj cie kroków dla zapewnienia prawidłowego wypełniania sprawozda Rb-27
o dochodach bud etowych.

CZ

16 - KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Dochody
Zrealizowane w 1997 roku dochody wyniosły 33 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997

r. były wy sze o 29 tys. zł. W porównaniu do 1996 roku

dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 13 tys. zł, tj. o 63%, a realnie wzrosły
o 41,5%.
ródłami dochodów w 1997 roku były:
- zwroty rodków finansowych z tytułu niewykorzystanych przez gminy dotacji
zwróconych do biur wojewódzkich (§ 77) - 19 tys. zł, tj. 57,6%,
- wpływy ze sprzeda y publikacji o zbiorczych wynikach wyborów oraz wpływy ze
sprzeda y „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” do przetargów (§ 43) 13 tys. zł, tj. 39,4% zrealizowanych w 1997 r. dochodów, w tym: wpływy ze
sprzeda y publikacji o wynikach wyborów - 12 tys. zł, a wpływy ze sprzeda y
„specyfikacji istotnych warunków zamówienia” do przetargów nieograniczonych 1 tys. zł,
- odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 81) - 1 tys. zł,
tj. 3.0%.
Znacznie wy sze dochody, ni planowano, wynikały z wi kszego ni w latach
poprzednich popytu na publikacje o zbiorczych wynikach wyborów oraz zwrotów
dokonanych przez gminy z tytułu niewykorzystanych

rodków finansowych

pochodz cych z dotacji bud etowych. Kwota dochodów z tych
31 tys. zł, tj. 93,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

ródeł wynosiła
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W ocenie NIK Krajowe Biuro Wyborcze w okresie prac nad projektem bud etu
na 1997 r. nie miało podstaw do planowania dochodów z tych ródeł w wy szych
kwotach.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 rok ustalono wydatki w cz ci 16 - Krajowe
Biuro Wyborcze w wysoko ci 18.073 tys. zł, co w porównaniu do wydatków
okre lonych w ustawie bud etowej na 1996 rok (15.748 tys. zł) stanowiło 114,8%.
W bud ecie po zmianach w cz ci 16 - Krajowe Biuro Wyborcze plan wydatków
został zwi kszony decyzjami Ministra Finansów o kwot 100.282 tys. zł, poprzez
przesuni cia z cz ci 83 (rezerwy celowe), tj. do kwoty 118.355 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 117.140 tys. zł, tj. 99,0% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 roku wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 61.674 tys. zł, tj. o 111,2%, a realnie wzrosły o 83,8%. W rozdziale 9911 Urz dy
naczelnych organów władzy i kontroli w ustawie bud etowej przewidziano wydatki
w wysoko ci 18.073 tys. zł, bud et po zmianach wyniósł 17.925 tys. zł. Wykonanie
wydatków w tym rozdziale wyniosło 17.502 tys. zł i stanowiło 97,6%. W rozdziale
9991 Wybory do Sejmu i Senatu w bud ecie po zmianach ( rodki z rezerw celowych
przeniesione z cz ci 83 do cz ci 16) przewidziano kwot 60.042 tys. zł, a wykonanie
wyniosło 59.708 tys. zł, tj. 99,5%. W rozdziale 9992 Wybory do rad gmin i referenda
gminne, z uwzgl dnieniem wprowadzonych w ci gu roku zmian, przewidziano kwot
2.069 tys. zł; wykonanie wyniosło 1.759 tys. zł, tj. 85,0%. W rozdziale 9993
Referenda krajowe i konstytucyjne w bud ecie po zmianach przewidziano kwot
38.319 tys. zł; wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 38.171 tys. zł, tj.
99,6% planu i 94,5% wykonania w 1996 roku .
W strukturze wydatków w cz ci 16 - Krajowe Biuro Wyborcze dominuj ce
pozycje stanowiły:
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- dotacje celowe na finansowanie zada

bie cych zleconych gminom

(§ 88) -

70.080 tys. zł, tj. 66,7%,
- zakupy towarów i usług (§ 28, §§ 31-37) - 26.758 tys. zł, tj. 22,9%,
- wynagrodzenia (§§ 11 i 17) - 6.050 tys. zł, tj. 5,2%.
W planie wydatków bud etowych na 1997 rok Krajowe Biuro Wyborcze
zaplanowało dotacje celowe (§ 88) na zadania zlecone gminom:
- w rozdziale 9911 - na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców - plan po
zmianach wyniósł 3.997 tys. zł. Wydatki wykonano w wysoko ci 3.991 tys. zł,
tj. 99,8% bud etu po zmianach,
- w rozdziale 9991 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu
i Senatu RP - plan po zmianach wyniósł 38.646 tys. zł, wydatki zrealizowano
w kwocie 38.573 tys. zł, tj. 99,8%,
- w rozdziale 9992 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniaj cych
i ponownych do rad gmin, wybory nowych rad gmin oraz referenda w sprawie
odwołania rad gmin - plan wydatków po zmianach wynosił 1.719 tys. zł,
a wykonanie 1.596 tys. zł, tj. 92,8%,
- w

rozdziale

9993

-

na

przygotowanie

i

przeprowadzenie

referendum

konstytucyjnego - plan po zmianach wynosił 34.033 tys. zł, wydatki zrealizowano
w wysoko ci 33.920 tys. zł, tj. 99,7%.
Zało one w ustawie bud etowej na 1997 rok rodki na wydatki maj tkowe
w Krajowym Biurze Wyborczym wyniosły 740 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki
maj tkowe zostały zmniejszone ogółem do kwoty 642 tys. zł, a rodki

w cało ci

przekazane na rachunek inwestycyjny.
Wydatkowanie rodków bud etowych na zakupy inwestycyjne odbywało si
zgodnie z przepisami okre lonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, a wyniki kontroli nieprawidłowo ci nie wykazały.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 roku w cz ci 16 - Krajowe Biuro Wyborcze
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 244 (w 1996 r. - 235 osób) przy planowanych

61

249 i było ni sze od zało onego o 5 osób, tj. o 2,1%. Przeci tne zatrudnienie
w zespołach Krajowego Biura Wyborczego wyniosło 26 etatów przy planie 27 etatów.
W 1997 roku przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w cz ci 16 wyniosło 2.814 zł i było wy sze o 443 zł
(18,8%) od przeci tnego wynagrodzenia w 1996 r. wynosz cego 2.371 zł.
W zobowi zaniach ogółem Krajowego Biura Wyborczego nie stwierdzono
zobowi za wymagalnych. Nie wyst piły równie odsetki z tytułu nieterminowego
regulowania zobowi za w 1997 r.
W Krajowym Biurze Wyborczy nie prowadzono działalno ci w formie
gospodarki pozabud etowej.
Uwagi Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły:
- rozliczenia, w jednym przypadku, kosztów podró y słu bowej z trzymiesi cznym
opó nieniem.
- zło enia Ministrowi Finansów przez organ orzekaj cy pierwszej instancji
w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej w Krajowym Biurze Wyborczym,
sprawozdania z działalno ci za rok 1997 z 10-dniowym opó nieniem.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 16 - Krajowe Biuro Wyborcze, nie stwierdzaj c
nieprawidłowo ci.
Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:
1. Przestrzeganie, zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia
1996 r. w sprawie zasad

post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny

bud etowej obowi zku składania do dnia 31 stycznia ka dego roku Ministrowi
Finansów rocznych sprawozda

z działalno ci organu orzekaj cego pierwszej

instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
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2. Dokonywanie, zgodnie z §37 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia
1991 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania bud etu pa stwa,
bezzwłocznego

rozliczania

zaliczek

pieni nych

otrzymywanych

przez

pracowników Krajowego Biura Wyborczego.

CZ

17 - MINISTERSTWO SKARBU PA STWA

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 6.973.096 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 3.596.271 tys. zł, tj. o 106,5%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 5.013.879 tys. zł, tj. o 255,9%, a realnie wzrosły o 4.721.956 tys. zł, tj. o 209,8%.
Tak znaczne przekroczenie zrealizowanych dochodów spowodowane było przede
wszystkim uzyskaniem przez MSP dochodów - zaplanowanych pierwotnie w ustawie
bud etowej w cz ci 08 - Ministerstwo Finansów - ze sprzeda y akcji Banku
Handlowego w Warszawie SA w kwocie 1.667.098 tys. zł i Powszechnego Banku
Kredytowego SA w wysoko ci 1.006.643 tys. zł oraz z tytułu dywidend z akcji
banków w wysoko ci 284.562 tys. zł.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były:
- dochody ze sprzeda y akcji i udziałów SP (dział 97 Ró ne rozliczenia, rozdział
9716 Prywatyzacja), wynosz ce 5.920.425 tys. zł,
- dochody z opłat za wydanie powszechnych wiadectw udziałowych (dział 97 Ró ne
rozliczenia, rozdział 9716 Prywatyzacja), wynosz ce 350.000 tys. zł,
- dywidendy od spółek (dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, rozdział 9014
Wpływy z ró nych rozlicze ), wynosz ce 314.469 tys. zł.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:
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- przetrzymywania przez ok. 3 miesi ce na rachunku bie cym, zamiast na wy ej
oprocentowanym rachunku lokacyjnym, rodków uzyskanych przez MSP w kwocie
108.920 tys. zł ze sprzeda y obligacji zamiennych na akcje Banku Handlowego
w Warszawie SA, w wyniku czego uszczuplono dochody bud etowe o kwot
4.776,7 tys. zł,
- przekazania z ponad miesi cznym opó nieniem na rachunek bud etu pa stwa,
dochodów w kwocie 2.426,2 tys. zł z tytułu odsetek od rachunku sum
depozytowych,
- zarachowania wpłat bud etowych w ł cznej kwocie 2.217,2 tys. zł na rachunku sum
depozytowych, podczas gdy wpłaty te stanowiły nale no ci „ rodka specjalnego”,
- zawarcia niekorzystnego dla Skarbu Pa stwa postanowienia umowy sprzeda y
akcji Pozna skich Zakładów Spo ywczych „Amino” SA, w wyniku czego
odst piono (z uwagi na koszty procesowe) od dochodzenia roszcze w wysoko ci
6.403 dolarów USA (ok. 22,4 tys. zł) od firmy, która nierzetelnie t umow
realizowała.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 17 dotycz cej
MSP w wysoko ci 119.872 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone
o 111.547,6 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 231.419,6 tys. zł. Najwi ksze kwotowo
zwi kszenia wyst piły:
- w dziale 96 Dotacje na finansowanie zada gospodarczych, rozdział 9625 Inne
dotacje, § 52 dotacje podmiotowe, w którym zwi kszono wydatki o kwot
68.695 tys. zł, z przeznaczeniem na restrukturyzacj

zadłu enia podmiotów

gospodarczych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami,
- w dziale 94 Finanse, rozdział 9495 Pozostała działalno , § 78 udziały w spółkach,
w którym zwi kszono wydatki o kwot 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na obj cie
przez Skarb Pa stwa akcji Funduszu Górno l skiego SA, powołanego zgodnie
z postanowieniami Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 225.230,4 tys. zł, tj. 97,3% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r., wydatki w uj ciu nominalnym były wy sze
o 75.366,5 tys. zł, tj. o 50,3%, a realnie wzrosły o 30,8%. W strukturze
zrealizowanych w 1997 r. wydatków najwi kszy udział miały wydatki w działach:
a) Dotacje na finansowanie zada

gospodarczych w wysoko ci 79.081,4 tys. zł,

tj. 35,1% wydatków. Zrealizowane wydatki w tym dziale stanowiły 100% kwoty
okre lonej w bud ecie po zmianach. W porównaniu do 1996 r., zrealizowane
w 1997 r. wydatki w dziale 96 były mniejsze w uj ciu nominalnym o 7,6%,
a w uj ciu realnym o 19,6%. Dotacja została przekazana:
- Zakładom Górniczo - Hutniczym „Orzeł Biały” SA w Bytomiu w kwocie
10.386 tys. zł na likwidacj kopalni „Orzeł Biały” w Piekarach l skich oraz na
dofinansowanie utrzymania Centralnej Pompowni „Bolko”,
- Centrali ZUS w Warszawie w kwocie 68.695,4 tys. zł na restrukturyzacj
zadłu enia, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dotycz cego
40 podmiotów gospodarczych.
b) Ró ne rozliczenia w wysoko ci 77.192,5 tys. zł, tj. 34,3% wydatków. Kwota
zrealizowanych wydatków w tym dziale stanowiła 93,4% wydatków okre lonych
w bud ecie po zmianach (82.644 tys. zł). W porównaniu do 1996 r., zrealizowane
w 1997 r. wydatki w dziale 97 były wi ksze w uj ciu nominalnym o 72%,
a w uj ciu realnym o 49,7%. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- kosztów prywatyzacji kapitałowej i przetargowej, kosztów post powa
s dowych zwi zanych z prywatyzacj oraz bada sektorowych i wydatków
ogólnych MSP w ogólnej kwocie 65.725,6 tys. zł,
- wypłat z tytułu udzielonych por cze spłaty kredytów krajowych przez Skarb
Pa stwa w kwocie 8.822,9 tys. zł; w tym przede wszystkim spłaty zobowi za
w wysoko ci 8.648 tys. zł, wynikaj cych z por cze

b. Ministerstwa
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, udzielonych w 1988 r. Zakładom
Stolarki Budowlanej „Stolbud w Budowie” w Tucholi,
- kosztów utworzenia i funkcjonowania Agencji Prywatyzacji w kwocie
2.644 tys. zł.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 784 osoby, w tym w dziale 91
(Centrala Ministerstwa) - 645 osób. W porównaniu do 1996

r., przeci tne

zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 165,5 osoby, tj. o 26,8%, w tym w dziale 91 o
148 osób, tj. o 29,8%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych,
przeci tne zatrudnienie było ni sze o 109 osób, tj. o 12,2%, a w dziale 91 o 48 osób,
tj. o 6,9%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.664 zł, w tym w dziale 91 - 1.766 zł. W
porównaniu do 1996

r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997

r.

wzrosło o 26,3%, w tym w dziale 91 o 24,8%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 243 tys. zł, co
oznacza spadek o 56,8%, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r.
Zobowi zania wymagalne na dzie 31.XII. zarówno w 1996 r. jak i w 1997 r. nie
wyst powały. Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za

w 1997 r. zapłacono

odsetki w kwocie 102,2 tys. zł, co oznacza spadek o 86,3%, w porównaniu do
wykonania w 1996 r.
Przychody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 26.778 tys. zł i
były wy sze o 25,9% od kwoty planowanej w ustawie bud etowej (po zmianach).
Wydatki gospodarki pozabud etowej wyniosły 10.817 tys. zł i były o 46.2% ni sze od
kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do bud etu wyniosły 15.498 tys. zł.
Gospodarka pozabud etowa nie była w 1997 r. dotowana z bud etu.
Nieprawidłowo ci w zakresie realizacji wydatków dotyczyły:
- blisko miesi cznego opó nienia w zwrocie wadium spółce bior cej udział
w przetargu na zakup p.p., wskutek czego MSP wypłaciło wy sz , wg szacunku
NIK, o ok. 3 tys. zł kwot odsetek ustawowych,
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- nierzetelnego

weryfikowania

wniosków

p.p./spółek

o

przyznanie

dotacji

bud etowej.
Stwierdzone nieprawidłowo ci w zakresie organizacji ministerstwa oraz
działalno ci Rzecznika Dyscypliny Bud etowej dotyczyły:
- niewprowadzenia przez ok. 15 miesi cy wewn trznych regulaminów dla adnej
z komórek organizacyjnych MSP,
- nierzetelnej działalno ci Rzecznika Dyscypliny Bud etowej MSP polegaj cej m.in
na wnioskowaniu przez niego o odmow wszcz cia post powania i odst pienia od
wymierzenia kary, w sprawach o du ej skali, stwierdzonych przez NIK
nieprawidłowo ci.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu pa stwa
w cz ci 17 - Ministerstwo Skarbu Pa stwa, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Skarbu Pa stwa o:
1. Wprowadzenie odpowiednich rozwi za organizacyjnych i procedur, których celem
byłoby wła ciwe gospodarowanie rodkami finansowymi.
2. Zaniechanie, z uwagi na wysoko

ewentualnych kosztów procesowych,

zamieszczania w umowach sprzeda y akcji/udziałów Skarbu Pa stwa klauzul
o rozstrzyganiu arbitra u przed s dami zagranicznymi.
3. Wykluczanie z ubiegania si

o udzielenie zamówienia publicznego firm

wykonuj cych zamówienia z nienale yt staranno ci , stosownie do art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
4. Wprowadzenie w ycie, stosownie do decyzji nr 6 Ministra SP z dnia 27 lutego
1998 r., wewn trznych regulaminów komórek organizacyjnych MSP, z których
jednoznacznie

wynikałyby

zakresy

obowi zków,

odpowiedzialno ci poszczególnych pracowników.

uprawnienia

i

zakres
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W wyniku niewła ciwego gospodarowania

rodkami Skarbu Pa stwa, dochody

bud etowe zostały uszczuplone o kwot 4.799 tys. zł.

CZ

18 - URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 222.392 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 27.725 tys. zł, tj. o 11,1%. W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 22.344 tys. zł, tj. o 9,1%,
a realnie były ni sze o 20,9%.
Niewykonanie planu dochodów spowodowane było głównie mniejszymi ni
planowano dochodami działu 94 - Finanse, które to dochody osi gni to w wysoko ci
222.182 tys. zł, tj. w 88,9%. Na niewykonanie dochodów działu 94 wpłyn ło
wprowadzenie w ci gu roku 1997 przepisów zmieniaj cych zasady rozliczania
rodków wnoszonych przez kredytobiorców na spłat

kredytów mieszkaniowych

obj tych przej ciowym wykupieniem odsetek.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były wpływy pochodz ce ze spłat
zadłu enia kredytobiorców wobec bud etu pa stwa z tytułu przej ciowego
wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych zaci gni tych przez spółdzielnie
mieszkaniowe i osoby fizyczne, które to dochody wyniosły 192.583 tys. zł.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 18 - Urz d
MiRM w wysoko ci 2.335.850 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone
o 67.939 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 2.403.789 tys. zł. Zwi kszenie planu wydatków
zwi zane było przede wszystkim z finansowaniem pomocy i usuwaniem skutków
powodzi (§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud etowych), na co
przeznaczono 67.661 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 2.402.704 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze
o 272.414 tys. zł, tj. o 10,2%, a realnie były ni sze o 21,8%.
Najwi kszy udział w wydatkach miał dział 94 - Finanse. Wydatki tego działu
wyniosły 2.256.454 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 93,9% ogółu wydatków
zrealizowanych przez Urz d MiRM. Zostały one przeznaczone na wykup odsetek od
kredytów mieszkaniowych, które wyniosły 1.111.280 tys. zł oraz na refundacj premii
gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych - 907.982 tys. zł.
Nast pn pozycj w wydatkach stanowił dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi komunalne, z którego wydatkowano 82.492 tys. zł, tj. 3,4%
ogółu zrealizowanych wydatków. W stosunku do ustawy bud etowej (8.410 tys. zł)
było to 981%, natomiast w stosunku do planu po zmianach - 99,7%. Wzrost
wydatków spowodowany był finansowaniem z tego działu ( rodkami przekazanymi z
rezerw celowych w kwocie 67.661 tys. zł i rodkami zaoszcz dzonymi w cz ci 18 Urz d MiRM w kwocie 13.336 tys. zł) zada w zakresie pomocy i usuwania skutków
powodzi na

ł czn kwot 80.997 tys. zł. Z kwoty tej zakupionych zostało 330

kontenerów mieszkalnych oraz sfinansowano koszty budowy 1000 mieszka .
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 180 osób, w tym w dziale 91 - 150
osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było ni sze o 140
osób, tj. o 42,9%, w tym w dziale 91 o 109 osób,

tj. o 57,9%. Zmniejszenie

zatrudnienia spowodowane było przeniesieniem Głównego Urz du Nadzoru
Budowlanego do Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. W porównaniu
do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 23
osoby, a w dziale 91

o 3 osoby. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto

(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.843,1 zł, w tym
w dziale 91 - 1.926,7 zł. W porównaniu do 1996

r. przeci tne miesi czne

wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 26,5%, w tym w dziale 91 o 29,8%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 74.910 tys. zł
(zobowi za wymagalnych nie było), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
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koniec grudnia 1996 r. o 13,5%. Zobowi zania wyst piły głównie w dziale 94 Finanse. Wyniosły one 74.851 tys. zł, tj. 99,9% zobowi za

ogółem i dotyczyły

refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych za II i III dekad
grudnia płatn w styczniu 1998 r.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za

zapłacono odsetki w kwocie

9.488 tys. zł, co oznaczało wzrost (w porównaniu do wykonania 1996 r.) o 100%.
Odsetki zapłacone zostały za nieterminow realizacj nale no ci PKO BP w I kwartale
1997 r. Nale no ci dotycz ce przej ciowego wykupienia odsetek od kredytów
mieszkaniowych, które powinny by

zapłacone do 5 kwietnia,

nie zostały

uregulowane w terminie ze wzgl du na brak rodków w bud ecie pa stwa. rodki na
zapłacenie ww. nale no ci Minister Finansów przekazał

Urz dowi w trzech

transzach: 5, 15 i 27 maja. Za opó nienie płatno ci bank, zgodnie z umow , naliczył
Urz dowi MiRM odsetki wg stopy kredytu lombardowego.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 3.810 tys. zł i były
wy sze o 3,0% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji bud etowej
w dochodach wyniósł 25 tys. zł, tj. 0,7%. Była to dotacja na pierwsze wyposa enie
Zakładu Obsługi b d cego gospodarstwem pomocniczym.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 3.764 tys. zł i były
o 22% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach).
Wpłata do bud etu wyniosła 1 tys. zł i była zgodna z § 9 ust. 1 rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych
jednostek bud etowych145.

Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci dotyczyły :
1. Naruszenia dyscypliny bud etowej, a mianowicie:
a) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków bud etowych, co miało
miejsce przy finansowaniu wydawnictwa albumowego (folderu) oraz
15-minutowego filmu - opracowa

dotycz cych budowy domów dla
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powodzian. Obie prace, o ł cznym koszcie 40 tys. zł, zapłacone zostały ze
rodków

finansowych

rozdziału

9180

przeznaczonych

na

akcj

przeciwpowodziow i usuwanie skutków powodzi, (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy
- Prawo bud etowe)
b) naruszenie zasad form i trybu post powania przy udzielaniu zamówie
publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe) np.:
- wybieraj c wykonawc pierwszych domów dla osób dotkni tych powodzi
(w ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji), spo ród 5
firm zaproszonych przez Urz d MiRM do negocjacji, wybrana została
Spółka z o.o. Wolf-System z Siemianowic l skich, która oferowała 1 m2
pow. u ytkowej za cen 1.315 zł, gdy np. Spółka Akcyjna „Stolbud”
z Ciechanowa za 1 m2 proponowała cen 1.078 zł. Przed podpisaniem
umowy (ok. 08.1997 r.), spółka Wolf-System nie dopełniła warunków
formalnych, m.in. weksel in blanco zabezpieczaj cy wykonanie umowy
dostarczony został 21 listopada 1997 r., dokument dotycz cy karalno ci
władz spółki zło ony został z dat 14.01.1998 r., a referencje nie zostały
zło one do zako czenia kontroli (17.03.1998

r.). Podstawowymi

kryteriami wyboru wykonawcy były: termin (wszystkie firmy podały dat
30.09.1997 r.) i cena.
- wybieraj c wykonawc folderu prezentuj cego wykonawców domów dla
powodzian i zastosowane technologie, ze wzgl du na najni sz cen 8.500 zł

wybrano

Zakład

Poligraficzny

„Art-Druk”.

W

umowie

wynagrodzenie za wykonanie pracy ustalono w wy szej kwocie, tj. na
15.000 zł.
- udzielono zamówienia z wolnej r ki (zaliczaj c umow

do prac

badawczych), a nast pnie z naruszeniem art. 71 ust,. 1 pkt 1 ustawy
o zamówieniach publicznych, zwi kszano kwot wynagrodzenia o ponad
20%, co miało miejsce np. w przypadku umowy zawartej pomi dzy
145
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Urz dem MiRM i O rodkiem Badawczo-Rozwojowym Ekologii Miast
w Łodzi. Wynagrodzenie za wykonanie opracowania pt. „Monitoring
wysypisk komunalnych - słu ba pa stwowa” za kwot

60.000 zł

zwi kszone zostało o 19.200 zł, tj. o 32%. .
W zwi zku z ww. nieprawidłowo ciami skierowane zostały 3 zawiadomienia
o naruszeniu dyscypliny bud etowej.
2. Braku nale ytego zabezpieczenia interesów Skarbu Pa stwa przy realizacji umów:
a) w przypadku umowy zawartej z Instytutem Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej (IGPiK) w Warszawie na opracowanie „Racjonalnej gospodarki
odpadami w obszarach trans granicznych, w

wietle potrzeb integracji

europejskiej” - III etap (za kwot 30.000 zł). Praca nie została wykonana - nie
zastosowano kar wynikaj cych z umowy.
b) w przypadku umowy zawartej z IGPiK w Krakowie na opracowanie
i wydrukowanie 150 egzemplarzy „Studium uwarunkowa

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego” za kwot 30.000 zł, z terminem wykonania
10.12.1997 r. Odbioru tekstu opracowania dokonano 17.12.1997 r. przesuwaj c
termin przekazania 150 egzemplarzy na 30.01.1998 r. Faktyczne przekazanie
150 egz. „Studium ...” nast piło 02.03.1998

r., natomiast rachunek za

wykonanie pracy uregulowany został 19.12.1997

r. Za nieterminowe

przekazanie pracy nie naliczono kar umownych, których kwota wyniosła 1,6 tys.
zł.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizacj bud etu w cz ci 18
- Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
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Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowo ci realizacji bud etu pa stwa
w 1997 r. NIK wyst piła do Prezesa Urz du MiRM o:
1. dokonanie pełnej oceny realizacji zada

wykonanych przez firmy budowlane

i gminy w ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji,
2. prawidłowe stosowanie trybów okre lonych przepisami ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych,
3. precyzyjne planowanie dochodów,
4. wydatkowanie rodków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem wynikaj cym
z układu wykonawczego bud etu pa stwa cz. 18,
5. nale yte zabezpieczanie interesów Skarbu Pa stwa przy realizacji umów
zawieranych przez Urz d MiRM,
6. przestrzeganie zasad dotycz cych praw i obowi zków głównych ksi gowych.
Kwota wydatkowana z naruszeniem prawa wyniosła 550,2 tys. zł. Uszczuplenia
wyniosły 1,6 tys. zł.

CZ

19 - MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI
YWNO CIOWEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody w cz ci 19 - Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki

ywno ciowej wyniosły 16.996 tys. zł i w stosunku do ustawy

bud etowej na 1997 r. były wy sze o 10.305 tys. zł, tj. o 154,0%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 7.780 tys. zł, tj. o 84,4%,
a realnie wzrosły o 60,5%. W zrealizowanych dochodach najwi kszy udział miały
dochody w dziale rolnictwo, które wyniosły 72,8% (12.374 tys. zł). W stosunku do
ustawy bud etowej były one wy sze o 94,8,%, a w porównaniu do wykonanych
w 1996 r. były nominalnie wy sze o 48,5%, a realnie o 29,2%.
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Głównymi ródłami dochodów ogółem w 1997 r. były m.in.: ró ne dochody
jednostek i zakładów bud etowych (6.723 tys. zł - 39,5%), wpływy z usług
(4.853 tys. zł - 28,5%) i wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych
(1.235 tys. zł - 7,2%).
Wysokie wykonanie dochodów zwi zane było, podobnie jak w latach
poprzednich, z ich zani eniem na etapie planowania. Na etapie planowania nie
uwzgl dniono zwłaszcza niektórych pozycji dochodów w dziale rolnictwo, a tak e
nie wyci gni to wniosków z wyst puj cych w ostatnich latach dysproporcji
pomi dzy planem a realizacj dochodów.
W 1997 r. nie nast piła poprawa w egzekwowaniu nale nych dochodów przez
Ministerstwo i dysponentów ni szego stopnia. Nale no ci w cz ci 19 - MRiG

na

koniec grudnia 1997 r. wyniosły 470 tys. zł i wzrosły w porównaniu do stanu na
koniec 1996 r. o 13,4% (o 56 tys. zł). Najwi ksze nale no ci na koniec 1997 r.
wyst piły w dziale

rolnictwo - 469 tys. zł. Wska nik

nale no ci do

dochodów

wyniósł 2,8%.
Pozytywnie nale y oceni przekazywanie przez MRiG terminowo i w cało ci
dochodów bud etowych na rachunek dochodów bud etu pa stwa.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 19 - Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej w wysoko ci 2.362.840 tys. zł. W ci gu

1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 65.214 tys. zł, do ł cznej wysoko ci
2.428.054 tys. zł. Wydatki zostały zwi kszone na podstawie decyzji

Ministra

Finansów o 72.923 tys. zł oraz zmniejszone o kwot 7.709 tys. zł i przekazane do
cz ci 85 - Bud ety wojewodów z przeznaczeniem finansowania zada w zakresie
doradztwa rolniczego (7.149 tys. zł) i finansowania zada

słu b weterynaryjnych

zwi zanych z usuwaniem skutków powodzi (560 tys. zł).
Zwi kszenia
wynagrodze

wydatków

dotyczyły

m.in.:

sfinansowania

podwy ek

(wraz z pochodnymi) pracowników cywilnych pa stwowej sfery

bud etowej i zwi kszenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w
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wysoko ci 61.358 tys. zł oraz

spłaty zobowi za wynikaj cych z wyroku S du

Wojewódzkiego w Poznaniu na rzecz „Polimex-Cekop” S.A. w Warszawie
w wysoko ci 3.341 tys. zł. Dodatkowo rodki z rezerw celowych w wysoko ci 2.862
tys. zł zostały tak e przyznane na wynagrodzenia osobowe i pochodne ksi y i
diakonów od 1.09.1997 r. nauczaj cych religii w szkołach rolniczych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.428.035 tys. zł, tj. na poziomie bud etu po
zmianach i stanowiły ponad 1,9% wydatków bud etu pa stwa W porównaniu do
1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 510.709 tys. zł, tj. o 26,6%,
a realnie wzrosły o 10,2%. W strukturze zrealizowanych w 1997 r. wydatków
najwi kszy udział miały wydatki w działach: rolnictwo - 40,8%, o wiata i
wychowanie - 22,4% oraz finanse - 21,9%.
Zrealizowane wydatki w dziale rolnictwo wyniosły 991.313 tys. zł i w stosunku
do kwoty przyj tej w ustawie były ni sze o 2,4%. W porównaniu do wykonania
1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze o 7,2%, a realnie o 19,3%.
Dotacje dla jednostek niepa stwowych na realizacj zada pa stwowych były
zaplanowane w wysoko ci 4.008 tys. zł, a nast pnie zostały zmniejszone do kwoty
3.807 tys. zł i zostały wykorzystane w 100% W toku kontroli ustalono, e na 12 umów
podpisanych przez Ministerstwo na realizacj tych zada , w 3 przypadkach realizacja
zada

pa stwowych odbiegała od

postanowie

podpisanych umów. Kwota

14,9 tys. zł, stanowi ca 0,4% ogólnej kwoty dotacji została wykorzystana przez trzy
jednostki niepa stwowe niezgodnie z postanowieniami podpisanych umów.
Najwy sza Izba Kontroli krytycznie ocenia przyj te zasady i sposób
dofinansowania

importu

zasobów

Rozporz dzenie Ministra RiG

genetycznych

w

produkcji

zwierz cej.

z 18 lipca 1997 r. w sprawie wysoko ci stawek

dotacji dla rolnictwa w 1997 r. nie okre lało przedmiotowych stawek. Dotacje na te
cel przyznawane były na podstawie notatek akceptowanych przez Ministra RiG .
Wprowadziło to dowolno
importu.

w ustalaniu procentowych stawek dotacji do kosztów tego
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Przeprowadzona kontrola wykazała, e nierzetelne było rozliczanie ze strony
Ministerstwa zada w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego, przekazanych
do wykonania podmiotom na podstawie umów. Analiza umów oraz rozlicze
i akceptacji przez Ministerstwo rachunków zbiorczych przekazanych przez Akademi
Rolniczo-Techniczn

w Olsztynie,

w Skierniewicach oraz Akademi

Instytut

Sadownictwa

i

Kwiaciarstwa

Rolnicz we Wrocławiu wykazała, e jednostki te

w sposób niezgodny z warunkami umów wydatkowały

rodki w ł cznej wysoko ci

53,5 tys. zł.
Kontrola wykazała tak e niezadowalaj cy nadzór ze strony Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej nad prawidłowo ci wykorzystania rodków
bud etowych z rezerw celowych przez rolnicze szkoły zawodowe. W wyniku tych
zaniedba szkoły rolnicze wydatkowały niezgodnie z przeznaczeniem 1.297,5 tys. zł,
tj. 42,1% kwoty otrzymanej z rezerw celowych. Ponadto z otrzymanej z rezerw
celowych kwoty 45.471 tys. zł na sfinansowanie podwy ek wynagrodze osobowych
od 1 kwietnia 1997

r. dla nauczycieli tych szkół rolniczych, niezgodnie

z przeznaczeniem wydatkowano 44,5 tys. zł.

rodki te zostały wykorzystane na

bie ce wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze nauczycieli.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. w cz ci 19 wyniosło 33.059 osób w tym
w dziale 91 - Administracja pa stwowa (centrala Ministerstwa) 670 osób.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 503
osoby, tj. o 1,5%, w tym w dziale

91 - o 273 osoby

z utworzeniem z dniem 1 stycznia 1997

(o 68,7%)

w zwi zku

r. zakładu bud etowego - Centralnego

Inspektoratu Standaryzacji. W zakładzie tym przeci tne zatrudnienie w 1997 r.
wynosiło 264 osoby. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeci tne zatrudnienie było ni sze w dziale administracja pa stwowa o 83 osoby.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto ogółem (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.036 zł, w tym w dziale administracja
pa stwowa

-

1.595 zł.

W porównaniu

do

1996

r.

przeci tne

miesi czne

wynagrodzenie brutto wzrosło w dziale administracja pa stwowa o 55 zł, tj. o 3,5%.
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Zobowi zania na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 3.749 tys. zł, w tym
wymagalne 76 tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. ogólna
kwota zobowi za zmniejszyła si o 506 tys. zł, tj. o 11,9%. Z tytułu nieterminowej
płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki w kwocie 50,4 tys. zł, które
wyst piły w dziale o wiata i wychowanie (szkoły rolnicze i internaty). W porównaniu
do

wykonania

1996r

r. zapłacone odsetki w tym dziale były wy sze o 6,4%

(o 3 tys. zł). Na koniec 1997 r. nieuregulowane składki na rzecz ZUS wyniosły
w szkołach rolniczych 38,2 tys. zł. Z tego tytułu oraz w wyniku naliczenia przez ZUS
dodatkowych karnych odsetek

szkoły te

zapłaciły odsetki na ł czn

kwot

36,6 tys. zł.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 395.586 tys. zł i były
wy sze o 6,3% od kwoty planowanej po zmianach. Dotacje bud etowe stanowiły
0,1% dochodów.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 385.091 tys. zł i były
wy sze o 4,0% od kwoty planowanej

po zmianach oraz o 27,8% wy sze ni

wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 829 tys. zł i były wy sze o 74,1%
od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Pozytywnie nale y oceni

celowe i zasadne wydatkowanie

rodków

bud etowych na finansowanie post pu biologicznego w produkcji rolniczej.
Ministerstwo zwi kszyło i poszerzyło w porównaniu do 1996 r. przedmiotowy
i ilo ciowy zakres zada

w hodowli ro lin i zwierz t, w tym powierzonych

dysponentom bud etu ni szego stopnia, a tak e zlecanych innym podmiotom
gospodarczym
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Zrealizowane w 1997 r. przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wyniosły 1.652.126 tys. zł, w tym przychody pochodz ce ze rodków
bud etowych stanowiły - 1.089.718 tys. zł, tj. 66,0%. Przychody w stosunku do planu
po zmianach wykonane zostały w 109,4%. W porównaniu do 1996 r. przychody
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ogółem były nominalnie wy sze o 207.518 tys. zł, tj. o 14,4%, a realnie - ni sze
o 7.729 tys. zł (o 0,5%). Przychody ze rodków bud etowych nominalnie były ni sze
o 11.702 tys. zł (o 1,0%).
W zmienionym planie finansowym na 1997 r. Agencja ustaliła rozchody
ogółem na kwot

2.365.591 tys. zł. Zrealizowane rozchody ogółem wyniosły

1.963.688 tys. zł, tj. 83,0%. W ramach tych rozchodów, na dopłaty do oprocentowania
kredytów obrotowych i skupowych wydatkowano 638.834 tys. zł, tj. 96,0%
planowanych na ten cel rodków. Na dopłaty do kredytów inwestycyjnych wydano
673.864 tys. zł, tj. 78,4% przewidzianych w planie. Rozchody na dofinansowanie
inwestycji zwi zanych z infrastruktur techniczn i mał przedsi biorczo ci na wsi
wyniosły 345.808 tys. zł, tj. 82,6%.
NIK ocenia krytycznie niewykorzystanie w 1997 r. rodków pieni nych na
pomoc w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych na wsi w kwocie 52.535 tys. zł
(13,5%), z tego 11.011 tys. zł dotacji z po yczki ASAL - 300 oraz 41.524 tys. zł
dotacji bud etowej.
W wyniku wy szych rozchodów od przychodów w 1997 r. stan rodków
pieni nych na koniec roku zmniejszył si w Agencji o 311.561 tys. zł. Stan ten
wyniósł 577.810 tys. zł, z czego 486.081 tys. zł ulokowano w bonach skarbowych i na
lokatach terminowych. rodki te - jak ustalono - stanowiły zabezpieczenie finansowe
w 1998 r. zobowi za z tytułu podpisanych umów kredytowych.
Pozytywnie nale y oceni

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

zako czenie w 1997 r. inwentaryzacji spraw dotycz cych wierzytelno ci b. Funduszu
Restrukturyzacji

i

Oddłu enia

Rolnictwa,

jak

równie

tzw.

„umów

przedfunduszowych”.
Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego
Przychody

ogółem

Agencji

Rynku

Rolnego

wyniosły

w

1997

r.

1.153.858 tys. zł, (w tym przychody z dotacji bud etowej - 329.812 tys. zł) i były
wy sze od okre lonych w planie finansowym o 227.384 tys. zł, tj. o 24,5%. Plan na
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1997 r. nie uwzgl dniał sfinansowania zakupu 300,5 tys. ton zbó o ł cznej warto ci
154.145 tys. zł.
W 1997 r. dotacja bud etowa na wydatki bie ce została przekazana
w planowanej wysoko ci 329.812 tys. zł, w tym na gospodark
rezerwami ywno ci w kwocie 244.212 tys. zł oraz

pa stwowymi

na prowadzenie działalno ci

interwencyjnej na rynku produktów rolnych i artykułów ywno ciowych w kwocie
85.600 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. dotacja bud etowa była nominalnie wy sza
o 14,5%, a realnie o 0,3%, w tym na działalno

interwencyjn wi ksza odpowiednio

o 5,7% i o 8,6%, a na utrzymanie rezerw pa stwowych wy sza o 3,5%, a realnie
mniejsza o 2,7%.
Na działalno

interwencyjn

wydano 728.947 tys. zł (44,4%), a na

gromadzenie i gospodarowanie pa stwowymi rezerwami ARR -

912.540 tys. zł

(55,6%).
W 1997 r. w ARR powstał ujemny wynik finansowy w kwocie 65.105 tys. zł,
zamiast planowanego zysku w wysoko ci 124.695 tys. zł. Bez uwzgl dnienia
otrzymanej dotacji bud etowej Agencja poniosła w roku 1997 strat w wysoko ci
394.917 tys. zł. Spowodowane to było głównie poniesieniem przez ARR
nieplanowanych kosztów zwi zanych z likwidacj skutków powodzi, która miała
miejsce w lipcu 1997 r. i innymi decyzjami rz dowymi w zakresie pomocy
powodzianom w ł cznej kwocie 175.668 tys. zł. Pomoc ta dotyczyła nieodpłatnego
wydania powodzianom towarów o warto ci 51.334 tys. zł i wypłacenia ekwiwalentu
pieni nego w wysoko ci 124.334 tys. zł.
Zobowi zania ARR ogółem na koniec grudnia 1997

r., w tym

długoterminowe, wyniosły 147.775 tys. zł, co oznacza wzrost o 116,2% w porównaniu
do stanu na koniec grudnia 1996 r. Główn

pozycj

zobowi za

stanowiły

zobowi zania powstałe z tytułu zaci gni tych kredytów bankowych (121.045 tys. zł.)
oraz z tytułu dostaw robót i usług (11.513 tys. zł).
W planie finansowym ARR wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane
w wysoko ci 9.121 tys. zł, tj. o 3.367 tys. zł (58,5%) wi cej ni w 1996 r. rednie
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wynagrodzenie miesi czne brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród)
w 1997

r. wyniosło 2.235,5 zł. W porównaniu do 1996 r. rednie miesi czne

wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 461,0 zł, tj. o 38,7%.
Stwierdzone nieprawidłowo ci i uchybienia w toku kontroli bud etowej cz ci
19 i wykonania planów finansowych ARiMR i ARR dotyczyły głównie:
- w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej: zmiany przeznaczenia

i niezgodnego z celem wykorzystania rodków bud etowych w kwocie 901,5 tys. zł
otrzymanej z rezerwy celowej, niecelowego zadysponowania, w dniu 30 grudnia
1997 r., kwoty 2.699 tys. zł na dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, nierzetelnego rozliczenia zada z zakresu upowszechnienia doradztwa
rolniczego, w wyniku czego niezgodnie z warunkami podpisanych umów
wydatkowano

rodki

bud etowe

w

kwocie

53,5

z przeznaczeniem wydatkowania przez szkoły rolnicze

tys.

zł,

niezgodnego

rodków bud etowych

z rezerw celowych w kwocie 1.342 tys. zł, niewykorzystania z rezerw celowych
rodków w kwocie 196 tys. zł na inwestycje zwi zane z zagospodarowaniem
mienia i rekultywacji terenów po wojskach b. ZSRR oraz

nieprzestrzegania

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji rozbudowy sieci
komputerowej w budynku Ministerstwa,
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: utrzymywania w Banku
l skim S.A. i BG

O/W w Łom y

nieoprocentowanych

lub nisko

oprocentowanych lokat depozytowych w ł cznej kwocie 1.084,4 tys. zł,
niewygzekwowania od Banku l skiego wierzytelno ci z tytułu odsetek od cz ci
lokaty depozytowej i zwrotu cz ci lokaty w kwocie 673,6 tys. zł, która była
wy sza od wymaganego w umowie zabezpieczenia kredytów przez Agencj oraz
niewykorzystania

w

1997

r.

rodków

na

dofinansowanie

inwestycji

infrastrukturalnych wsi w wysoko ci 52.535 tys. zł, w tym pochodz cych ze
rodków ASAL - 300 w kwocie 11.011 tys. zł i z dotacji bud etowej w wysoko ci
41.524 tys. zł,
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- w Agencji Rynku Rolnego: nie dokonania korekt planu finansowego ARR
w 1997 r. w zwi zku z nowymi zadaniami, które weszły w ycie w trakcie roku
bud etowego,

nie

przeprowadzania

okresowych

analiz

kształtowania

si

uzyskiwanych przychodów i zlecania obcym podmiotom gospodarczym zbywanie
rodków trwałych, co podra ało koszty post powania przetargowego.
Kwota wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem wynosiła 1.342 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu Pa stwa
za 1997 r. w cz ci 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
mimo

stwierdzonych

istotnych

nieprawidłowo ci,

nie

ywno ciowej,

maj cych

jednak

wykonanie

planu

zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza

Izba

Kontroli

pozytywnie

ocenia

finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji
Rynku Rolnego w 1997 r. Stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu
na realizacj planów finansowych tych Agencji.
Wynikaj ce z ustale

kontroli wnioski wskazuj na konieczno

podj cia

działa przez:
- Ministra Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej zmierzaj cych w szczególno ci

do:
1. Podj cia radykalnych działa
dochodów

bud etowych,

w kierunku poprawy realno ci planowania
z uwzgl dnieniem

zwłaszcza

dochodów

uzyskiwanych z tytułu sprzeda y składników maj tkowych oraz poprawy
skuteczno ci egzekwowania przez podległe jednostki nale nych dochodów
bud etowych.
2. Usprawnienia planowania zada i wydatków bud etowych w dziale rolnictwo
ze szczególnym uwzgl dnieniem zada
w produkcji rolniczej.

w zakresie post pu biologicznego
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3. Przestrzegania

zgodno ci

z

przeznaczeniem

wykorzystania

rodków

bud etowych pochodz cych z rezerw celowych
4. Precyzyjnego okre lenia rodzaju kosztów i stawek w przepisach rozporz dzenia
Ministra RiG

w sprawie wysoko ci stawek dotacji dla rolnictwa w cz ci

dotyczacej dofinansowania

importu zasobów genetycznych w produkcji

zwierz cej.
5. Poprawienia nadzoru nad prawidłowo ci wykorzystania dotacji dotycz cych
post pu biologicznego w produkcji rolniczej oraz nad realizacj i rozliczaniem
zada z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego zgodnie z warunkami
podpisanych umów przez Ministerstwo.
6. Przestrzegania trybów wynikaj cych z ustawy o zamówieniach publicznych ze
szczególnym uwzgl dnieniem prawidłowo ci prowadzenia dokumentacji i jej
ewidencji w zakresie otrzymywanych ofert.
7. Przestrzegania rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie zlecania zada

pa stwowych jednostkom niepa stwowym oraz

wykazu tych zada ze szczególnym uwzgl dnieniem egzekwowania od tych
jednostek kompletno ci wniosków i informacji o zamiarze zawarcia innych
umów lub o innych umowach zawartych w trybie przedmiotowego
rozporz dzenia.
8. Terminowego

regulowania

zobowi za

wymagalnych

w

podległych

jednostkach w celu niedopuszczenia do wyst powania wydatków z tytułu
odsetek.
9. Rozpatrzenia przez Resortow Komisj Orzekaj c spraw naruszenia w 1997 r.
dyscypliny bud etowej

przez dysponentów II i III stopnia w szkołach

rolniczych i internatach szkół rolniczych.
- Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmierzaj cych
w szczególno ci do:
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1. Wycofania nieoprocentowanych lub nisko oprocentowanych lokat depozytowych
z 2 banków, tj. z Banku l skiego S.A., oraz z BG O/W w Łom y, w ł cznej
kwocie 1.084,4 tys. zł.
2. Wyegzekwowania od Banku

l skiego S.A. wierzytelno ci z tytułu odsetek

w wysoko ci 125,9 tys. zł od cz ci lokaty depozytowej zwróconej w dniu
22.08.1996 r Agencji w kwocie 7.500 tys. zł, jak równie odsetek od dalszych
kwot zwróconych Agencji z tego tytułu oraz wyegzekwowanie zwrotu nadwy ki
tej lokaty w stosunku do umowy w kwocie 547,7 tys. zł.
3. Wyodr bnienia w planie finansowym Agencji na 1998 r. rodków pieni nych
w postaci lokat depozytowych oraz lokaty 5-letniej w Banku Zachodnim S.A.
w ł cznej kwocie 35.300 tys. zł i wykazanie jej w oddzielnej pozycji.
4. Zagospodarowania zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w Agencji pozostałych
na koniec 1997 r. rodków na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych wsi
w kwocie ok. 52.535 tys. zł, w tym w szczególno ci

rodków ASAL w

wysoko ci ok. 11.011 tys. zł.
5. Dokonania analizy stanu zatrudnienia przy uwzgl dnieniu zmniejszonego
zakresu zada Agencji od 1 stycznia 1998 r.
- Prezesa Agencji Rynku Rolnego zmierzaj cych w szczególno ci do:
1. Dokonywania korekt planu finansowego ARR m.in poprzez uwzgl dnienie
nowych zada , które weszły w ycie w trakcie roku obrachunkowego, w celu
zachowania zgodno ci planu finansowego z działalno ci Agencji.
2. Dokonywania okresowych analiz kształtowania si
przychodów w toku
podejmowania

kosztów uzyskania

roku bud etowego, stanowi cych podstaw

niezb dnych

czynno ci

zapewniaj cych

do

osi gni cie

planowanego wyniku finansowego AR R.
3. Ograniczenia do minimum zlecania przez Agencj

obcym podmiotom

gospodarczym zbywania rodków trwałych ARR w celu obni enia kosztów
post powania przetargowego.
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Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowo ci dotycz kwoty 4.640,6 tys. zł,
tj. 0,2% ogólnych wydatków Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej

w 1997 r.
CZ

20 - PA STWOWY URZ D NADZORU UBEZPIECZE

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody w cz ci 20 wyniosły 19.403,7 tys. zł
i w stosunku do ustawy bud etowej na 1997

r. (14.376 tys. zł) były wy sze

o 5.027,7 tys. zł, tj. o 35,0%. W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu
nominalnym wy sze o 3.820,7 tys. zł tj. o 24,5%, a realnie były wy sze o 8,4%.
Głównymi

ródłami dochodów w 1997

r. były wpłaty zaliczek przez

towarzystwa ubezpieczeniowe na pokrycie kosztów nadzoru dotycz ce 1997 r. 19.352,7 tys. zł, wpłaty zaliczek na koszty nadzoru dotycz ce 1996 r., a dokonane
w 1997 r. - 134,8 tys. zł, kary nało one decyzjami Prezesa PUNU na członków
zarz dów towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystwo ubezpieczeniowe 53,4 tys. zł, nadwy ki rodka specjalnego - 35,2 tys. zł oraz odsetki za nieterminowe
wpłaty zaliczek - 15,5 tys. zł.
Zwraca uwag fakt, e wysoko

wpłat z tytułu zaliczek na koszty nadzoru

w 1997 r. była o 56,79% wy sza od wielko ci zaplanowanej w ustawie bud etowej.
Oznacza to konieczno

zwrotu, b d zaliczenia nadpłat na koszty nadzoru w 1998 r.

w ogólnej kwocie ponad 8.000 tys. zł.
W tej sytuacji, zdaniem NIK, celowe jest rozwa enie dokonania zmian
w Zarz dzeniu z 21 marca 1996 r. polegaj cych na obni eniu okre lonej w § 6 ust. 1
pkt 1 wysoko ci zaliczek na koszty nadzoru albo na umo liwieniu Prezesowi PUNU
wydawanie decyzji o zaprzestaniu poboru wspomnianych zaliczek w chwili
osi gni cia wpływów z tego tytułu równych przewidzianym w danym roku
wydatkom.
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Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły wystawiania not odsetkowych z tytułu zaległych wpłat zaliczek
z kilkumiesi cznym opó nieniem oraz niedotrzymania przez zakłady ubezpieczeniowe
30 dniowego terminu (od daty ogłoszenia Obwieszczenia Ministra Finansów
o wysoko ci składki przypisanej brutto za 1996

r.) wyznaczonego na uiszczenie

niedopłaty w stosunku do ostatecznie ustalonych kosztów nadzoru w 1996 r.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 20 - Pa stwowy
Urz d Nadzoru Ubezpiecze

w wysoko ci 14.376 tys. zł. Zrealizowane wydatki

wyniosły 14.373,4 tys. zł, tj. 99,98% bud etu po zmianach.
Dominuj c pozycj wydatków 1997 r. stanowiły:
- inwestycje (§ 72) - 5.641,3 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 11, 16 - 17) 2.955,3 tys. zł,
- usługi niematerialne (§ 37) - 2.920,9 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§ 41 i § 42) - 1.409,2 tys. zł.
Faktyczne wydatki inwestycyjne w 1997 r. wyniosły 612,3 tys. zł i stanowiły
87,4% wydatków planowanych na ten rok. Zakupy inwestycyjne dotyczyły sprz tu
komputerowego, telefaxów, kopiarki cyfrowej, programów komputerowych oraz
projektora cyfrowego.
Powy sze zakupy zwi zane były głównie z zakładanym w ustawie bud etowej
zwi kszeniem zatrudnienia i zwi zan

z tym potrzeb

zapewnienia nowym

pracownikom niezb dnego wyposa enia stanowisk pracy.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 72 osoby, wszystkie w dziale 91.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 30 osób,
tj. o 71,4%.

W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne

zatrudnienie było ni sze o 6 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (bez
wypłat z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 3.422, zł. W porównaniu
do 1996 r. wynagrodzenie to wzrosło o 46 zł, tj. o 1,36%.
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Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997

r. wyniosły 1,7 tys. zł,

dotyczyły w 100% zobowi za z tytułu dostaw towarów i usług i zostały terminowo
zapłacone w styczniu 1998 r.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 381,4 tys. zł i były
ni sze o 4,7% od kwoty planowanej.
Wydatki gospodarki pozabud etowej wyniosły 54,2 tys. zł i były ni sze o 4,6%
od kwoty planowanej. Wpłaty do bud etu wyniosły 115,3 tys. zł i były wy sze od
zrealizowanych z tytułu rozliczenia 1996 r. o 227,6%.
Uchybienia w zakresie wydatków dotyczyły przekroczenia o kwot 138,2 zł
obowi zuj cego wtedy limitu wynikaj cego z art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy
o zamówieniach publicznych pozwalaj cego na dokonanie dodatkowego zakupu
wysoko ci do 15% zamówienia pierwotnego oraz nieprzestrzegania postanowie
umowy z KPMG Polska w zakresie ustalania wynagrodzenia za realizacj
poszczególnych zlece na wykonanie opinii.
Odst pstwo od przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stwierdzone
w jednym przypadku, w którym dokonuj c zamówienia z wolnej r ki na podstawie
art. 71 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych - przekroczono, okre lon
ww. przepisem, warto

dodatkowych zamówie , uzasadniaj c to konieczno ci

zachowania tych samych norm, parametrów i standardów. Dotyczyło to zakupu
sejfów, gdzie dodatkowe zamówienie, o warto ci netto 3.560 zł, stanowiło 15,61%
warto ci zamówienia pierwotnego (22.812 zł), a wi c tylko nieznacznie przekroczyło
(o 138,20 zł), obowi zuj c wtedy na podstawie powołanego przepisu, graniczn
warto

uprzednich zamówie (15%).

Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu w cz ci 20
-

Pa stwowy Urz d Nadzoru Ubezpiecze

stwierdzaj c, jedynie nieznacznie

uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku kontroli Najwy sza Izba Kontroli wniosła o:
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1. Rozwa enie wyst pienia przez Prezesa PUNU do Ministra Finansów o dokonanie
zmian w Zarz dzeniu z 21 marca 1996 r.:
- pozwalaj cych na obni enie w § 6 ust. 1 pkt. 1 wysoko ci zaliczek na koszty
nadzoru

albo

na

umo liwienie

Prezesowi

PUNU

wydawania

decyzji

o zaprzestaniu poboru wspomnianych zaliczek w momencie osi gni cia wpływów
z tego tytułu równych przewidzianym w danym roku wydatkom Urz du;
- ustalaj cych dla PUNU 14 dniowy termin na przesłanie zakładom ubezpiecze
indywidualnego rozliczenia kosztów nadzoru za rok poprzedni (liczony od daty
ukazania si Obwieszczenia Ministra Finansów o wysoko ci składki przypisanej
brutto), a tak e 14 dniowy termin dla zakładów ubezpieczeniowych na uiszczenie
niedopłaty (liczony od daty otrzymania z PUNU powy szego rozliczenia).
2. Systematyczne (na koniec ka dego miesi ca) wystawianie not odsetkowych z tytułu
opó nionych wpłat zaliczek na koszty nadzoru.
3. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, szczególnie przy dokonywaniu
zakupów w trybie z wolnej r ki na podstawie przepisów art. 71 ust. 1 pkt 1
powy szej ustawy.
4. Podj cie działa maj cych na celu:
- sprecyzowanie postanowie

umowy z KPMG Polska okre laj cych zasady

ustalania ilo ci godzin niezb dnych dla wykonania zlecenia;
- dokonanie we wspomnianej umowie zmian eliminuj cych postanowienia budz ce
w tpliwo ci co do ich zgodno ci z przepisem art. 358 k.c.

CZ

21 - MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 18.608,3 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej były wy sze o 6.749,3 tys. zł, tj. o 56,9%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 5.659,1 tys. zł, tj. o 23,3%,
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a realnie ni sze o 33,3%. Ni sze ni w 1996 r. dochody wynikały z przekazania
dochodów działu 90 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych (dywidendy)
i działu 97 Ró ne rozliczenia (prywatyzacja) do Ministerstwa Skarbu Pa stwa.
Decyduj cy udział w wypracowaniu dochodów - podobnie jak w 1996 r. - miały
jednostki dróg publicznych krajowych (rozdz. 5611), urz dy morskie (rozdz. 5231)
i gospodarstwa pomocnicze (rozdz. 5897). I tak:
- jednostki dróg publicznych krajowych zrealizowały dochody w kwocie
8.163,4 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. dochody te były nominalnie wy sze
o 4,6%, natomiast realnie ni sze o 9%;
- urz dy morskie zrealizowały dochody w kwocie 7.028,0 tys. zł, tj. w 127,2%.
W porównaniu do 1996

r. dochody te były nominalnie i realnie wy sze,

odpowiednio o 47,2% i 28,1%;
- gospodarstwa pomocnicze zrealizowały dochody w kwocie 2.036,0 tys. zł,
tj. w 220,1% w stosunku do planu. W porównaniu do 1996 r. dochody te były
nominalnie i realnie wy sze, odpowiednio o 46,1% i 27,2%.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów

dotyczyły

niedostatecznej,

pomimo

odnotowanej

poprawy,

ich

ci galno ci. Zaległo ci z tego tytułu wyniosły 1.846,3 tys. zł, tj. były o 56,1% ni sze
w stosunku do stanu na koniec 1996 r. Wyst piły one głównie w urz dach morskich
(1.312,2 tys. zł), gdzie zmniejszyły si o 56,7% w porównaniu do 1996 r.
Wyniki kontroli przeprowadzonej w 1997 r. w urz dach morskich wykazały
niedostateczne działania egzekwuj ce dochody, jednak zaniedbania w tym zakresie nie
stanowiły narusze dyscypliny bud etowej.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997

r. ustalono wydatki

w wysoko ci

3.315.863 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 45.944,7 tys. zł, tj. do
wysoko ci 3.361.807,7 tys. zł. Zwi kszenia wydatków w około 85% dotyczyły
§§ 11 - 15,17 (wynagrodzenia). Zrealizowane wydatki wyniosły 3.358.280,6 tys. zł,
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tj. 99,9% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu
nominalnym wy sze o 447.771,2 tys. zł, tj. o 15,4%, a realnie o 0,4%.
Najwi ksz

grup

wydatków stanowiły dotacje i subwencje, a ich udział

w wydatkach zwi kszył si w 1997 r. w porównaniu do 1996 r. o 2,4%. W tym
samym okresie zwi kszył si równie udział wydatków bie cych o 1,3% zmalał
natomiast wydatków maj tkowych o 3,7 punkta.
Z dotacji, podobnie jak w 1996 r., korzystały głównie przedsi biorstwa
pa stwowe.
Otrzymały one 1.811.915,3 tys. zł. Najwi kszy w nich udział miały dotacje
przedmiotowe (do przewozów pasa erskich) dla PKP - 710.000 tys. zł i przewo ników
autobusowych - 176.014,8 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. dotacje te relatywnie
wzrosły odpowiednio o 8,1% i 2,1%.
Przedsi biorstwo PKP wykonało zakres rzeczowy b d cy przedmiotem
dotowania w 100% (poci gokilometry), natomiast przewo nicy autobusowi,
w zwi zku z niezrealizowaniem planu przebiegu dotowanego (autobusokilometry)
zwrócili do bud etu niewykorzystan dotacj w kwocie 3.103 tys. zł (1,7% kwoty
przekazanej).
Przedsi biorstwo PKP otrzymało równie dotacj na funkcjonowanie kolejowej
słu by zdrowia (470.279,0 tys. zł) oraz na inwestycje - 353,293 tys. zł. W stosunku do
1996 r. były to kwoty w stosunku realnym odpowiednio wy sze o 2,3% i ni sze
o 20,2%. Kolejowa słu ba zdrowia zorganizowana w 37 obwodach lecznictwa
(odpowiednik ZOZ w powszechnej słu bie zdrowia), 21 szpitalach, 13 sanatoriach,
28 stacjach pogotowia ratunkowego i 147 aptekach, zatrudniała ł cznie 20.579 osób
i w 1997 r. obj ła opiek medyczn 1.574.477 osób.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. (uwzgl dniaj c administracj

dróg

publicznych krajowych), wyniosło 17.798 osób, w tym w dziale 91 (Administracja
pa stwowa) - 330. W sektorze gospodarki pozabud etowej przeci tne zatrudnienie
wyniosło 364 osoby, w tym 97 osób w 2 muzeach (kolejnictwa i lotnictwa).
W porównaniu do 1996

r. przeci tne zatrudnienie było wy sze o 216 osób,
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tj. o 1,25%, a w dziale 91 ni sze o 18 osób, tj. 5,2%. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 2.693, tj. o 13,1%,
a w dziale 91 o 1 osob .
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997

r. wynosiło 1.045 zł, w tym w dziale 91- 1.874 zł.

W porównaniu do 1996 r. wzrosło o 21,2% , w tym w dziale 91 o 25,2%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 6.364 tys. zł. Kwota
zobowi za była o 66,7% wy sza w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r.
Najwi ksze zobowi zania wyst piły w jednostkach drogownictwa (4.437 tys. zł)
i dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg w ostatniej dekadzie grudnia. Nie
wyst piły zobowi zania wymagalne.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 311.537,3 tys. zł
i były wy sze o 22% od kwoty planowanej (po zmianach). Gospodarka ta nie była
dotowana z bud etu, z wyj tkiem wydatków na wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w dwóch muzeach (dział 83).
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997

r., uwzgl dniaj c kwoty

pozostałe z roku 1996, wyniosły 354.756,5 tys. zł i były o 18% wy sze od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 36% wy sze ni wykonane w 1996 r. Wpłaty do
bud etu wyniosły 2.036,1 tys. zł, tj. były o 44% wy sze od odprowadzonych w 1996
r.
Do nieprawidłowo ci w realizacji planu po stronie wydatków nale ało głównie:
- niewykonanie postanowie

ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsi biorstwie

pa stwowym „Polskie Koleje Pa stwowe„146 w cz ci dotycz cej finansowania tego
przedsi biorstwa z bud etu pa stwa. Uregulowanie tego zagadnienia ma szczególne
znaczenie wobec faktu, e rodki bud etowe przeznaczone dla przedsi biorstwa
PKP stanowi około 50% ogólnych wydatków bud etowych cz ci 21. W ocenie
NIK braki wykonania powołanych postanowie
rozlicze
146

pomi dzy

Dz.U. Nr 95, poz. 474 ze zm.

bud etem

pa stwa,

sprawiaj ,

e nadal system

a przedsi biorstwem

PKP

jest
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nieprecyzyjny, co nie pozwala na wła ciwe egzekwowanie przyj tych przez strony
zobowi za . Na piln potrzeb rozwi zania tego problemu zwracali ju uwag
posłowie Sejmu RP w interpelacji skierowanej do Prezesa RM w dniu
20.11.1996 r.;
- nieprzestrzeganie

obowi zku

sporz dzania

dokumentacji

inwestycyjnej

(zwłaszcza inwestycji centralnych);
- przekazywanie

rodków bud etowych na inwestycje, na rachunki jednostek

nadrz dnych, które nie były inwestorami zada

wyszczególnionych w ustawie

bud etowej (np. nie przekazano dotacji okr gom kolei pa stwowych posiadaj cym
wyodr bnione rachunki finansowania inwestycji centralnych - wymienionych
imiennie w ustawie bud etowej - ale kierowano je do Dyrekcji Generalnej
przedsi biorstwa PKP).
Do nieprawidłowo ci, w ocenie NIK, nale y zaliczy

równie

fakt

niewystarczaj cego obejmowania kontrol jednostek b d cych dysponentami bud etu
III stopnia. wiadcz o tym ujawnione w tych jednostkach nieprawidłowo ci przez
organa kontroli zewn trznej (NIK, ZUS i Urz dy Skarbowe) oraz fakt, e wszystkie
przypadki naruszenia dyscypliny bud etowej zostały wykazane dopiero we wnioskach
organów kontroli zewn trznej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu pa stwa
w cz ci 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego
wpływu na wykonanie bud etu.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowo ci i zapobie enia ich
wyst powaniu w przyszło ci NIK wnioskuje w szczególno ci o:
1. Doprowadzenie do wykonania postanowie ustawy o PKP w cz ci dotycz cej
finansowania tego przedsi biorstwa przez bud et pa stwa.

91

2. Egzekwowanie od inwestorów realizuj cych zadania z udziałem
bud etowych

sporz dzenia

dokumentacji inwestycyjnej według

rodków
wymogów

okre lonych w § 4 ust.2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrze nia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych
z bud etu pa stwa147.
3. Doprowadzenie systemu przekazywania rodków na inwestycje do zgodno ci z §7
ust. 3 rozporz dzenia powołanego we wniosku nr 2.
4. Wypracowanie bardziej skutecznego systemu nadzoru i kontroli wykonania bud etu
przez dysponentów ni szego szczebla.

CZ

22 - MINISTERSTWO Ł CZNO CI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 320.418 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 189.492 tys. zł, tj. o 144,7%.
W porównaniu

do

1996

r.

dochody

były

w

uj ciu

nominalnym

ni sze

o 367.591 tys. zł, tj. o 53,4%, a realnie były ni sze o 59,5%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r., podobnie jak w ubiegłych latach,
były dochody działu 91 Administracja pa stwowa w kwocie 289.734 tys. zł, które
stanowiły 90,4% dochodów ogółem cz ci 22 i dochody w dziale 59 Ł czno
w kwocie 30.637 tys. zł, stanowi ce 9,5% dochodów ogółem.
Dochody w dziale 91 zostały wykonane w 267,6% kwoty planowanej
i pochodziły one prawie w cało ci (289.679 tys. zł) z jednorazowych opłat za koncesje
i zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie usług telekomunikacyjnych
i pocztowych. W 1997

r. za koncesj

na usługi w telefonii komórkowej DCS

wniesiono opłat w kwocie 254.715 tys. zł ( w 1996 r. za dwie koncesje na telefoni
komórkow GSM wpłacono 654.286 tys. zł).

147

Dz. U. Nr 109, poz. 702
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Dochody w dziale 59 zostały wykonane

w 135,7% kwoty planowanej

i pochodziły one głównie, ze znacznie wi kszych od planowanych (o 48%), wpłat do
bud etu nadwy ki rodków obrotowych, dokonywanych przez Pa stwow Agencj
Radiokomunikacyjn .
Uchybieniem stwierdzonym w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
było niedopłacenie do bud etu, za I kw. 1997 r. kwoty 2.433 tys. zł przez Pa stwow
Agencj Radiokomunikacyjn , z tytułu nadwy ki rodków obrotowych, co stanowiło
naruszenie dyscypliny bud etowej - art. 57 ust.1 pkt 7 ustawy - Prawo bud etowe
(pomimo dokonania, w skali roku, wpłat w pełnej planowanej wysoko ci).
NIK krytycznie oceniła niedoszacowanie dochodów bud etowych, które
w 1997 r. wykonano w 244,7% kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej oraz
ograniczenie nadzoru Ministra Ł czno ci, nad prawidłowo ci

wpłat do bud etu

nadwy ek rodków obrotowych przez Agencj Radiokomunikacyjn .
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 22 - Ministerstwo
Ł czno ci w wysoko ci 125.410 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone
o 11.140,2 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 136.550,2 tys. zł.
Zwi kszenia dotyczyły:
-

wydatków w dziale 59 Ł czno , w rozdziale 5995 Pozostała działalno

- § 74

dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych - o kwot
10.000 tys. zł z Rezerwy ogólnej Rady Ministrów. Przesuni cia tej kwoty do
cz ci 22

dokonano na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 82 z dnia

7 pa dziernika 1997 r. i decyzji Ministra Finansów z dnia 24.10.1997 r,
z przeznaczeniem na sfinansowanie cz ci wydatków zwi zanych z budow
Radiowego Centrum Nadawczego Polskiego Radia S.A. koło Solca Kujawskiego,
-

wydatków

w

dziale

59,

w

rozdziale

5922

Pa stwowa

Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa i w dziale 91 Administracja pa stwowa
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w rozdziale 9111, na ł czn kwot 1.140,2 tys. zł na podwy ki wynagrodze
z pochodnymi - § 11-17 i § 41-42.
Zrealizowane wydatki wyniosły 136.325,1 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 19.270 tys. zł, tj. o 16,2% a realnie wzrosły o 1,1%.
Realizacja wydatków odbywała si , w okresie od kwietnia do pa dziernika
1997

r.

w

niekorzystnych

warunkach

zwi zanych

z

nierównomiernym

przekazywaniem przez Ministerstwo Finansów rodków na realizacj wydatków. W II
kw. 1997 r. MŁ planowało wykona 31,7% ogólnej kwoty wydatków rocznych,
a otrzymało 12,3%, a w IV kw. planowało 17,4% wydatków, a otrzymało 59,1%.
Fakt, e nie wyst piły negatywne skutki takiego przekazywania rodków do
MŁ spowodowany był tym, e ppup Poczta Polska, której wydatki inwestycyjne z
bud etu stanowiły 60% wydatków ogółem cz ci 22, regulowała płatno ci rodkami
własnymi, b d negocjowała terminy płatno ci.
W 1997 r. uzyskano planowane efekty rzeczowe z poniesionych wydatków
inwestycyjnych w kwocie 117.900 tys. zł, które stanowiły 86% ogółu wydatków
cz ci 22 bud etu.
Najwi ksze wydatki inwestycyjne w kwocie 82.089 tys. zł poniesiono na
zadania Poczty Polskiej, która w wyniku powodzi ograniczyła wydatki bud etowe na
inwestycje planowane o 3% (2.650 tys. zł), przeznaczaj c je na usuwanie skutków
powodzi na terenie działania dyrekcji okr gowych we Wrocławiu i Katowicach.
Zadania planowe, poza budow UPP i UP w Jeleniej Górze, generalnie zrealizowano
w zakładanych terminach i zakresach rzeczowych.
Pozostałe wydatki inwestycyjne, tj. na inwestycje Pa stwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej, Pa stwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej, na
inwestycje postulowane przez Biuro Bezpiecze stwa Narodowego i Sztab Generalny
WP, na telefonizacj wsi, na budow Radiowego Centrum Nadawczego koło Solca
Kujawskiego i zakupy w

centrali Ministerstwa, zrealizowano w planowanych

kwotach (po zmianach) i uzyskano zakładane efekty rzeczowe.
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Zadanie inwestycyjne dotycz ce budowy Radiowego Centrum Nadawczego,
wprowadzono do cz ci 22 bud etu dopiero w ko cu pa dziernika 1997 r.
Spowodowało to, e Minister Ł czno ci akceptował plan wydatków tej inwestycji,
w sytuacji, gdy zadania praktycznie były ju zrealizowane, przy czym Polskie Radio
S.A. dokonało zmian w zakresie rzeczowym i finansowym dwóch zada

bez zgody

dysponenta rodków bud etowych, tj. Ministra Ł czno ci.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 899 osób, w tym w dziale 91 - 193
osoby. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 20
osób, tj. o 2,3%, w tym w dziale 91 ni sze o 16 osób, tj. o 7,7%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 135 osób,
tj. o 13%, a w dziale 91 o 9 osób, tj. o 4,5%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.376 zł, w tym w dziale 91 - 1.922 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 14,6%, w tym w dziale 91 o 20,6%, a wynikało ono m.in. ze zmian na
stanowiskach grupy „R” i wypłatami odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane
urlopy.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wyniosły 101,9 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec 1996 r. o 4,6%. Obejmowały one cz
podatku od wynagrodze za miesi c grudzie oraz drobne kwoty z rachunków, które
wpłyn ły w styczniu 1998 r., przy czym nie wyst piły zobowi zania wymagalne.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 77.015,9 tys. zł i były
o 13,7% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji bud etowej
w dochodach uległ zwi kszeniu z 0,7% w 1996 r. do 0,8% w 1997 r., przeznaczonej
na wynagrodzenia pracowników Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
(dział 83).
Wydatki gospodarki pozabud etowej (bez wpłat do bud etu) w 1997 r.
wyniosły 37.005,9 tys. zł i były o 9,9% wy sze od kwoty planowanej po zmianach

95

oraz o 17,9% wy sze ni

wykonanie w 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły

24.194 tys. zł i były wy sze o 9,2% od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Krytyczne oceny NIK, odno nie wydatków, dotyczyły nadal nie zako czonej
telefonizacji miejscowo ci nie posiadaj cych

adnego telefonu, gdy

na 1998 r.

przesuni to zako czenie 6 zada jeszcze z 1996 r. na kwot dotacji 748,8 tys. zł oraz
przekazywania rodków na telefonizacj , bezpo rednio urz dom gminnym zamiast
poprzez bud ety wojewodów.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 22 - Ministerstwo Ł czno ci, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wyniki kontroli wykazały potrzeb podj cia przez Ministra Ł czno ci działa
maj cych na celu:
1. Zaostrzenie nadzoru nad PAR, w szczególno ci w zakresie prawidłowo ci
konstruowania planu finansowego, naliczania i przekazywania do bud etu
nadwy ki rodków obrotowych.
2. Urealnienie planowania dochodów bud etowych w celu wyeliminowania
nadmiernych ró nic pomi dzy zało eniami a wykonaniem planu dochodów
bud etowych.
3. Rozliczenie
posiadaj cych

dotacji

bud etowej

adnego

na

telefonu

stelefonizowanie
oraz

wyegzekwowanie

niewykorzystanych dotacji.

CZ
Dochody

miejscowo ci

23 - URZ D ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

nie

zwrotu
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Ustawa bud etowej na 1997 r. nie przewidywała uzyskania dochodów przez
Urz d Zamówie Publicznych. Zrealizowane w 1997 r. dochody wynosiły 25,4 tys.
zł.
Głównym

ródłem dochodów w 1997 r. były refundacje wydatków

poniesionych przez Urz d w 1996 r.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia
dochodów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 23 - Urz d
Zamówie Publicznych w wysoko ci 3.918,0 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zmniejszone o 225,5 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 3.692,5 tys. zł, tj. o 5,75%.
Zmniejszenie wydatków dotyczyło głównie wydatków maj tkowych o 191,0 tys. zł
oraz wydatków bie cych o 34,5 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.502,0 tys. zł, tj. 94,8% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 479,3 tys.
zł, tj. o 15,8%, a realnie wzrosły o 0,8%.
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisami na zakładowy
fundusz wiadcze socjalnych stanowiły 52,67% wydatków Urz du. Drug pozycj
w wydatkach UZP stanowiły usługi niematerialne, na które wydatkowano 24,8%
bud etu. W dalszej kolejno ci były: usługi materialne - 9,9%; materiały i wyposa enie
- 6,9%.
W planie finansowym UZP przewidziano wydatki na finansowanie inwestycji
w wysoko ci 191 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zakup dwóch samochodów
osobowych, dodatkowego oprogramowania oraz aktualizacj istniej cego.
Na wniosek Prezesa UZP z 21 lipca 1997 r. rodki planowane na wydatki
inwestycyjne (191 tys. zł) zostały w cało ci przekazane do dyspozycji Ministra
Finansów na sfinansowanie pomocy udzielanej na obszarach obj tych powodzi oraz
usuwanie skutków powodzi.
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Zakupy maj tkowe realizowane przez UZP w 1997 r. finansowane były ze
rodków inwestycyjnych pozostałych z lat poprzednich. Wydatkowane

rodki

w wysoko ci 107,2 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na zakup samochodu
osobowego (96,4 tys. zł).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wynosiło 53 osoby (dział 91). W porównaniu
do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 2 osoby, tj. o 3,9%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 8 osób, tj. o 13,1%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. nie wyst powały.
W ustawie bud etowej na 1997 r. nie planowano dochodów i wydatków oraz
wpłat do bud etu z tytułu prowadzenia gospodarki pozabud etowej. Dochody
gospodarki pozabud etowej w 1997

r. wyniosły 2.739,5 tys. zł i były równe

wydatkom, tj. były wy sze o 110,4% od

zrealizowanych w 1996 r. Dotacje

bud etowe oraz wpłaty do bud etu w 1997 r. nie wyst piły.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- nieterminowego przekazania Ministrowi Finansów układu wykonawczego bud etu
Urz du,
- niecelowego wydatkowania

rodków bud etowych na zakup przedmiotów

słu cych do dekoracji w kwotach niewspółmiernie wysokich do wydatków na
materialne zabezpieczenie bie cego działania Urz du,
- prowadzenia

gospodarki

pozabud etowej

w

formie

z naruszeniem niektórych przepisów rozporz dzenia

rodków

specjalnych

Ministra Finansów z dnia

8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek bud etowych.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
z 1997 r.

w cz ci 23 - Urz d Zamówie

Publicznych, stwierdzaj c jedynie

nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły:
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1. Przestrzegania

obowi zku

przekazywania

Ministrowi

Finansów

układu

wykonawczego bud etu w terminie okre lonym w ustawie -Prawo bud etowe.
2. Zapewnienia przestrzegania wynikaj cej z ustawy - Prawo bud etowe zasady
celowego i oszcz dnego wydatkowania rodków bud etowych w odniesieniu do
zakupu

przedmiotów,

które

nie

stanowi

niezb dnego

wyposa enia

dla

funkcjonowania Urz du.
3. Rozwa enia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, mo liwo ci wprowadzenia
innej formy rozlicze

kosztów post powania odwoławczego w sprawach

o udzielanie zamówie publicznych.

CZ

24 - URZ D REGULACJI ENERGETYKI

Dochody
W 1997

r. dochody bud etowe w Urz dzie Regulacji Energetyki nie

wyst powały.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. nie ustalono wydatków w cz ci 24 - Urz d
Regulacji Energetyki.
W ci gu 1997 r., po utworzeniu rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 1997 r. zm. rozporz dzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
bud etowych oraz innych przychodów i rozchodów148 cz ci 24 bud etu pa stwa, na
podstawie zarz dzenia Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1997 r.,
przyznano URE z ogólnej rezerwy bud etowej kwot 575,0 tys. zł, z tego na:
- sfinansowanie bie cej działalno ci Urz du kwot 195,0 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne kwot 380,0 tys. zł.
rodki z bud etu wpłyn ły na konto bankowe URE w dniu 23 grudnia 1997 r.

148

Dz.U. Nr 151, poz. 999
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Zrealizowane wydatki w 1997 r. wyniosły 519,9 tys. zł, tj. 90,4% bud etu
przyznanego URE.
Dominuj c

pozycj

wydatków w bud ecie URE były przesuni te (na

podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo bud etowe) na wyodr bnione konto
bankowe

rodki na finansowanie inwestycji (§ 72). Kwota przyznana URE

w wysoko ci 380,0 tys. zł i zachowana przez Urz d z przeznaczeniem na realizacj
zakupów w 1998 r. stanowiła 73,1% jego bud etu w 1997 r.
Z materiałów kontroli wynika,

e realizacja planowanych zakupów ze rodków

inwestycyjnych (samochody osobowe dla członków kierownictwa Urz du oraz sprz t
komputerowy) w okresie od 24 do 31 grudnia 1997 r. nie była mo liwa z uwagi na
wymogi okre lone w ustawie o zamówieniach publicznych.
Wydatki w pozostałych grupach klasyfikacji wydatków bud etowych stanowiły
od 0,1% (w § 43 odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych) do 7,3% (w § 31
zakupy materiałów i wyposa enia). Przekrocze planu wydatków wynikaj cych ze
szczegółowego układu wykonawczego nie stwierdzono.
Do czasu utworzenia odr bnej cz ci 24 bud etu pa stwa, finansowanie
wynagrodze

Prezesa Urz du za okres od 23 czerwca do 30 listopada 1997 r.

i Dyrektora Generalnego za okres od 1 sierpnia do 30 listopada 1997 r., a tak e
bie cych wydatków URE (kwota 46,5 tys. zł), odbywało si

na podstawie

zarz dzenia Nr 108 Prezesa RM z 13 pa dziernika 1997 r. z bud etu Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Zatrudnienie w URE na dzie 31 grudnia 1997 r. wynosiło 9 osób, z tego
7 osób zatrudniono w miesi cu grudniu 1997 r. Zatrudnienie przeci tne w miesi cu
grudniu wyniosło 7,3 etatu.
Zobowi zania URE na koniec grudnia 1997 r. nie wyst powały.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienie dotyczyło zatrudnienia
jednej osoby, spo ród siedmiu przyj tych do pracy w grudniu 1997 r., bez
odpowiednich kwalifikacji zawodowych wymaganych na powierzonym stanowisku,
tj. z naruszeniem zasad i warunków okre lonych w rozporz dzeniu Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 15 pa dziernika 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników Urz du Regulacji Energetyki149.
Narusze dyscypliny bud etowej nie stwierdzono.
Z uwagi na niespełna miesi czny okres funkcjonowania Urz du Regulacji
Energetyki, Najwy sza Izba Kontroli odst piła od formułowania oceny wykonania
bud etu w tej cz ci.

CZ

26 - URZ D SŁU BY CYWILNEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 41,8 tys. zł. Ustawa bud etowa na
1997 r. nie zakładała uzyskania dochodów przez Urz d Słu by Cywilnej.
Dochody osi gni te zostały ze sprzeda y Biuletynu Słu by Cywilnej.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 26 - Urz d Słu by
Cywilnej w wysoko ci 11.882,0 tys. zł, a po zmianach wyniosły 11.217,5 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków o kwot 367,7 tys. zł dotyczyły § 11, § 16, §§ 41 i 42 oraz §
72 o kwot 1.567,8 tys. zł.
Zmniejszenia wydatków dotyczyły kwoty 2.600 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 10.074,0 tys. zł, tj. 89,8% bud etu po
zmianach.
Wydatki zostały zrealizowane w dziale 91 Administracja pa stwowa i samorz dowa,
w rozdziałach: 9111 Jednostki centralne (centrale ministerstw i urz dów centralnych),
9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranic oraz 9195 Pozostała
działalno .
149

Dz.U. Nr 130, poz. 860
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W 1997 r. w cz ci 26 - Urz d Słu by Cywilnej wydatkowano na:
- zakupy usług materialnych (§ 36) w kwocie 3.203,7 tys. zł, stanowiły 98,8% kwoty
bud etu po zmianach (3.242,0 tys. zł) i 31,9% kwoty wydatków ogółem
(10.074,0 tys. zł).
W ramach wydatków § 36 Urz d finansował usługi dotycz ce remontu i adaptacji
cz ci biurowej budynku przy Al. Szucha 2/4 (2.747,1 tys. zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) w kwocie 1.697,4 tys. zł, stanowiły
82,8% kwoty bud etu po zmianach (2.050,3 tys. zł) i 16,8% kwoty wydatków
ogółem (10.074,0 tys. zł),
- wydatki maj tkowe (§ 72) w kwocie 1.567,8 tys. zł, stanowiły 100% kwoty bud etu
po zmianach (1.567,8 tys. zł) i 15,6% kwoty wydatków ogółem (10.074,0 tys. zł).
W ramach wydatków § 72 urz d finansował zakup sprz tu komputerowego wraz
z oprogramowaniem

i

wyposa eniem

oraz

osprz tu

sieci

komputerowej

(741,7 tys. zł),
- zakup materiałów i wyposa enia (§ 31) w kwocie 1.118,7 tys. zł, stanowiły 98,6%
kwoty bud etu po zmianach (1.135,0 tys. zł) i 11,1% kwoty wydatków ogółem
(10.074,0 tys. zł).
W ramach wydatków § 31 Urz d finansował zakupy m.in. sprz tu (drukarek,
aparatów telefonicznych i faksów, aparatów telefonicznych komórkowych,
telewizorów, magnetowidów, radioodbiorników, niszczarek, maszyn do pisania) za
kwot 300,6 tys. zł, mebli za kwot 286,4 tys. zł, programów komputerowych
(o warto ci poni ej 2,5 tys. zł) za kwot 121,9 tys. zł i artykułów biurowych za
kwot 117,3 tys. zł.
Przeci tne zatrudnienie w 1997

r. wyniosło 55 osób. W porównaniu do

planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 38 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wyniosło 2.651,2 zł. W 1997 r.
w Urz dzie nie dokonywano wypłat z zakładowego funduszu nagród.
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Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 0,2 tys. zł. Na
koniec 1997 r. zobowi zania wymagalne nie wyst piły.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci w zakresie
wydatków dotyczyły:
- naruszenia przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, przy udzieleniu zamówie

w trybie negocjacji z zachowaniem

konkurencji:
a) na usługi zwi zane z remontem pomieszcze , zako czonym podpisaniem
umowy z dnia 24 pa dziernika 1997 r. na kwot 1.950,3 tys. zł, z poniesionymi
w 1997 r. wydatkami w wysoko ci 1.529,2 tys. zł,
b) na dostaw

sprz tu i oprogramowania zwi zanych z uruchomieniem sieci

komputerowej oraz instalacji Internetu w cz ci biurowej budynku przy
Al. Szucha 2/4, zako czonym podpisaniem umowy z dnia 17 listopada 1997 r.
za kwot 824,2 tys. zł, z poniesionymi w 1997

r. wydatkami w wysoko ci

798,8 tys. zł.
Omówione wy ej nieprawidłowo ci stanowi zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy
- Prawo bud etowe naruszenie dyscypliny bud etowej.
- niecelowego poniesienia przez Urz d Słu by Cywilnej wydatków w 1997

r.

w wysoko ci 26,2 tys. zł na rzecz Centrum Zamówie Publicznych, za wykonane
dla Urz du usługi w ramach umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 1997

r.

Przedmiotem umowy jest m.in. prowadzenie przez Centrum stałej obsługi prawnej
i doradztwa, w tym w zakresie „pełnienia nadzoru nad realizacj

zamówie

publicznych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych”,
- podj cia działa niezgodnych z wewn trznymi regulacjami, w trakcie realizacji
zamówie

publicznych w Urz dzie dotycz cych prac remontowo-adaptacyjnych

budynku przy Al. Szucha 2/4, polegaj cych na zawarciu dwóch umów, których
jednostkowa warto

przekraczała zakres udzielonego mu przez Dyrektora

Generalnego Urz du upowa nienia,
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- przekazania układu wykonawczego bud etu Urz du Słu by Cywilnej na 1997 r.
w pełnej szczegółowo ci (wg paragrafów), zatwierdzonego przez Szefa Słu by
Cywilnej, do Ministerstwa Finansów w dniu 24 marca 1997 r., z naruszeniem
art. 36 ust. 4 ustawy - Prawo bud etowe,
- dokonywania przelewów z rachunku bankowego Urz du rodków na rachunki
bankowe

pracowników

tytułem

ich

wynagrodze ,

bez

jednoczesnego

odprowadzenia składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych i Funduszu
Pracy, w miesi cach lipiec - listopad 1997 r. Opisane wy ej działanie stanowi
naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo bud etowe),
- niepowołania w 1997 r. komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej przy Szefie Słu by Cywilnej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 26 - Urz d Słu by Cywilnej, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e istotnego wpływu na wykonanie
bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym Najwy sza Izba Kontroli zwróciła si

m.in.

z wnioskami o:
1. Terminowe przekazywanie Ministrowi Finansów układu wykonawczego bud etu
Urz du Słu by Cywilnej.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie pracowników ka dorazowo w dniu pobrania
z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia, zgodnie z przepisami § 14
ust. 10 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie
wysoko ci i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do
ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i wiadcze z ubezpieczenia
społecznego.
3. Zapewnienie wydatkowania rodków bud etowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
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4. Samodzielne sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem rodków bud etowych.
5. Zawieranie umów w ramach udzielonych upowa nie .
6. Powołanie komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej
przy Szefie Słu by Cywilnej.

CZ

27 - KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997

r. dochody wyniosły 13,8 tys. zł. W 1996

r. nie

zrealizowano adnych dochodów. Ustawa bud etowa na rok 1996 oraz na rok 1997
nie przewidywała realizacji dochodów przez Komitet Integracji Europejskiej.
W 1997 r. dochody zostały zrealizowane w nast puj cych paragrafach: § 77
ró ne dochody - 8.253 zł (59,9%), § 81 (Odsetki) - 5.165 zł (37,5%) i § 42 wpływy
z usług - 352 zł (2,6%).
Pobrane dochody były przekazywane z rachunku bie cego dochodów KIE do
II Urz du Skarbowego w Warszawie w terminach okre lonych rozporz dzeniem
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania bud etu
pa stwa150.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 rok ustalono wydatki w cz ci 27 - Komitet
Integracji Europejskiej, w wysoko ci 7.936 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 1.582,6 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 9.518,6 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 9.016,4 tys. zł, tj. 94,7% bud etu po zmianach.
Ze wzgl du na fakt, e KIE rozpocz ł działalno

w pa dzierniku 1996 r. nie było

mo liwe dokonanie porównania wielko ci kwot wydatkowanych w skali roku.

150

Dz.U. z 1991 r. Nr 76, poz. 333 ze zm.

105

Z rachunku inwestycyjnego wydatkowano

rodki na inwestycje budowlane

o charakterze modernizacyjnym:
- klatki schodowej w wysoko ci 324.255,90 zł (76% wydatków w tej grupie),
- sali konferencyjnej w wysoko ci 81.635,43 zł. ( 19%).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 roku wyniosło 117 osób (cało

w dziale 91).

W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze

o

20

osób.

Przeci tne

miesi czne

wynagrodzenie

brutto

(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 2.136 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 15,4%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 3,2 tys. zł. Były to
zobowi zania wymagalne.
W Komitecie Integracji Europejskiej w 1996 i 1997 roku nie prowadzono
działalno ci w formie gospodarki pozabud etowej.
Stwierdzone w czasie kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- naruszenia

dyscypliny

bud etowej

po

stronie

wydatków

dotycz cego

wykorzystania kwoty 25.622 zł, pochodz cej ze rodków rezerwy celowej bud etu
pa stwa, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo bud etowe),
- niezło enia sprawozdania z działalno ci przez Komisj orzekaj c w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej za 1997

r. oraz niewyznaczenia nowych

członków Komisji w miejsce tych, którzy odeszli z UKIE w czerwcu 1997 r.,
- braku udokumentowania sposobu wyboru jednostki niepa stwowej, której zlecono
realizacj zadania pa stwowego, polegaj cego na zarz dzaniu programem pomocy
bezzwrotnej Unii Europejskiej. Warto

zlecenia wyniosła 500 tys. zł,

- nierzetelnego zaewidencjonowania rodków trwałych w ksi gach inwentarzowych
Urz du.
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Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w cz ci 27 - Komitet Integracji Europejskiej, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym przekazanym Przewodnicz cemu KIE wniesiono
o podj cie niezb dnych decyzji i działa zapewniaj cych:
1. Niedopuszczenie do ponownego wykorzystania

rodków z rezerw celowych

niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Przestrzeganie

procedury

zlecania

zada

pa stwowych

jednostkom

niepa stwowym.
3. Uporz dkowanie dokumentacji zwi zanej z przej ciem składników maj tkowych
po zlikwidowanych ministerstwach i urz dach centralnych oraz od Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
4. Dopełnienie

obowi zków

sprawozdawczych

w

zakresie

funkcjonowania

Rzecznika dyscypliny bud etowej oraz Komisji orzekaj cej w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej.
5. Uzupełnienie składu Komisji orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej.
Ł czna kwota nieprawidłowych wydatków wyniosła 525.622 zł, tj. 5,8% wydatków
ogółem.

CZ

28 - MINISTERSTWO

OCHRONY

RODOWISKA,

ZASOBÓW NATURALNYCH I LE NICTWA
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 16.507 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 5.015 tys. zł, tj. 43,6%. W porównaniu
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do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 1.264 tys. zł, tj. o 8,3%,
a realnie ni sze o 5,7%.
W strukturze zrealizowanych w 1997 r. dochodów najwi kszy udział miały dochody
w działach: 66 Ró ne usługi materialne, którego udział w dochodach ogółem wyniósł
49,4%, 45 Le nictwo, którego udział w dochodach ogółem wyniósł 25,1% i 31
Budownictwo, którego udział w dochodach ogółem wyniósł 21,9%.
Wy sze ni planowano w ustawie bud etowej dochody osi gni to w działach: 45
Le nictwo o 2.118 tys. zł, 66 Ró ne usługi materialne o 2.943 tys. zł, 79 O wiata
i wychowanie o 7 tys. zł, 89 Ró na działalno

o 36 tys. zł oraz 91 Administracja

pa stwowa o 298 tys. zł. Ni sze od planowanych w ustawie bud etowej dochody
uzyskano w dziale 31 Budownictwo o 387 tys. zł.
W rozdziale 4995 planowane dochody zostały wykonane w 232,1% i wynosiły
3.250 tys. zł. Przewidywano sprzeda gruntów i lasów zb dnych dla gospodarki le nej
w ilo ci 187 ha a sprzedano 406 ha, oraz w wyniku prowadzonych przetargów
uzyskano wy sze ceny za sprzeda 1 ha ani eli planowano, tzn. rednia planowana
cena wynosiła 7.486 zł za 1 ha, a wykonano ca 8.000 zł za 1 ha. W rozdziale 6822
dochody planowane w wysoko ci 2.757 tys. zł wykonano w okresie sprawozdawczym
w kwocie 5.032 tys. zł, tj. 182,5% planu. W rozdziale tym gromadzone s dochody
uzyskiwane przez 7 okr gowych dyrekcji gospodarki wodnej. Najwi ksze
przekroczenie planu dochodów wyst piło w ODGW Kraków i Gliwice. W ODGW
Kraków zdecydowany

wpływ

na

poziom

wykonania planu dochodów miały

przekroczenia w §§ 43, 42 i 77, które powstały z tytułu uzyskania wysokiego poziomu
dochodów za sprzeda energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie wodne
Sromowce i Czorsztyn oraz wynajem lokali i pokoi słu bowych, jak równie
w zwi zku z uzyskaniem wy szych kwot z tytułu partycypowania w kosztach
utrzymania obiektów hydrotechnicznych (455 tys. zł).
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
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W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 28 Ministerstwo Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa w wysoko ci 610.300 tys. zł. W ci gu
1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 95.166 tys. zł, tj. o 15,6% do kwoty
705.466 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 705.040 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki w uj ciu nominalnym były wy sze
o 66.558 tys. zł, tj. o 10,4% a realnie były ni sze o 3,9%.
W strukturze wydatków dominowały wydatki działu 66 stanowi ce 76,1%. W ustawie
bud etowej na 1997 r. przyj to wydatki w tym dziale w wysoko ci 483.368 tys. zł.
W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o kwot 53.527 tys. zł, tj. o 11,1%, do
kwoty 536.895 zł, z czego na: usuwanie skutków powodzi na obiektach gospodarki
wodnej - o kwot 30.386 tys. zł, dofinansowanie inwestycji centralnej „Budowa
Zbiornika

winna Por ba na Skawie” - o kwot 10.000 tys. zł, dofinansowanie

odbudowy sieci pomiarowej słu by hydrologiczno-meteorologicznej oraz kosztów
poniesionych przez IMiGW w czasie akcji powodziowej - o kwot 1.500 tys. zł,
podwy ki wynagrodze

w 1997 r. i wyrównanie za 1996 r. - 10.761 tys. zł, na

usuwanie skutków powodzi dla ODGW w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu 880 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 536.806 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 88.913 tys. zł, tj. o 19,85%, a realnie wzrosły o 4,31%.
W uj ciu szczegółowym według grup wydatków bud et działu 66
wykorzystany został na sfinansowanie wiadcze na rzecz osób fizycznych 1.594 tys.
zł, wydatki bie ce 277.336 tys. zł (w tym wynagrodzenia 61.250tys. zł), wydatki
maj tkowe 257.876 tys. zł (w tym inwestycje centralne 214.590 tys. zł).
Dział 45 Le nictwo, w strukturze wydatków stanowił 13,7%. W ustawie bud etowej
na 1997 r. ustalono wydatki w dziale 45 Le nictwo w wysoko ci 57.159 tys. zł. W
ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o kwot 39.248 tys. zł, tj. o 68,7% do kwoty
96.407 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 96.376 tys. zł, tj. 99,97% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze
o 31.988 tys. zł, tj. o 24,9%, a realnie były ni sze o 34,7%.
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W toku realizacji przez Kampinoski Park Narodowy od 1995 r. inwestycji pod nazw
„Centrum Edukacji i Zarz dzania w Izabelinie” maj cej pełni

rol

o rodka

edukacyjnego, kubatura obiektów została zwi kszona z 13.000 m3 do 21.742 m3, tj.
o 67,25%. Ustalono,

e KPN nie posiada kompletnej i aktualnej dokumentacji

inwestycji w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrze nia
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji
dotowanych z bud etu pa stwa. Brak powy szego, zgodnie z § 4 ust. 2 ww.
rozporz dzenia uniemo liwia okre lenie zapotrzebowania na

rodki bud etowe,

niezb dne na finansowanie inwestycji w zestawieniu inwestycji planowanych do
finansowania ze rodków bud etowych.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 8.519 osób, w tym w dziale 91 294 osoby. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o
36 osób, tj. o 0,4% w tym w dziale 91 o 3 osoby, tj. o 1%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o

1.503

osoby,

rednie

a w dziale 91 o 2 osoby. W przeliczeniu na 1 zatrudnionego

miesi czne wynagrodzenie w resorcie ochrony rodowiska wynosiło 1997 r. 1.048,3
zł, w dziale 91 - 1.743,5 zł.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997

r. wyniosły 13.863,9 tys. zł, co

oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 939%, w tym
zobowi zania wymagalne wyniosły 7.227 tys. zł, tj. 52,1% zobowi za

ogółem.

W 1996 r. zobowi za wymagalnych nie było. Pomimo, e zobowi zania powstały
w zwi zku ze zleceniem przez ODGW robót maj cych na celu usuwanie skutków
powodzi, ratowaniem

ycia i mienia, skutkowały one przekroczeniem planu

finansowego ODGW w Krakowie o 5.084,6 tys. zł, Wrocławiu o 2.096,3 tys. zł
i Szczecinie o 46,1 tys. zł i naruszały art. 42 ust.1 pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe.
Stanowiło to, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe, naruszenie
dyscypliny bud etowej.
W 1997 r. zwi kszeniu uległy wydatki z § 39 odsetki za nieterminowe regulowanie
zobowi za , kary i odszkodowania - które wyniosły 1.260,9 tys. zł, w tym odsetki za
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nieterminowe regulowanie zobowi za

99,3 tys. zł, które wzrosły w porównaniu

z 1996 r. o 74,5 tys. zł, tj. o 300,4%. Najwy sze odsetki (98.653,4 zł) zapłacone
zostały przez Krajowy Zarz d Parków Narodowych, z czego 95,4% stanowiły odsetki
zas dzone wyrokiem s dów za niewypłacenie zryczałtowanych diet Stra y Parku,
które do 1991 r. przysługiwały stra y le nej,

a pozostałe 4,6% odsetki za

nieterminowe regulowanie płatno ci.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 83.397 tys. zł i były
wy sze o 15.639 tys. zł (23%) od kwoty planowanej. Udział dotacji bud etowej w
dochodach uległ nieznacznemu zwi kszeniu z 3,41% w 1996 r. do 3,5% w 1997 r.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 79.206 tys. zł i były o
18,2% wy sze od kwoty planowanej oraz o 13,8% wy sze ni w 1996 r. Wpłaty do
bud etu wyniosły 1.282 tys. zł i były wy sze o 99,7% od wpłat zrealizowanych w
1996 r.
W Krajowym Zarz dzie Parków Narodowych stwierdzono,
pomocnicze 3 parków narodowych zako czyły działalno

e gospodarstwa

w 1997 r. z wynikiem

ujemnym: w Kampinoskim PN strata wynosiła 139 tys. zł, w Białowieskim PN strata
wynosiła 49 tys. zł, w Narwia skim PN strata wynosiła 6 tys. zł. Ponadto, w trzech
parkach narodowych

stanowisko kierownika gospodarstwa pomocniczego pełnił

dyrektor parku pomimo, i w 1997 r. w wyst pieniu pokontrolnym do Dyrektora
Krajowego

Zarz du

Parków

Narodowych,

NIK

zwróciła

si

o

usuni cie

nieprawidłowo ci polegaj cej na ł czeniu funkcji dyrektora parku narodowego ze
stanowiskiem kierownika gospodarstwa pomocniczego.
Stwierdzone nieprawidłowo ci dotyczyły wydatkowania z naruszeniem prawa kwoty
8.539,6 tys. zł, tj. 1,2% wydatków ogółem, w tym:
- wydatkowania z naruszeniem przepisów prawa kwoty 7.227,3 tys. zł, tj. 1%
wydatków ogółem, w wyniku zaci gni tych zobowi za nie maj cych pokrycia
w planie finansowym, stanowiło to naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1
pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe),
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- niegospodarnego wydatkowania kwoty 102,46 tys. zł, tj. 0,01% wydatków ogółem,
m.in poprzez zapłacenie odsetek za nieterminowe regulowanie zobowi za ,
- nierzetelnego wydatkowania kwoty 203,38 tys. zł, tj. 0,03% wydatków ogółem,
polegaj cego na nierzetelnym
w dwu jednostkach

dokumentowaniu i przeprowadzeniu przetargów

organizacyjnych MO ZNiL. Stanowiło to naruszenie

dyscypliny bud etowej (art. 57 ust 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe),
- niecelowego i jednocze nie niegospodarnego wydatkowania w KPN kwoty
1.006,4 tys. zł, tj. 0,14% wydatków ogółem.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w 1997 r., w

cz ci 28 - Ministerstwo Ochrony

rodowiska, Zasobów

Naturalnych i Le nictwa, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie
maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym NIK wnioskowała o:
1. Ocen

przyczyn, skutków i ewentualnej odpowiedzialno ci

za powstanie

w 1997 r. zobowi za wymagalnych.
2. Podj cie działa umo liwiaj cych wykonanie zobowi za zaci gni tych w 1997 r.
3. Egzekwowanie kar umownych w przypadku opó nie w realizacji umów.
4. Wydatkowanie rodków bud etowych zgodnie z wcze niejsz analiz kosztów.
5. Opracowanie z uwzgl dnieniem najkorzystniejszego wyniku finansowego
programu

u ytkowania

pomieszcze

Centrum

Edukacji

i

Zarz dzania

Kampinoskiego Parku Narodowego i uzyskanie zatwierdzenia programu wraz
z zestawieniem kosztów cało ci realizowanej inwestycji.
6. Zaprzestanie ł czenia funkcji dyrektora parku narodowego i

kierownika

gospodarstwa pomocniczego.
Uszczuplenie bud etu wyniosło 3,2 tys. zł. Do zako czenia kontroli nie
odzyskano nale nych rodków bud etowych.
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CZ

29 - URZ D OCHRONY PA STWA

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 895,2 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 427,2 tys. zł, tj. o 91,2%. W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 153,2 tys. zł, tj. o 20,6%,
a realnie wzrosły o 4,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: wpływy z usług 408,7 tys. zł, ró ne dochody jednostek - 378,9 tys. zł i odsetki - 88,7 tys. zł.
Nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 29 - Urz d
Ochrony Pa stwa w wysoko ci 232.392,0 tys. zł. W trakcie 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 1.675,5 tys. zł, tj. o 0,7%, do ł cznej wysoko ci 234.067,5 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 233.862,6 tys. zł (99,9% bud etu po
zmianach), z tego w dziale 86 Opieka społeczna wydatkowano 552,8 tys. zł, a w dziale
93 Bezpiecze stwo publiczne wydatkowano 233.309,8 tys. zł, tj. 99,7%. W
porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 37.019,0 tys. zł,
tj. o 18,8%, a realnie wzrosły o 3,4%.
Struktura wydatków bud etowych przedstawiała si nast puj co:
a) wiadczenia pieni ne na rzecz osób fizycznych (§ 21-25) ustalone w ustawie
bud etowej na kwot 19.489,0 tys. zł, a po zmianach na kwot 19.000,5 tys. zł,
zrealizowane zostały w wysoko ci 18.816,5 tys. zł. W porównaniu do kwoty
ustalonej w ustawie bud etowej wiadczenia pieni ne na rzecz osób fizycznych
były ni sze o 672,5 tys. zł, tj. o 3,4%,
b) wydatki bie ce ustalone w ustawie bud etowej na kwot

208.903,0 tys. zł,

a nast pnie zwi kszone do kwoty 211.067,0 tys. zł, zrealizowane zostały
w wysoko ci 211.046,1 tys. zł. W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie
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bud etowej zrealizowane wydatki bie ce były wy sze o 2.142,1 tys. zł, tj. o
1,03%, natomiast w porównaniu do wielko ci po zmianach były ni sze o 20,9 tys.
zł. W wydatkach bie cych najwi kszy udział miały wydatki na wynagrodzenia
(§ 11-15 i 17) - 135.347,3 tys. zł (57,9% ogółu wydatków), w tym wydatki na
uposa enia funkcjonariuszy (§ 12) - 111.029,5 tys. zł (47,5%). W porównaniu do
kwoty ustalonej w ustawie bud etowej wydatki na wynagrodzenia były wy sze
o 3.781,3 tys. zł, tj. o 2,0%, a w porównaniu do wielko ci po zmianach były ni sze
o 47,5 tys. zł, tj. o 0,03%.
c) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud etowych (§ 72) ustalone
w ustawie bud etowej na 4.000,0 tys. zł, nie były zmieniane i zrealizowane zostały
w 100%.
Przeci tne zatrudnienie funkcjonariuszy w 1997

r. wyniosło 5.793 osoby.

W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie funkcjonariuszy w 1997 r. było
wy sze o 112 osób, tj. o 1,9%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeci tne zatrudnienie funkcjonariuszy było ni sze o 212 osób. Przeci tne
zatrudnienie pracowników cywilnych wyniosło 610 osób i w porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych było ni sze o 51 osób.
Przeci tne miesi czne uposa enie brutto funkcjonariuszy (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.678,21 zł. W porównaniu do
1996 r. przeci tne uposa enie brutto funkcjonariuszy w 1997 r. wzrosło nominalnie
o 13,0%, a realnie zmalało o 1,6%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
pracowników cywilnych (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r.
wyniosło 707,17 zł i w porównaniu do 1996 r. wzrosło nominalnie o 15,6%, a realnie
o 0,6%.
Zobowi zania na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 380,5 tys. zł, co oznaczało
spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 6,4%. Zobowi zania
wymagalne, tak jak w 1996

r., nie wyst piły. Z tytułu nieterminowej płatno ci

zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki w kwocie 25 zł (w 1996 r. kary i odsetki
nie wyst piły).
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Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997

r. prowadzonej w formie

rodków specjalnych wyniosły 2.036,4 tys. zł i były ni sze o 21,4% od kwoty
planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 2.781,0 tys. zł i były
o 32,8% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 79,5% ni sze ni
wykonanie w 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 16,8 tys. zł i były ni sze o 1,2% od
wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Wykazane w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- niewypełnienia dyspozycji art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz dzie
Ochrony Pa stwa151 dotycz cej okre lenia zasad tworzenia i gospodarowania
funduszem operacyjnym;
- wykazania

w

układzie

wykonawczym

bud etu

oraz

w

sprawozdaniach

bud etowych w § 36 usługi materialne, wydatków, które winny by wykazywane w
§ 20;
- niesporz dzenia przez Delegatur UOP w Łodzi planu finansowego jednostki.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 29 - Urz d Ochrony Pa stwa, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły m.in.:
1. Pilnego okre lenia, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, zasad tworzenia
i gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. Wykazywania w planach finansowych i sprawozdaniach bud etowych wydatków
z § 20 klasyfikacji bud etowej (fundusz operacyjny), w sposób zgodny
z obowi zuj cymi przepisami.

151

Dz. U. Nr 30, poz. 190
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3. Opracowywania i zatwierdzania przez kierowników jednostek organizacyjnych
planów finansowych.

CZ

30 - MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wynosiły 57.070,6 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997
W porównaniu do 1996

r. były wy sze o 27.410,6 tys. zł, tj. o 92,4%.
r. dochody w uj ciu nominalnym były wy sze

o 14.201,5 tys. zł, tj. o 33,1%, a realnie wzrosły o 15,9%. Tak znaczne przekroczenie
zrealizowanych dochodów spowodowane było niedoszacowaniem ich na etapie
planowania bud etu. Najwy sze niedoszacowanie dochodów wyst piło w: § 33
dochody z dzier aw i leasingu - o 188,2%; § 64 ró ne opłaty - o 104,4%;

§ 81

odsetki - o 86,4% i w § 42 wpływy z usług - o 82,3%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były:
- ró ne dochody (16.330,0 tys. zł),
- wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych (14.989,2 tys. zł),
- dochody z dzier awy i leasingu (12.048,7 tys. zł),
- odsetki ( 7.567,7 tys. zł),
- nadwy ki z gospodarki pozabud etowej (4.524,5 tys. zł),
- wpływy z usług (1.088.2 tys. zł).
Niedoszacowanie

dochodów

bud etowych

spowodowane

było

w

szczególno ci:
- nieuwzgl dnieniem dochodów z dzier awy nieruchomo ci przewidzianych
w 1997 r. do zagospodarowania przez Agencj

Mienia Wojskowego, które to

dochody wskutek nieprzej cia nieruchomo ci przez agencj
przez jednostki wojskowe;

zostały rozliczone
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- wy szymi od planowanych dochodami w

wojskowych biurach emerytalnych

z tytułu potr cenia cz ci emerytur i rent w zwi zku z podj ciem pracy przez
wiadczeniobiorców.

Spowodowane

to

było

m.in.

tym,

e

cz

wiadczeniobiorców nie informowała na bie co o podj tym zatrudnieniu, co
utrudniało rzetelne oszacowanie dochodów na etapie planowania;
- nieuwzgl dnieniem w Departamencie Bud etowym,

na etapie planowania,

dochodów bud etowych z tytułu oprocentowania od rodków zgromadzonych na
pomocniczych rachunkach pozabud etowych oraz rachunkach sum depozytowych
(poprzednio wpływy te stanowiły dochody gospodarki pozabud etowej).
Ponadto, przeprowadzona w wybranych jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej kontrola wykazała, e w wi kszo ci tych jednostek nie ujmowano
w planach finansowych dochodów bud etowych, b d wykazywano je w kwotach
znacznie zani onych.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły m.in.:
-

przekazywania dochodów po terminach okre lonych w § 10 rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wykonywania bud etu pa stwa. Nieterminowo odprowadzono dochody
w 8 pułku lotnictwa my liwsko-bombowego na kwot 19.900,16 zł (opó nienie 18
dni),

-

ujawnienia w Departamencie Rozwoju i Wdro e ,

e pomimo uzyskania

dochodów z tytułu odsetek na pomocniczym rachunku bankowym nr 112010274356-138-300 w Banku Zachodnim SA. - II Oddział w Warszawie, w kwocie
2.997,2 tys. zł, nie zostały one przekazane w 1997 r. na rachunek bankowy
wła ciwego urz du skarbowego. Nast piło to podczas kontroli NIK w 1998 r.
(opó nienie 116 dni).
Wydatki
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W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 30 - Ministerstwo
Obrony Narodowej w wysoko ci 9.832.881,0 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 243.973,3 tys. zł i zmniejszone o 141,2 tys. zł, do ł cznej wysoko ci
10.076.713,2 tys. zł. Zwi ksze i zmniejsze dokonano na podstawie decyzji Ministra
Finansów z tym, e z rezerwy ogólnej przeznaczono 2.781,0 tys. zł, a z rezerw
celowych 241.192,4 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły głównie:
- podwy ki

wynagrodze

pracowników

1997 r. ( 145.093,9 tys. zł) - cz

cywilnych

od

1

kwietnia

30, §11,

- usuwania skutków powodzi ( 40.000,0 tys. zł) - w rozdziałach 8578 i 9878,
- dotacji dla przedsi biorstw utrzymuj cych moce produkcyjne i remontowe na
potrzeby obronno ci kraju ( 16.000,0 tys. zł) - w rozdziale 9692,
- jednorazowych wyrówna wynagrodze pracowników cywilnych pa stwowej sfery
bud etowej za 1996 r.( 12.758,4 tys. zł) - cz

30, § 11,

- dofinansowania inwestycji centralnej p.n. ”Rozbudowa Centralnego Szpitala
Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie ul.Szaserów” w rozdziale 8512.
Zrealizowane wydatki wyniosły 10.075.069,8 tys. zł, tj. 99,98% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r., wydatki były w uj ciu nominalnym, wy sze
o 1.761.885,1 tys. zł, tj. o 21,2% i realnie wzrosły o 5,5%, przy czym po
uwzgl dnieniu podatku VAT, który zacz ł obowi zywa w wojsku od 1 stycznia
1997 r., wzrost ten wynosił 1,1%.
W strukturze zrealizowanych wydatków najwi kszy udział miały wydatki
w działach: 98 Obrona narodowa -7.275.010,0 tys. zł (72,2% ogółu wydatków);
95 Ubezpieczenia społeczne - 2.116.816,4 tys. zł (21,0%), 85 Ochrona zdrowia

-

546.068,3 tys. zł ( 5,4%), 91 Administracja pa stwowa - 90.748,9 tys. zł (0,9%),
86 Opieka społeczna - 30.426,2 tys. zł (0,3%), 96 Dotacje - 16.000,0 tys. zł (0,2%).
W strukturze zrealizowanych w 1997 r. wydatków bud etowych:
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- wydatki bie ce stanowiły 6.874.522.7 tys. zł (68,2% ogółu wydatków) i były
wy sze ni w 1996 r. nominalnie o 17,4%, a realnie o 2,2%, w tym wydatki na
rzecz osób fizycznych wyniosły 2.557.236,5 tys. zł (25,4%) i w stosunku do
1996 r. były wy sze odpowiednio o: 32,8% i 15,5%;
- dotacje i subwencje - 474.774,5 tys. zł (4,7%), tj. wy sze odpowiednio o 35,9%
i o 18,3%.
- wydatki maj tkowe wyniosły 168.536,1 tys. zł (1,7%) i były ni sze ni w 1996 r.
nominalnie o 8,6%, a realnie o 20,3%.
W ramach wydatków bie cych sfinansowano m.in.: wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w kwocie 3.129.641,4 tys. zł oraz zakupy towarów i usług w kwocie
3.628.258,0 tys. zł. W ramach wiadcze

pieni nych na rzecz osób fizycznych

sfinansowano m.in.: wiadczenia społeczne na kwot 1.997.232,5 tys. zł, pozostałe
wiadczenia na kwot 538.201,8 tys. zł. Z kwoty przeznaczonej na dotacje i subwencje
sfinansowano m.in.: dotacje dla szkół wy szych w wysoko ci 203.571,3 tys. zł,
dotacj dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wysoko ci 236.939,0 tys. zł, dotacj
dla Agencji Mienia Wojskowego w wysoko ci 10.800,0 tys. zł, dotacje dla podmiotów
gospodarczych w kwocie 16.000,0 tys. zł oraz dotacje dla jednostek niepa stwowych
na zadania pa stwowe w kwocie 7.464,2 tys. zł.
Wydatki maj tkowe przeznaczono na: finansowanie inwestycji jednostek
i zakładów bud etowych w kwocie 82.974,1 tys. zł, oraz finansowanie inwestycji dla
Wojskowej

Agencji

Mieszkaniowej

(inwestycje

mieszkaniowe)

w

kwocie

85.562,0 tys. zł.
Uzyskane efekty rzeczowe:
- w ramach zakupów uzbrojenia i sprz tu wojskowego zakupiono m.in.: sprz t
przeciwlotniczy,

rakietowy,

ł czno ci,

zmodernizowano

wozy

pancerne,

zakupiono samochody specjalistyczne i powszechnego u ytku, karabinki oraz
migłowce,
- z zada inwestycyjnych realizowano m.in. trzy inwestycje centralne, tj.: rozbudow
Szpitala w Ełku, rozbudow

Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej
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Akademii Medycznej w Warszawie oraz budow osiedla w Warszawie przy ulicy
Płatnerskiej.
Podczas kontroli bud etowej, badaniami obj to tak e Zakład Lotniczy
„PZL-Mielec” Sp. z o.o. w zakresie sposobu wykorzystania rodków bud etowych
przeznaczonych na realizacj umowy Nr 222/IX/96/ZS z dnia 16 kwietnia 1996 r.
w sprawie dostawy 6 samolotów I-22 „IRYDA” M-96 oraz modernizacji 11
samolotów I-22 „IRYDA” I, II, i III serii do wersji M-96152.
W 1997 r. na wydatki bie ce z tytułu uposa e

ołnierzy i wynagrodze

pracowników cywilnych oraz pochodnych od uposa e i wynagrodze przeznaczono
3.128.498,4 tys. zł, tj. 45,5% wydatków bie cych oraz 31,1% ogółu wydatków
resortu obrony narodowej. Na uposa enia ołnierzy wydatkowano 2.007.515,8 tys. zł,
tj. 64.2%

wy ej wymienionych wydatków, na wynagrodzenia

pracowników

cywilnych - 767.774,8 tys. zł, tj. 24,5%, na pochodne od uposa e i wynagrodze 353.207,8 tys. zł, tj. 11,3%.
Przeci tne zatrudnienie ołnierzy zawodowych w 1997 r. wynosiło 93.532
osób. Przeci tne zatrudnienie

ołnierzy zawodowych w 1997

r.

jest

nieporównywalne z wykonaniem w 1996 r., poniewa w 1997 r. po raz pierwszy
uj to w grupie ołnierzy zawodowych ołnierzy słu by kontraktowej.
Przeci tne zatrudnienie pracowników cywilnych w 1997 r. wynosiło 79.480 osób
i było wy sze o 570 osób ni w 1996 r. i ni sze o 14.820 osób od planowanych
etatów kalkulacyjnych okre lonych w ustawie bud etowej na 1997 r.
Przeci tne zatrudnienie w dziale 91 Administracja pa stwowa wynosiło 1946 osób
i było ni sze od zatrudnienia w 1996 r. o 858 osób, tj. o 44,1%.W porównaniu do
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Ustalenia kontroli odno nie wykonania umowy, a tak e wykorzystania rodków bud etowych
przeznaczonych przez MON na realizacj tej umowy b d przedstawione w odr bnej informacji o
charakterze tajnym.
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wielko ci planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze
w dziale 91 - o 379 osób.
W 1997 r. odbywało słu b 109.679 ołnierzy niezawodowych, w tym w jednostkach
bud etowych 106.908 osób. Przeci tny stan osobowy ołnierzy niezawodowych był
ni szy od stanu w 1996 r. o 9.180 osób, tj. o 4,3%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie (uposa enie) brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r wyniosło dla: ołnierzy zawodowych 1636,10 zł, w tym w dziale 91 - 2.891,70 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
miesi czne uposa enie brutto w 1997 r. wzrosło o 7,6%, w tym w dziale 91 o 11,6%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) pracowników cywilnych w 1997 r. wyniosło 927,20 zł, w tym w dziale 91 1.631,80 zł. W porównaniu do 1996 r. wynagrodzenie to wzrosło o 21,1% , w tym
w dziale 91 o 27,8%.
Przeci tne uposa enie ołnierzy zasadniczej słu by wojskowej wynosiło w 1997 r. 72,40 zł i było wy sze o 18,1% ni w 1996 r., kandydatów na ołnierzy zawodowych
- 179,20 zł i wy sze o 20,4%, podchor ych szkół rezerwy - 191,20 zł i wy sze
o 21,4%, ołnierzy rezerwy - 600,00 zł i wy sze 33,3% .
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 2.677,9 tys. zł, co
oznaczało ich wzrost, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r., o 107,4%.
Zobowi zania wymagalne oraz zaległo ci podatkowe i niepodatkowe, według stanu
na koniec grudnia 1997 r., w resorcie obrony narodowej nie wyst piły.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za

w 1997 r. zapłacono odsetki

w kwocie 1.051,4 tys. zł.
W zwi zku z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie wydatków bud etowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wygasaj

z upływem roku bud etowego 1997, Departament Dostaw Uzbrojenia

i Sprz tu Wojskowego MON oraz Departament Rozwoju i Wdro e MON w dniu
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31 grudnia 1997 r. przekazały na rachunki sum depozytowych kwot 141.446,0 tys. zł
(o 112,7% wi cej ni w 1996 r.), która winna by wydatkowana do dnia 30 wrze nia
1998

r. W my l tego rozporz dzenia, z upływem roku bud etowego 1997 nie

wygasały

rodki bud etowe

„na finansowanie prac badawczo-rozwojowych

w zakresie stosowania nowoczesnych technologii dla zapewnienia interoperacyjno ci
działa ze strukturami NATO”.
Na rachunek sum depozytowych przekazano kwot 52.890,8 tys. zł, z czego
36.606,3 tys. zł (69,2%) stanowiły rodki niewykorzystane na finansowanie wdro e ,
a kwota - 16.284,5 tys. zł (30,8%) dotyczyła prac badawczo-rozwojowych, natomiast
adna z tych kwot nie zawierała klauzuli, i

prace te dotyczyły stosowania

nowoczesnych technologii dla zapewnienia interoperacyjno ci działa ze strukturami
NATO.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 611.811,0 tys. zł
i

były wy sze o 14,2% od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 47,8% wy sze od

wykonania w 1996 r. Nie stwierdzono dotowania działalno ci bie cej gospodarki
pozabud etowej z bud etu.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 592.946,0 tys. zł
i były o 11,4% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 57,5% wy sze od
wykonania w 1996 r.
W 1997 r. wpłaty do bud etu wyniosły 4.525,0 tys. zł i były wy sze od
planowanych o 13,0% i wy sze o 20,2% od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci w zakresie realizacji
wydatków dotyczyły :
-

zawy onego zaplanowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ustawie
bud etowej na 1997 r. liczby etatów kalkulacyjnych pracowników cywilnych
o 14.820 etatów, co skutkowało uj ciem w planie wy szej kwoty rodków na
wynagrodzeni, szacunkowo o 11.869,3 tys. zł;
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-

niezrealizowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 1997 r. kwoty
141.446,0 tys. zł przeznaczonych na zakupy uzbrojenia i sprz tu wojskowego
oraz prace badawczo-rozwojowe, które to rodki przekazano na rachunek sum
depozytowych do realizacji w 1998 r., przy czym rodki na prace badawczorozwojowe (52.890,8 tys. zł) zostały przekazane niezgodnie z kryteriami
okre lonymi w rozporz dzeniu Rady Ministrów ustanawiaj cym powy szy
depozyt;

-

wprowadzenia do „Planu prac badawczo-rozwojowych i wdro eniowych na
1997 r.” 77 tematów prac badawczo-rozwojowych i 33 wdro e , z których
w 1997 r. planowano zako czy : 34 tematy badawczo-rozwojowe, a faktycznie
zako czono 11 i 22 wdro enia. Skutkowało to niewykorzystaniem planowanych
na ten cel rodków bud etowych oraz wskazuje na brak nale ytej organizacji
i koordynacji bada , a tak e na łatwo

w pozyskiwaniu rodków na realizacj

prac nie zawsze dostatecznie przygotowanych do realizacji (pozostało nie
wydatkowanych 52.890,8 tys. zł);
-

nierzetelno ci w planowaniu dostaw uzbrojenia i sprz tu wojskowego oraz usług
remontowych dla Sił Zbrojnych na 1997 r., co skutkowało licznymi korektami
tego planu dostosowuj cymi go w istocie do wydatkowanych kwot na zakupy
(ostatnia korekta 20 stycznia 1998 r.) oraz niewydatkowaniem w 1997 r. pełnej
kwoty przeznaczonej na zakupy (pozostało nie wydatkowanych 88.555,2 tys. zł).

Niezale nie od powy szych nieprawidłowo ci stwierdzono znaczny wzrost szkód
w resorcie obrony narodowej wynikaj cy w szczególno ci z faktu ujawnienia braku na
ewidencji w okresie od 1988 r. do 1996 r. jedenastu silników lotniczych w Wojskach
Lotniczych i Obrony Powietrznej, które zostały przekazane w czasowe u ytkowanie
Przedsi biorstwu Usług Lotniczych (2

silniki) i Przedsi biorstwu Handlu

Zagranicznego „CENZIN” (9 silników) celem wykonania usługi remontowej.
Stanowiło to szkod w mieniu wojskowym w wysoko ci 15.122,5 tys. zł.
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Kontrola NIK wykazała ponadto naruszenie dyscypliny bud etowej powstałe
wskutek trzykrotnego nieprzekazania w Jednostce Wojskowej Nr 2771 w Krakowie
nale nych składek na rzecz Funduszu Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy
w dniu pobrania z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia (art.57 ust. 1 pkt
9 ustawy - Prawo bud etowe).
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizacj bud etu w cz ci 30
-

Ministerstwo

Obrony

Narodowej,

mimo

stwierdzonych

istotnych

nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
W informacji o wynikach kontroli wykonania bud etu w cz ci - 30, Najwy sza
Izba Kontroli zawarła nast puj ce wnioski:
1. Usuni cie nieprawidłowo ci w planowaniu wielko ci dochodów bud etowych
oraz terminowe rozliczanie tych dochodów.
2. Urealnienie

planowanych

wielko ci

etatów

kalkulacyjnych

pracowników

cywilnych, tak aby wła ciwie były kształtowane rodki na wynagrodzenia.
3. Zdyscyplinowanie planowanych zakupów uzbrojenia i sprz tu wojskowego oraz
usług remontowych dla Sił Zbrojnych, a tak e zracjonalizowanie planowania
tematyki prac badawczo-rozwojowych i wdro eniowych w celu wyeliminowania
praktyki tworzenia „depozytów” niewykorzystanych

rodków bud etowych,

zwłaszcza e realne potrzeby Sił Zbrojnych nie s w pełni zaspokajane.
4. Wyegzekwowanie od Przedsi biorstwa Usług Lotniczych oraz Przedsi biorstwa
Handlu Zagranicznego „CENZIN” zwrotu przekazanych silników lub ich
równowarto ci, a w razie niemo no ci ich odzyskania, skierowanie wniosku w tej
sprawie do organów cigania.
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W wyniku kontroli wykonania bud etu pa stwa w 1997 r. przez Ministerstwo
Obrony Narodowej - cz

30 odzyskano 3.001,5 tys. zł.
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CZ

31 - MINISTERSTWO SPRAW WEWN TRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 13.155 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 8.894 tys. zł, tj. o 208,7%.
Wykonanie dochodów i wydatków bud etowych, zatrudnienia oraz dochodów
i wydatków gospodarki pozabud etowej w cz ci 31 w 1997 roku jest
nieporównywalne z wykonaniem w 1996 roku (z wyj tkiem działu 95 Ubezpieczenia
społeczne) w zwi zku ze zmianami w strukturze organizacyjnej resortu
spowodowanymi m.in. reform centrum administracyjno-gospodarczego rz du oraz
wydzieleniem bud etu Policji i Urz du Ochrony Pa stwa w odr bne cz ci bud etu
pa stwa.
Wy sze ni planowane w ustawie bud etowej dochody osi gni to m. in.
w działach:
- dział 95 Ubezpieczenia społeczne, Zakład Emerytalno-Rentowy zrealizował
dochody w wysoko ci 6.329 tys. zł (48,1% dochodów MSWiA ogółem),
tj. o 6.279 tys. zł wi cej ni planowano. Przekroczenie planu dochodów
spowodowane było przede wszystkim nieuwzgl dnieniem, na etapie planowania,
zwrotu cz ci wiadcze emerytalno-rentowych w kwocie 6.245 tys. zł w zwi zku
z wykonywaniem pracy przez wiadczeniobiorców w 1996 r. Znaczna cz
wiadczeniobiorców nie informowała Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA
o podj ciu zatrudnienia, co utrudniało rzetelne oszacowanie dochodów na etapie
sporz dzania projektu bud etu,
- dział 91 Administracja pa stwowa i samorz dowa. Dochody nie były planowane,
a zostały zrealizowane w kwocie 827 tys. zł (6,3% dochodów MSWiA ogółem),
w tym kwota 605 tys. zł odprowadzona na dochody bud etu pa stwa w wyniku
realizacji wniosku pokontrolnego z kontroli wykonania bud etu przez MSW
w 1996 r. (zwrot do bud etu kwoty nie zrealizowanych wydatków bud etowych na
inwestycje).
Według stanu na koniec grudnia 1997 r. w Zakładzie Emerytalno - Rentowym
MSWiA (dział 95 Ubezpieczenia społeczne) wyst piły zaległo ci w regulowaniu
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nale no ci bud etowych w kwocie 53 tys. zł. Dotyczyły one naliczonych dochodów
z tytułu zwrotu nienale nie pobranych wiadcze emerytalno-rentowych.
Stwierdzono, e w 1997 r. wyst piły przypadki odprowadzania dochodów
bud etowych z naruszeniem terminu okre lonego § 10 rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonywania bud etu pa stwa. Nieterminowo odprowadzono dochody w Biurze
Administracyjno Gospodarczym MSWiA (1 przypadek), w Biurze Ochrony Rz du
(3 przypadki) oraz w Dowództwie Nadwi la skich Jednostek Wojskowych MSWiA
(1 przypadek).
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 31 - Ministerstwo
Spraw Wewn trznych i Administracji w wysoko ci 3.772.601 tys. zł. W ci gu 1997 r.
wydatki zostały zwi kszone o 101.347 tys. zł, tj. do kwoty 3.873.948 tys. zł. W trakcie
realizacji bud etu wydatki:
a) zwi kszono o 101.547 tys. zł, tj. o:
-

rodki z rezerw celowych (cz. 83) w kwocie 90.190 tys. zł, w tym poz. 79
(pomoc dla powodzian i usuwanie skutków powodzi) - 41.475 tys. zł,

-

rodki z rezerwy ogólnej (cz. 81) w kwocie 10.815 tys. zł,

-

rodki w kwocie 542 tys. zł przeniesione z cz ci 85 do cz ci 31, dział 93 Bezpiecze stwo publiczne, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodze dla 26,3 etatu - z uwagi na przej cie zada z zakresu ochrony
przeciwpo arowej przez Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji,

b) zmniejszono o kwot 200 tys. zł - z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu wyposa enia dla dwóch komisariatów
(cz. 39).
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.872.179 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach.
Dominuj cymi pozycjami wydatków były:
1. Wydatki poniesione przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (dział 95
Ubezpieczenia społeczne) w kwocie 1.909.358 tys. zł, tj. 99,98% planu po
zmianach. Wydatki te stanowiły 49,3% ogółu wydatków poniesionych przez
MSWiA w 1997 r. W porównaniu do 1996 r. wydatki w uj ciu nominalnym były
wy sze o 16,4%, a realnie wzrosły o 1,3%. Główn pozycj wydatków Zakładu
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2.

3.

4.

5.

Emerytalno-Rentowego stanowiły wypłacone wiadczenia pieni ne z zaopatrzenia
emerytalno-rentowego w kwocie 1.881.301 tys. zł (98,5% wydatków ZER).
Wydatki poniesione w ramach działu 93 Bezpiecze stwo publiczne w kwocie
1.443.633 tys. zł, tj. o 55 tys. zł mniej ni wynosił plan po zmianach. Wydatki te
stanowiły 37,3% ogółu wydatków poniesionych przez MSWiA w 1997 r.
W strukturze wydatków główne pozycje stanowiły:
a) wydatki Pa stwowej Stra y Po arnej (rozdział 9316) w wysoko ci
724.473 tys. zł (50,2% wydatków działu 93), tj. o 51 tys. zł (o 0,01%) mniej ni
plan po zmianach i o 136.275 tys. zł (o 23,2% - wzrost nominalny) wi cej ni
wykonanie w 1996 roku. Realnie wydatki w 1997 roku w stosunku do wydatków
1996 roku wzrosły o 7,2%,
b) wydatki Stra y Granicznej (rozdział 9314) w wysoko ci 388.049 tys. zł (26,9%
wydatków działu 93), tj. w wysoko ci 100% planu po zmianach
i o 86.521 tys. zł (o 28,7% - nominalny wzrost) wi cej ni wykonanie w 1996 r.
Realnie wydatki Stra y Granicznej w 1997 r. w stosunku do wykonania 1996 r.
wzrosły o 12%,
c) wydatki Nadwi la skich Jednostek Wojskowych MSWiA (rozdział 9315)
w wysoko ci 191.795 tys. zł (13,3% wydatków działu 93), tj. o 3 tys. zł mniej
ni wynosił plan po zmianach i o 23.656 tys. zł wi cej (o 14,1% - nominalny
wzrost) od wykonania w 1996 r. Realnie wydatki zrealizowane w 1997 roku
w porównaniu z wydatkami w 1996 roku zmniejszyły si o 0,72%,
d) wydatki na pozostał działalno (rozdział 9395) - wydatkowano kwot
94.759 tys. zł, tj. w wysoko ci 100% planu po zmianach, w tym m.in. przez:
Biuro Ochrony Rz du - 36.865 tys. zł, Jednostk Wojskow 2305 13.529 tys. zł.
Wydatki poniesione przez słu b zdrowia MSWiA (Centralny Zarz d Słu by
Zdrowia MSWiA - dział 85 Ochrona zdrowia) w kwocie 349.003 tys. zł (o 1 tys. zł
mniej ni wynosił plan po zmianach). Wydatki w tym dziale stanowiły 9%
wydatków cz ci 31.
Wydatki poniesione w ramach działu 91 Administracja pa stwowa i samorz dowa
w kwocie 75.468 tys. zł, tj. o 497 tys. zł (o 0,7%) mniej ni wynosił plan po
zmianach. Wydatki te stanowiły 1,9% ogółu wydatków poniesionych przez
MSWiA w 1997 r. W strukturze wydatków główne pozycje stanowiły:
a) wydatki Jednostki centralnej (rozdział 9111) w kwocie 61.494 tys. zł (81,5%
wydatków w dziale 91), tj. o 443 tys. zł (o 0,7%) mniej ni wynosił plan po
zmianach,
b) wydatki poniesione przez Główny Urz d Nadzoru Budowlanego (rozdział 9114)
w kwocie 8.463 tys. zł (11,2% wydatków w dziale 91), tj. w wysoko ci 100%
planu po zmianach,
c) wydatki poniesione przez Główny Urz d Geodezji i Kartografii (rozdział 9117)
w kwocie 3.871 tys. zł (5,1% wydatków w dziale 91), tj. o 54 tys. zł mniej ni
wynosił plan po zmianach,
d) wydatki Ministerstwa Spraw Wewn trznych w likwidacji (rozdział 9177)
w kwocie 825 tys. zł, tj. w wysoko ci 100% planu po zmianach.
Wydatki poniesione na zasiłki rodzinne i piel gnacyjne (rozdział 8617) w kwocie
19.212 tys. zł, tj. o 2.611 tys. zł (o 12%) mniej ni plan wg ustawy bud etowej.
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6. Wydatki poniesione przez O rodek dla Uchod ców w Nadarzynie (rozdział 8695)
w kwocie 8.111 tys. zł.
7. Wydatki poniesione przez Rad Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa (dział 83 Kultura i sztuka) w kwocie 5.845 tys. zł, tj. o 11,9% mniej ni plan wg ustawy
bud etowej.
Efektem realizowanych w 1997 r. inwestycji budowlanych w resorcie spraw
wewn trznych i administracji, było m. in.: 110 mieszka (Stra Graniczna 13 mieszka , Nadwi la skie Jednostki Wojskowe MSWiA - 60 mieszka , Pa stwowa
Stra Po arna - 5 mieszka , Słu ba Zdrowia MSWiA - 32 mieszkania) oraz uzyskanie
108 tys. m3 kubatury (budownictwo słu bowe).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 62 502 osoby, w tym w dziale 91
1.351 osób. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 2.850 osób, a w dziale 91 o 243 osoby. Przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród )
w 1997 roku wyniosło 1.276 zł, w tym w dziale 91 - 1.885 zł. W porównaniu do
1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto wzrosło w 1997 r. o 6,9%, w tym
w dziale 91 - o 57,9%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 58.495 tys. zł, w tym
wymagalne 13.581 tys. zł.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki
w kwocie 623,5 tys. zł.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 120.151 tys. zł i były
wy sze o 0,6% od kwoty planowanej.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 118.292 tys. zł i były
o 1,6% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do bud etu wyniosły
176 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci w zakresie
wydatków dotyczyły:
- przekroczenia uprawnie do dokonywania zmian w bud ecie MSWiA, co w wietle
art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe, stanowi naruszenie dyscypliny
bud etowej,
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- niezgodnego z przeznaczeniem rozdysponowania rodków bud etowych
pochodz cych z rezerwy celowej, co w my l art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo
bud etowe, stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej,
- zlecenia zada pa stwowych jednostce niepa stwowej z naruszeniem przepisów
obowi zuj cych w tym zakresie, co w my l art. 57 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo
bud etowe, stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej,
- nie przestrzegania procedur okre lonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
co w my l art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe, stanowi naruszenie
dyscypliny bud etowej,
- zaci gni cia w roku bud etowym zobowi za , które - przy uwzgl dnieniu
wymagalnych terminów płatno ci i zobowi za wymagalnych z okresów
poprzedzaj cych rok bud etowy - przekroczyły plan finansowy, co w my l art. 57
ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe, stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 31 - Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego
wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowo ci, Najwy sza Izba Kontroli
w wyst pieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji sformułowała wnioski, które dotyczyły:
1. Dokonywania podziału kwot wydatków na poszczególne jednostki w wysoko ci
wynikaj cej z układu wykonawczego bud etu MSWiA.
2. Zapewnienia terminowego odprowadzania dochodów bud etowych na rachunek
wła ciwego urz du skarbowego.
3. Odst pienia od niezgodnej z prawem praktyki pozostawiania rezerw rodków
bud etowych na szczeblu dysponenta głównego.
4. Zaprzestania finansowania realizacji zada okre lonych dla danego działu
gospodarki narodowej ze rodków bud etowych innego działu.
5. Zaprzestania dokonywania zmian w planie finansowym bez dysponowania
odpowiednimi uprawnieniami.
6. Zaprzestania wykorzystywania rodków z rezerw bud etowych niezgodnie
z przeznaczeniem wskazanym w decyzji Ministra Finansów.
7. Zaprzestania dokonywania wydatków z przekroczeniem kwot okre lonych
w planie finansowym.
8. Zaprzestania bł dnego klasyfikowania wydatków bud etowych niezgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie
klasyfikacji dochodów i wydatków bud etowych oraz innych przychodów
i rozchodów.
9. Dostosowania zasad funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład
Obsługi MSWiA do wymogów okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Finansów
z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek
bud etowych, wzgl dnie rozwa enie zasadno ci dalszego jego funkcjonowania.
10. Doprowadzenia do zgodno ci z prawem trybu utworzenia rodków specjalnych.

130

11. Zaprzestania przekazywania rodków przez dysponenta trzeciego stopnia innym
dysponentom bud etowym.
12. Zaprzestania prowadzenia post powa o udzielanie zamówie publicznych
niezgodnie z procedurami okre lonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.
13. Ustalenia, w porozumieniu z Prezesem Urz du Zamówie Publicznych,
wewn trznego regulaminu udzielania zamówie publicznych na zasadach
szczególnych.
14. Podejmowania zada inwestycyjnych jedynie po uprzedniej analizie celowo ci
oraz ujmowanie ich w planie inwestycyjnym i w planie finansowym wydatków.
15. Naliczenia i wyegzekwowania od firmy „Al Energia” kar umownych z tytułu
nieterminowej realizacji prowadzonej inwestycji w O rodku MSWiA w widrze.
16. Wyeliminowania przypadków nierzetelnego prowadzenia rachunkowo ci oraz
dostosowania ksi gowego programu komputerowego do wymaga wynikaj cych
z ustawy o rachunkowo ci.
17. Wyeliminowania przypadków niezgodnego z prawem udzielania dotacji dla
jednostek niepa stwowych na realizacj zada pa stwowych.
18. Podj cia post powania wyja niaj cego dotycz cego przyczyn wyst pienia
zobowi za wymagalnych, przekraczaj cych plan finansowy bud etu w dziale 85
Ochrona zdrowia.

CZ

32 - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 92.241 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 17.696 tys. zł, tj. o 23,7%.
Na etapie planowania wielko tych wpływów nie była mo liwa do dokładnego
oszacowania, poniewa zale na jest głównie od liczby osób zainteresowanych
uzyskaniem w konsulatach wiz, paszportów i innych dokumentów wydawanych przez
urz dy konsularne. W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym
wy sze o 12.047 tys. zł, tj. o 15%, a realnie wzrosły o 0,1%.
Podstawowym ródłem dochodów w 1997 r. były wpływy realizowane przez
placówki zagraniczne - 92.131 tys. zł, głównie z opłat konsularnych. Uchybienia
w realizacji dochodów dotyczyły nieuzasadnionej zwłoki konsulatu w rozliczeniu
spadku, a co za tym idzie w uzyskaniu dochodów w kwocie 31,1 tys. zł stanowi cych
opłat konsularn . Przyczyn tej nieprawidłowo ci było nieprzekazanie sprawy
podczas zmiany na stanowisku konsula prowadz cego sprawy spadków w konsulacie.
Jak wykazała kontrola, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie nało yło na konsulów
obowi zku sporz dzania protokołu zdawczo odbiorczego lub innego dokumentu
obrazuj cego stan przekazywanych spraw spadkowych podczas zmian osobowych na
tych stanowiskach.
Niewła ciwy był równie nadzór MSZ nad rozliczeniami spadków
zagranicznych. W wyniku kontroli stwierdzono, e na koncie placówki od 1995 r.
pozostawał spadek o warto ci 124,6 tys. marek niemieckich, który MSZ przekazało
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spadkobiercy ze rodków bud etowych - nie dokonuj c rozliczenia tej kwoty
z placówk .
Kontrola wykazała ponadto bł dy w klasyfikacji wpływów realizowanych przez
placówki zagraniczne, których skutkiem było niewprowadzenie do ewidencji
dochodów kwoty 218,1 tys. zł.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 32 - Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w wysoko ci 396.197 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 14.799 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 410.996 tys. zł.
Zwi kszenia bud etu dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia
w placówkach zagranicznych 7.393 tys. zł (§ 45 ró ne wydatki) oraz podwy ki
wynagrodze pracowników centrali Ministerstwa 1.429 tys. zł (§ 11 wynagrodzenia
osobowe pracowników).
Zrealizowane wydatki wyniosły 410.120 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 72.751 tys. zł, tj. o 21,5%, a realnie wzrosły o 5,8%. Dominuj c pozycj stanowiły
wydatki zwi zane z utrzymaniem placówek zagranicznych (73,2% wydatków
ogółem). Wydatki te wyniosły w 1997 r. - 305.024 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o
57.989 tys. zł, tj. o 23,4%, a realnie wzrosły o 7,4%.
Drug co do wielko ci pozycj w bud ecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(12,1% wydatków ogółem) stanowiły wydatki zaliczane do rozdziału Współpraca
naukowo-techniczna z zagranic , na które składały si głównie opłaty i składki do
organizacji mi dzynarodowych. Wydatki te w 1997 r. wyniosły 49.806 tys. zł,
tj. 99,7% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu
nominalnym wy sze o 9.718 tys. zł, tj. o 24,2%, a realnie wzrosły o 8,1%.
Kolejn znacz c pozycj (11,1% wydatków ogółem) stanowiły wydatki
centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydatki te w 1997 r. wyniosły
45.648 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były
w uj ciu nominalnym wy sze o 2.751 tys. zł, tj. o 6,4%, a realnie ni sze o 7,4%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 925 osób, w tym w dziale 91 - 681
osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 53
osoby, tj. o 6,0%, w tym w dziale 91 o 51 osób, tj. o 8,1%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 11 osób,
a w dziale 91 o 5 osób.
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Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.539 zł, w tym w dziale 91 - 1.725 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 10,6% (w tym w dziale 91 o 8,1%).
Dane w dziale 91 nie obejmuj placówek zagranicznych (rozdział 9121), poniewa
wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale nie s obj te limitami ustawowymi lecz
stanowi składow wielko

ogólnej kwoty wydatków ponoszonych na utrzymanie

tych przedstawicielstw.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 910 tys. zł,
co oznacza zmniejszenie w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 0,5%.
Nie były to zobowi zania wymagalne, lecz rozliczenia podlegaj ce płatno ciom
w 1998 r.
W 1997 r. nie wyst piły płatno ci z tytułu odsetek za zwłok w regulowaniu
zobowi za .
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 15.704 tys. zł i były
ni sze o 14,3% od kwoty w planie po zmianach. W 1997 r. gospodarka
pozabud etowa, podobnie jak w 1996 r . nie korzystała z dotacji bud etowych.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 15.672 tys. zł i były
o 14,3% wy sze od kwoty w planie po zmianach oraz o 25% wy sze ni wykonanie
w 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 26 tys. zł i były o 44% ni sze od wpłat
zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
1) Nieopracowania zasad ewidencji po yczek udzielanych przez urz dy konsularne
i kredytowanych opłat za czynno ci konsularne oraz zasad i trybu post powania
w sprawie rozliczania i egzekwowania spłaty tych zadłu e . W toku kontroli
ustalono, e urz dy konsularne zawarły w 1997 r. 1.747 umów po yczki na ł czn
kwot 527,3 tys. zł. Do czasu kontroli (marzec 1998 r.) pozostawało niespłaconych
727 po yczek z 1997 r. (41,6%) na kwot 222,5 tys. zł (42,1%), która obci yła
wydatki bud etowe na opiek konsularn . Ogółem w ewidencji MSZ znajdowało
si 5.414 osób zadłu onych w ró nych okresach z tytułu po yczek i kredytowanych
opłat konsularnych na ł czn kwot 892,5 tys. zł. Lista dłu ników obejmowała
m.in. osoby, które zawarły umowy po yczki w kilku urz dach konsularnych, nie
spłacaj c adnego z tych zadłu e , mimo monitów kierowanych przez MSZ.
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2) Zawy onego o 5,5 tys. dolarów USA przekazu na konto placówki zagranicznej.
Skutkiem bł du w dyspozycjach zrealizowano przekaz rodków na zakupy
samochodów wy szy od rzeczywistych wydatków o 5,5 tys. dolarów USA.
Powstała nadpłata obci yła wydatki bud etowe 1997 roku.
3) Nieokre lenia zakresu wiadcze wymienionych w rozporz dzeniu Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodze i wiadcze przysługuj cych
pracownikom placówek dyplomatycznych i urz dów konsularnych153. Z powodu
braku przepisów wykonawczych wymienionych w tym rozporz dzeniu,
a dotycz cych zasad i trybu finansowania z bud etu takich m.in. wiadcze , jak
zwrot kosztów leczenia i kosztów leków, najmu i umeblowania mieszka zwi zane z tym wydatki bud etowe realizowano na podstawie przepisów
wykonawczych z 1985 r., które utraciły moc.
4) Niewykonywania rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r.
w sprawie zasad post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej
w cz ci dotycz cej rozpatrywania zawiadomie o naruszeniu dyscypliny
bud etowej i opracowania rocznego sprawozdania o sposobie załatwiania spraw
wniesionych w 1997 r. do Komisji Orzekaj cej przy Ministrze Spraw
Zagranicznych w 1997 r.
W toku kontroli ustalono, e zmiana na stanowisku Przewodnicz cego Komisji
w dniu 30 stycznia 1998 r. została dokonana bez przekazania dokumentacji
i sprawozdania z działalno ci Komisji w 1997 r.
W realizacji dochodów uchybienia dotyczyły kwoty 249 tys. zł, tj. 0,27%
dochodów ogółem. W realizacji wydatków uchybienia dotyczyły wydatków
niecelowych w kwocie 19,1 tys. zł, które stanowiły 0,004% wydatków ogółem oraz
4.181 tys. zł (1,0% wydatków ogółem) realizowanych na podstawie przepisów
wykonawczych, które utraciły moc.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 32 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych,
Najwy sza Izba Kontroli zwróciła si z wnioskami o:
1. Przedło enie Radzie Ministrów projektu rozporz dzenia okre laj cego zakres
wiadcze wymienionych w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r.
153

Dz.U. Nr 71, poz. 307

134

w sprawie wynagrodze i wiadcze przysługuj cych pracownikom placówek
dyplomatycznych i urz dów konsularnych, reguluj cych zasady odpłatno ci za
takie m.in. wiadczenia jak zwrot kosztów leczenia i leków oraz przydziału
mieszka wraz z umeblowaniem i wyposa eniem.
2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad rozliczeniami spadków zagranicznych
i wprowadzenie obowi zku sporz dzania dokumentów obrazuj cych stan
przekazywanych spraw podczas zmiany na stanowiskach konsulów prowadz cych
sprawy spadkowe.
3. Opracowanie zasad ewidencji po yczek udzielanych przez urz dy konsularne
i kredytowanych opłat za czynno ci konsularne oraz zasad i trybu post powania
w sprawie rozliczania i egzekwowania spłaty tych zadłu e .
W wyniku ustale kontroli, jeszcze w okresie jej trwania, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych odprowadziło na konto dochodów bud etowych 522 tys. zł.

CZ

33 - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 260,7 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 205,7 tys. zł, tj. o 374%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 1.715,6 tys. zł, tj. o 86,8%,
a realnie ni sze o 88,5%. Najwy sze dochody (42% ich ogółu) osi gni to z odsetek
bankowych (109,4 tys. zł). Z tytułu innych wpłat (o charakterze jednorazowym)
uzyskano 151,3 tys. zł. Odsetki bankowe naliczane były od 11.755 tys. zł
przekazanych Ministrowi Edukacji Narodowej z cz. 48 bud etu pa stwa - Komitet
Bada Naukowych. Kwoty te w podstawowej wysoko ci przeznaczono w cz. 33 na
dofinansowywanie działalno ci ogólnotechnicznej i wspomagaj cej badania naukowe
w uczelniach resortu edukacji narodowej. Odsetek bankowych od tych rodków stanowi cych dochody bud etu pa stwa (art. 3 ust. 1 ustawy Prawo bud etowe) nie uwzgl dniono w planowaniu dochodów cz. 33.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 33 - Ministerstwo
Edukacji Narodowej w wysoko ci 3.101.183 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 113.777,6 tys. zł, tj. o 3,7% do wysoko ci 3.214.960,6 tys. zł.
Zwi kszenia planu wydatków (197.163,8 tys. zł) dotyczyły przede wszystkim

135

sfinansowania podwy ek wynagrodze dla pracowników cywilnych pa stwowej sfery
bud etowej (od 1 kwietnia 1997 r.) oraz odpisów na ZF S dla nauczycieli w o wiacie
i pracowników szkół wy szych (165.712,4 tys. zł). Zmniejszenia (83.386,2 tys. zł)
obejmowały głównie rodki z cz. 33 przekazane do bud etów wojewodów na
sfinansowanie odpisów ZF S dla nauczycieli, emerytów i rencistów.
Zrealizowane w 1997 r. wydatki wyniosły 3.214.949,4 tys. zł, tj. blisko 100%
planu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym
ni sze o 3.553.482,1 tys. zł, tj. o 52,5%, a realnie - ni sze o 58,7%. Obni enie
poziomu wydatków (równie dochodów) cz. 33 w porównaniu do 1996 r. zwi zane
było przede wszystkim z realizacj postanowie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normuj cych funkcjonowanie gospodarki i administracji
publicznej154. W my l postanowie tej ustawy szkoły i placówki o wiatowe,
prowadzone w 1996 r. przez podległych Ministrowi Edukacji Narodowej kuratorów
o wiaty, przeszły z dniem 1 stycznia 1997 r. do wła ciwo ci wojewodów i
finansowane były ze rodków zaplanowanych w ich bud etach.
W strukturze zrealizowanych wydatków cz. 33 najwi kszy udział miały
wydatki w działach: 81 Szkolnictwo wy sze (91,4%), 79 O wiata i wychowanie
(6,1%) i 89 Ró na działalno (1,7%).
Wydatki w dz. 81 w kwocie 2.937.094,5 tys. zł (plan po zmianach
2.937.094,6 tys. zł) były wy sze od planowanych w ustawie bud etowej
o 189.204,5 tys. zł, tj. o 6,9%. W stosunku do 1996 r. wydatki w dz. 81 były
nominalnie wy sze o 580.139,8 tys. zł, tj. o 24,6% (realnie o 8,5%). Wydatki te
w 94,8% przeznaczone zostały na dotacje dla 56 uczelni, z tego 2.337.576,5 tys. zł
słu yło dofinansowaniu działalno ci dydaktycznej (rozdz. 8111), 439.374,7 tys. zł
przeznaczono na pomoc materialn dla studentów (rozdz. 8121) a 9.785 tys. zł na
usuwanie strat wywołanych przez powód w 7 szkołach wy szych (rozdz. 8180).
W latach 1996 - 1997 liczba studentów w dotowanych uczelniach zwi kszyła si
z 728,1 tys. osób do 804,7 tys. osób, tj. o 10,5%, przy czym przekazane dotacje nie
równowa yły w pełnym zakresie kosztów uczelni zwi zanych z finansowaniem
zwi kszonych zada . Konieczno pozyskiwania przez szkoły wy sze dochodów
pozabud etowych powodowała dalsze ograniczanie w uczelniach liczby
studentów studiów dziennych (w latach 1994 - 1996 z 61,2% do 56%, a w 1997 r. do
54,3%) i jednoczesny wzrost - studiuj cych odpłatnie na studiach wieczorowych
i zaocznych.
Wydatki w dz. 79 wyniosły 197.301,1 tys. zł i były ni sze o 3,2 tys. zł od planu
tych wydatków po zmianach (197.304,3 tys. zł). W stosunku do wykonania wydatków
w dz. 79 w 1996 r. wydatki te w 1997 r. stanowiły nominalnie 4,6%, a realnie 4%.
Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na finansowanie przez Ministra
154
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Edukacji Narodowej 20 ró norodnych przedsi wzi realizowanych centralnie, w tym
m.in. na: zlecane zadania dla jednostek niepa stwowych (plan 35.210 tys. zł),
centralne zakupy rodków dydaktycznych (33.278 tys. zł), prowadzenie prac
programowych nad reform o wiaty (11.686 tys. zł), doskonalenie zawodowe
nauczycieli (14.123 tys. zł) oraz na wydatki 7 jednostek z tego działu bezpo rednio
finansowanych z cz. 33 (28.770 tys. zł).
W 1997 r. rodki z dz. 79 (85.517,8 tys. zł, tj. 43,3% ich ogółu), a ponadto z dz.
87 Kultura fizyczna i sport (odpowiednio 648 tys. zł i 98%) oraz cało wydatków
w dz. 88 Turystyka i wypoczynek (110 tys. zł) przekazane zostały na rachunki
kuratorów o wiaty i placówek o wiatowo - wychowawczych obj tych bud etami
wojewodów (cz. 85). Przeniesie tych dokonywano z naruszeniem art. 45 ustawy Prawo bud etowe. Nie kwestionuj c celowo ci finansowania przez Ministra Edukacji
Narodowej zada edukacyjnych podkre li nale y, i brak nadzoru nad
wykorzystaniem ww. kwot (przekazanych głównie na rachunki sum depozytowych
kuratorów o wiaty) stanowił przyczyn dalszych nieprawidłowo ci w realizacji
bud etu. rodkami uzyskanymi z MEN finansowano m.in. wynagrodzenia
w jednostkach o wiatowych podległych kuratorom o wiaty, mimo i rodki te
przekazano na realizacj wydatków pozapłacowych. Działania te doprowadziły do
przekroczenia planu wydatków kuratorów o wiaty w zakresie wynagrodze , a kwoty
tych przekrocze były ewidencjonowane cz ciowo (94,8 tys. zł) w cz. 33 jako
przekroczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach
bezpo rednio podległych Ministerstwu. Nieprawidłowo ci w wykorzystaniu rodków
cz. 33 nasiliły si w grudniu 1997 r. w zwi zku z przekazaniem kuratorom o wiaty
30.081,6 tys. zł na realizacj najpilniejszych wydatków pozapłacowych. Realizacja
tych wydatków dokonana została bez powi zania z układem wykonawczym cz. 33
bud etu oraz zmianami wprowadzonymi wcze niej przez Ministra Finansów i Ministra
Edukacji Narodowej. W tej sytuacji sprawozdawczo bud etowa wydatków
obejmowała 22 rozdziały klasyfikacji bud etowej, podczas gdy układ wykonawczy
tej cz ci bud etu, po uwzgl dnieniu zmian - 10 rozdziałów. Ponadto
z rozdysponowanych dla kuratorów o wiaty rodków, wykorzystano na inne cele
1.312 tys. zł pochodz ce z rezerwy ogólnej bud etu i przeznaczone na finansowanie
udziału Polski w programie Unii Europejskiej („Leonardo da Vinci”).
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie
w 1997 r. było ni sze o 4.861 osób, a w dz. 91 o 36 osób. Przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r.
wyniosło 1.286 zł, w tym w dz. 91 - 1.882 zł (w 1996 r. odpowiednio 869 zł i 1.076 zł,
co uwzgl dniało istniej cy wówczas stan zatrudnienia, w tym wynagrodzenia ok. 3
tys. pracowników kuratoriów o wiaty - dz. 91 oraz wynagrodzenia ok. 180 tys.
pracowników szkół i placówek prowadzonych przez kuratorów o wiaty - dz. 79).
W kwotach porównywalnych (pracownicy Centrali MEN) ww. wynagrodzenie
w cz. 33 wzrosło w latach 1996 - 1997 rednio z 1.707 zł do 1.882 zł, tj. o 10,3%.
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Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wykazane w cz. 33 wyniosły
482,9 tys. zł, w tym wymagalne 115,8 tys. zł (w 1996 r. - 746.004,5 tys. zł).
Zmniejszenie w 1997 r. zobowi za wymagalnych w stosunku do wykazanych na
koniec 1996 r. stanowiło rezultat wył czenia w 1997 r. z cz. 33 zada i rodków
zwi zanych z finansowaniem szkół i placówek o wiatowych - prowadzonych przez
kuratorów o wiaty - których zobowi zania były w 1996 r. ewidencjonowane
w bud ecie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyło to równie zmniejszenia
w latach 1996 - 1997 wydatków cz. 33, poniesionych z tytułu nieterminowej płatno ci
zobowi za z 44.366,7 tys. zł w 1996 r. do 464,3 tys. zł w 1997 r. (w tym 454,6 tys. zł
dotyczyło rodków przekazanych kuratorom o wiaty).
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 23.239 tys. zł, tj. 5,5%
dochodów uzyskanych w 1996 r. (421.905 tys. zł) i były ni sze o 0,7% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji bud etowej w dochodach uległ obni eniu
z 2% w 1996 r. do 0,9% w 1997 r. Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r.
wyniosły 23.071,8 tys. zł, tj. 5,7% wydatków zrealizowanych w 1996 r.
(408.159 tys. zł) i były o 3,2% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do
bud etu wyniosły 0,8 tys. zł i były ni sze o 20% od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
(1 tys. zł).
Naruszenia dyscypliny bud etowej stwierdzone w realizacji cz. 33 bud etu
pa stwa w 1997 r. dotyczyły przypadków okre lonych w art. 57 ust. 1 pkt. 2, 3, 5 i 12
ustawy - Prawo bud etowe, w tym zwłaszcza:
- przekroczenia wydatków bud etowych cz. 33 przewidzianych na finansowanie
wynagrodze osobowych w dz. 79 O wiata i wychowanie o kwot 94,8 tys. zł,
- przekroczenia uprawnie do dokonywania zmian w bud ecie (art. 45 ustawy Prawo bud etowe) i przekazania 86.300 tys. zł rodków bud etowych do jednostek
obj tych bud etami innych dysponentów głównych,
- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 1.300 tys. zł rodków bud etowych
otrzymanych z rezerw bud etowych,
- zlecenia w kwocie 4.500 tys. zł jednostkom niepa stwowym zada pa stwowych
z naruszeniem zasad okre lonych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo
bud etowe w zakresie warunków i trybu udzielania takich dotacji.
Minister Edukacji Narodowej nie wyeliminował w roku 1997 nieprawidłowo ci
wyst puj cych w 1996 r. i w latach wcze niejszych, w tym zwłaszcza nie zapewnił:
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- wymaganej ustaw - Prawo bud etowe (art. 36 ust. 6) zgodno ci ogółu wydatków
cz. 33 z planem wydatków jednostek bud etowych (z podziału wyodr bniono
244.000 tys. zł),
- zgodnego z obowi zuj cymi unormowaniami wydatkowania rodków
przeznaczonych na refundacj szkołom i uczelniom wiadcze stypendialnych dla
cudzoziemców - stypendystów Rz du RP (15.300 tys. zł),
- warunków zapewniaj cych bie ce oraz zgodne z unormowaniami rozporz dzenia
Rady Ministrów z 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad post powania w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej, orzecznictwo resortowej komisji orzekaj cej
w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj w 1997 r. bud etu
w cz. 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym do Ministra Edukacji Narodowej wnioskowano
o zaniechanie działa powoduj cych:
1. Niezgodne z zasadami okre lonymi w art. 45 ustawy - Prawo bud etowe
przekazywanie rodków do jednostek obj tych bud etami innych dysponentów
głównych.
2. Sprzeczne z art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo bud etowe pozostawianie nie
rozdzielonych wydatków bud etowych, co w rezultacie nie zapewniało zgodno ci
planów finansowych jednostek tej cz ci bud etu z układem wykonawczym cz. 33.
3. Realizowanie wydatków bud etowych sprzecznie z zasadami okre lonymi w art. 42
ust. 3 ustawy - Prawo bud etowe, w my l których dokonywanie tych wydatków
mo e odbywa si w granicach kwot okre lonych w bud ecie, z uwzgl dnieniem
prawidłowo dokonywanych przeniesie .
4. Wydatkowanie, niezgodnie z przeznaczeniem, rodków z rezerw bud etu pa stwa,
przekazywanych do cz. 33.
5. Planowanie dochodów bud etowych z pomini ciem unormowa art. 3 pkt. 1 ust. 8
ustawy - Prawo bud etowe, tj. bez zaliczania do tych dochodów odsetek od
rodków na rachunkach bankowych pa stwowych jednostek bud etowych.
Ponadto stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowo ci - wyst puj ce równie
w latach ubiegłych - wskazuj na konieczno podj cia przez Ministra Edukacji
Narodowej zdecydowanych działa zapewniaj cych:
1. Przestrzeganie obowi zuj cych zasad, okre lonych dla zleceniobiorców
i zleceniodawców zada pa stwowych zlecanych jednostkom niepa stwowym,
okre lonych w rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie
zlecania zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym oraz wykazu tych zada .
2. Doprowadzenie gospodarki finansowej Biura Kształcenia Zagranicznego do
zgodno ci z wymogami § 3 ust. 4 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 2
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania bud etu
pa stwa.
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3. Zapewnienie bie cego oraz zgodnego z unormowaniami rozporz dzenia Rady
Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad post powania w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej, funkcjonowania resortowej komisji
orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.

CZ

34 - MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 1.712 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 1.165 tys. zł, tj. o 213%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 3.322 tys. zł, tj. o 66%, a realnie
były ni sze o 70,4%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były nie planowane wpływy
z rozlicze lat ubiegłych (749,8 tys. zł), oraz opłaty za wydawane przez
Przewodnicz cego Komitetu Kinematografii upowa nienia do prowadzenia
działalno ci gospodarczej w zakresie kinematografii (704,8 tys. zł).
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów polegały na:
- zaniechaniu uzyskania odsetek od nieterminowo rozliczanych lub zwracanych
dotacji na zadania realizowane przez jednostki niepa stwowe i nadzorowane przez
Ministra Kultury i Sztuki,
- nieegzekwowaniu dochodów w kwocie 36,1 tys. zł z tytułu czynszu za
wynajmowane pomieszczenia biurowe i lokale u ytkowe,
- niezrewaloryzowaniu stawek czynszu dla instytucji spoza resortu kultury co
spowodowało, e dochody zani ono co najmniej o 52 tys. zł.

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 34 - Ministerstwo
Kultury i Sztuki w wysoko ci 698.312 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
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zwi kszone o 85.652 tys. zł i zmniejszone o 439 tys. zł, do ł cznej wysoko ci
783.525 tys. zł.
Wydatki zwi kszono o 81.548 tys. zł z rezerw celowych bud etu pa stwa,
o 4.100 tys. zł z rezerwy ogólnej RM, o 4 tys. zł na skutek przeniesie mi dzy
cz ciami bud etu.
rodki z rezerw celowych w 69,6% przeznaczono na sfinansowanie od
1 kwietnia 1997 r. podwy ek wynagrodze wraz z pochodnymi oraz uzupełnienie
wzrostu i wyrównanie wynagrodze za 1996 r., pracowników cywilnych sfery
bud etowej i pracowników instytucji artystycznych oraz odpisów na zakładowy
fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół wy szych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 782.984 tys. zł, tj. 99,93% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1997 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 125.152 tys. zł, tj. o 19%, a realnie wzrosły o 3,6%. Wydatki bie ce wyniosły
717.384 tys. zł, tj. 91,6% ogółu wydatków, a wydatki maj tkowe 65.600 tys. zł,
tj. 8,4%, w tym inwestycje centralne - 32.027 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych wydatków najwi kszy udział miały wydatki
w działach: 83 Kultura i sztuka, stanowi ce 47,3% wydatków w cz ci 34,
79 O wiata i wychowanie - 31,1%, 81 Szkolnictwo wy sze - 16,4%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 21.227 osób, w tym w dziale 91 275 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie było ni sze o 432 osoby,
tj. o 2%, w tym w dziale 91 o 500 osób, tj. o 64,5%. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 1.493 osoby, a w dziale
91 o 74 osoby. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.007,9 zł, w tym, w dziale 91 1.859,4 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
w 1997 r. wzrosło o 24,4%, w tym w dziale 91 o 60,5%.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wyniosły 2.113 tys. zł, w tym
wymagalne 1.271 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1996 r. odpowiednio o 69,1% i 77,2%. Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za
w 1997 r. zapłacono odsetki w kwocie 622 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu
do wykonania 1996 r. o 17,5%.
Dochody gospodarki pozabud etowej niedotowanej w 1997 r. wyniosły
17.129 tys. zł i były ni sze o 1,3% od kwoty planowanej (po zmianach).
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Wydatki gospodarki pozabud etowej niedotowanej w 1997 r. wyniosły
16.547 tys. zł i były o 1,3% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 16,2%
wy sze ni wykonanie 1996 r.
W 1997 r. nie wyst piły wpłaty do bud etu.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci w zakresie realizacji
wydatków polegały na:
- zaci gni ciu w 1997 r. zobowi za w kwocie 857,8 tys. zł, które sfinansowano ze
rodków 1998 r., co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe,
stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej,
- niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu, otrzymanej z rezerwy ogólnej,
kwoty 300 tys. zł, co według art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo bud etowe,
stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej,
- przekroczeniu przez szkoły i placówki szkolnictwa artystycznego wydatków
bud etowych o 104,5 tys. zł i zaci gni ciu w tych jednostkach zobowi za
wymagalnych w kwocie 1.271 tys. zł, co według art. 57 ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9
ustawy - Prawo bud etowe, stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej,
- niewykazaniu w sprawozdaniu bud etowym (Rb-23) o zobowi zaniach za 1997 r.,
zobowi za wymagalnych na kwot 42,7 tys. zł wynikaj cych z ewidencji
ksi gowej, co zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy - Prawo bud etowe, stanowiło
naruszenie dyscypliny bud etowej,
- niezgodnemu z zasadami okre lonymi w przepisach prawa zlecaniu i rozliczaniu
zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym na kwot 3.080,6 tys. zł,
co stanowiło według art.57 pkt 1 ust. 12 ustawy - Prawo bud etowe, naruszenie
dyscypliny bud etowej.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz ci 34
- Ministerstwo Kultury i Sztuki, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci,
nie maj cych jednak zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski NIK dotyczyły:
1. Zapewnienia nadzoru i kontroli nad gospodark finansow szkół i placówek
o wiatowych, w celu wyeliminowania zobowi za wymagalnych oraz
przekraczania planów finansowych.
2. Dokonywania wydatków bud etowych w granicach kwot okre lonych w planie
finansowym, w sposób celowy i oszcz dny.
3. Zlecania zada pa stwowych jednostkom niepa stwowym i ich rozliczania zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa.
4. Prowadzenia ewidencji ksi gowej i sprawozdawczo ci bud etowej w sposób
rzetelny, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków bud etowych.
5. Zodnego z przeznaczeniem wykorzystywania rodków z rezerw bud etu pa stwa.
6. Zniechania tworzenia nieformalnych rezerw w bud ecie MKiS.
7. Przekazywania dotacji podległym jednostkom w terminach umo liwiaj cych pełn
realizacj zada i wydatkowanie rodków w danym roku bud etowym.
W zwi zku z przeprowadzonymi kontrolami stwierdzono, e uszczuplenia
bud etowe wyniosły 816,4 tys. zł. Ł czna warto nieprawidłowo zrealizowanych
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wydatków wyniosła 39.061,3 tys. zł, w tym z naruszeniem zasad gospodarno ci
i celowo ci wydatkowano 7.942,3 tys. zł.

CZ

35 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 33.819 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 10.239 tys. zł, tj. 43,4% . W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 1.735 tys. zł, tj. o 5,4%,
a realnie były ni sze o 8,2%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były wpływy z usług i wynosiły
18.773 tys. zł.
Stan zaległo ci z tytułu nie ci gni tych nale no ci wynosił na koniec 1997 r.
6.623 tys. zł. Zaległo ci niepodatkowe w cz ci 35 w 1997 r. w porównaniu z 1996 r.
wzrosły ogółem o 1.774 tys. zł, tj. o 36,6%. Najwy sze zaległo ci na koniec 1997 r.
wyst piły w dziale 85 Ochrona zdrowia, w rozdziale 8531 Stacje sanitarnoepidemiologiczne i dotyczyły wpływów z usług oraz wpływów z tytułu grzywien i
kar.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 35 - Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej w wysoko ci 3.510.426 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki
zostały zwi kszone o 683.816 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 4.194.242 tys. zł.
Dominuj c pozycj były wydatki inwestycyjne zwi kszone o kwot 405.978. tys. zł,
do ł cznej wysoko ci 721.835 tys. zł, tj. o 128,5% .
Zrealizowane wydatki wyniosły 4.192.002 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 913.952 tys. zł, tj. o 27,9%, a realne wzrosły o 11,3%.
W strukturze zrealizowanych w 1997 r. w cz ci 35 wydatków, najwi kszy
udział miały wydatki w dziale 85 Ochrona zdrowia - 3.429439 tys. zł, (tj. 81,8% ogółu
wydatków w cz ci 35), co stanowiło 100% planu po zmianach.
Wydatki inwestycyjne w cz ci 35 MZiOS wyniosły 721.466 tys. zł, tj. 17,2%
bud etu po zmianach , w tym na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych 427.843 tys. zł,
tj. 59,3% ogółu wydatków inwestycyjnych i na budownictwo inwestycyjne
293.623 tys. zł, tj. 40,7%. Dominuj c pozycj wydatków inwestycyjnych stanowiły
wydatki w dziale 85 Ochrona zdrowia w wysoko ci 685.205 tys. zł, w tym
w rozdziale 8595 Pozostała działalno 396.333 tys. zł i rozdziale 8511 Szpitale
kliniczne -252.959 tys. zł. W ramach rozdziału 8595 MZiOS przekazało z kredytu
zagranicznego K-200 na wydatki inwestycyjne kwot 366.135 tys. zł, w tym m.in. dla
Zakładu Zamówie Publicznych MZiOS - 305.310,6 tys. zł na zakupy aparatury
medycznej, dla Instytutu Kardiologii w Warszawie - 23.444,9 tys. zł na centralny
zakup aparatury dla potrzeb o rodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych
w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Serca i Regionalnego Centrum
Onkologii w Bydgoszczy - 8.268,8 tys. zł na zakup aparatury dla radioterapii .
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Cz
rodków z kredytu zagranicznego K-200 wydatkowano niegospodarnie
i niecelowo - dotyczy to zakupu 11 aparatów do diagnostyki metod rezonansu
magnetycznego za kwot odpowiadaj c ok. 48.000 tys. zł.
Na realizacj inwestycji centralnych w cz ci 35 MZiOS poniesione wydatki
wyniosły 184.738 tys. zł, co stanowiło 4,4% bud etu po zmianach. Wydatki te
zrealizowano w dwóch działach: 81 Szkolnictwo wy sze - 19.195 tys. zł
i 85 Ochrona zdrowia -165.543 tys. zł .
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 95.203 osoby, w tym w dziale 9l
717 osób. W porównaniu do 1997 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było ni sze
o 10 osób, tj. o 1,3%, w tym w dziale 91 o 9 osób, tj. o 1,2%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 4.458 osób,
a w dziale 91 o 179 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
ł cznie z wypłatami z zakładowego funduszu nagród wyniosło 978 zł, w tym w dziale
9l - 1.516 zł. W porównaniu do 1997 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
w 1997 r. wzrosło o 21,8%, w tym w dziale 91 o 17,6%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 177.509 tys. zł,
w tym wymagalne 145.573 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1996 r. odpowiednio o 2,6% i 3,4%.
Najwy sze zobowi zania miały - podobnie jak w latach poprzednich - szpitale
kliniczne akademii medycznych - w kwocie 140.222 tys. zł, pomimo
przeprowadzonego w 1997 r. oddłu enia tych jednostek. Stan ich zobowi za
wymagalnych wzrósł o 3.043 tys. zł, tj. o 2,2%.
Ministerstwo nie posiadało danych o kwocie zapłaconych odsetek z tytułu
nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 141.891 tys. zł i były
wy sze o 1,2% od kwoty planowanej. Udział dotacji bud etowej w dochodach nie
uległ zmianie w 1997 r. w porównaniu z 1996 r.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 138.292 tys. zł i były
o 3,8% ni sze od kwoty planowanej oraz o 25% wy sze ni wykonanie 1996 r.
Wpłaty do bud etu wyniosły 399 tys. zł i były wy sze o 26,7% od wpłat
zrealizowanych w 1996 r.
Naruszono dyscyplin bud etow poprzez:
- zaci gni cie przez jednostki podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej,
finansowane z cz. 35 bud etu zobowi za , które - przy uwzgl dnieniu
wymagalnych terminów płatno ci i zobowi za wymagalnych z okresów
poprzedzaj cych rok bud etowy przekraczaj plan finansowy jednostek, o kwot
ogółem 145.573 tys. zł (art.57 ust.1 pkt 8 ustawy - Prawo bud etowe),
- wydatkowanie 1.200 tys. zł, z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki zwi zane
z powołaniem Pełnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Powszechnego
Ubezpieczenia Zdrowotnego, na uzupełnienie składki członkowskiej na rzecz WHO
(art.57 ust.1 pkt 5 ustawy - Prawo bud etowe),
- niestosowanie przy wyborze wydawnictw publikuj cych odpłatnie artykuły
z zakresu promocji zdrowia, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
(na realizacj tych umów wydatkowano ł cznie w 1997 r. kwot 877.405 zł) oraz
zakupienie samochodu Volkswagen Carawelle o warto ci 143,5 tys. zł
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z naruszeniem przepisów wspomnianej ustawy (art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo bud etowe).
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba kontroli negatywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej .
Podstaw takiej oceny stanowi w szczególno ci :
1. Doprowadzenie do utrzymania si wysokiego poziomu zobowi za wymagalnych
na koniec 1997 r., pomimo wzrostu wydatków bud etowych w cz ci 35 w
stosunku do roku 1996 w uj ciu nominalnym o 27,9%, a w uj ciu realnym o 11,3%
oraz przeznaczenia w 1997 r. dodatkowej kwoty 149.007 tys. zł, pochodz cej z
depozytu na oddłu enie jednostek ochrony zdrowia finansowanych z cz ci 35.
Nale y podkre li , e zobowi zania wymagalne, które wykazano na koniec 1996 r.
były wy sze od kwoty przeznaczonej na oddłu enie w 1997 r. jedynie o 1.621 tys.
zł. Przeprowadzony w 1997 r. proces restrukturyzacji zobowi za wymagalnych
jednostek ochrony zdrowia nie przyczynił si do proporcjonalnego zmniejszenia
wysoko ci zobowi za wymagalnych w cz ci 35 MZiOS. Podobnie jak w latach
ubiegłych zjawisko naruszenia dyscypliny bud etowej, poprzez zaci ganie
zobowi za przekraczaj cych plan finansowy jednostek ochrony zdrowia, było
powszechne, nabieraj c charakteru utrwalonej patologii systemu finansów
publicznych.
2. Niesprawowanie nale ytego nadzoru i kontroli nad gospodark finansow
podległych jednostek, a w szczególno ci:
- niewskazywanie przy przydzielaniu dysponentom bud etowym ni szego stopnia
rodków pochodz cych z rezerw celowych (cz. 83 bud etu), e zgodnie z ustaw
bud etow

rodki te mog by przeznaczone wył cznie na pokrycie wydatków

przewidzianych w poszczególnych pozycjach rezerw i niewymagania rozliczenia
tych wydatków. W konsekwencji na podstawie dokumentacji zgromadzonej
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej nie mo na oceni czy rodki,
przeznaczone na okre lone pozycje rezerw celowych oraz pochodz ce z rezerwy
ogólnej RM, zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Nale y podkre li ,
e 9,7% wydatków cz ci 35 pochodziło w 1997 r. z rezerw,
- zaniechanie zawiadomienia resortowej komisji orzekaj cej w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej w zwi zku z posiadaniem na koniec 1996 r.
zobowi za wymagalnych (przekraczaj cych plan finansowy) w kwocie
145.573 tys. zł przez jednostki finansowane z cz. 35 bud etu pa stwa.
Zobowi zania wymagalne posiadały wszystkie szpitale kliniczne AM i 38 stacji
sanitarno-epidemiologicznych,
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- brak nale ytego nadzoru nad realizacj inwestycji, w szczególno ci w zakresie
aktualizacji dokumentacji, terminowo ci zako czenia oraz rozliczania
wydatkowanych rodków,
- brak reakcji MZiOS na bezprawne wykorzystanie przez inwestora na wydatki
bie ce rodków w kwocie 200 tys. zł, przeznaczonych na realizacj inwestycji
centralnej w Polanicy-Zdroju,
- w wyniku nierozliczenia rezerw celowych, pozostawienie po zako czeniu roku
bud etowego na rachunkach bankowych 3 jednostek bud etowych rodków
w wysoko ci 6.381 tys. zł pochodz cych z rezerwy celowej,
- wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem rodków z rezerwy celowej
w wysoko ci 1.200 tys. zł na opłacenie składki na WHO.
3. Niegospodarne i niecelowe wydatkowanie cz ci rodków przeznaczonych na
centralne zakupy inwestycyjne a pochodz cych z gwarantowanego przez Rz d
kredytu K-200. Dotyczy to zakupu 11 aparatów MR (za kwot odpowiadaj c
ok. 48.000 tys. zł), bez dostatecznego rozpoznania zapotrzebowania jednostek
ochrony zdrowia na ten sprz t oraz zakupu akceleratorów, które nie mog by
odebrane terminowo ze wzgl du na brak mo liwo ci zainstalowania.
4. Przekazanie rodków w wysoko ci 370 tys. zł, z uruchomionej przez Ministra
Finansów rezerwy ogólnej, Akademii Medycznej w Poznaniu na uruchomienie
procedury transplantacji w troby, pomimo e w klinikach tej Akademii nie planuje
si przeprowadzania takich operacji.
5. Niezrealizowanie wniosków wynikaj cych z kontroli wykonania bud etu w 1996 r.,
w szczególno ci dotycz cych rozliczania rodków pochodz cych z rezerw
celowych, usprawnienia pracy resortowej komisji orzekaj cej w sprawach
o naruszenie dyscypliny bud etowej oraz zwrotu do bud etu przeznaczonych na
leczenie obywateli polskich za granic

rodków, zgromadzonych na kontach

polskich placówek dyplomatycznych.
6. Brak nale ytej staranno ci i skuteczno ci w ustalaniu i pobieraniu nale nych
dochodów, co skutkowało wzrostem zaległo ci niepodatkowych w ci gu roku
o 36,6%, tj. o 1.774 tys. zł.
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W wyniku kontroli skierowano do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
wyst pienie, w którym wnoszono mi dzy innymi o:
1. Przeprowadzenie analizy zobowi za wymagalnych wyst puj cych na koniec
1997 r. w jednostkach finansowanych z cz ci 35 MZiOS, a w pierwszej
kolejno ci w tych jednostkach, w których nast pił gwałtowny wzrost tych
zobowi za .
2. Zawiadomienie resortowej komisji orzekaj cej o posiadaniu na koniec 1997 r.
przez niektóre jednostki finansowane z cz ci 35 zobowi za wymagalnych przekraczaj cych plan finansowy, co zgodnie z przepisami art. 57 ust. 1 pkt. 8
Prawa bud etowego, stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej.
3. Wyci gni cie sankcji słu bowych w stosunku do kierowników tych jednostek
bud etowych, w których nast pił wzrost zobowi za wymagalnych w 1997 r.
w porównaniu z rokiem 1996, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyniku akcji
oddłu eniowej w ci gu 1997 r. spłacono w pełni długi z lat ubiegłych.
4. Dokonanie niezwłocznego rozliczenia wykorzystania rodków pochodz cych
z rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej Rady Ministrów; w przypadku
stwierdzenia, i

rodki te nie zostały wykorzystane - dokonanie ich zwrotu do

bud etu pa stwa.
5. Dokonanie zwrotu do bud etu rodków przeznaczonych na leczenie obywateli
polskich za granic , a pozostaj cych na koniec 1997 r. na kontach polskich
placówek dyplomatycznych.
6. Terminowe rozpatrywanie spraw przez resortow komisj orzekaj c oraz
przeprowadzenie analizy jej działalno ci.
7. Dokonywanie szczegółowej analizy wniosków poszczególnych jednostek,
w których zwracaj si one o przyznanie dodatkowych rodków bud etowych
pochodz cych z rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.
8. Podj cie działa zapewniaj cych prawidłow realizacj nadzoru nad gospodark
finansow podległych Ministrowi jednostek organizacyjnych, w tym w zakresie
przydzielania i rozliczania wydatków przyznanych w ramach rezerw bud etu
pa stwa.
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9. Poinformowanie zainteresowanych wojewodów, Ministra Finansów oraz Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji, i niektórzy wojewodowie wykorzystali
rodki z rezerw celowych poz. 25 oraz poz. 41 na inne cele, co było niezgodne
z przepisami ustawy bud etowej na 1997 r. oraz wydatkowali rodki z depozytu
na spłat zobowi za wymagalnych jednostek ochrony zdrowia, pomimo e
w województwach nie utworzono adnego samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej.
10. Podj cie skutecznych działa (decyzji organizacyjnych) zmierzaj cych do
przyspieszenia procesu przekształcania jednostek bud etowych ochrony zdrowia
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz wdro enia Rejestru
Usług Medycznych.
11. Zwi kszenie skuteczno ci nadzoru nad realizacj inwestycji, w szczególno ci
w zakresie aktualizacji dokumentacji, terminowo ci zako czenia i rozliczania
wydatkowanych rodków.
12. Dokonywanie szczegółowej weryfikacji wniosków o dotacje, z uwzgl dnieniem
aktualno ci dokumentacji oraz realno ci terminu zako czenia inwestycji.
13. Zaprzestanie tworzenia rezerw bud etowych na wydatki inwestycyjne.
14. Wyegzekwowanie od jednostek, które nie posiadały rachunków inwestycyjnych,
obowi zku zało enia stosownych rachunków.
15. Przekazywanie rodków bud etowych na realizacj inwestycji, wył cznie na
wyodr bnione rachunki bankowe inwestorów.
16. Dokonanie zwrotu do bud etu pa stwa kwot pozostawionych nielegalnie po
zako czeniu roku bud etowego 1997 na kontach bankowych:
- Instytutu „ Centrum Zdrowia Matki Polki”
- 4.600 tys. zł,
- Biura Administracyjno-Gospodarczego w MZiOS
- 1.400 tys. zł,
- Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
- 381 tys. zł.
17. Dokonanie zwrotu na dochody bud etu pa stwa nast puj cych rodków:
- 200 tys. zł - przekazanych na realizacj inwestycji centralnej w PolanicyZdroju, w zwi zku z nielegalnym wykorzystaniem tych rodków przez
inwestora na bie c działalno szpitala,
- 370 tys. zł - przekazanych Akademii Medycznej w Poznaniu na uruchomienie
procedury transplantacji w troby pomimo, i w klinikach tej Akademii nie były
i nie s dokonywane przeszczepy w troby.
18. Podj cie działa dyscyplinuj cych stacje sanitarno-epidemiologiczne do
terminowego ci gania nale nych dochodów, w tym z tytułu wpływów z usług.
Kontrola wykazała uszczuplenia dotycz ce bud etu pa stwa w cz ci 35
w kwocie 7.276 tys. zł. Najwy sza Izba Kontroli podj ła odpowiednie działania
maj ce na celu odzyskanie wy ej wymienionych rodków.
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Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 891.401,1 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 111.385,0 tys. zł, tj. o 14,3%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 222.222,5 tys. zł, tj. o 33,2%, a realnie wzrosły o 15,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były opłaty s dowe, które wyniosły
661.578,2 tys. zł, grzywny i kary - 185.345,4 tys. zł i potr cenia z wynagrodze
pracuj cych osadzonych - 15.063,0 tys. zł. Podkre lenia wymaga, e od 1 stycznia
1997 r. zostały podwy szone opłaty i nale no ci s dowe o 100%.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły powstania zaległo ci w wysoko ci 266.291,7 tys. zł, stanowi cej 29,9%
wykonanych dochodów. Zaległo ci te, mimo umorzenia nale no ci s dowych na
kwot 63.268,5 tys. zł, były wy sze od zaległo ci na koniec 1996 r. o 66.824,7 tys. zł,
tj. o 33,5% i powstały głównie w wyniku niewyegzekwowanych grzywien i kar
w wysoko ci 188.846,2 tys. zł oraz opłat s dowych w wysoko ci 75.649,8 tys. zł.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 36 - Ministerstwo
Sprawiedliwo ci w wysoko ci 2.936.122 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 173.667,3 tys. zł do ł cznej wysoko ci 3.109.789,3 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły głównie odszkodowa zas dzonych od
Skarbu Pa stwa dla osób represjonowanych za działalno na rzecz niepodległego
bytu Pa stwa Polskiego - 93.716,2 tys. zł w § 25 ró ne wydatki na rzecz osób
fizycznych, podwy ek wynagrodze wraz z pochodnymi - 69.511,1 tys. zł w § 11
wynagrodzenia osobowe i § 41 i 42 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy, pomoc i usuwanie skutków powodzi - 10.000 tys. zł głównie w § 72 wydatki
maj tkowe.
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.109.129,7 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 494.973,4 tys. zł, tj. o 18,9%, a realnie wzrosły o 3,5%.
Dominuj cymi pozycjami wydatków były:
- wydatki s downictwa powszechnego (39,8% wydatków ogółem). Wyniosły one
w 1997 r. - 1.238.423,6 tys. zł, tj. 100,0% bud etu po zmianach. W porównaniu do
1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 203.407,6 tys. zł, tj. o 19,6%,
a realnie wzrosły o 4,1%,
- wydatki wi ziennictwa (25,9% wydatków ogółem). Wydatki te wyniosły w 1997 r.
- 806.248,5 tys. zł, tj. 100% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. były
one w uj ciu nominalnym wy sze o 110.315,5 tys. zł, tj. o 15,8%, a realnie wzrosły
o 0,8%,
- wydatki prokuratur wojewódzkich i rejonowych (15,7% wydatków ogółem).
Wydatki te wyniosły w 1997 r. - 489.646,8 tys. zł, tj. 100,0% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. były w uj ciu nominalnym wy sze o 75.954,8 tys. zł,
tj. o 18,4%, a realnie wzrosły o 3,0%.
W wyniku realizacji wydatków maj tkowych w 1997 r. zako czono budow
budynków dla S dów i Prokuratur Rejonowych w Lublinie i Białej Podlaskiej,
rozbudow budynków S du Wojewódzkiego w Ostroł ce i Instytutu Ekspertyz
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S dowych w Krakowie, uzyskuj c 15.152 m2 powierzchni u ytkowej.
Zmodernizowano budynki S dów Rejonowych w Koszalinie, L borku, Piszu
i Prokuratury Rejonowej w Wołowie, uzyskuj c 5.026 m2 przyrostu powierzchni
u ytkowej. Dokonano zakupu budynku dla S dów Rejonowych w Białymstoku,
Nowym S czu, Łasku, Trzebnicy i Prokuratur Rejonowych w Muszynie i Trzebnicy,
o powierzchni 6.355 m2. Ł cznie uzyskano przyrost 34.295 m2 powierzchni
u ytkowej.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 76.677 osób, w tym w dziale 91 397 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze
o 2.078 osób, tj. o 2,8%, w tym w dziale 91 o 32 osoby, tj. o 8,8%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze
o 2.544 osoby, a w dziale 91 o 24 osoby. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie
brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.407,3 zł, w
tym w dziale 91 - 1.433,8 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto w 1996 r. wzrosło o 17,3%, w tym w dziale 91 o 12,5%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1996 r. wyniosły 33.198,5 tys. zł,
w tym wymagalne 11.587,7 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 1996 r. odpowiednio o 34,4% i 47,9%.
Z analizy struktury zobowi za wynika, e po wył czeniu zobowi za z tytułu
odszkodowa dla osób represjonowanych za działalno na rzecz niepodległego bytu
Pa stwa Polskiego (na których powstanie nie miały wpływu jednostki bud etowe
Ministerstwa Sprawiedliwo ci) zobowi zania pozostałe ogółem wyniosły
21.667,4 tys. zł, w tym wymagalne 56,7 tys. zł, co w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1996 r. oznacza wzrost zobowi za ogółem o 28,2% i spadek zobowi za
wymagalnych o 96,3%.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki
w kwocie 1.590,4 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1996 r.
o 95,0%. Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 140.950,0 tys. zł
i były ni sze o 13,3% od kwoty planowanej po zmianach. Udział dotacji bud etowej
w dochodach uległ obni eniu z 0,76% w 1996 r. do 0,73% w 1997 r.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 128.581,0 tys. zł
i były o 19,5% ni sze od kwoty planowanej po zmianach oraz o 14,4% wy sze ni
wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 381,0 tys. zł i były ni sze o 11,4% od
wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- naruszenia dyscypliny bud etowej w wyniku zaci gni cia w niektórych jednostkach
bud etowych podległych Ministerstwu Sprawiedliwo ci zobowi za nie maj cych
pokrycia w planie finansowym jednostki,
- niezgodnego z prawem tworzenia rezerw rodków bud etowych w Ministerstwie
Sprawiedliwo ci,
- odprowadzenia dochodów na rachunek urz du skarbowego z jedenastodniowym
opó nieniem przez Centralny Zarz d Słu by Wi ziennej. Stanowiło to naruszenie
przepisów § 10 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania bud etu pa stwa,
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- nierzetelno ci pracowników odpowiedzialnych za realizacje zamówienia
publicznego na dostaw urz dze teletransmisyjnych i oprogramowania na
potrzeby Biura Realizacji Projektu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych,
w wyniku czego poniesiono nieuzasadniony wydatek w wysoko ci 17.667 zł.
Ponadto stwierdzono nieskuteczn egzekucj nale nych dochodów
bud etowych.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 36 - Ministerstwo Sprawiedliwo ci, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowo ci Najwy sza Izba Kontroli
w wyst pieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Sprawiedliwo ci
sformułowała wnioski, które dotyczyły:
1. Kontynuowania działa dla zmniejszenia zaległo ci w egzekucji nale no ci
s dowych i zahamowania ich dalszego wzrostu w celu pełnej realizacji nadal
aktualnego wniosku NIK.
2. Zaniechania tworzenia rezerw bud etowych w Ministerstwie Sprawiedliwo ci
poprzez niepełny podział rodków finansowych okre lonych w układzie
wykonawczym bud etu.
3. Terminowego odprowadzania pobranych dochodów na rachunek wła ciwego
urz du skarbowego.
4. Podj cia działa w celu odzyskania nadpłaconej, przy realizacji zamówienia
publicznego na dostaw urz dze teletransmisyjnych i oprogramowania
komunikacyjnego na potrzeby Biura Realizacji Projektu Centrum Ogólnopolskich
Rejestrów S dowych, kwoty w wysoko ci 17.667,84 zł.

CZ

37 - URZ D OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dochody
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dochody w cz ci 37 - UOKiK
w wysoko ci 200 tys. zł, tj. o 127 tys. zł ni sze od wykonania w 1996 r.
Zrealizowane dochody wyniosły 3.921 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 3.721 tys. zł, tj. o 1.860%. Przekroczenie
dochodów spowodowane było odprowadzeniem do bud etu nadwy ki rodka
specjalnego w kwocie 2.170 tys. zł. rodek specjalny pn. ”Administracja budynku”
utworzony został w 1997 r., w zwi zku z przekazaniem Urz dowi w zarz d
nieruchomo ci, stanowi cej siedzib Urz du.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 3.594 tys. zł, tj. o 1.099%, a realnie były wy sze o 943%.

Na 1997 r. Urz d nie planował dochodów bud etowych z tytułu kar pieni nych ze

wzgl du na ich incydentalny charakter jak i długotrwał

procedur

w S dzie

Antymonopolowym, co zdaniem Urz du nie dawało podstaw do planowania realnych kwot
dochodów.
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W toku kontroli stwierdzono, e Urz d nierzetelnie ewidencjonował w rejestrze
komputerowym nakładane kary. Analiza „rejestru kar” wykazała w 68 przypadkach na
251 pozycji brak danych o wysoko ci nało onych kar pieni nych, a w 39
przypadkach brak adnotacji o dokonaniu wpłaty. Dopiero w trakcie kontroli NIK
uzupełniono powy szy rejestr. Pozwoliło to na stwierdzenie, e w 1997 r. Urz d
nało ył na podmioty gospodarcze kary w wysoko ci 6.126 tys. zł. Z kwoty tej
wpłacono do bud etu kwot 1.806,7 tys. zł (83.200 tys. zł z powy szej kwoty znajduje
si na sumach depozytowych Urz du do czasu wyja nienia sprawy w S dzie
Antymonopolowym). W wyniku post powa odwoławczych zmniejszono nało one
kary o 1.049,5 tys. zł oraz uchylono na kwot 1.321 tys. zł. Nale no ci bud etowe z
tytułu prawomocnie nało onych przez Urz d kar na koniec 1997 r. wynosiły 722 tys.
zł. Pozostałe kary, w kwocie 1.226,8 tys. zł, znajdowały si w post powaniach
odwoławczych.
Nale no ci bud etowe powstałe w 1997 r. dotyczyły działu 91 Administracja
pa stwowa i samorz dowa i wzrosły ogółem o 1.792,5% w stosunku do powstałych
w 1996 r., tj. z kwoty 40 tys. zł do kwoty 757 tys. zł. Na koniec 1997 r. nie
wyst powały nale no ci długoterminowe.
Odprowadzanie dochodów bud etowych na rachunek urz du skarbowego
nast powało na zasadach i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych w tym
zakresie przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz. 37 - Urz d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w wysoko ci 9.340 tys. zł, w tym w dziale 61 Handel
wewn trzny w kwocie 2.462 tys. zł oraz w dziale 91 Administracja pa stwowa
i samorz dowa w kwocie 6.878 tys. zł.
W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone w stosunku do ustawy bud etowej
o kwot 1.286 tys. zł do wysoko ci 10.626 tys. zł, w tym w dziale 61 o 639 tys. zł do
kwoty 3.101 tys. zł i w dziale 91 o 647 tys. zł do kwoty 7.525 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 10.619 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach,
w tym w dziale 61 wyniosły 3.099 tys. zł, a w dziale 91 wyniosły 7.520 tys. zł.
W strukturze wydatków ogółem najwi kszy udział miały wydatki w dziale 91,
które stanowiły 70,8% ogółu wydatków.
Podstawow pozycj w wydatkach stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi w ł cznej wysoko ci 6.438,6 tys. zł, tj. 60,63% wydatków ogółem.
Kolejn pozycj stanowiły wydatki w § 37 usługi niematerialne w wysoko ci
704,3 tys. zł, stanowi ce 6,63% ogółu wydatków. Wydatki na inwestycje § 72
w kwocie 540,0 tys. zł stanowiły 5,08% wydatków.
Poniewa w wykonaniu za 1996 r. nie wyst pował dział 61 obejmuj cy wydatki
Głównego Inspektoratu Pa stwowej Inspekcji Handlowej, która to jednostka została
podporz dkowana Prezesowi UOKiK w efekcie reformy centrum z dniem
1 pa dziernika 1996 r., a pozostawała w gestii likwidatora Ministerstwa Przemysłu
i Handlu do ko ca 1996 r., nie mo na porówna wykonania wydatków na koniec
1997 r. z rokiem poprzednim w cz ci 37 bud etu pa stwa.
Wydatki Głównego Inspektoratu Pa stwowej Inspekcji Handlowej w 1997 r.
wyniosły 1.839.438 zł, w tym głównie:
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- § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników 864.323 zł, tj. 47,0% ł cznych
wydatków Inspektoratu,
- § 41 składki na ubezpieczenia społeczne 402.392 zł, tj. 21,9%,
- § 37 usługi niematerialne 98.817 zł, tj. 5,2%,
- § 72 inwestycje 215.000 zł, tj. 11,7%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 49 tys. zł, w tym
w dziale 61 - 33 tys. zł oraz w dziale 91 - 16 tys. zł. Zobowi zania wymagalne
wyniosły 19 tys. zł (w dziale 61) i stanowiły nale no rodka specjalnego Urz du,
a dotyczyły czynszu za zajmowane przez Główny Inspektorat PIH pomieszczenia.
Urz d odst pił od naliczania odsetek z uwagi na fakt, i ustalony bud et GI PIH był
poni ej jego faktycznych potrzeb.
W 1997 r. w cz ci 37 zwi kszono wydatki z rezerw bud etowych
o 1.466,8 tys. zł, z czego z rezerw celowych o 966,8 tys. zł i 500 tys. zł z rezerwy
ogólnej.
Zwi kszenie wydatków przeznaczono na:
- sfinansowanie wzrostu oraz wyrównanie wynagrodze (wraz z wydatkami
pochodnymi) pracowników pa stwowej sfery bud etowej za 1996 r. (kwota
622.878 zł);
- wdro enie ustawy o słu bie cywilnej (kwota 54.995 zł);
- pokrycie kosztów likwidacji resortów, pokrycie zobowi za SP i nieprzewidziane
zmiany organizacyjne (kwota 88.971 zł);
- wydatki inwestycyjne dla nowych organów administracji rz dowej (kwota
200.000 zł);
- sfinansowanie działalno ci Federacji Konsumentów w zakresie ochrony praw
konsumentów ( kwota 500.000 zł).
Decyzj Ministra Finansów zmniejszono wydatki maj tkowe Urz du o 100 tys. zł.
rodki te zostały przeniesione do rezerwy celowej (cz
83 bud etu pa stwa).
Ustawa bud etowa na 1997 r. okre liła liczb etatów kalkulacyjnych w cz ci
37 - Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ilo ci 231, w tym w dziale 91 183 i w dziale 61 - 48 etatów. Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 212 osób,
w tym w dziale 91 -173 osoby, w dziale 61 - 39 osób. Nie mo na porówna
przeci tnego zatrudnienia na koniec roku z uwagi na brak danych w dziale 61.
W porównaniu do planowanych na 1997 r. etatów kalkulacyjnych przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 18 osób, w tym w dziale 91 o 13 osób, w dziale 61 o 5
osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto ze rodków bud etowych
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło - 1.721,20 zł,
w tym w dziale 91 - 1.668,5 zł, w dziale 61 - 1.955,1 zł.
W ustawie bud etowej na 1997 r. nie ustalono przychodów ani rozchodów
z gospodarki pozabud etowej w cz ci 37. Gospodarka pozabud etowa w cz ci 37
obejmowała rodek specjalny i nie była dotowana. Dochody gospodarki
pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 4.166 tys. zł .

Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 1.834 tys. zł. Wpłata do

bud etu wyniosła 2.170 tys. zł. Stwierdzono,

e w zwi zku z powierzeniem Urz dowi

zarz du nieruchomo ci przy Pl. Powsta ców Warszawy 1 (zarz dzenie Nr 86 Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia niektórych
składników mienia b d cego w zarz dzie i u ywaniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu) Prezes Urz du podj ł decyzj o finansowaniu zarz dzania ww. nieruchomo ci w formie
rodka specjalnego od dnia 1.02.1997r.
Najwy sza Izba Kontroli oceniła powy sze działania jako nielegalne. Decyzja
o utworzeniu rodka specjalnego podj ta była sprzecznie z § 2 rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek bud etowych155,
które nie daje podstaw do utworzenia

rodka specjalnego z wpływów z wynajmu

pomieszcze b d cych własno ci Skarbu Pa stwa. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo bud etowe dochody ze sprzeda y, najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu
Pa stwa s dochodami bud etu pa stwa.

Ustalono ponadto, e Urz d nie miał rocznego planu finansowego, stanowi cego
podstaw gospodarowania rodkami specjalnymi, zatwierdzonego przez kierownika
jednostki bud etowej. Stanowiło to naruszenie § 6 ust 2 ww. rozporz dzenia Ministra
Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek bud etowych.
Stwierdzono, e Urz d zawarł w dniu 13.03.1997 r. umow z Federacj
Konsumentów na kwot 500 tys. zł, której przedmiotem było prowadzenie
bezpłatnego poradnictwa w zakresie uprawnie konsumentów oraz dochodzenia ich
roszcze w okresie od 1.01.1997 r. do 31.12.1997 r. W dniu 16 wrze nia 1997 r.
sporz dzony został aneks do ww. umowy w zwi zku z zarz dzeniem Nr 50 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie przyznania Urz dowi kwoty 500
tys. zł na sfinansowanie działalno ci na rzecz ochrony praw konsumenckich
prowadzonych przez Federacj Konsumentów. W aneksie stwierdzono, i strony
odpowiednio zwi kszaj zakres rzeczowy zada oraz wynagrodzenia dla Federacji
Konsumentów o przyznan kwot 500 tys. zł. Ustalono, e dwukrotnie zwi kszona
została ilo i warto wiadczonych usług w ramach poszczególnych zada , bez
zmiany zakresu rzeczowego.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 37 - Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzaj c
jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj cych istotnego wpływu na wykonanie
bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli uznaje za konieczn realizacj przez Prezesa Urz du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków pokontrolnym dotycz cych:
1. Rzetelnego ewidencjonowania nało onych przez Urz d kar.
2. Ustanowienia skutecznego nadzoru w zakresie realizacji umów dotycz cych zada
pa stwowych zlecanych jednostkom niepa stwowym.
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3. Doprowadzenia do zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami sposobu
administrowania zarz dzan nieruchomo ci .

CZ

38 - POLSKA AKADEMIA NAUK

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 343,4 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 6,4 tys. zł, tj. o 1,9%. W porównaniu do 1996 r.
dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 38,2 tys. zł, tj. o 12,5%, a realnie były
ni sze o 2,1%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były wpłaty emerytów-pensjonariuszy oraz
osób wypoczywaj cych w Domu Rencisty PAN w Konstancinie-Jeziornej. Wpłaty te
wyniosły 291,2 tys. zł, stanowi c 84,8% dochodów ogółem i były ni sze o 7,3% ni
planowane w ustawie bud etowej.
Przyczynami niewykonania planowanych dochodów były (trudne do przewidzenia na
etapie opracowywania bud etu):
- mniejsza ni przewidywano liczba pensjonariuszy,
- zwroty opłat z powodu czasowej nieobecno ci pensjonariuszy.
W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono w toku kontroli
nieprawidłowo ci.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 38 - Polska
Akademia Nauk w wysoko ci 33.553 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 2.676 tys. zł do ł cznej wysoko ci 36.229 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 36.222 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 6.076 tys. zł,
tj. o 20%, a realnie wzrosły o 5%.
Struktura wydatków w 1997 r. w porównaniu z 1996 r. nie uległa zasadniczym
zmianom.
Wydatki na sfinansowanie działalno ci Sekretariatu Administracyjnego PAN,
a od pa dziernika 1997 r. Kancelarii PAN (dział 91, rozdz. 9111) wyniosły
14.955 tys. zł, tj. 41% ł cznych wydatków PAN i zostały zrealizowane w wysoko ci
100% bud etu po zmianach.
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Wydatki na sfinansowanie działalno ci 4 samodzielnych bibliotek, Archiwum
PAN, Muzeum Ziemi PAN (dział 89, rozdział 8974) wyniosły 6.160 zł, tj. 17% ogółu
wydatków PAN i zostały zrealizowane w wysoko ci 100% bud etu po zmianach.
Wydatki na sfinansowanie działalno ci komitetów naukowych PAN, Centrum
Upowszechnienia Nauki, Zarz du Administracyjnego Placówek PAN,
Mi dzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Biura Organizacji
Prognoz i Ekspertyz Komitetów Naukowych przy Prezydium PAN (dział 89, rozdział
8975) wyniosły 5.888 tys. zł, tj. 16,3% ogółu wydatków PAN i zostały zrealizowane
w wysoko ci planowanej w bud ecie po zmianach.
Wydatki inwestycyjne w PAN okre lone w bud ecie po zmianach na
3.829,7 tys. zł zrealizowane zostały w cało ci.
Najwi ksz pozycj w wydatkach inwestycyjnych - 2.260,7 tys. zł stanowiły wydatki
zakładu bud etowego Domu Pracy Twórczej w Wierzbie, na doko czenie Centrum
Konferencyjnego i oczyszczalni cieków.
Znacz ce rodki inwestycyjne (746,7 tys. zł) wydatkowano w gospodarstwach rolnych
PAN. W ramach tych rodków dokonano rekonstrukcji i modernizacji pałacu
w Baranowie, zakupiono maszyny i urz dzenia rolnicze, rekultywowano drogi.
W Kancelarii PAN w ramach kwoty 248,5 tys. zł zakupiono m.in. samochód osobowy,
komputer, kopiarki.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1.117 osób, w tym w dziale 91
- 258 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było ni sze
o 58 osób, tj. o 5%, w tym w dziale 91 o 1 osob , tj. o 0,4%. Przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto w 1997 r. wyniosło 1.125,33 zł, w tym w dziale 91 1.677,64 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
w 1997 r. wzrosło o 19%, w tym w dziale 91 o 13,9%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 447 tys. zł, w tym
wymagalne 10 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1996 r. odpowiednio o 33% i 24%. Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za
w 1997 r. zapłacono odsetki w kwocie 1 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do
wykonania 1996 r. o 66%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 22.571 tys. zł i były o 5%
ni sze od kwoty planowanej po zmianach oraz o 25% wy sze ni wykonanie 1996 r.
Wpłaty do bud etu wyniosły 5 tys. zł i były ni sze o 45% od wpłat zrealizowanych
w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- dokonywania przez Sekretarza Naukowego PAN a od 14.10.1997 r. przez Prezesa
PAN, przenoszenia planowanych wydatków w ramach działów (mi dzy
rozdziałami i paragrafami) w trybie akceptowania pisemnych propozycji Biura
Finansowego PAN, zamiast w formie stosownych i podlegaj cych rejestracji
decyzji,
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- pozostawiania nie rozdzielonych rodków bud etowych przeznaczonych dla
jednostek finansowanych z cz ci 38 bud etu do dyspozycji Sekretarza Naukowego
PAN,
- niespełniania w 1997 r. warunku samofinansowania przez 6 jednostek
organizacyjnych prowadz cych działalno w formie gospodarki pozabud etowej,
co odnosiło si zwłaszcza do Klubu Pracownika Nauki w Łodzi, który tak e
w 1996 r. miał ujemny wynik finansowy,
- niezło enia Ministrowi Finansów, mimo upływu terminu, sprawozdania za 1997 r.
o działalno ci Resortowej Komisji Orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud etowej,
- zło enia z 3-miesi cznym opó nieniem wniosku o wszcz cie post powania
o naruszenie dyscypliny bud etowej przez Głównego Ksi gowego Bud etu
Resortu, a nie przez kierownika jednostki nadrz dnej, czyli Sekretarza Naukowego
PAN.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 38 - Polska Akademia Nauk, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Omówione wy ej ustalenia kontroli wskazuj na potrzeb :
1. Dokonywania przeniesie planowanych wydatków w bud ecie PAN w trybie
stosownych, podlegaj cych rejestracji, decyzji Prezesa PAN.
2. Zapewnienia pełnego rozdysponowania przyznawanych rodków bud etowych na
poszczególne jednostki bud etowe PAN.
3. Rozwa enia celowo ci dalszego utrzymywania jako wyodr bnionych
organizacyjnie jednostek gospodarki pozabud etowej zakładów bud etowych,
gospodarstw pomocniczych i rodków specjalnych, które w 1997 r. uzyskały
ujemny wynik finansowy, a w przypadku gospodarstwa pomocniczego Klubu
Pracownika Nauki w Łodzi, podj cia decyzji o likwidacji tej jednostki lub
przekształcenia w inn form gospodarki finansowej.
4. Pilnego zło enia w Ministerstwie Finansów sprawozdania z działalno ci
Resortowej Komisji Orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.

CZ

39 - KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 5.624 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 1.683 tys. zł, tj. 23,0%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 1.698 tys. zł, tj. o 23,2%, a
realnie były ni sze o 33,1%.
Główne ródło dochodów w 1997 r. stanowiły dochody w dziale 93
Bezpiecze stwo publiczne: ró ne dochody (§ 77) w kwocie 2.674,0 tys. zł; wpływy ze
sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych (§ 43) w kwocie 1.542,0 tys. zł;
wpływy z usług (§ 42) w kwocie 674,0 tys. zł oraz odsetki (§ 81) w kwocie
650,0 tys. zł. Przyczyn niewykonania planu dochodów było m.in. odst pienie od
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pobierania opłat za dowóz osób w stanie nietrze wo ci przez jednostki Policji,
w zwi zku z wydanym rozporz dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
23 pa dziernika 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrze wo ci,
organizacji izb wytrze wie i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat
zwi zanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrze wie
W zakresie realizacji dochodów nieprawidłowo ci nie stwierdzono.

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 39 - Komenda
Główna Policji w wysoko ci 3.190.187 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 59.553,0 tys. zł, w tym z ogólnej rezerwy bud etowej o kwot
5.650,0 tys. zł i rezerw celowych o 53.703,0 tys. zł do ł cznej wysoko ci
3.249.740 tys. zł. Zwi kszenia wyst piły w dziale 93 Bezpiecze stwo publiczne,
m.in.: w rozdziale 9378 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze rodków rezerwy
celowej, o kwot 26.772,0 tys. zł, z tego w § 31 materiały i wyposa enie o kwot
6.186,0 tys. zł, w § 32 rodki ywno ci o 1.418,0 tys. zł, w § 36 usługi materialne
o 10.021,0 tys. zł, w § 70 urz dzenia i sprz t o 3.147,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.249.364 tys. zł, tj. 99,99% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 580.527 tys. zł, tj. o 21,8%, a realnie wzrosły o 6,0%. W strukturze zrealizowanych
w 1997 r. wydatków najwi kszy udział miały: wydatki w dziale 93 Bezpiecze stwo
publiczne w wysoko ci 3.224.889 tys. zł, tj. 99,3% wydatków. Zrealizowane wydatki
w tym dziale stanowiły 100% kwoty okre lonej w bud ecie po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. zrealizowane w 1997 r. wydatki w dziale 93 były w uj ciu
nominalnym wy sze o 577.162 tys. zł, tj. o 21,8%, a realnie wzrosły o 6,0%.
Z wydatków w dziale 93 najwi cej rodków przeznaczono na: wynagrodzenia
i pochodne - 65,6% (2.114.730 tys. zł), co stanowiło wzrost o 17,7% w stosunku do
1996 r.; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze - 9,7% (312.994 tys. zł wzrost o 21,1%); zakup materiałów i wyposa enia - 6,0% (194.120 tys. zł - wzrost
o 16,9%); usługi - 5,9% (190.477 tys. zł - wzrost o 29,2%); zakup urz dze i sprz tu 5,1% (163.940 tys. zł - wzrost o 82,6%).
Wa niejsze zakupy obejmowały: sprz t transportowy, uzbrojenie, sprz t
ł czno ci i informatyczny oraz sprz t techniki policyjnej.
W wyniku realizacji zada inwestycyjnych uzyskano 38 mieszka , w tym
17 w Sułkowicach (CSP Legionowo) i 10 mieszka w Głuchołazach (KWP w Opolu).
Natomiast efekty budownictwa słu bowego wyniosły ogółem 123,7 tys. m3, kubatury,
z tego wybudowano 90,4 tys. m3, a wykupiono 33,2 tys. m3.
Ponadto zrealizowano 120 zada inwestycyjnych niekubaturowych, w tym 48
kotłowni.
Przeci tne zatrudnienie (wyst piło tylko w dziale 93) w 1997 r. funkcjonariuszy
zawodowych Policji wyniosło 100.733 osoby. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
zatrudnienie w 1997 r. było ni sze o 87 osób, tj. o 0,1%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych, przeci tne zatrudnienie było ni sze o 1.982
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osoby, tj. o 2,0%. Natomiast przeci tne zatrudnienie pracowników cywilnych
wyniosło 17.598 osób, z tego w jednostkach bud etowych 15.851 osób i w gospodarce
pozabud etowej - 1.747 osób. W porównaniu do 1996 r. było wy sze o 455 osób,
tj. o 2,7%, w tym w jednostkach bud etowych zatrudnienie było wy sze o 522 osoby,
tj. o 3,4%, a w gospodarce pozabud etowej ni sze o 67 osób, tj. o 3,7%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 921 osób, tj. o 5,0%, w tym w jednostkach bud etowych o 598 osób,
tj. o 3,6%, a w gospodarce pozabud etowej o 323 osoby, tj. o 15,7%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło dla funkcjonariuszy zawodowych 1.486,82 zł,
a pracowników cywilnych - 785,83 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. funkcjonariuszy zawodowych wzrosło o
15,4%, a pracowników cywilnych o 20,1%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 53.392 tys. zł, w tym
wymagalne 534 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1996 r. odpowiednio o 15,5% i 697,0%.
Z tytułu kar i odszkodowa (§ 39 klasyfikacji wydatków bud etowych) wydatki
(odsetki) wyniosły 359 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania
w 1996 r. o 58,1%.
Przychody gospodarki pozabud etowej Policji w 1997 r. wyniosły
143.130 tys. zł i były wy sze o 1,5% od kwoty planowanej (po zmianach).
Gospodarka pozabud etowa w Policji nie korzystała w 1997 r. z dotacji bud etowych.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. (bez wpłat do bud etu) wyniosły
141.706 tys. zł i były o 1,8% wy sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz
o 26,3% wy sze ni wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 193 tys. zł i były
wy sze o 41,9% od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- niewykonania art. 37 ustawy bud etowej na 1997 r., w którym ustalono etaty
Policji w liczbie 102.755, gdy tymczasem przeci tne zatrudnienie funkcjonariuszy
w 1997 r. wyniosło 100.733 osoby (mniej o 1.982 osoby);
- zwi kszenia warto ci szkód z 2.127 tys. zł w 1996 r. do 2.826 tys. zł w 1997 r.
powstałych z winy kierowców Policji;
- zaci gni cia zobowi za w wysoko ci 534 tys. zł nie maj cych pokrycia w planach
finansowych jednostek organizacyjnych Policji, w tym w KWP w Nowym S czu na
kwot 200 tys. zł, KWP w Tarnowie - 195 tys. zł; KWP w Kro nie - 113 tys. zł,
KWP w Katowicach - 22 tys. zł i Zarz dzie Administracyjno-Gospodarczym KGP -
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2 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy
- Prawo bud etowe);
- braku, przy wyborze oferenta, w dokumentacji post powania o zamówienie
publiczne w ZAG KGP w kilku ofertach o wiadcze wymaganych przez ustaw
o zamówieniach publicznych;
- ustalenia wy szych rodków obrotowych na koniec 1997 r. od okre lonych
w obowi zuj cych przepisach dla rodka specjalnego p.n. „Wydawnictwa własne”
w Zarz dzie Administracyjno-Gospodarczym KGP.

Ocena i wnioski.
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 39 - Komenda Główna Policji, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły:
1. Podj cia działa organizacyjnych w celu osi gni cia poziomu zatrudnienia
funkcjonariuszy ustalonego w ustawie bud etowej.
2. Ograniczenie szkód w sprz cie transportowym.
3. Wyegzekwowanie od kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Policji,
w których powstały zobowi zania wymagalne, działa okre lonych w przepisach
§ 9 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad
post powania w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej.
4. Wzmocnienie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych, w szczególno ci w zakresie rzetelnego
prowadzenia dokumentacji post powania o zamówienie publiczne.
5. Ustalanie normatywnych stanów rodków obrotowych dla rodków specjalnych,
zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami.

CZ

40 - POLSKIE CENTRUM BADA i CERTYFIKACJI
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono dla Polskiego Centrum Bada

i Certyfikacji:
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- w zał czniku nr 2 do ustawy - Wydatki bud etu pa stwa - cz

40, dział 66 Ró ne

usługi materialne, wydatki maj tkowe PCBC w kwocie 1.323 tys. zł;
- w zał czniku nr 4 do ustawy - Gospodarka pozabud etowa - Zakłady bud etowe:
- dochody 10.500 tys. zł,
- wydatki 10.482 tys. zł,
- w tym: wpłaty do bud etu 1.000 tys. zł;
- w zał czniku nr 10 do ustawy - Zatrudnienie i wynagrodzenie w pa stwowej sferze
bud etowej (cz

40) okre lono:

- etaty kalkulacyjne 234,
- wynagrodzenie ogółem

2.917 tys. zł,

- w tym: - bazowe

2.708 tys. zł,

- ZFN

209 tys. zł.

Wydatki maj tkowe PCBC obni ono decyzj Ministra Finansów z dnia 9 wrze nia
1997 r. z 1.323 tys. zł do 1.223 tys. zł, a ró nic w kwocie 100 tys. zł przeznaczono na
usuwanie skutków powodzi.
Plan finansowy Centrum był trzykrotnie zmieniany, a w ostatniej jego wersji
ustalono dochody w wysoko ci 11.617 tys. zł i wydatki w kwocie 11.532 tys. zł, w
tym nadwy k bud etow 1.000 tys. zł.
Zrealizowane dochody Centrum za 1997 r. wyniosły 14.677 tys. zł, co stanowiło
140% ustalonych w ustawie bud etowej i 126% przyj tych w ostatniej wersji planu.
Realnie osi gni te dochody wyniosły 96% wykonanych w 1996 r.
Zrealizowane wydatki Centrum za 1997 r. wyniosły 13.953 tys. zł, tj. 121%
planu po zmianach oraz 93% wykonania roku poprzedniego w warunkach 1997 r.
Nadwy ka bud etowa wyniosła 1.162 tys. zł i była wy sza nominalnie o 98%
w porównaniu do 1996 r. Do ko ca 1997 r. wpłacono 715,7 tys. zł.
Dotacja podmiotowa - cz

40 dział 66 Ró ne usługi materialne - na wydatki

inwestycyjne wyniosła w 1997 r. 1.223 tys. zł i stanowiła 102,1% kwoty dotacji
otrzymanej przez PCBC w 1996 r. Przeznaczono j na sfinansowanie powstania
nowych obiektów infrastruktury technicznej i ulepszenie ju istniej cych.
Przeci tny stan zatrudnienia w 1997 r. wynosił 224 osoby, co stanowiło 94,1%
liczby etatów kalkulacyjnych wg planu po zmianach oraz 98,7% przeci tnego
zatrudnienia w roku 1996. Wynagrodzenie ogółem wyniosło 3.811,9 tys. zł,
co oznaczało wzrost o 10,4% w stosunku do planu po zmianach oraz o 14,0%
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w stosunku do wykonania w roku 1996. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród i z dodatkowym wynagrodzeniem tzw.
„poza limitem”) wynosiło 1.415 zł i było wy sze ni w 1996 r. o 15,6%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wynosiły 820,1 tys. zł,
co oznacza spadek w stosunku do stanu z grudnia 1996 r. o 11%.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki
w kwocie 0,8 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1996 r. o
55%.
Naliczone za 1997 r. wpłaty PCBC do bud etu w kwocie 1.801 tys. zł (nadwy ka
bud etowa 1.162 tys. zł i podatek dochodowy 639 tys. zł) były wy sze o 578 tys. zł od
otrzymanych dotacji maj tkowych w kwocie 1.223 tys. zł.
Stwierdzone przez kontrol nieprawidłowo ci dotyczyły:
- zani enia dochodów bud etowych w ostatniej wersji rocznego planu finansowego
PCBC (z 15 grudnia 1997 r.). Dochody te ustalono w kwocie ni szej o 1.338 tys. zł
(tj. o 10,3%) ni wynosiło faktyczne ich wykonanie w listopadzie 1997 r. Przyj cie
tak zani onych dochodów pozwoliło na ich przekroczenie i wypłacenie nagród poza
limitem wynagrodze ;
- wprowadzenia znacznej podwy ki cen za usługi Centrum polegaj ce na badaniach
i certyfikacji z 20 zł do 30 zł za 1 roboczogodzin od 1 sierpnia 1997 r. i do 40 zł od
1 stycznia 1998 r. (o 67% w stosunku do redniego poziomu cen z 1997 r.). Wyniki
finansowe planowane i osi gni te w 1997 r. oraz planowane na 1998 r., a tak e
poziom inflacji nie uzasadniały tak znacznego podwy szenia cen;
- ukształtowania si niekorzystnej relacji pomi dzy warto ci dochodów i poziomem
zatrudnienia. Wydajno

pracy mierzona warto ci sprzeda y na 1 zatrudnionego

spadła z 67,3 tys. zł w 1996 r. do 65,5 tys. zł w 1997 r., tj. o 2,7%;
- wzrastaj cego poziomu zaległych nale no ci od odbiorców usług Centrum. Ich
warto

w ci gu 1997 r. wzrosła z 767 tys. zł do 820 tys. zł (5,6% przychodów

Centrum w 1997 r.). Było to wynikiem niekonsekwentnego prowadzenia
windykacji nale no ci;
- finansowania nabycia rodków trwałych (studni gł binowych) - ze rodków
finansowych przeznaczonych na bie c działalno , zamiast ze rodków
inwestycyjnych oraz nienaliczenia amortyzacji od tych rodków trwałych.
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Stanowiło to naruszenie zasad klasyfikacji wydatków bud etowych oraz art. 20
ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowo ci;
- nieprzestrzegania przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych procedur
udzielania zlece na wykonanie robót i dostaw inwestycyjnych, głównie poprzez
zastosowanie wyboru wykonawców zamówie w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji przy braku przesłanek do zastosowania tego trybu. Stanowiło to
naruszenie dyscypliny bud etowej - art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe;
- braku nadzoru nad wykonaniem projektu i realizacj budowy uj cia wody na
terenie Centrum, na któr wydatkowano w 1997 r. 209 tys. zł. Dokonanie odbioru
tego obiektu w lipcu 1997 r., mimo niesprawno ci urz dze i niewyst pienie do
wykonawcy o usuni cie wad spowodowało, e do marca 1998 r. obiekt nie został
przekazany do eksploatacji;
- wzrostu kwot wynagrodze wypłacanych z funduszu bezosobowego i ich udziału
w wynagrodzeniu ogółem z 37,4% w 1996 r. do 38,1% w 1997 r., w tym
wypłacanych dla pracowników Centrum z 16,7% do 18,1%. Było to m.in.
wynikiem wykonywania przez pracowników PCBC na podstawie umów-zlecenia
czynno ci obj tych zakresami obowi zków na zajmowanych stanowiskach.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu w cz ci 40
-Polskie Centrum Bada i Certyfikacji, pomimo stwierdzenia istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli uznaje za konieczne zrealizowanie przez Dyrektora
PCBC wniosków dotycz cych:
1. Rzetelnego sporz dzania planu dochodów Centrum.
2. Poprawy relacji pomi dzy poziomem zatrudnienia a wysoko ci dochodów ze
sprzeda y usług.
3. Opracowywania propozycji wysoko ci stawek za 1 roboczogodzin pracy przy
badaniach i certyfikacji w oparciu o faktycznie ponoszone koszty tych usług.
4. Intensyfikacji działa windykacyjnych wobec dłu ników Centrum.
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5. Niedopuszczenia do naruszania obowi zuj cych zasad klasyfikacji wydatków
bud etowych na nabycie rodków trwałych oraz wykazywania ich w ewidencji
ksi gowej i naliczania amortyzacji.
6. Niedopuszczenia do ponownych narusze przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych, przy udzielaniu zamówie publicznych.
7. Ustanowienia skutecznego nadzoru nad planowaniem i realizacj zada
inwestycyjnych.
8. Wyst pienia do wykonawcy stacji uzdatniania wody, w ramach uprawnie
wynikaj cych z gwarancji, o usuni cie wad.
9. Ograniczenia do niezb dnych potrzeb zakresu prac wykonywanych przez
pracowników Centrum na podstawie umów o dzieło i umów-zlecenia.
Stwierdzona w toku kontroli kwota nieprawidłowych wydatków wyniosła
ł cznie 285,2 tys. zł.

CZ

41 - OBSŁUGA ZADŁU ENIA ZAGRANICZNEGO

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody w cz ci 41 bud etu pa stwa wyniosły
474.126 tys. zł i w stosunku do ustawy bud etowej na rok 1997 były wy sze
o 436.626 tys. zł, tj. o 1.164,3%. W porównaniu do 1996 r. dochody te były w uj ciu
nominalnym wy sze o 446.784 tys. zł, tj. o 1.634,1%, a realnie wzrosły o 1.409,2%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były odsetki od udzielonych po yczek
zagranicznych (466.410 tys. zł) stanowi ce 98,4% dochodów ogółem. Nale y
zaznaczy , e dochody z tego tytułu wykonano w 18.656,4% w stosunku do
dochodów zało onych w ustawie bud etowej, natomiast w stosunku do dochodów
uzyskanych w 1996r. wykonanie stanowiło 2.268,2%. Główn przyczyn wysokiego
przekroczenia planowanych dochodów w § 82 odsetki od udzielonych po yczek
zagranicznych było uj cie w dochodach, rodków uzyskanych z nieplanowanej
sprzeda y (i zamiany) zabezpieczenia spłaty obligacji Brady’ego, tzw. collateralu.
Dochody z tego tytułu stanowiły 462.515,5 tys. zł, tj. 99,2% dochodów wykazanych w
§ 82. Po wył czeniu nieplanowanych dochodów z tytułu zamiany i sprzeda y
collateralu, planowane przychody w § 82 odsetki od udzielonych po yczek
zagranicznych, w kwocie 2.500 tys. zł zostały zrealizowane w wysoko ci 4.009,5 tys.
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zł, na co składały si : odsetki od udzielonych kredytów w kwocie 1.812,1 tys. zł i inne
wpływy w kwocie 2.197,4 tys. zł.
Mimo przekroczenia planowanych na 1997 r. dochodów w § 82 odsetki od
udzielonych po yczek zagranicznych, wi kszo

dłu ników nie obsługiwała swoich

zobowi za , co powodowało narastanie zaległo ci w spłacie odsetek od udzielonych
kredytów. Warto

zaległych odsetek na dzie 31 grudnia 1997 r. wynosiła

712.265 tys. zł i w stosunku do roku 1996 wzrosła o 29%. Najwi ksze kwoty
zaległych nale no ci z tytułu odsetek od kredytów udzielonych w walutach
wymienialnych na koniec 1997 r. dotyczyły Iraku, Angoli i Syrii.
Kolejnym, co do wielko ci ródłem dochodów w cz ci 41 - § 79 były
w 1997 r. prowizje od udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych
(7.601 tys. zł), stanowi ce 1,6% ogółu dochodów. W stosunku do ustale ustawy
bud etowej na rok 1997 dochody z tego tytułu wykonano w 21,7%, a w stosunku do
roku 1996 w 112,1%. Główn przyczyn nie osi gni cia planowanych dochodów
w § 79 było wykorzystanie ustalonego w ustawie bud etowej limitu por cze
i gwarancji w 65%. W stosunku do 1996 r. warto

udzielonych gwarancji

zagranicznych była ni sza o prawie 57%.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 41 - dział 94
Obsługa zadłu enia zagranicznego w wysoko ci 4.750.000 tys. zł. W ci gu 1997 r.
wydatki te zostały zmniejszone decyzjami Ministra Finansów o 851.521 tys. zł, do
ł cznej wysoko ci 3.898.479 tys. zł. Zmniejszenia wydatków dotyczyły § 63 (rozdział
9435) odsetki od otrzymanych po yczek i kredytów zagranicznych oraz od obligacji
skarbowych RP wyemitowanych za granic .
Zrealizowane wydatki wyniosły 3.683.243 tys. zł, tj. 94,5% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki w cz ci 41 były w uj ciu nominalnym
wy sze o 313.720 tys. zł, tj. o 9,3%, a realnie były ni sze o 188.339 tys. zł, tj. o 4,9%.
Dominuj c pozycj wydatków w 1997 r. stanowiły odsetki od otrzymanych
po yczek i kredytów zagranicznych i od obligacji skarbowych wyemitowanych na
rynki zagraniczne. Ich udział w wydatkach ogółem wynosił 99,99%. Wydatki te
wykonano w stosunku do planu po zmianach (3.792.375 tys. zł) w 97,1%.
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W porównaniu do 1996 r. wydatki te były w uj ciu nominalnym wy sze o 9,3%,
a realnie były ni sze o 4,9%.
Główne pozycje w zrealizowanych wydatkach na spłat odsetek od
otrzymanych kredytów oraz obligacji skarbowych wyemitowanych na rynki
zagraniczne stanowiły spłaty odsetek wobec: Klubu Paryskiego (56,4%), Klubu
Londy skiego (29,3%) i Banku wiatowego (8,6%).
Ni sze od zało onego w ustawie bud etowej wykonanie omawianych
wydatków nast piło w szczególno ci na skutek:
- mniejszych wydatków z tytułu obsługi zadłu enia wobec Klubu Paryskiego, które
zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 98,1%,
- ni szych płatno ci wobec Banku wiatowego, które wykonano w stosunku do
planu po zmianach w 94,3%,
- ni szych wydatków na spłat odsetek od obligacji Brady’ego. Oszcz dno
w kwocie 117.000 tys. zł wynikała głównie z przedterminowego wykupu
i umorzenia w maju 1997 r. obligacji Brady’ego o warto ci 1.686 mln USD,
- wykorzystania wydatków na spłat odsetek od tzw. innych kredytów w 60,9%.
Oszcz dno ci te wynikały przede wszystkim z ni szego wykorzystania wydatków
na spłat odsetek od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
Na ni sze wykonanie wydatków w cz ci 41 wpływ miało tak e
niewykorzystanie zaplanowanych wydatków w § 64 wypłaty z tytułu udzielonych
por cze spłaty kredytów zagranicznych. Poniesione w 1997 r. wydatki w kwocie
347 tys. zł stanowiły 0,3% planu według ustawy bud etowej, natomiast w porównaniu
do 1996 r. wydatki te były w uj ciu nominalnym wy sze o 123,9%, a realnie o 94,9%.
Zobowi zania zagraniczne
Na zobowi zania zagraniczne Skarbu Pa stwa w kwocie 127.422.800 tys. zł
zło yło si :
- zadłu enie zagraniczne w kwocie 117.651.400 tys. zł, stanowi ce 92,3%
zobowi za zagranicznych,
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- zobowi zania wynikaj ce z udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych
w wysoko ci 9.771.400 tys. zł, stanowi ce 7,7% ogółu zobowi za zagranicznych.
W stosunku do stanu na koniec 1996 r. zobowi zania zagraniczne wyra one
w walucie krajowej wzrosły o 11.872.300 tys. zł, tj. o 10,3%, co wynikało ze wzrostu
kursu złotego do dolara USA. Jednak po uwzgl dnieniu skutków wzrostu tego kursu,
zobowi zania zagraniczne w 1997 r. w porównaniu do 1996 r. zmalały o 9,8%.
Stosunek zobowi za zagranicznych Skarbu Pa stwa do PKB zmniejszył si z 31,8%
w 1996 r. do 28,7% w 1997 r, tj. o 3,1 punkta procentowego.
W 1997 r. zobowi zania zagraniczne stanowiły 54,3% cało ci zobowi za
Skarbu Pa stwa (w 1996 r. udział ten wynosił 56,3%).
Dług zagraniczny obejmował w 1997 r. zadłu enie z tytułu kredytów
zaci gni tych w walutach wymienialnych oraz z tytułu emisji obligacji skarbowych
na rynkach zagranicznych.
Oprócz zadłu enia zagranicznego Skarb Pa stwa posiadał na koniec 1997 r.
zobowi zania wynikaj ce z udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych
w wysoko ci 9.771.400 tys. zł. Stan tych zobowi za wzrósł w stosunku do stanu na
koniec 1996 r. o 214.900 tys. zł, tj. o 0,2%.
Nale no ci zagraniczne
Nale no ci Skarbu Pa stwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych
wyniosły w ko cu 1997 r. 3.581.100 tys. zł i powi kszyły si o 653.600 tys. zł,
tj. o 22% w stosunku do stanu na koniec 1996 r. Przyrost ten wynikał z dewaluacji
złotego oraz kapitalizacji niespłaconych przez wi kszo dłu ników nale nych
odsetek.
W 1997 r. wzrosły równie z 290,9 do 637,9 tys. zł, tj. o 119% nale no ci
z tytułu udzielonych i spłaconych gwarancji zagranicznych. Spadły natomiast
o 129.500 tys. zł, tj. o 62% nale no ci w tzw. walutach rozliczeniowych; było to
rezultatem dokonanych w 1997 r. spłat przez kraje zadłu one.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 41 - Obsługa zadłu enia zagranicznego, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku kontroli, Najwy sza Izba Kontroli wyst piła do Ministra Finansów
o:
1. Popraw skuteczno ci działa w zakresie windykacji nale no ci zagranicznych.
2. Rozwi zanie problemu spłat ze rodków bud etowych por czonych kredytów
zagranicznych wykorzystywanych przez firmy polskie produkuj ce ywno
dietetyczn i od ywki.
3. Wyeliminowanie przypadków niewła ciwego klasyfikowania dochodów
i wydatków bud etowych oraz innych przychodów i rozchodów.
4. Szersze stosowanie aktywnych form zarz dzania długiem zagranicznym, w celu
obni enia kosztów jego obsługi, głównie w drodze wi kszego wykorzystania
ustawowych uprawnie , stwarzaj cych mo liwo ci przeprowadzania transakcji
zwi zanych z refinansowaniem zadłu enia zagranicznego.
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CZ

42 - URZ D DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wynosiły 147 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 87 tys. zł, tj. o 145%. W porównaniu do 1996 r.
dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 48 tys. zł tj. o 48,5%, a realnie wzrosły
o 28,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były zwroty nie wykorzystanych
dotacji otrzymanych w 1996 r. przez jednostki niepa stwowe w kwocie 60 tys. zł oraz
dochody uzyskane ze sprzeda y wydawanego przez Urz d miesi cznika „Kombatant”
i samochodu osobowego Fiat Tempra - w ł cznej kwocie 87 tys. zł.
Przekroczenie dochodów nast piło głównie z tytułu nieplanowanych zwrotów,
przez jednostki niepa stwowe, nie wykorzystanych w 1996 r. dotacji.
Przeszło połowa (50,8%) zwróconej kwoty dotacji, tj. 30,5 tys. zł przekazana została
do bud etu pa stwa po terminie.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 42 - Urz d do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysoko ci 128.081 tys. zł.
W ci gu 1997 r. wydatki te zostały, na podstawie decyzji Ministerstwa
Finansów, zwi kszone o 666 tys. zł.
W dziale 91 Administracja pa stwowa, wydatki zwi kszono o 716 tys. zł.
Z kwoty tej na zwi kszenie wynagrodze i pochodnych (§ 11 i § 41 - 42)
przeznaczono 614 tys. zł, a na pokrycie wydatków zwi zanych z przeniesieniem
siedziby Urz du (§36) - 102 tys. zł.
W dziale 89 Ró na działalno

(§ 46 - dotacje dla jednostek niepa stwowych)

wydatki zostały zwi kszone o 50 tys. zł, a nast pnie zmniejszone o 100 tys. zł. Kwota
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ta przeniesiona została do rezerwy celowej bud etu pa stwa z przeznaczeniem na
pomoc kombatantom zamieszkałym na terenach obj tych powodzi .
Zrealizowane wydatki wynosiły 128.742 tys. zł, tj. 100% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 18.457 tys. zł,
tj. o 16,7%, a realnie wzrosły o 1,6%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wynosiło 214 osób. Cało

tego zatrudnienia

przypadała na dział 91. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r.
było wy sze o 60 osób tj. o 39%, w porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych (222 etaty) zatrudnienie było ni sze o 8 etatów.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (bez nagród z zakładowego funduszu
nagród) wyniosło w grudniu 1996 r. 983 zł, a w grudniu 1997 r. 1.278 zł (wzrosło
o 30%).
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wynosiły 245 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 73,8%.
Zobowi zania wymagalne na koniec grudnia 1997 r. wynosiły 109 tys. zł. Od
zobowi za tych nie zostały, do dnia zako czenia kontroli, naliczone odsetki.
Urz d nie prowadził gospodarki pozabud etowej.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci dotyczyły:
- podpisywania z jednostkami niepa stwowymi umów na wykonanie zada
pa stwowych i przekazywania im dotacji z naruszeniem § 11 pkt 2, 5
i 8 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1997 r., tj. umowy nie okre lały:
szczegółowych zakresów rzeczowych wykonanego zadania, zasad rozliczania
otrzymanych dotacji, zobowi zania zleceniobiorcy do posiadania dokumentacji
umo liwiaj cej ocen wykonania zadania pod wzgl dem rzeczowym i
finansowym, terminów przekazywania dotacji zleceniobiorcy.
Post powanie to stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej, okre lone w art. 57
ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo bud etowe;
- niepełnego wykonania zobowi zania dotycz cego utworzenia komputerowej bazy
danych dla 600 tys. kombatantów, którym w latach 1992 - 1994 wydano nowe
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za wiadczenia (legitymacje) w ramach wymiany legitymacji d. ZBOWiD. Baz
danych utworzono tylko dla 470,7 tys. kombatantów.
Zadania tego nie wykonano mimo wzrostu zatrudnienia pracowników Urz du
w 1997 r. w stosunku do 1996 r. o 60 osób (39%) oraz wykorzystania w 1997 r.
w 100% rodków bud etowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w 1997 r. w cz ci 42 - Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e
zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
Skierowane pod adresem Kierownika Urz du wnioski dotyczyły:
1. Zawierania pisemnych umów w sprawie zlecania zada pa stwowych jednostkom
niepa stwowym - zgodnie z §11 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca
1997 r.
2. Zwi kszenia nadzoru oraz kontroli stowarzysze korzystaj cych z dotacji
bud etowych na wykonywanie zada zlecanych przez Urz d, w celu zapewnienia
terminowego rozliczania dotacji.
3. Podj cia działa prowadz cych do uporz dkowania dokumentacji i bazy danych,
dotycz cych wszystkich osób korzystaj cych z uprawnie kombatanckich.
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CZ

43 - PA STWOWA INSPEKCJA PRACY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 769,9 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były ni sze o 760 tys. zł, tj. o 49,7%. Zrealizowane dochody
stanowiły 8,6% wykonania 1996 r.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były wpływy z tytułu grzywien
nakładanych przez inspektorów pracy, które wyniosły 739,9 tys. zł, tj. 96,0%
dochodów ogółem. Niskie w stosunku do planu oraz do 1996 r. wykonanie
dochodów było spowodowane zmian od dnia 2 czerwca 1996 r. ustawy - Kodeks
pracy i ustanowieniem wojewodów wierzycielami grzywien orzekanych przez
inspektorów pracy. Orzeczone do tego czasu kary grzywien stanowiły dochody
Pa stwowej Inspekcji Pracy, których egzekucja nale y do urz dów skarbowych.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 43 - Pa stwowa
Inspekcja Pracy w wysoko ci 105.952 tys. zł. Na podstawie wniosku Głównego
Inspektora Pracy z dnia 18.10.1997 r., Minister Finansów dokonał w 1997 r.
zmniejszenia wydatków bie cych PIP o 410 tys. zł, do kwoty 105.542 tys. zł,
z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Zrealizowane wydatki wyniosły
105.382 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki
były w uj ciu nominalnym wy sze o 19.717 tys. zł, tj. o 23,0% a realnie wzrosły
o 7,1%.
Najwi kszy udział w wydatkach Pa stwowej Inspekcji Pracy miały :
- wynagrodzenia osobowe i nagrody z zfn (§§11-17) - 53.443,9 tys. zł, tj. 50,7%
wydatków ogółem, co stanowiło 99,9% kwoty przewidzianej w planie po zmianach.
Wydatki te były wy sze o 25,7% od wykonania w 1996 r.,
- składki na Fundusz Ubezpiecze Społecznych (§ 41) - 24.399 tys. zł, tj. 23,2%
wydatków ogółem, co stanowiło 99,2% planu. Wydatki te były wy sze o 25,8% od
wykonania w 1996 r.,
- wydatki na inwestycje (§ 72) - 5.800 tys. zł, tj. 5,5% wydatków ogółem, co
stanowiło 100% planu po zmianach. Wydatki te były wy sze o 19,2% od
wykonania w 1996 r.
Na cele inwestycyjne ł cznie ze rodkami pozostałymi z roku 1996
i odsetkami bankowymi w kwocie 146 tys. zł, Pa stwowa Inspekcja Pracy
dysponowała w 1997 r. kwot 7.890 tys. zł, z czego wykorzystano 5.800 tys. zł,
tj. 73,5%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1.879 osób i w porównaniu do
1996 r. było wy sze o 86 osób, tj. o 4,8%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 70 osób.
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Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 2.507 zł i w porównaniu do 1996 r. było wy sze
o 20,6%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 506,8 tys. zł, co
stanowi wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 70,4%.
W Pa stwowej Inspekcji Pracy nie odnotowano zobowi za wymagalnych.
Pa stwowa Inspekcja Pracy nie płaciła w 1997 r. odsetek z tytułu nieterminowych
płatno ci.
Dochody gospodarki pozabud etowej realizowanej w formie zakładu
bud etowego wyniosły w 1997 r. 2.841,8 tys. zł i stanowiły 99,3% planu po zmianach.
Wydatki zakładu bud etowego wyniosły 2.824,8 tys. zł i stanowiły 99,6% planu po
zmianach. Zakład bud etowy nie był dotowany, nie planował i nie dokonywał wpłat
do bud etu, gdy nie wyst piła nadwy ka rodków obrotowych.
Zakład bud etowy spełniał warunek samofinansowania działalno ci, okre lony
w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo bud etowe, tzn., e koszty jego działalno ci
pokrywane były z uzyskiwanych dochodów własnych.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
− braku zgodno ci planów finansowych Głównego Inspektoratu Pracy i okr gowych
inspektoratów pracy z ustaw bud etow . Niezgodno

ta polegała na wydzieleniu

kwoty 20.564 tys. zł, co stanowiło 19,4% wydatków ogółem, jako rezerwy rodków
bud etowych, przeznaczonych głównie na podwy ki wynagrodze oraz nieuj ciu
tej kwoty w planach finansowych poszczególnych jednostek Pa stwowej Inspekcji
Pracy. Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo bud etowe, dysponenci cz ci
bud etowych dokonuj podziału na poszczególne jednostki ogólnych kwot
dochodów i wydatków wynikaj cych z układu wykonawczego ich bud etu, w celu
zapewnienia zgodno ci planów finansowych pa stwowych jednostek bud etowych
i gospodarki pozabud etowej z ustaw bud etow .
− wyst pienia jednego przypadku opó nienia przekazania składek na rzecz Funduszu
Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Pracy od pobranych z rachunku bankowego
rodków na wynagrodzenia. Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 9 ustawy - Prawo
bud etowe, pobranie z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia
w jednostce bud etowej lub jednostce gospodarki pozabud etowej bez
jednoczesnego opłacenia nale nych składek na rzecz FUS i FP stanowi naruszenie
dyscypliny bud etowej.
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− nieuwzgl dniania stanu rodków na rachunku inwestycyjnym, przy podejmowaniu
decyzji o przeniesieniu planowanych wydatków bud etowych na inwestycje.
Pa stwowa Inspekcja Pracy dokonała przeniesie kwoty 1.650 tys. zł na wydatki
inwestycyjne, w wyniku czego na koniec 1997 roku na wydatki inwestycyjne
dysponowała kwot 2.142 tys. zł, co stanowiło 51,6% kwoty wydatków na ten cel
ustalonej w ustawie bud etowej.

Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 43 - Pa stwowa Inspekcja Pracy, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły:
1. Zapewnienia zgodno ci planów finansowych Głównego Inspektoratu Pracy
i Okr gowych Inspektoratów Pracy.
2. W zwi zku z wyst pieniem jednego przypadku opó nienia przekazania składek na
rzecz FUS i FP, przestrzegania obowi zku odprowadzania tych składek w dniu
pobrania z rachunku bankowego rodków na wynagrodzenia.
3. Uwzgl dniania stanu rodków na rachunku inwestycyjnym, przy podejmowaniu
decyzji o przeniesieniu planowanych wydatków bud etowych na inwestycje.

CZ

44 - OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody w cz ci 44 bud etu - Obsługa długu
krajowego wyniosły 383.935 tys. zł. Osi gni te dochody były wy sze od planowanych
w ustawie bud etowej na rok 1997 o 111.315 tys. zł, tj. o 40,8%.
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Podstawow przyczyn przekroczenia planowanych dochodów było uzyskanie
wy szych ni przewidywano w okresie przygotowania projektu ustawy bud etowej na
rok 1997 dochodów od obligacji dwu i pi cioletnich, wykupionych na przetargach,
w wyniku wprowadzenia obligacji asymilacyjnych, charakteryzuj cych si wysokimi
odsetkami naliczanymi na dzie ich nabycia.

W porównaniu do 1996 r. dochody były ni sze w uj ciu nominalnym
o 186.194 tys. zł., tj. o 32,7%, a w uj ciu realnym o 41,4%.
Dochody uzyskane w 1997 r. były ni sze od uzyskanych w 1996 r. głównie
z nast puj cych przyczyn:
− odsetki od lokat rodków bud etowych w NBP były w 1997 r. ni sze ni w 1996 r.
o 91.813 tys. zł, tj. o 83,6%,
− do dochodów roku 1997 nie została zaliczona cz
dochodów ze sprzeda y
obligacji rocznych i trzyletnich serii IR1297 i TZ1199 w wysoko ci 41.475 tys. zł,
których termin rozliczenia, zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, przypadał na
1997 r., kwota ta została zaliczona do dochodów 1996 r.
Zasadniczymi ródłami dochodów w cz ci 44 bud etu pa stwa były w 1997 r.
odsetki wykupione przez nabywców obligacji (75,7% dochodów), rozliczenia z tytułu
por cze (11,3% dochodów) oraz odsetki od lokat w NBP (4,7% dochodów) .
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 44 - Obsługa długu
krajowego w wysoko ci 12.888.000 tys. zł. W ci gu roku, na mocy decyzji Ministra
Finansów wydatki te zostały zwi kszone o 200.000 tys. zł, tj. do kwoty
13.088.000 tys. zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o 200.000 tys. zł wydatków
planowanych w cz ci 41 bud etu pa stwa.
Realizacja wydatków wyniosła 12.587.835 tys. zł, tj. 96,2% rodków
zaplanowanych w bud ecie po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki te były
w uj ciu nominalnym wy sze o 1.566.679 tys. zł., tj. o 14,2%, za realnie były ni sze
o 0,6%.
Dominuj c pozycj wydatków w 1997 r. w cz ci 44 bud etu pa stwa
stanowiły wydatki zwi zane z obsług skarbowych papierów warto ciowych, które
wyniosły 12.251.808 tys. zł, tj. 97,3%. Pozostałe wydatki dotyczyły spłaty przez
Skarb Pa stwa: krajowych kredytów bankowych w kwocie 196.908 tys. zł
(1,6% wydatków ogółem), odsetek od kredytu powodziowego w kwocie 81.458 tys. zł
(0,6% poniesionych wydatków) oraz odsetek od kredytów infrastrukturalnych
w kwocie 57.661 tys. zł (0,5% wydatków ogółem).
Zobowi zania krajowe
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Zobowi zania krajowe Skarbu Pa stwa według stanu na 31 grudnia 1997 r.
wyniosły 107.338.000 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. zobowi zania te wzrosły
o 17.714.900 tys. zł, tj. o 19,8% lecz ich stosunek do PKB uległ zmniejszeniu z 24,7%
w 1996 r. do 24,2% w 1997 r., tj. o 0,5 punktu procentowego.
W 1997 r. zobowi zania krajowe stanowiły 45,7% cało ci zobowi za Skarbu
Pa stwa (w 1996 r. udział ten wynosił 43,7%).
Na zobowi zania krajowe składały si :
− dług krajowy w wysoko ci (w uj ciu nominalnym) 96.022.800 tys. zł,
− zobowi zania wynikaj ce z udzielonych por cze spłaty kredytów krajowych
w wysoko ci 11.315.200 tys. zł.
Dług krajowy obejmował:
− zadłu enie z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów warto ciowych
w wysoko ci 87.966.200 tys. zł (91,6% długu krajowego),
− tzw. pozostałe zadłu enie krajowe w wysoko ci 8.056.600 tys. zł (8,4%).
W 1997 r. najwi ksz dynamik przyrostu charakteryzowało si tzw. pozostałe
zadłu enie krajowe, w skład którego wchodziły głównie: zobowi zania jednostek
bud etowych (38,7% pozostałego zadłu enia), bie ce rozliczenia z bankami (26,6%)
i długoterminowe rozliczenia NBP z bud etem (21,5%). Zadłu enie to wzrosło
w stosunku do 1996 r. o 46,2%, w tym przyrost zobowi za wynikaj cych z rozlicze
bie cych z bankami wynosił 512,9%.
Zobowi zania Skarbu Pa stwa na koniec roku 1997 z tytułu por czonych
kredytów krajowych w wysoko ci 11.315.200 tys. zł uległy zwi kszeniu w stosunku
do 1996 r. o 1.244.600 tys. zł, tj. o 12,4%.
Nale no ci z tytułu por czonych kredytów krajowych
Nale no ci Skarbu Pa stwa z tytułu por czonych i spłaconych przez bud et
kredytów krajowych wyniosły 1.581.104 tys. zł i były wy sze ni w 1996 r.
o 168.773 tys. zł, tj. o 12%.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 44 - Obsługa długu krajowego, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku kontroli Najwy sza Izba Kontroli wyst piła do Ministra Finansów
o podj cie działa zmierzaj cych do:
1. Opracowania procedur zawieraj cych zasady i terminy dokonywania w ko cu roku
bud etowego refundacji dochodów uzyskanych z tytułu odsetek i nadwy ki ceny
emisyjnej od obligacji skarbowych z rachunku niedoboru bud etowego (cz
98
bud etu pa stwa), na rachunek dochodów (cz
44 bud etu pa stwa).
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2. Niezaliczania do zobowi za Skarbu Pa stwa kwot por czonych kredytów, od
których kredytobiorcy nie ui cili nale nych prowizji.
3. Ustanawiania realnego zabezpieczenia spłat por czanych przez Skarb Pa stwa
kredytów krajowych, adekwatnego do stopnia ponoszonego ryzyka.
4. Przeniesienia wydatków zwi zanych z emisj krajowych papierów warto ciowych
z cz ci 08 do cz ci 44 bud etu pa stwa.
5. Szerszego wykorzystania przy egzekwowaniu wierzytelno ci Skarbu Pa stwa
z tytułu spłat por czonych kredytów, przepisów o post powaniu egzekucyjnym
w administracji.

CZ

45 - URZ D KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 10.060 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 688 tys. zł, tj. o 7,3%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 8.652 tys. zł, tj. o 614,5%,
a realnie wzrosły o 521,8%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. były spłaty z tytułu wierzytelno ci
wobec b. Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku (b. CFTiW), które wyniosły
8.671,7 tys. zł.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 45 - UKFiT
w wysoko ci 296.636,0 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone
o 9.577,6 tys. zł, tj. do ł cznej wysoko ci 306.213,6 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków bud etowych dotyczyły przede wszystkim działu 81
Szkolnictwo wy sze - o 8.316,8 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 305.700 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 63.568 tys. zł,
tj. o 26,3%, a realnie wzrosły o 9,9%.
W strukturze zrealizowanych wydatków najwi kszy udział miały wydatki
w działach:
- 87 Kultura fizyczna i sport - 138.710 tys. zł, co stanowiło 45,4% wydatków
ogółem, w tym w rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej - 115.160 tys. zł,
co stanowiło 37,7% wydatków ogółem i 83% wydatków w dziale 87;
- 81 Szkolnictwo wy sze - 110.758 tys. zł, co stanowiło 36,2% wydatków ogółem,
w tym w rozdziale 8111 Działalno dydaktyczna - 91.323 tys. zł, co stanowiło
29,9% wydatków ogółem i 82,5% wydatków w dziale 81;
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- 88 Turystyka i wypoczynek - 44.693 tys. zł, co stanowiło 14,6% wydatków ogółem,
w tym w rozdziale 8826 O rodki informacji turystycznej - 22.387 tys. zł, co
stanowiło 7,3% wydatków ogółem i 50,1% wydatków w dziale 88.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 4.546 etatów, w tym w dziale 91 161 etatów. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze
o 151 etatów, tj. o 3,4%, w tym w dziale 91 o 15 etatów, tj. o 9,3%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie
było ni sze o 476 etatów, w tym w dziale 91 ni sze o 11 etatów. Wyst puj ce od kilku
lat niepełne wykorzystanie etatów kalkulacyjnych zmniejszyło si w stosunku do
1996 r. o 130 etatów.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.295 zł, w tym w dziale 91 - 1.713 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 22,5%, w tym w dziale 91 o 20,8%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 160,4 tys. zł, co
w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. oznacza spadek o 8,6%. Zarówno
w 1996, jak i w 1997 r. zobowi zania wymagalne i odsetki z tytułu nieterminowej
płatno ci zobowi za nie wyst powały.
Gospodarka pozabud etowa UKFiT obejmowała działalno jednego zakładu
bud etowego (Centralny O rodek Sportu) i rodków specjalnych utworzonych z
dniem 1 stycznia 1997 r.
Dochody COS w 1997 r. wyniosły 38.887,4 tys. zł i były wy sze o 7,1% od
kwoty planowanej. Udział dotacji bud etowej w dochodach wzrósł z 31,2% w 1996 r.
do 32,8% w 1997 r.
Wydatki COS w 1997 r. wyniosły 34.417,6 tys. zł i były o 1,2% ni sze od
kwoty planowanej oraz o 3,1% wy sze ni wykonanie w 1996 r. Wpłaty do bud etu
w 1996 i w 1997 r. nie wyst powały.
Dochody rodków specjalnych w 1997 r., pochodz ce z 20% dopłat do stawek
w grach liczbowych stanowi cych monopol pa stwa, wyniosły 291.917,4 tys. zł,
a wraz ze stanem rodków (pochodz cych z dopłat) na pocz tku 1997 r. wyniosły
387.864,3 tys. zł, tj. 130,7% dochodów planowanych w ustawie bud etowej.
Wydatki rodków specjalnych wyniosły 330.139,6 tys. zł i w porównaniu do
ustawy bud etowej były wy sze o 37,6%.
Stwierdzono uchybienia w zakresie:
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− rozliczania i kosztów bankowych spłat wierzytelno ci wobec b. Centralnego
Funduszu Turystyki i Wypoczynku (CFTiW),
− dokonywania w ko cu roku zmian w umowach zlecaj cych jednostkom
niepa stwowym zadania pa stwowe obejmuj ce zakup sprz tu sportowego oraz
sposobu ustalania kosztów obsługi zlecanych zada ,
− mało efektywnego gospodarowania rodkami przeznaczonymi na zadania zwi zane
z upowszechnianiem turystyki,
− niezgodnego z obowi zuj cymi przepisami zwolnienia rodków specjalnych z
wpłat do bud etu,
− niewykonania lub niepełnej realizacji wniosków pokontrolnych NIK dotycz cych
ustalenia zasad i kryteriów dokonywania ocen działalno ci Polskich O rodków
Informacji Turystycznej oraz ustalenia zasad gospodarowania rodkami
specjalnymi przeznaczonymi na rozwój sportu w ród dzieci, młodzie y i osób
niepełnosprawnych.

Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 45 - UKFiT, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia, nie
maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Stwierdzony stan faktyczny uzasadnia podj cie przez Prezesa UKFiT działa
zmierzaj cych do:
1. Zintensyfikowania prac zmierzaj cych do zwi kszenia dochodów bud etowych
m.in. poprzez wzmo enie nadzoru i kontroli nad wła ciw realizacj spłat
wierzytelno ci b. Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.
2. Dokonywania okresowych ocen realizacji zada pa stwowych zlecanych
jednostkom niepa stwowym w celu wyeliminowania nieuzasadnionych zmian
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umów, zwłaszcza w ko cu roku oraz zapewnienia ich wła ciwego i terminowego
rozliczania.
3. Znowelizowania decyzji nr 1 z dnia 12 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia
rodków specjalnych UKFiT przez:
− okre lenie odr bnych szczegółowych i precyzyjnych zasad oraz trybu
finansowania ze rodków specjalnych UKFiT zada w zakresie rozwoju sportu
w ród dzieci, młodzie y i osób niepełnosprawnych;
− ustalenie szczegółowych zasad finansowania kosztów utrzymania i działalno ci
niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego.
4. Dokonania analizy i podj cia działa zmierzaj cych do efektywniejszego
wykorzystywania rodków przeznaczonych na upowszechnianie turystyki,
zwłaszcza w zakresie wydawnictw promocyjnych z uwzgl dnieniem zasad i trybu
zlecania ich wykonania, dystrybucji i rozliczania wpływów ze sprzeda y i ustalania
odpłatno ci.

CZ

46 - KRAJOWY URZ D PRACY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 145 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 45 tys. zł, tj. o 45%. W porównaniu do 1996 r.
dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 17,4 tys. zł, tj. o 13,6%, a realnie ni sze
o 1,1%. Cało dochodów zrealizowano w dziale 91 Administracja pa stwowa,
z czego 78,2% w rejonowych urz dach pracy. Najwy sze dochody (71,9 tys. zł)
uzyskano w § 42 wpływy z usług z tytułu czynszów za wynajmowanie pomieszcze
w budynkach przej tych w zarz d przez urz dy pracy.
W zakresie gromadzenia dochodów narusze dyscypliny bud etowej ani innych
nieprawidłowo ci nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 46 Krajowy Urz d
Pracy w wysoko ci 5.125.451 tys. zł. W ci gu 1997 r. plan wydatków zmniejszono
o 472.517,6 tys. zł do kwoty 4.652.933 tys. zł, przy czym w dziale 86 Opieka
społeczna zmniejszenie wynosiło 500.000 tys. zł, a plan wydatków w dziale 91
Administracja pa stwowa podwy szono o 27.482,4 tys. zł (głównie na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodze ).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 3.746.260 tys. zł, tj. 80,5% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze
o 22,9%, a realnie ni sze o 32,9%.
Dominuj c pozycj wydatków stanowiła dotacja bud etowa do Funduszu
Pracy w dziale 86 Pomoc społeczna w kwocie 3.401.650 tys. zł (90,8% ogółu
wydatków). Zrealizowano j na poziomie o 21,0% poni ej planu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. dotacja ta była ni sza nominalnie o 26,4%, a realnie
o 35,9%.
W dziale 91 zrealizowano wydatki w kwocie 344.610,4 tys. zł, tj. ni szej
o 5 tys. zł, (o 0,0015%) od planu po zmianach, wy szej ni w 1996 r. nominalnie
o 43,1%, a realnie o 24,6%.
Wydatki bie ce w kwocie 303.010,6 tys. zł stanowiły 87,9% ogółu wydatków,
w tym wynagrodzenia 164.759,6 tys. zł oraz pochodne od nich 76.259,9 tys. zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 69,9% ogółu wydatków).
Na inwestycje przeznaczono 41.599,7 tys. zł, co stanowiło 12,1% ogółu
wydatków (w 1996 r. 4,4%). W wyniku realizacji planu inwestycyjnego wykupiono
obiekty dla 15 urz dów pracy (w 1996 r. dla 13), prowadzono adaptacje budynków
i remonty w 137 obiektach (w 1996 r. w 56), rozpocz to budow obiektów dla
4 urz dów oraz zakupiono wyposa enie dla 6 urz dów. 93,3% wydatków
inwestycyjnych zrealizowano na rzecz rejonowych urz dów pracy (w 1996 r. 83,8%).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wynosiło 13.836 osób (w przeliczeniu na
pełne etaty), cało w dziale 91. W porównaniu z 1996 r. było ono wy sze o 818 osób,
tj. o 6,3%, a w stosunku do planu zatrudnienia - ni sze o 1541 osób, co oznaczało
niewykorzystanie 10% etatów kalkulacyjnych w celu podniesienia poziomu rednich
płac. Jednocze nie zatrudniano 4.404 osoby, których wynagrodzenia finansowane były
z Funduszu Pracy (w 1996 r. - 4.771 osób).
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 1997 r. wynosiło 992 zł, o 193 zł, tj. o 24,2% wi cej ni w 1996 r.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wynosiły 774,4 tys. zł, co
w porównaniu ze stanem na koniec 1996 r. oznacza wzrost o 19,4%. Zobowi zania
wymagalne, wynosz ce w grudniu 1996 r. 21,2 tys. zł - w ko cu 1997 r. nie
wyst powały. Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono
odsetki w kwocie 35,7 tys. zł, co w porównaniu z 1996 r. oznacza wzrost o 156,8%.
Odsetki te wyst piły w kilku rejonowych urz dach pracy i były wynikiem przegrania
sporu s dowego oraz bł dnej interpretacji nowelizacji przepisów podatkowych, co
wpłyn ło na opó nienie wpłat opłaty za zarz d i podatku od nieruchomo ci.
Jednostki gospodarki pozabud etowej w systemie urz dów pracy nie
wyst puj .
W toku kontroli nie stwierdzono narusze dyscypliny bud etowej ani innych
nieprawidłowo ci.
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Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za rok 1997 w cz ci 46 Krajowy Urz d Pracy, nie stwierdzaj c
nieprawidłowo ci.

CZ

47 - KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 14.527,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 11.647,5 tys. zł, tj. o 404,4%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym
wy sze o 9.258,5 tys. zł, tj. o 175,7%, a realnie wzrosły o 140%. Głównymi ródłami
dochodów były opłaty za koncesje i opłaty rejestracyjne - 14.123,2 tys. zł.
Ponad pi ciokrotny wzrost dochodów w stosunku do planu został
spowodowany nie uwzgl dnieniem przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji na
etapie planowania wcze niej zło onych wniosków o przyznanie koncesji. wiadczy to
- zdaniem Najwy szej Izby Kontroli o nierzetelno ci przyj tych zało e
planistycznych.
Ustalenia kontroli nie dały podstaw do formułowania krytycznych ocen
odno nie dochodzenia nale no ci, w ród których nie wyst powały nale no ci
odroczone ani długoterminowe.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 47 - Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji w wysoko ci 11.505 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki
zostały zmniejszone o 207 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 11.298 tys. zł. Zmniejszenia
tego dokonano ze rodków przeznaczonych na finansowanie inwestycji (§ 72),
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zgodnie z art. 53 e ustawy bud etowej na 1997 r., z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi.
Zrealizowane wydatki wyniosły 11.229,1 tys. zł, tj. 99,4% bud etu po
zmianach. W porównaniu do roku 1996 wydatki te w uj ciu nominalnym były
ni sze o 61 tys. zł, tj. o 0,5%, a realnie były ni sze o 13,4%.
Najwi ksze wydatki poniesiono w rozdziale 9911 Urz dy naczelnych organów
władzy i kontroli, tj. 11.205,9 tys. zł, co stanowiło 99,8% ogółu wydatków
zrealizowanych w 1997 r. przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji.
W 1997 roku wynagrodzenia (§ 11 i § 17) wraz z pochodnymi (§ 41 i § 42)
członków i pracowników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyniosły
7.064,7 tys. zł, tj. o 19,2% wi cej ni w roku 1996.
Pozostałe znacz ce pozycje wydatków to:
− § 36 - usługi materialne w wysoko ci 875,4 tys. zł, obejmuj ce m. innymi:
ochron obiektów KRRiTV, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za
u ywanie telefonów komórkowych, naprawy samochodów i ró ne
naprawy i konserwacje,
− § 37 - usługi niematerialne w wysoko ci 1.837,1 tys. zł, obejmuj ce
m.innymi opłaty czynszu z tytułu najmu siedziby przy Skwerze Kardynała
Stefana Wyszy skiego (56,8% wydatków w § 37), organizacj szkole
i seminariów, umowy zlecenia i ekspertyzy oraz ogłoszenia prasowe.
rodki na finansowanie inwestycji (§ 72) ustalono w ustawie bud etowej na
kwot 1.035 tys. zł. W toku realizacji bud etu zostały one zmniejszone o 854,9 tys. zł
(207 tys. zł przekazano do rezerw celowych zgodnie z art. 53 e ustawy bud etowej na
1997 r., na usuwanie skutków powodzi, a 647,9 tys. zł przeniesione zostało w trybie
art. 45 ust. 3 ustawy - Prawo bud etowe na finansowanie wydatków bie cych
KRRiTV). Plan wydatków na finansowanie inwestycji po zmianach wynosił
180,1 tys. zł, a ich wykonanie 177,3 tys. zł i taka kwota została przekazana na
rachunek inwestycyjny.
Ze rodków zaplanowanych na 1997 r. opłacono faktury za instalacj sieci
komputerowej i instalacj elektryczn wg umów zawartych w 1996 r. - w kwocie
122,5 tys. zł oraz zakupiono licencj MS Windows for Workgroups za 33,1 tys. zł,
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nap d do CD-ROM za 7,7 tys. zł, fax i minikomputer za 8,5 tys. zł oraz doposa enie
do samochodów słu bowych za 5,5 tys. zł.
Na koniec 1997 r. stan rodków na rachunku inwestycyjnym wynosił 2,17 zł.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 140 osób i w stosunku do 1996 r.
wzrosło o 2 osoby. W porównaniu do planowanych etatów, przeci tne zatrudnienie
było ni sze o 10 etatów.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w 1997 r. wyniosło:
− członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 8.009 zł, a po uwzgl dnieniu 1/12
nagrody z ZFN - 8.451 zł i było wy sze ni w 1996 r. o 21,4%,
− pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 2.348 zł, a po
uwzgl dnieniu 1/12 nagrody z ZFN - 2.486 zł i było wy sze ni w 1996 r.
o 19,9%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 24,9 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do 1996 r. o 38,7%. Zobowi za wymagalnych ani
odsetek za nieterminowe płatno ci nie stwierdzono.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowo ci dotyczyły :
− nierzetelno ci przyj tych zało e przy planowaniu dochodów,
− nieprzestrzegania zasad, form i trybu okre lonych w przepisach ustawy
o zamówieniach publicznych, co na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo bud etowe, stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej. Zamówienia,
o których mowa dotyczyły kwoty 320,9 tys. zł, tj. stanowiły 2,9% wydatków
ogółem poniesionych przez Krajow Rad w 1997 r.,
− dokonywania w toku realizacji bud etu przeniesie wydatków pomi dzy
paragrafami klasyfikacji bud etowej bez wcze niejszej analizy potrzeb,
− braku aktualnego regulaminu post powania w sprawach o zamówienia
publiczne.
Ocena realizacji wydatków KRRiTV w 1997 r. z punktu widzenia celowo ci
wydatków i zgodno ci danych sprawozdawczych z danymi w ewidencji ksi gowej jest
pozytywna. Z punktu widzenia kryterium legalno ci, niepokoj cym, w ocenie NIK
zjawiskiem jest naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Nieprawidłowo ci w tym zakresie, pomimo wniosków Najwy szej Izby Kontroli z lat
poprzednich powtórzyły si po raz kolejny.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 47 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego
wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli wnosiła o realizacj nast puj cych wniosków:

183

1. Przy planowaniu, realnie szacowa mo liwo ci osi gni cia dochodów
bud etowych poprzez rzeteln analiz ródeł ich pozyskania.
2. Przeniesienia wydatków pomi dzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji
bud etowej poprzedza szczegółow analiz ekonomiczn .
3. Przy realizacji zakupów dóbr i usług przestrzega zasad, form i trybu
post powania ustalonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Uaktualni regulamin post powania w sprawach o zamówienia publiczne
obowi zuj cy w KRRiTV od 1996 r. - stosownie do przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Zdaniem Najwy szej Izby Kontroli KRRiTV powinna nadal podejmowa
działania zmierzaj ce do uzyskania stałej siedziby z zasobów Skarbu Pa stwa, z uwagi
na wzrastaj ce w kolejnych latach kwoty opłat czynszowych.

CZ

48 - KOMITET BADA NAUKOWYCH

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 12.290 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 7.916 tys. zł, tj. o 181%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 1.419 tys. zł,
tj. o 13,1%, a realnie były ni sze o 1,6%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: zwrot nie wykorzystanych
rodków przekazanych jednostkom w latach ubiegłych (7.123,3 tys. zł) oraz
nale no ci byłego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (3.560,1 tys. zł).
Nieplanowane dochody wyst piły w dziale 77 Nauka i były wynikiem
niemo liwych do zaplanowania na etapie opracowywania bud etu zwrotów nie
wykorzystanych w latach ubiegłych rodków z jednostek naukowych i jednostek
badawczo-rozwojowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia dochodów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 48 Komitet Bada
Naukowych w wysoko ci 2.207.114 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 883 tys. zł, do ł czej wysoko ci 2.207.997 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły: działu 77 Nauka, rozdz. 7711 § 48 - zwi kszenie
rodków na działalno statutow i badania własne szkół wy szych o 50 tys. zł,
z przeznaczeniem dla Stacji Archeologicznej w Aleksandrii oraz działu 91
Administracja pa stwowa, rozdz. 9111 §§ 11 i 41-42 o kwot 833 tys. zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie podwy ki wynagrodze (wraz z pochodnymi),
sfinansowanie nagród jubileuszowych dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska
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pa stwowe oraz wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla dodatkowych etatów
przyznanych Komitetowi Bada Naukowych.
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.207.831 tys. zł, tj. 99,99% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 340.655 tys. zł, tj. o 18,2%, a realnie wzrosły o 2,8%.
Wydatki w dziale 77 Nauka stanowiły 99,3% wszystkich wydatków w cz ci 48 Komitet Bada Naukowych. W rozdziale 7711 § 48 rodki na finansowanie
i dofinansowywanie działalno ci statutowej jednostek naukowych i badawczorozwojowych oraz badania własne szkół wy szych wydatkowane zostały w kwocie
1.155.544 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach i stanowiły 52,7% wydatków w
dziale 77 Nauka.
Na zadania finansowane ze

rodków rozdziału 7711 § 73 - inwestycje słu ce

potrzebom bada naukowych lub prac badawczo-rozwojowych wydatkowano kwot
276.206,85 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i przeznaczono na: inwestycje
budowlane (113.932,0 tys. zł), inwestycje aparaturowe (122.148,1 tys. zł) oraz
inwestycje zwi zane z infrastruktur informatyczn (40.126,7 tys. zł), w ramach
których finansowano inwestycje lokalnych i miejskich sieci komputerowych oraz
komputerów du ej mocy obliczeniowej.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 291 osób, w tym w dziale 91 258 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze
o 7 osób, tj. o 2,5%, a w dziale 91 o 9 osób, tj. o 3,6%. W porównaniu do
planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 21 osób,
a w dziale 91 wy sze o 4 osoby. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.615 zł, w tym
w dziale 91 1.670 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie
brutto w 1997 r. wzrosło o 26,1%, w tym w dziale 91 o 25,1%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 16.416,7 tys. zł,
w tym wymagalne 16.226,4 zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1996 r. odpowiednio o 39% i 27%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 967 tys. zł i były
ni sze o 2,1% od kwoty planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 956,4 tys. zł i były
o 3,2% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 11,8% wy sze ni
wykonanie 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 5,4 tys. zł i były wy sze o 17,4% od
wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej nieprawidłowo ci w zakresie
wydatków dotyczyły:
−

wydatkowania na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe dla
jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych kwoty 5.258 tys. zł
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w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu
Komitetu Bada Naukowych, a tak e niezgodnej z przepisami ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych procedury zakupu ww. licencji
krajowych,
−

przekazania przez Komitet Bada Naukowych , niezgodnie z przepisami ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu KBN, rodków bud etowych w kwocie
10.185,3 tys. zł dla Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET, nie
b d cego jednostk naukow ani jednostk badawczo-rozwojow w rozumieniu
art. 3 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy,

−

nieokre lania w zawieranych umowach o dzieło wła ciwego dla tego rodzaju
umów cywilnoprawnych rezultatu ko cowego.

Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz ci 48
- Komitet Bada Naukowych, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci,
nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku kontroli wykonania bud etu w cz ci 48 Najwy sza Izba Kontroli
wyst piła do Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych o realizacj m.in.
nast puj cych wniosków:
1. Sfinalizowanie prac zmierzaj cych do ustalenia przez Komisje Komitetu Bada
Naukowych - stosownie do tre ci art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o utworzeniu KBN - kryteriów oceny jednostek naukowych lub badawczo rozwojowych, stanowi cej podstaw finansowania lub dofinansowywania ich
działalno ci statutowej.
2. Okre lenie w zawieranych z osobami fizycznymi dwustronnych umowach o dzieło,
na realizacj projektów badawczych, stanowi cego podstaw rozliczenia
finansowego tych umów rezultatu ko cowego oraz formy w jakiej ma on by
przedstawiany.
3. Dokonanie ponownego rozliczenia skontrolowanych umów na realizacj projektów
badawczych własnych - w oparciu o analiz dokonanych wydatków.
4. Kontynuowanie - wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej - działa
zmierzaj cych do dostosowania prawnych podstaw organizacji i funkcjonowania
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET do charakteru i zakresu
realizowanych zada finansowanych przez KBN.
5. Sfinalizowanie i ostateczne rozliczenie umowy z PFUN dotycz cej importu na
1998 r. i wyegzekwowanie nie wykorzystanych b d wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem rodków.
Jednocze nie Najwy sza Izba Kontroli poinformowała Komitet Bada
Naukowych, e uwzgl dniaj c zawarte w informacji Przewodnicz cego KBN
stwierdzenie o odst pieniu od stosowanej dotychczas przez Komitet - niezgodnej
z obowi zuj cymi przepisami - procedury zakupu licencji krajowych na
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oprogramowanie komputerowe dla jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych
- nie wyst puje z wnioskami w tym zakresie.

CZ

50 - GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY

Dochody
Zrealizowane dochody wyniosły 1.470 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 239 tys. zł, tj. o 19,4%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 187 tys. zł, tj.
o 14,6%, a realnie były ni sze o 0,3%.
Głównymi ródłami dochodów bud etowych były: wpływy ze sprzeda y
wyrobów i składników maj tkowych - 1.189 tys. zł oraz wpływy z usług 194 tys. zł.
Pobieranie i odprowadzanie dochodów bud etowych nast powało na zasadach
i w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 50 - Główny
Urz d Statystyczny w wysoko ci 170.597 tys. zł.
W ci gu 1997 r. wydatki GUS zostały zwi kszone o 15.096 tys. zł, do ł cznej
wysoko ci 185.693 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły głównie nast puj cych paragrafów klasyfikacji
bud etowej:

− § 11 wynagrodzenia osobowe,
− § 41 składki na ubezpieczenia społeczne,
− § 42 składki na Fundusz Pracy.
Zrealizowane wydatki wyniosły 185.663 tys. zł, tj. 99,98% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze
o 32.081 tys. zł, tj. o 14,7%, a realnie były ni sze o 25,8%.
W 1997 r. w cz ci 50 - GUS wydatki na:

− wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11) w kwocie 82.787,6 tys. zł, stanowiły
99,99% kwoty bud etu po zmianach (82.791,4 tys. zł) i 44,60% kwoty wydatków
ogółem (185.663 tys. zł),
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− nagrody z zakładowego funduszu nagród (§ 17) w kwocie 5.327,3 tys. zł, stanowiły
99,99% kwoty bud etu po zmianach (5.327,5 tys. zł) i 2,87% kwoty wydatków
ogółem (185.663 tys. zł),

− wydatki maj tkowe (§ 72) w kwocie 12.053 tys. zł, stanowiły 100% kwoty bud etu
po zmianach (12.053 tys. zł) i 6,49% kwoty wydatków ogółem (185.663 tys. zł).
W ramach wydatków § 72 Centrala GUS sfinansowała m.in.: wydatki zwi zane
z likwidacj placu budowy przy ul. 1 Sierpnia w Warszawie - 769 tys. zł, instalacj
klimatyzacji w salach konferencyjnej i kolegialnej GUS - 145 tys. zł, zakup
samochodu Lancia Kappa - 103 tys. zł i samochodu Opel Vectra - 67 tys. zł.
Przeci tne wykorzystanie w 1997 r. etatów wyniosło w jednostkach
bud etowych GUS - 7.258 etatów, w tym w dziale 91 - 3.032 etaty. W porównaniu
do 1996 r. wykorzystanie etatów było o 4 mniejsze, tj. o 0,06%, w tym w dziale 91
było o 87 etatów wi ksze, tj. o 3,0%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych (plan po zmianach) na 1997 r. wykorzystanie etatów było
o 1.199 etatów mniejsze, tj. o 14,2%, w tym w dziale 91 było mniejsze o 384 etaty.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) pracowników jednostek bud etowych statystyki (cz

50 - GUS) w 1997 r.

wyniosło 1.014 zł, w tym w dziale 91 - 1.071 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto wzrosło o 18,2%, w tym w dziale 91 o 16,0%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 348,4 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 57,7%.

Na koniec grudnia 1997 r. stan zobowi za wymagalnych wg sprawozdania
o stanie rodków na rachunkach bie cych i zobowi zaniach dysponentów rodków
bud etu pa stwa (Rb-23) w Centrali GUS wynosił 14,0 tys. zł. Na koniec 1996 r. stan
tych zobowi za był zerowy. Zobowi zania wymagalne na koniec grudnia 1997 r.
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powstały nie z winy Centrali GUS. Zostały one przej te w grudniu 1996 r. po
zlikwidowanym O rodku Badawczo - Rozwojowym Statystyki.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki w kwocie
1,8 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 1996 r. o 60,9%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 9.850,9 tys. zł i były
o 0,8% wy sze od kwoty planowanej (plan po zmianach) oraz o 28,6% wy sze ni
wykonanie w 1996 r. W 1997 r. jak i w 1996 r. gospodarka pozabud etowa nie była
dotowana.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 9.730,5 tys. zł i były
o 1,5% wy sze od kwoty planowanej (plan po zmianach) oraz o 28,1% wy sze ni
wykonanie w 1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 13,0 tys. zł i były ni sze o 43,5%
od wpłat zrealizowanych w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
1) zawarcia przez Gospodarstwo Pomocnicze - Zakład Obsługi GUS niekorzystnej
umowy z Polsk Telefoni Cyfrow sp. z o.o. w Warszawie, w zakresie wnoszenia
opłat za wynajem powierzchni dachowej budynku GUS, co doprowadziło
w praktyce do wnoszenia opłat przez PTC sp. z o.o. z miesi cznym opó nieniem,
a za okres pierwszych trzech miesi cy 1997 r. wpłaty dokonano w dniu 4 kwietnia
1997 r. Stwierdzono tak e, e PTC sp. z o.o. nie była obci ana odsetkami za
zwłok z tytułu nieterminowego płacenia czynszu,
2) nie przekazania (w stosunku do kwoty wydatków bud etowych okre lonej ustaw
bud etow oraz układem wykonawczym w cz ci 50 na 1997 r.) jednostkom
podległym, ł cznie 23.075.529 zł, tj. 13,53% kwoty wynikaj cej z układu
wykonawczego, co było niezgodne z postanowieniami art. 36 ust. 6 ustawy Prawo bud etowe, bowiem dysponenci cz ci bud etowych dokonuj podziału na
poszczególne jednostki ogólnych kwot dochodów i wydatków wynikaj cych
z układu wykonawczego ich bud etu, w celu zapewnienia zgodno ci planów
finansowych pa stwowych jednostek bud etowych i gospodarki pozabud etowej
z ustaw bud etow . Nie rozdysponowanie powy szej kwoty stanowi faktycznie
utworzenie rezerwy bud etowej, do czego art. 4 ustawy - Prawo bud etowe nie
stwarza podstaw,
3) dokonanie w dniach 18 i 30 grudnia 1997 r. zmian w wydatkach bud etowych
GUS w celu dostosowania planów finansowych do poniesionych ju wydatków
bud etowych, co było niezgodne z postanowieniami art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bud etowe, bowiem dokonywanie wydatków bud etowych nast puje
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w granicach kwot okre lonych w bud ecie, z uwzgl dnieniem prawidłowo
dokonanych przeniesie i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób
celowy i oszcz dny, a zatem przeniesienia powinny wyprzedza poniesione
wydatki,
4) nie spełniania przez gospodarstwo pomocnicze - Zakład Obsługi GUS warunków
okre lonych w § 2 ust. 2 pkt 4, § 3 ust. 1 i § 6 ust.2 rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek
bud etowych, gdy gospodarstwo to:

− nie posiada własnego maj tku,
− nie prowadzi ewidencjonowanej działalno ci (nie produkuje, nie prowadzi adnej
sprzeda y),

Ponadto do dnia 12 marca 1998 r. Zakład Obsługi GUS nie odprowadził do
bud etu pa stwa kwoty w wysoko ci 1.202,22 zł z tytułu osi gni tego zysku,
5) przekroczenia w Urz dzie Statystycznym w Kielcach w dwóch paragrafach
(w dwóch rozdziałach) wydatków bud etowych w stosunku do planu po
zmianach.
Nie stwierdzono działa wskazuj cych na niegospodarno
wydatkowania rodków bud etowych.

i niecelowo

Stwierdzono natomiast, e przy dokonywaniu wydatków w Głównym Urz dzie
Statystycznym wyst piły trzy przypadki działa niezgodnych z prawem,
a w Urz dzie Statystycznym w Kielcach stwierdzono naruszenie dyscypliny
bud etowej, polegaj ce na przekroczeniu wydatków w stosunku do planu po
zmianach (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bud etowe).
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 50 - Główny Urz d Statystyczny, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym z dnia 31 marca 1998 r. Najwy sza Izba Kontroli
wniosła o realizacj nast puj cych wniosków:
1. Doprowadzenie do zmiany warunków umowy z Polsk Telefoni Cyfrow sp. z o.o.
w Warszawie, w zakresie wnoszenia opłat za wynajem powierzchni dachowej
budynku GUS.
2. Dokonywanie zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo bud etowe
podziału ogólnych kwot wydatków wynikaj cych z układu wykonawczego bud etu
cz ci 50 - GUS, w celu zapewnienia zgodno ci planów finansowych pa stwowych
jednostek bud etowych z ustaw bud etow .
3. Dokonywanie wydatków bud etowych w granicach kwot okre lonych w bud ecie,
z uwzgl dnieniem prawidłowo dokonanych przeniesie i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem.
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4. Dostosowanie zasad funkcjonowania Zakładu Obsługi GUS do wymogów
okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie
gospodarstw pomocniczych jednostek bud etowych, wzgl dnie rozwa enie
celowo ci dalszego funkcjonowania tego gospodarstwa pomocniczego.
5. Odprowadzenie do bud etu pa stwa kwoty w wysoko ci 1.202,22 zł z tytułu zysku
osi gni tego przez gospodarstwo pomocnicze 1997 r.
6. Zło enie - na podstawie § 9 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad post powania w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud etowej156, zawiadomienia do Resortowej Komisji Orzekaj cej
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Bud etowej przy GUS za przekroczenie
wydatków bud etowych przewidzianych w planie finansowym.
W pi mie z dnia 14 kwietnia 1998 r., b d cym odpowiedzi na wyst pienie
pokontrolne, Prezes Głównego Urz du Statystycznego poinformował Najwy sz Izb
Kontroli, e 50% zysku osi gni tego przez gospodarstwo pomocnicze w 1997 r.
w kwocie 1.202,22 zł odprowadzono na dochody bud etowe w dniu 6 kwietnia
1998 r.

CZ

51 - GŁÓWNY URZ D CEŁ

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 7.132.966 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 340.254 tys. zł, tj. o 4,55%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 584.705 tys. zł, tj. o 8,93%, a realnie były ni sze o 5,2%. Głównymi ródłami
dochodów w 1997 r. były dochody w dziale 64 Handel zagraniczny - w kwocie
7.037.470 tys. zł, tj. 98,66% dochodów ogółem.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów, polegały na wzro cie nale no ci bud etowych, powstałych w 1997 r.,
w stosunku do nale no ci w 1996 r. o 19,55%, tj. z kwoty 414.502 tys. zł do kwoty
495.544 tys. zł.
Ogółem na koniec 1997 r. wysoko wymierzonych, a nie wpłaconych
nale no ci bud etowych stanowiła kwot 949.371 tys. zł, w tym nale no ci z tytułu
dochodów z ceł wyniosły na koniec 1997 r. kwot 280.107 tys. zł.
W ww. kwocie znajduj si m.in. nale no ci, których egzekucja została
zawieszona przez Ministra Finansów w listopadzie 1995 r. w wyniku ustale
przyj tych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu
30 pa dziernika 1995 r. Zawieszenie egzekucji nale no ci celno-podatkowych
powstałych na dzie 30 czerwca 1995 r. dotyczyło, wyst puj cego jako gwaranta,
Zrzeszenia Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych (ZMPD). Według danych
gromadzonych przez Główny Urz d Ceł w komputerowej Ogólnopolskiej Bazie
156
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Dłu ników, na koniec 1997 r. zadłu enie przewo ników, których gwarantem było
Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych, stanowiło kwot ponad
69.000 tys. zł, w tym zadłu enie z tytułu nale no ci celnych ponad 9.000 tys. zł. Od
1995 r. zadłu enie to wzrosło o ponad 22.000 tys. zł i obecnie stanowi 7,27%
nale no ci bud etowych ogółem.
Zastrze enia NIK z punktu widzenia rzetelno ci, dotycz sposobu gromadzenia
danych, dotycz cych faktycznego (ksi gowego) zadłu enia ZMPD jak równie
zadłu enia przewo ników, których gwarantem jest ZMPD. Ustalenia kontroli
wskazuj , e okre lenia: „zadłu enie ZMPD” oraz „zadłu enie przewo ników, których
gwarantem jest ZMPD” traktowane s zamiennie, a GUC nie dysponuje
wiarygodnymi danymi w tym zakresie.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 51 - Główny
Urz d Ceł w wysoko ci 340.003 tys. zł. W trakcie roku bud etowego wydatki
bud etowe zostały zwi kszone o kwot 701 tys. zł.
Zwi kszenia wydatków dotyczyły: § 11 wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne, § 42 składki na Fundusz Pracy i zostały
przeznaczone na:
- sfinansowanie uzupełnienia wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodze (wraz
z wydatkami pochodnymi) pracowników cywilnych pa stwowej sfery bud etowej
za 1996 r. (kwota 1.946.370 zł);
- sfinansowanie podwy ek wynagrodze (wraz z wydatkami pochodnymi) od
1 kwietnia 1997 r. (kwota 22.212.409 zł);
- uzupełnienie wynagrodze osobowych (wraz z wydatkami pochodnymi) w zwi zku
z zatrudnieniem od dnia 30 kwietnia 1997 r. Dyrektora Generalnego w Głównym
Urz dzie Ceł (kwota 44.475 zł);
- zwi kszenie wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi dla 1-go etatu
przyznanego Głównemu Urz dowi Ceł od 1 wrze nia 1997 r. (kwota 7.718 zł).
Zmniejszenia wydatków dotyczyły: § 72 dotacje na finansowanie inwestycji
jednostek bud etowych (wydatki maj tkowe). Z zaplanowanej w ustawie bud etowej
na wydatki maj tkowe kwoty 24.240 tys. zł, rodki w wysoko ci 23.510,4 tys. zł
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przeniesione zostały z cz ci 51 - Główny Urz d Ceł, do cz ci 83 rezerwy celowe
(pomoc udzielana na obszarach dotkni tych powodzi oraz usuwanie skutków
powodzi).
Zrealizowane przez GUC wydatki wyniosły 337.251 tys. zł, tj. 98,99% bud etu
po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 50,6 tys. zł, tj. o 17,64%, a realnie wzrosły o 2,39%.
W strukturze wydatków ogółem, najwi kszy udział miały wydatki w rozdziale
9131 Jednostki terenowe podległe organom centralnym, które stanowiły 88,42% ogółu
wydatków i były wy sze w stosunku do ustawy bud etowej o 6,12% i ni sze o 0,64%
w stosunku do bud etu po zmianach.
Wydatki w rozdziale 9111 Jednostka centralna, stanowiły kwot 33.271 tys. zł,
tj. 9,86% ogółu wydatków, a w stosunku do bud etu po zmianach były ni sze o
4,28%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 13.855 osób, w tym w dziale 91 13.777 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze
o 1.162 osoby, tj. o 9,15%, w tym w dziale 91 o 1.160 osób, tj. o 9,19%.
W porównaniu do planowanych na 1997 r. etatów kalkulacyjnych przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 944 osoby, a w dziale 91 - o 941 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto ze rodków bud etowych
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 962,39 zł, w tym
w dziale 91 - 961,95 zł. W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 23,05%, w tym w dziale 91 o 23,05%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto ze rodków specjalnych
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło w dziale 91 989,55 zł i wzrosło w stosunku do 1996 r. o 220,21 zł, tj. o 28,62%.
Ł cznie przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w dziale 91, ze rodków bud etowych
i pozabud etowych, wyniosło 1.951,50 zł i było wy sze od przeci tnego
miesi cznego wynagrodzenia brutto w 1996 r. (ze rodków bud etowych i
pozabud etowych) o kwot 400,39 zł, tj. o 25,81%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły kwot 2.952 tys. zł,
w tym wymagalne - 661 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1996 r. odpowiednio o 31,73% i 3.205%. W kwocie zobowi za
wymagalnych - 649 tys. zł dotyczyło zobowi za z lat ubiegłych, które stały si
wymagalnymi w 1997 r., z czego kwota 629 tys. zł dotyczyła zobowi za Urz du
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Celnego w Rzepinie, wobec Urz du Skarbowego w Słubicach, z tytułu nie pobrania
lub pobrania w nieprawidłowych wysoko ciach podatków od towarów sprowadzanych
z zagranicy. Wy ej wymieniona kwota pozostała jako zaległa i wymagalna po
umorzeniu przez Urz d Skarbowy w Słubicach zaległo ci powstałych z tego tytułu do
dnia 15 stycznia 1995 r.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r., zapłacono odsetki
w kwocie 170 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 1996 r. o 220,75%. Odsetki
zapłacone w 1997 r. wynikały z wyroków s dowych lub zawartych przez urz dy celne
ugód ze stronami.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 294.007 tys. zł i były
ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) o 2,22%. Gospodarka pozabud etowa nie
była dotowana.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 304.359 tys. zł i były
ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) o 0,71% oraz wy sze ni wykonanie za
1996 r. o 43%. Wpłaty do bud etu były wy sze o 3.867,39% od wpłat zrealizowanych
w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- nieskuteczno ci administracji celnej w zakresie windykacji nale no ci
bud etowych. Nale no ci bud etowe powstałe w 1997 r. wzrosły ogółem o 19,55%
w stosunku do powstałych w 1996 r. Wzrósł tak e udział zaległo ci w dochodach
GUC w stosunku do 1996 r. z 3,81% do 4,01%;
- braku rzetelno ci w gromadzeniu danych, dotycz cych faktycznego (ksi gowego)
zadłu enia Zrzeszenia Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych, jak równie
zadłu enia przewo ników, których gwarantem jest Zrzeszenie. W konsekwencji
dane GUC nie były wiarygodne;
- niegospodarnego wydatkowania rodków bud etowych i dokonywania zakupów
z wolnej r ki na skutek braku planowej i racjonalnej gospodarki w zakresie
realizacji zakupów bie cych;
- celowo ci przyznawania premii (wypłacanej ze rodka specjalnego) pracownikom
administracji celnej, w formie stałego składnika miesi cznego wynagrodzenia za
prawidłowe i terminowe wykonywanie obowi zków słu bowych, oraz za
całokształt pracy, a tym samym doprowadzenie do utracenia przez premi jej cech
motywacyjnych;
- braku rzetelnego uzasadniania wniosków premiowych za „szczególne osi gni cia
w pracy” oraz przyznawanie premii w kwotach deprecjonuj cych jej warto ;
- zasadno ci korzystania przez administracj celn ze sprz tu technicznego,
przekazywanego jej nieodpłatnie w u ytkowanie przez podmioty gospodarcze
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spoza administracji celnej, co mo e skutkowa powstawaniem nieformalnych
zale no ci.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 51 - Główny Urz d Ceł, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym NIK wnioskowała o:
1. Prowadzenie stałej i konsekwentnej windykacji nale no ci bud etowych, w celu
niedopuszczenia do dalszego ich wzrostu.
2. Ustalenie faktycznych kwot zadłu enia Zrzeszenia Mi dzynarodowych
Przewo ników Drogowych z tytułu udzielonych gwarancji oraz zadłu enia samych
przewo ników, a tak e prowadzenie odr bnej ewidencji tych kwot.
3. Zapewnienie motywacyjnej funkcji premii, przyznawanych dotychczas za
prawidłowe i terminowe wykonywanie obowi zków słu bowych oraz za całokształt
pracy.
4. Wyegzekwowanie od dyrektorów urz dów celnych i departamentów GUC,
rzetelnego uzasadniania wniosków o przyznawanie premii za szczególne
osi gni cia w pracy.
5. Zaniechanie przyznawania premii za szczególne osi gni cia w kwotach, których
wysoko deprecjonuje cel udzielania gratyfikacji.
6. Racjonalne i planowe gospodarowanie rodkami bud etowymi na wydatki bie ce.
7. Uregulowanie sprawy zobowi za wymagalnych Urz du Celnego w Rzepinie.

CZ

52 - PA STWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 131 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 31 tys. zł, tj. o 31%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 413 tys. zł, tj.
o 75,9%, a realnie ni sze o 79,0%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. (ponad dwie trzecie dochodów ogółem)
były odsetki bankowe od rodków przekazywanych przez Komitet Bada Naukowych
na rachunek sum na zlecenie, przeznaczonych na działalno ogólnotechniczn i na
opłacenie składek z tytułu przynale no ci Polski do Europejskiej Organizacji Bada
J drowych (CERN) w Genewie i Zjednoczonym Instytucie Bada J drowych
w Dubnej. Faktycznie dochody z tego tytułu wyniosły 99 tys. zł, tj. wykonane zostały
w 99%. Dochody nieplanowane w wysoko ci 32 tys. zł (stanowi ce 24,4% dochodów
ogółem PAA) pochodziły głównie ze zwrotu niewykorzystanej cz ci dotacji
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udzielonej przez PAA oraz zwrotu nadpłaty z polisy OC - niemo liwych do
uwzgl dnienia na etapie opracowywania projektu bud etu.
W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono w toku kontroli
nieprawidłowo ci.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 52 - Pa stwowa Agencja
Atomistyki w wysoko ci 25.908 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zmniejszone
o 386 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 25.522 tys. zł. W szczególno ci dokonano
zmniejszenia wydatków § 21 (o kwot 501 tys. zł) na skutek ni szych wypłat
wiadcze dla byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach
w zwi zku z przedłu aj cym si post powaniem s dowym (plan - 1.500 tys. zł, plan
po zmianach - 999 tys. zł). Faktycznie zrealizowane w § 21 wydatki (723 tys. zł) były
ni sze o kwot 276 tys. zł w stosunku do planu po zmianach.
Zrealizowane wydatki wyniosły 25.111 tys. zł, tj. 98,4% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki w uj ciu nominalnym były wy sze o 3.072 tys. zł,
tj. o 13,9%, realnie były ni sze o 0,8%.
Struktura wydatków w 1997 r. w porównaniu z 1996 r. nie uległa zasadniczym
zmianom. Blisko 60% wszystkich wydatków stanowiły wydatki rozdziału 2994
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii j drowej.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 84 osoby, cało w dziale 91.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było ni sze o 1 osob , tj.
o 1,2%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 27 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z
wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.881 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 21,2%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 9 tys. zł (nie wyst piły
zobowi zania wymagalne), co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 1996 r. o 10%.
W 1997 r. (podobnie jak w 1996 r.) nie zapłacono odsetek z tytułu
nieterminowej płatno ci zobowi za .
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły: przekazywania
dotacji inwestycyjnych w wysoko ci wy szej ni wynikało to z aktualnych mo liwo ci
wykorzystania ich przez inwestorów, obci enia kosztów realizacji SPR poniesionych
w 1997 r. z bud etu PAA nieplanowanymi kosztami koordynacji w zakresie realizacji
cz ci naukowo-badawczej, nierzetelnego okre lenia planowanej wysoko ci składki
do Mi dzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Ocena i wnioski
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Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 52 - Pa stwowa Agencja Atomistyki, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Omówione wy ej ustalenia kontroli wskazuj na potrzeb :
1. Zdyscyplinowania wydatkowania rodków inwestycyjnych na realizacj zada
w zakresie bezpiecznego wykorzystywania energii atomowej.
2. Uzgodnienia z KBN zasad ponoszenia kosztów koordynacji SPR w zakresie
realizacji cz ci naukowo-badawczej.
3. Rzetelnego okre lania planowanych wydatków bud etowych zwi zanych
z opłacaniem składki do MAEA, tj. zgodnie z dokonywanymi oszacowaniami na
podstawie zasad ustalania wysoko ci składki przez MAEA .
Powy sze wnioski uj te zostały w wyst pieniu pokontrolnym skierowanym do
Prezesa PAA.

CZ

53 - WY SZY URZ D GÓRNICZY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 628 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były ni sze o 101,6 tys. zł, tj. o 14%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 81,7 tys. zł, tj. o 14,9%, a realnie były takie same. Głównymi ródłami dochodów
w 1997 r. były: suma 549,4 tys. zł opłat za egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko
wy szego i redniego dozoru górniczego i 52,8 tys. zł z czynszów za wynajem lokali
mieszkalnych i gara y.
Przyczyn niewykonania dochodów było nierzetelne ustalenie w projekcie
bud etu kwoty wpływów za ww. egzaminy. Zaplanowano na 1997 r. liczb
6.170 osób przyst puj cych do tych egzaminów, gdy w 1996 r. przyst piło 4.967
osób. Przy regresie kopalnictwa i spadku zatrudnienia zało enie przyrostu liczby osób
zdaj cych egzaminy o ponad 1.200 w stosunku do 1996 r. było nieprzemy lane.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 53 - Wy szy
Urz d Górniczy w wysoko ci 24.185 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 3.507 tys. zł i pomniejszone o 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi,
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do ostatecznej wysoko ci 27.592 tys. zł, przy czym uległa zmniejszeniu z 406 tys. zł
do 306 tys. zł przydzielona w bud ecie kwota na wydatki inwestycyjne.
Zwi kszenie wydatków o 3.507 tys. zł pochodziło z rezerwy celowej i było
w cało ci przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi (§§ 11, 17, 41 i 42).
Zrealizowane wydatki wyniosły 27.535 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o
4.910 tys. zł, tj. o 21,7%, a realnie wzrosły o 6,8%.
Z ogólnej sumy 27.535 tys. zł wydatków cz ci 53, a zarazem działu 91 23.025 tys. zł, tj. 83,6% stanowiły wynagrodzenia, 3.644 tys. zł, tj. 13,2% wydano na
zakupy towarów i usług i 308 tys. zł, tj. 1,1% stanowiły wydatki maj tkowe (§ 72).
Z kwoty 308 tys. zł wypłat z rachunku inwestycyjnego, kwot 147 tys. zł,
tj. 47,7% wydano na sprz t i programy komputerowe w ramach realizowanej od
1992 r. inwestycji informatycznej, za 84,4 tys. zł zakupiono 4 samochody osobowe
„Polonez” dla 4 OUG.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wynosiło 559 osób, w tym w dziale 91 535 osób. W porównaniu z 1996 r. przeci tne zatrudnienie było wy sze o 8 osób,
tj. o 1,4%, w tym w dziale 91 o 8 osób, tj. o 1,5%. W porównaniu do planowanych
etatów kalkulacyjnych w 1997 r. przeci tne zatrudnienie było ni sze o 11 osób,
a w dziale 91 o 10 osób, w tym 8 wakatów dla pracowników inspekcyjnotechnicznych. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami
z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wynosiło 2.391 zł, w tym w dziale 91 2.460 zł. W porównaniu z 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
wzrosło o 22,4%, w tym w dziale 91 - 22,4%. Natomiast rednie wynagrodzenie w
grupie pracowników inspekcyjno-technicznych w 1997 r. wynosiło 2.748 zł i w
porównaniu z 1996 r. wzrosło o 22,1%.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wyniosły 34,2 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 54,7%. Zobowi za
wymagalnych nie było. Odsetek za nieterminowe regulowanie zobowi za nie było.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 687,4 tys. zł i były
o 0,2% ni sze od kwoty planowanej. Gospodarka ta jest niedotowana.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 721,1 tys. zł i były
o 0,1% ni sze od kwoty planowanej oraz wy sze o 21,9% od wykonania w 1996 r.
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Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- naruszenia przepisów art. 69 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
w nast pstwie przeprowadzenia nierzetelnego post powania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na dostaw telefonów komórkowych przez przyj cie
dodatkowej oferty nieobj tej wcze niejszym zapytaniem o cen . Nieprawidłowo
wydatkowana kwota wyniosła 26 tys. zł. Stanowiło to naruszenie dyscypliny
bud etowej wg art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy - Prawo bud etowe;
- niecelowego sfinansowania zakupu telefonów ze rodków inwestycyjnych, ze
wzgl du na potrzeb wykorzystania tych rodków na prowadzon od 1992 r.
inwestycj informatyczn pt. „Komputeryzacja urz dów górniczych”. Cena
jednostkowa aparatu telefonicznego kwalifikowała go do zakupu ze rodków na
wydatki bie ce;
- zaniechania zakupów programów komputerowych i licencji na u ytkowanie
programów, pomimo posiadania w 1997 r. niewykorzystanych rodków na
inwestycyjnym rachunku bankowym;
- nie okre lenia w regulaminie organizacyjnym WUG w cz ci dotycz cej jednostki
centralnej stanowisk zaliczanych do grupy pracowników inspekcyjno-technicznych,
dla których przewidziano ustawowe preferencje płacowe;
- pomyłek i uchybie formalnych w dokumentach ewidencji, planowania i rozlicze
ksi gowych m.in. nie zatwierdzenie przez Prezesa WUG planu finansowego
Zakładu Obsługi Gospodarczej WUG i bł dne sporz dzenie sprawozdania
statystycznego Rb-23.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu za 1997 r.
w cz ci 53 - Wy szy Urz d Górniczy, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli uznaje za niezb dn realizacj przez Prezesa
Wy szego Urz du Górniczego wniosków dotycz cych:
1. Niedopuszczenia do ponownego naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych
przy realizacji wydatków bud etowych.
2. Zapewnienia celowo ci w gospodarowaniu wydatkami inwestycyjnymi
3. Mo liwie szybkie doko czenie inwestycji informatycznej dla urz dów górniczych.
4. Okre lenie w regulaminie organizacyjnym w cz ci WUG stanowisk zaliczanych
do grupy pracowników inspekcyjno-technicznych.
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5. Wzmo enie kontroli funkcjonalnej nad rzetelno ci sporz dzania dokumentów
finansowo-ksi gowych.
Kontrola wykazała nieprawidłowe wydatkowanie w 1997 r. 26 tys. zł ze
rodków inwestycyjnych.

CZ

54 - URZ D PATENTOWY RP

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 15.974 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 774 tys. zł, tj. o 5,1%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 1.621 tys. zł, tj. o 11,3%, a
realnie były ni sze o 3,1%.
Głównym ródłem dochodów w 1997 r. (15.544 tys. zł, tj. 97,3% wszystkich
dochodów) były wpływy z tytułu urz dowych opłat wnoszonych za zgłoszenia
i ochron praw przemysłowych wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów
zdobniczych i znaków towarowych oraz odwoła i partycypacji Urz du w zyskach
wiatowej Organizacji Własno ci Intelektualnej.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły nieuwzgl dnienia w planie Urz du obni enia przez OMPI stawek opłat,
rzutuj cych na wysoko wpływów z partycypacji Urz du w zyskach tej organizacji.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 54 - Urz d
Patentowy RP w wysoko ci 11.281 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 850 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 12.133 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 12.120 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 1.543
tys. zł, tj. o 14,6%, a realnie były ni sze o 0,3%.
Dominuj c pozycj wydatków, stanowi c 76,4% ogółu wydatków Urz du
Patentowego RP, były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników centrali
Urz du i pracowników gospodarstwa pomocniczego. Wydatki na ten cel zostały
zwi kszone decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy bud etowej o kwot
850 tys. zł. Ich wykonanie w stosunku do bud etu po zmianach stanowiło 99,9%. Na
zakupy inwestycyjne w 1997r. wydatkowano 420,6 tys. zł, co stanowi wzrost
nominalnie o 4,95%, natomiast realnie spadek o około 10%. W ramach tych
wydatków zakupiono głównie sprz t komputerowy i kopiarki oraz wykonano
dodatkow instalacj komputerow .
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 379 osób, w tym w dziale 91 348 osób. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było ni sze
o 3 osoby, tj. o 0,8%, natomiast w dziale 91 było ni sze o 4 osoby, tj. o 1,14%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
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w ni sze o 21 etatów, w tym w dziale 91 - było ni sze o 12 etatów i w gospodarstwie
pomocniczym o 9 etatów.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z ZFN) w 1997 r.
wynosiło 1.397 zł, natomiast w dziale 91 - 1.433 zł. W porównaniu do 1996 r.
przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 17,3%, w tym
w dziale 91 o 18,53%.
Kolejny raz Urz d Patentowy RP nie wykorzystał w 1997 r. przyznanego limitu
zatrudnienia, wykorzystuj c jednak przyznane na ten cel rodki finansowe ze wzgl du
na trudno ci w naborze specjalistów patentowych, wobec niekonkurencyjnego
wynagrodzenia. Przy dynamicznym wzro cie ilo ci wniosków o ochron własno ci
przemysłowej, zgłoszonych w trybie krajowym i mi dzynarodowym (w 1997 r.
o 15,4%) i wzrastaj cym stanie spraw pozostaj cych w toku załatwiania (na koniec
1997 r. o 8,6%), stanowi to zasadniczy problem dla sprawnej realizacji zada Urz du.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wynosiły 57,6 tys. zł, co
oznacza ich wzrost o 6,5% w stosunku do 1996 r. Nie były to zobowi zania
wymagalne, lecz bie ce rozliczenia z kontrahentami.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 588 tys. zł i były
ni sze o 3,13% od planowanych po zmianach do ustawy bud etowej. Prowadzone
w ramach gospodarki pozabud etowej gospodarstwo pomocnicze Urz du nie było
dotowane z bud etu pa stwa, natomiast 99,66% jego dochodów (przychodów)
stanowi pokrycie kosztów jego usług materialnych, wiadczonych na rzecz Urz du
Patentowego RP oraz 0,34% przychodów gospodarstwo osi gn ło z oprocentowania
rodków pieni nych na jego rachunku bie cym w banku. Wydatki gospodarki
pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 586 tys. zł i były ni sze o 3,46% od planowanych
po zamianach do ustawy bud etowej, natomiast były o 15,35% wy sze od wykonania
w 1996 r. Wpłata do bud etu wyniosła 1.362 zł i była wy sza o 55,3% od wpłaty
zrealizowanej w 1996 r. Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia
w zakresie wydatków dotyczyły:
- nierzetelnego sporz dzania dokumentacji odbioru uzupełniaj cych robót
instalacyjnych sieci komputerowej,
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- niepełnego rozliczenia tych prac.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w cz ci 54 - Urz d Patentowy RP, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia
nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 1998 r. do Prezesa Urz du
Patentowego RP wniesiono o realizacj nast puj cych wniosków:
1. Niedopuszczenie do ponowienia si przypadku planowania dochodów Urz du
w zakresie wpływów z partycypacji w zyskach OMPI w oparciu o bł dn
przesłank .
2. Dokonanie rozliczenia materiałowego robót wykonanych przez firm „Inwar” na
podstawie umowy z dnia 24 listopada 1997 r.
3. Rzetelne sporz dzanie dokumentacji odbioru prac realizowanych przez
wykonawców zewn trznych.

CZ

55 - KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Realizacj bud etu w cz ci 55 uj to w rozdziale II pkt - FUNDUSZE KRUS.

CZ

56 - POLSKA AGENCJA PRASOWA

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody - nie planowane w ustawie bud etowej wyniosły 114 tys. zł. W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym
ni sze o 48 tys. zł, tj. o 30%, a realnie były ni sze o 39%.
ródłem dochodów odprowadzonych do bud etu pa stwa w 1997 r. były
wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Skarbu Pa stwa.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów polegały na nieodprowadzeniu dochodów bud etowych uzyskanych
w wyniku wynajmu składników maj tkowych stanowi cych własno

Skarbu

Pa stwa, w kwocie 10.717 tys. zł (wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie
nale no ci wg stanu na dzie 30.06.1997 r.), w tym 463 tys. zł za 1997 r. i
10.254 tys. zł z lat poprzednich, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 6 i
art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy -Prawo bud etowe. Wprawdzie podstaw zatrzymania przez
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PAP powy szej nale no ci bud etowej były decyzje Izby Skarbowej w Warszawie157,
jednak po ich wydaniu Minister Finansów - pismem Nr BP - 8/033/264/97/1137 z
dnia 30 pa dziernika 1997 r. skierowanym do wszystkich izb skarbowych - stwierdził,
e zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo bud etowe, dochody
ze sprzeda y, najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa
uzyskiwane przez zakłady bud etowe (w tym przez Polsk Agencj Prasow ) s
dochodami bud etu i podlegaj odprowadzeniu na rachunek dochodów bud etu
pa stwa. W tej sytuacji Najwy sza Izba Kontroli podtrzymuje swoje stanowisko w
sprawie obowi zku odprowadzenia przez PAP do bud etu wpływów uzyskanych z
wynajmu składników maj tkowych Skarbu Pa stwa i wyst piła do Ministra Finansów
o stwierdzenie niewa no ci decyzji Izby Skarbowej w Warszawie, jako wydanych z
ra cym naruszeniem prawa.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 56 - Polska
Agencja Prasowa w wysoko ci 9.533 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 202 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 9.735 tys. zł. Zwi kszenia wydatków
dotyczyły wynagrodze (468 tys. zł), a zmniejszenia - wydatków maj tkowych
w kwocie 266 tys. zł.

Ustaw

z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy bud etowej na 1997 r.

zobowi zano PAP do ograniczenia wydatków maj tkowych o 20% i przeznaczenia
tych rodków do dyspozycji Ministra Finansów na zwi kszenie rezerwy celowej na
„pomoc udzielan

na obszarach dotkni tych powodzi

oraz usuwanie skutków

powodzi”. Agencja zgłosiła do przekazania na rezerw celow kwot 266 tys. zł, tj.
o 265,5 tys. zł ni sz od wynikaj cej z przepisu znowelizowanej ustawy bud etowej,
podaj c jednocze nie, i przekazanie pełnej kwoty spowodowałoby straty i dodatkowe
koszty. Agencja nie przedstawiła jednak wyliczenia strat i dodatkowych kosztów,
157

Nr IS-PD-732-28/97 z dnia 28.08.1997
r. oraz IS-PD-732-27/97 z dnia 4.09.1997
r., uchylaj ce
zaskar one decyzje Urz du Skarbowego Warszawa - ródmie cie i umarzaj ce post powanie w pierwszej
instancji; w obu decyzjach w uzasadnieniu podano, e uzyskane przez Agencj przychody z tytułu najmu
składników maj tkowych Skarbu Pa stwa stanowi przychody Agencji jako zakładu bud etowego, a nie jak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo bud etowe - dochody bud etu pa stwa.
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a Minister Finansów dokonał zmiany w bud ecie PAP158 zgodnie z wnioskiem
Agencji.
Zrealizowane wydatki wyniosły 9.735 tys. zł, tj. 100% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 553 tys. zł, tj.
o 6%, a realnie były ni sze o 8%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 515 osób159. W porównaniu do
1996 r. było ni sze o 10 osób, tj. o 1,9%, a w stosunku do planowanych etatów
kalkulacyjnych było ni sze o 239 osób.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wyniosło 1.792 zł
i w porównaniu do 1996 r. wzrosło o 21,5%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 31.157 tys. zł i były
wy sze o 6,4% od kwoty okre lonej w ustawie bud etowej. W dochodach tych dotacja
bud etowa wynosiła 7.343 tys. zł. Udział dotacji bud etowej w dochodach uległ
obni eniu z 24,61% w 1996 r. do 23,57% w 1997 r.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 32.148 tys. zł i były
o 10% wy sze od kwoty okre lonej w ustawie bud etowej oraz o 4,4% wy sze od
wykonania w 1996 r.
Nieprawidłowo ci stwierdzone w toku kontroli w zakresie wydatków
gospodarki pozabud etowej dotyczyły m.in. naruszania przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych oraz dokonywania wydatków niecelowych.
Nieprzestrzeganie w odniesieniu do 3 zamówie o warto ci 591,9 tys. zł
obowi zuj cych form, zasad i trybu udzielania zamówie publicznych, polegało na
bezzasadnym odst pieniu od udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego. Nale y podkre li , e Najwy sza Izba Kontroli stwierdzała
nieprzestrzeganie przez PAP przepisów ustawy o zamówieniach publicznych tak e po
kontroli wykonania bud etu pa stwa w 1995 r. i 1996 r., formułuj c corocznie
wnioski pokontrolne w tej sprawie, jednak stwierdzone w trakcie obecnej kontroli
nieprawidłowo ci w zakresie udzielania zamówie publicznych wiadcz o ich
nierealizowaniu przez Agencj .
Niecelowe wydatki wyniosły 780,7 tys. zł. i dotyczyły pokrycia strat w kwocie
402,1 tys. zł, tj. 1,2% wydatków bie cych na działalno ci O rodka SkoleniowoWypoczynkowego PAP w Zegrzu oraz finansowania inwestycji w tym O rodku
w kwocie 378,5 tys. zł, tj. 11,7% wydatków maj tkowych. Podkre li nale y, e
158

Decyzja z dnia 4.08.1997

r. Nr BP9-4530-135/97
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Najwy sza Izba Kontroli od 1995 r. negatywnie ocenia przekształcenie O rodka
Wypoczynkowego PAP w Zegrzu w O rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
i anga owanie znacznych rodków finansowych Agencji w jego modernizacj
i przebudow , umo liwiaj c odpłatne (dla kontrahentów zewn trznych)
organizowanie kursów szkoleniowych. Tego rodzaju przedsi wzi cia nie nale
bowiem do podstawowego zakresu działania Agencji, a funkcjonowanie O rodka
przynosi straty.
Kontrola wykazała ponadto nieprawidłowo ci w finansowaniu zagranicznych
podró y byłego Prezesa PAP, w tym opłacenie kosztów podró y realizowanych bez
polecenia wyjazdu słu bowego i okre lenia celu podró y, opłacenie kosztów podró y
zagranicznej w ramach urlopu wypoczynkowego, opłacenie kosztów pobytu dłu szego
ni okre lony w poleceniu wyjazdu słu bowego, a tak e rozliczenie i opłacenie
byłemu Prezesowi PAP w ramach zwrotu kosztów podró y wydatków nie
udokumentowanych b d udokumentowanych o wiadczeniami nie spełniaj cymi
wymogów okre lonych w przepisach.
Ł czna kwota uszczuple , wynikaj ca z nieodprowadzenia nale nych
dochodów bud etowych wynosiła 10.717,8 tys. zł, a warto nieprawidłowych
wydatków 1.403,3 tys. zł.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 56 - Polska Agencja Prasowa, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli poinformowała Prezesa Polskiej Agencji Prasowej
o ustaleniach kontroli, przedstawiła wynikaj ce z tych ustale oceny i uwagi oraz
wniosła o realizacj nast puj cych wniosków:
1. Zwi kszenie efektywno ci działania Agencji poprzez ograniczenie deficytu na
działalno ci statutowej.
2. Zaprzestanie finansowania z bud etu Agencji - w ramach kosztów działalno ci
bie cej - działalno ci socjalnej i wykraczaj cej poza ustawowo okre lone zadania
działalno ci gospodarczej.
3. Prawidłowe rozliczanie kosztów zagranicznych podró y słu bowych
pracowników.
4. Zaprzestanie naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
159

w cz ci 56 bud etu pa stwa zatrudnienie i wynagrodzenia dotycz gospodarki pozabud etowej
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CZ

57 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 741 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 14 tys. zł, tj. o 1,9%. W porównaniu do 1996 r.
dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 19 tys. zł, tj. o 2,6%, a realnie były
ni sze o 10,5%.
W roku 1997 nie wyst piły dochody w dziale 97 Ró ne rozliczenia, co
spowodowane było przekazaniem do Ministerstwa Skarbu Pa stwa cało ci akt sprawy,
dotycz cej sprzeda y P.P. Wydawnictwa Normalizacyjne „ALFA” w celu realizacji
pozostało ci dochodów nale nych z prywatyzacji w sposób zgodny z postanowieniami
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urz dzie Ministra Skarbu Pa stwa160 oraz ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normuj cych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: wpłata nadwy ki rodków
obrotowych w kwocie 501 tys. zł (67,6% dochodów ogółem) pochodz ca z rozliczenia
rodków specjalnych za 1996 r. (§ 72 klasyfikacji dochodów bud etowych) oraz
wpływy ze sprzeda y usług (§ 42), których warto wyniosła 171 tys. zł, tj. 23,1%
dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów bud etowych w niektórych pozycjach odbiegało
w sposób znacz cy od wielko ci planowanych. W przypadku:
- dochodów ró nych (§ 77), było ono ni sze o 71,3% od kwoty planowanej
i spowodowane było brakiem uzgodnionego porozumienia ze Spółk „ALFAWERO” co do druku norm i zwi zanych z tym opłat do bud etu,
- wpływów z tytułu sprzedanych usług (§ 42) wykonanie dochodów było wy sze
o 42,8% od kwoty planowanej i spowodowane było wprowadzeniem do sprzeda y
w IV kwartale 1997 r. publikacji „ISO 9000 dla Małych Firm ...” oraz znacznym
wzrostem popytu na dyskietki z wykazem norm obligatoryjnych BN i PN,
- nadwy ki rodków specjalnych, zrealizowane dochody były o 25,3% wy sze od
kwoty planowanej, co spowodowane było niedoszacowaniem planowanych
dochodów, szczególnie w zakresie sprzeda y Katalogu Norm, który wydany został
po raz pierwszy.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:
- naruszenia postanowie § 10 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie rodków specjalnych jednostek bud etowych poprzez
niedokonanie w 1997 r. zaliczkowej wpłaty do bud etu pa stwa nadwy ki rodków
obrotowych w kwocie 400 tys. zł, wynikaj cej z rozliczenia rodków specjalnych za
160

Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.

206

1997 r. Stanowiło to naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo bud etowe),
- niedokładnego planowania dochodów bud etowych w niektórych szczegółowych
pozycjach planu finansowego,
- nieterminowego przekazania dochodów bud etowych za kwiecie 1997 r. na
rachunek bie cy urz du skarbowego.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 57 - Polski
Komitet Normalizacyjny w wysoko ci 18.941 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zmniejszone o 1.353 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 17.588 tys. zł.
Spowodowane to było:
- ograniczeniem o kwot 2.300 tys. zł wydatków w §§ 28, 29, 31-38 i 66 na
podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 wrze nia 1997 r.; rodki w powy szej
wysoko ci przeniesiono do rezerwy celowej (cz
83 bud etu pa stwa)
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pomocy udzielanej na obszarach
dotkni tych powodzi oraz usuwania skutków powodzi,
- przeznaczeniem, przez Ministra Finansów, dodatkowych rodków w wysoko ci
947 tys. zł (w tym z rezerwy celowej 913,1 tys. zł) na wynagrodzenia osobowe
pracowników (§ 11), pochodne od wynagrodze (§ 41-42) oraz na uposa enia dla
ołnierzy zawodowych wykonuj cych zadania poza wojskiem (§ 12).
Zrealizowane wydatki wyniosły 17.510 tys. zł, tj. 99,6% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym ni sze o 211 tys. zł,
tj. o 1,2%, a realnie były ni sze o 14,0%.
Główne wydatki bud etowe stanowiły:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, które wyniosły 4.827 tys. zł
(27,6% wydatków ogółem) i stanowiły 100% bud etu po zmianach i 120,0%
wykonania w 1996 r.,
- usługi niematerialne, których warto
132,8% wykonania w 1996 r.,

wyniosła 3.516 tys. zł (20,1%) i stanowiła

- składki na ubezpieczenia społeczne, które wyniosły 2.225 tys. zł (12,7%)
i stanowiły 119,8% wykonania w 1996 r.,
- ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych, których wykonanie wyniosło 1.805 tys. zł
(10,3%), tj. 113,6% wykonania w 1996 r.,
- zakupy materiałów i wyposa enia, które wyniosły 1.093 tys. zł (6,2%) i stanowiły
95,0% wykonania w 1996 r.,
- usługi materialne, których warto
146,2% wykonania w 1996 r.

wyniosła 1.076 tys. zł (6,1%) i stanowiła

Na dzie 1 stycznia 1997 r. PKN dysponował na wyodr bnionym rachunku
inwestycyjnym kwot 6.199,2 tys. zł. Rachunek ten zasilony został w ci gu roku
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kwot 456,5 tys. zł z tytułu odsetek bankowych oraz kwot 702,0 tys. zł z przeniesie
rodków dokonanych decyzjami Prezesa PKN. Poniesione nakłady inwestycyjne
w 1997 r. wyniosły 1.544,2 tys. zł. Stan rodków w dniu 31 grudnia 1997 r. wyniósł
5.813,5 tys. zł.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 294 osoby (nie dotyczyło działu
91). W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 1
osob , tj. o 0,3%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne
zatrudnienie było ni sze o 5 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z
wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.464,90 zł. W
porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło
nominalnie o 20,6%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 38,5 tys. zł, co
oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 6,8%.
W powy szej kwocie zobowi zania wymagalne wynosiły 2,6 tys. zł i stanowiły
w cało ci wzrost w stosunku do 1996 r. Dotyczyły one nie wypłaconych wynagrodze
dla członków kierownictwa PKN powołanych w grudniu 1997 r.
Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki
w kwocie 0,8 tys. zł.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 1.417 tys. zł i były
wy sze o 16,9% od kwoty planowanej.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 1.418 tys. zł i były
o 8,1% ni sze od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 8,7% wy sze ni wykonanie
1996 r. Wpłaty do bud etu wyniosły 501 tys. zł i były wy sze o 149,3% od wpłat
zrealizowanych w 1996 r. Pochodziły one z rozliczenia rodków specjalnych za
1996 r.
Plan rozchodów rodków specjalnych na 1997 r. przewidywał wpłat do
bud etu pa stwa nadwy ki rodków obrotowych w wysoko ci 400 tys. zł. Wpłaty tej
nie dokonano.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- nieterminowego sporz dzenia sprawozdania statystycznego Rb-30 za 1997 r.,
- naruszenia przepisów § 7 i § 11 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia
17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji rodków trwałych oraz warto ci
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niematerialnych i prawnych161 ze wzgl du na nienaliczanie odpisów umorzeniowych
od zakupionego rodka trwałego,

- nierzetelnego sporz dzenia protokołu z czynno ci przeprowadzenia przetargu
ograniczonego na dostaw przeno nych zestawów komputerowych poprzez
zamieszczenie w nim danych nieodzwierciedlaj cych stanu faktycznego
(niewła ciwa data rozpocz cia post powania). Ponadto stwierdzono proceduralne
uchybienie przy realizacji zamówienia publicznego na wykonanie usługi
przygotowania do druku Polskich Norm.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz ci 57
- Polski Komitet Normalizacyjny, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia,
nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Najwy sza Izba Kontroli uznaje za niezb dn realizacj , przez Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wniosków dotycz cych:
1. Niedopuszczenia do ponownego naruszenia przepisów reguluj cych gospodark
rodkami specjalnymi jednostek bud etowych, a w szczególno ci dotycz cych
obowi zku zaliczkowych wpłat do bud etu z tytułu planowanych nadwy ek
rodków obrotowych.
2. Niedopuszczenia w przyszło ci do powstawania uchybie formalnych przy
udzielaniu zamówie publicznych.
3. Niedopuszczenia do powtarzania si przypadków nieterminowego przekazywania
dochodów bud etowych na rachunek urz du skarbowego, a tak e nieterminowego
sporz dzania obowi zuj cej sprawozdawczo ci.
4. Zwi kszenia dokładno ci planowania dochodów bud etowych.
5. Dokonywania odpisów umorzeniowych stosownie do obowi zuj cych przepisów.
W wyniku działa NIK, w dniu 22 kwietnia 1998 r., PKN poinformował, e
nadwy ka rodków specjalnych za 1997 r. w ł cznej kwocie 455,2 tys. zł
odprowadzona została do urz du skarbowego w dniu 7 kwietnia 1998 r.

CZ

58 - ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Dochody
W ustawie bud etowej na rok 1997 nie ustalono dochodów dla cz ci 58
bud etu pa stwa - Zakład Ubezpiecze Społecznych. Zrealizowane dochody bud etu
pa stwa w cz ci 58 wyniosły 49,9 tys. zł. Stanowiły je odsetki od nienale nie
pobranych zasiłków rodzinnych i piel gnacyjnych.
161
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Wydatki
W ustawie bud etowej na rok 1997 r. ustalono dla cz ci 58 bud etu - Zakład
Ubezpiecze Społecznych wydatki w kwocie 9.518.073 tys. zł. W trakcie
wykonywania bud etu kwota ta została zwi kszona do 10.632.653 tys. zł, a wi c
o 11,7%. Zwi kszenia wydatków dotyczyły rozdziału 9597 Fundusz Ubezpiecze
Społecznych.
Zrealizowane w 1997 r. wydatki wyniosły 10.472.536 tys. zł, co stanowiło
98,5% planu po zmianach.. W porównaniu do 1996 r. zrealizowane wydatki były
nominalnie wy sze o 1.481.775 tys. zł, tj. o 16,5%, a realnie wzrosły o 1,4%.
Wykorzystana przez ZUS w 1997 r. kwota 10.472.536 tys. zł stanowiła 8,3%
wydatków ogółem bud etu pa stwa (125.674.976 tys. zł). Kwot t przeznaczono na:
− dział 86 Opieka społeczna - rozdział 8617 Zasiłki rodzinne i piel gnacyjne
w kwocie 3.032.048 tys. zł, tj. 95,0% kwoty planowanej w ustawie bud etowej
i 29,0% ogółu zrealizowanych przez ZUS wydatków;
− dział 95 Ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.440.488 tys. zł, co stanowiło 71,0%
wydatków ogółem, w tym rozdziały:
a) 9595 Pozostała działalno , w którym zrealizowane zostały wypłaty rent
odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez ołnierzy Federacji
Rosyjskiej w wysoko ci 488 tys. zł;
b) 9597 Fundusz Ubezpiecze Społecznych (FUS), w którym zrealizowane wydatki
bud etowe, w formie przekazanych na ten Fundusz dotacji, wyniosły
7.000.000 tys. zł, co stanowiło 119,9% kwoty przewidzianej w ustawie
bud etowej i 66,8% wydatkowanej kwoty ogółem;
c) 9599 Fundusz Alimentacyjny (FA), w którym zrealizowane wydatki bud etowe,
równie w formie przekazanych na ten Fundusz dotacji, wyniosły 440.000 tys.
zł. Stanowiło to 90,3% kwoty okre lonej w ustawie bud etowej i 4,2%
wydatkowanej kwoty ogółem.
W 1997 r., z zaplanowanych w ustawie bud etowej (art. 23) 100.000 tys. zł na
restrukturyzacj zadłu enia przedsi biorstw pa stwowych i spółek z udziałem
Skarbu Pa stwa z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ZUS przeznaczył
1.305.645,29 zł na finansowanie bie cych składek na ubezpieczenie społeczne, co jako niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków bud etowych, stosownie do
przepisu art. 57 ust.1 pkt. 5 ustawy - Prawo bud etowe, stanowi naruszenie
dyscypliny bud etowej.
Ocena
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 58 - Zakład Ubezpiecze Społecznych, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.

CZ

59 - GŁÓWNY URZ D MIAR
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Dochody
Zrealizowane w 1997r. dochody wyniosły 48.345 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 4.345 tys. zł, tj. o 10%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 6.704 tys. zł, tj. o
16%, a realnie wzrosły o 1%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były wpływy z tytułu legalizacji – 38.578
tys. zł. Stanowiło to 80,0% dochodów ogółem.
Przeprowadzona pod koniec trzeciego kwartału 1996 r. analiza mo liwo ci
zwi kszenia dochodów, pierwotnie planowanych na 1997 r. w kwocie 40.123 tys. zł, do
wysoko ci 44.000 tys. zł, pozwala oceni pozytywnie realno

planowania dochodów.

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 59 - Główny Urz d Miar
w wysoko ci 44.679 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 3.251 tys. zł, do
ł cznej wysoko ci 47.930 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 47.927 tys. zł, tj. 99,9% bud etu po zmianach. W
porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 7.718 tys. zł, tj. o 19%, a
realnie wzrosły o 4%.
Wzrost wydatków w 1997 r. w porównaniu do wydatków zrealizowanych w 1996 r.
w rozdziale 9111 Jednostki centralne wynikał przede wszystkim z wypłaty odszkodowania
dla b. pracownika na podstawie wyroku S du Pracy i Ubezpiecze Społecznych w Warszawie
i opłacenia kosztów opinii biegłych, wzrostu wydatków na remonty i konserwacje budynków.
W wyniku realizacji wydatków na remonty rozpocz to wymian okien oraz odnawianie
pomieszcze . W zakresie realizacji zakupów z rachunku inwestycyjnego zakupiono szereg
urz dze do Zakładów i Laboratoriów oraz wyposa ono Urz d w komputery i drukarki.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1780 osób w cz ci 59, dział 91 –
rozdziały 9111 i 9131. W porównaniu do 1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było
wy sze o 7 osób, tj. o 0,4%. W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych
przeci tne zatrudnienie było ni sze o 41 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z
wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 995 zł. W porównaniu do
1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło o 16,6%.
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Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 200 tys. zł, co oznacza
spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 18%. Zobowi zania wymagalne
nie wyst piły. Z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za w 1997 r. zapłacono odsetki w
kwocie 2 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 1996 r. o 33%.
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 82 tys. zł i były równe
kwocie planowanej (po zmianach).
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 163 tys. zł i były równe
kwocie planowanej (po zmianach) oraz o 63% wy sze ni wykonanie 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
− przywołania bł dnej podstawy prawnej w dokumentacji zamówienia publicznego
udzielonego z wolnej r ki (art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych zamiast art. 71 ust. 1 pkt 7),
− dopuszczenia do post powania o udzielenie zamówienia publicznego firmy, która
z jednodniowym opó nieniem wpłaciła wymagane wadium,
− nie potr cenia z jednego rachunku kwoty stanowi cej 5% jego warto ci na poczet
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy o prace remontowo-budowlane.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 59 - Główny Urz d Miar, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia,
nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu skierowanym do Prezesa Głównego Urz du Miar wniesiono
o realizacj nast puj cych wniosków:
1. Niedopuszczenie do ponownych uchybie formalnych w stosowaniu przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych, szczególnie w zakresie prowadzenia post powa o udzielenie
zamówienia.

2. Przestrzeganie

postanowie

zawartych

umów,

a

w

szczególno ci

egzekwowania nale no ci jako zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
3. Uregulowanie trybu odbioru prac remontowych o warto ci poni ej 1000 ECU.

w

zakresie
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CZ

80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 33,4 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 22,4 tys. zł, tj. o 203,6%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym ni sze o 13,9 tys. zł, tj. o 29,4%, a realnie
zmniejszyły si o 38,6%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: wpłaty z tytułu kar i grzywien
nało onych przez komisje orzekaj ce w sprawach o naruszenie dyscypliny bud etowej
- 15 tys. zł (tj. 44,9% dochodów ogółem), refundacja wydatków za energi elektryczn
i za ogrzewanie przez instytucje korzystaj ce z pomieszcze w siedzibie izby w 1996
r. - 4 tys. zł (tj. 12% dochodów ogółem), wpłata z tytułu niedostarczenia przez
sprzedawc samochodu osobowego w terminie okre lonym w umowie - 5 tys. zł
(tj. 15% dochodów ogółem).
Dochody regionalnych izb obrachunkowych s trudne do precyzyjnego
zaplanowania z uwagi na znaczny udział wpływów z tytułu kar oraz dochodów
o charakterze jednorazowym.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły: wpłacania przez trzy regionalne izby obrachunkowe na rachunek
wła ciwego miejscowo urz du skarbowego dochodów w ł cznej kwocie 6.190 zł, tj.
18,5% zrealizowanych dochodów ogółem, z naruszeniem terminu okre lonego w § 10
rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wykonywania bud etu pa stwa.
Stwierdzono jeden przypadek naruszenia dyscypliny bud etowej w toku
realizacji dochodów bud etowych. W RIO w Katowicach przeznaczono dochód
z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód osobowy na nabycie nowego
samochodu tej samej marki (z dopłat ). Przeznaczenie dochodów osi gni tych przez
pa stwow jednostk bud etow na wydatki ponoszone w tej jednostce stanowi
naruszenie dyscypliny bud etowej w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo
bud etowe.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 80 - Regionalne
izby obrachunkowe w wysoko ci 34.644 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 2.642 tys. zł oraz zmniejszone o 82 tys. zł (za zgod prezesów izb,
z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r.). Ł czna wysoko
zaplanowanych wydatków po zmianach wyniosła 37.204 tys. zł. Zwi kszenia
dotyczyły wydatków w §§ 11 i 17 - wyrównanie wynagrodze za 1996 r. oraz na
podwy ki wynagrodze w 1997 r. (wraz z wydatkami pochodnymi w §§ 41-42).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 37.133 tys. zł, tj. 99,8% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 4.943 tys. zł,
tj. o 15,4%, a realnie wzrosły o 0,4%.
Struktura zrealizowanych w 1997 r. wydatków w cz. 80 bud etu pa stwa
przedstawia si nast puj co: wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych
(w §§ 21-25) - 411 tys. zł, tj. 1,1% wydatków ogółem, wydatki bie ce (w §§ 11-17,
28, 29, 31, 35, 36, 37, 40-43, 66, 67) - 34.780 tys. zł, tj. 93,7% wydatków ogółem,
wydatki maj tkowe (w § 72) - 1.942 tys. zł, tj. 5,2% wydatków ogółem. Udział
wydatków bie cych w wydatkach ogółem zwi kszył si z 91,9% w 1996 r. do 93,7%
w 1997 r. Udział wydatków na wiadczenia na rzecz osób fizycznych w 1997 r.
w wydatkach ogółem nie zmienił si w porównaniu do 1996 r. Zmalał natomiast
udział wydatków maj tkowych z 7,0% w 1996 r. do 5,2% w 1997 r. Wydatki na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi ł cznie wyniosły w 1997 r. kwot 26.158 tys. zł
i stanowiły 70,4% wydatków ogółem oraz 75,2% poniesionych wydatków bie cych.
Dla porównania w 1996 r. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły
69,7% wydatków ogółem i 75,8% wydatków bie cych.
Wykonanie wydatków maj tkowych wyniosło w 1997 r. 1.942 tys. zł, tj. 100%
planu po zmianach. rodki te zostały wydatkowane w szczególno ci na: adaptacj
nowych pomieszcze dla RIO w Bydgoszczy oraz dla Zespołu Zamiejscowego
w Suwałkach RIO w Białymstoku, budow budynku dla Zespołu Zamiejscowego
w Przemy lu RIO w Rzeszowie, zało enie sieci komputerowej w 3 zespołach
zamiejscowych izb, zakupy oprogramowania oraz sprz tu komputerowego, zakup
sprz tu techniczno-biurowego, zakup i wymian samochodów.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 1.054 osoby 162.W porównaniu do
1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 29 osób, tj. o 2,8%.
W stosunku do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 59 osób (tj. o 5,3%). Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (§§ 11-17)
w 1997 r. wyniosło 1.411 zł (w 1996 r. - 1.243 zł). W porównaniu do 1996 r.
przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r. wzrosło nominalnie o 13,5%, a
realnie zmniejszyło si o 1,2%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 58 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. (28 tys. zł) o
107,1%. Zobowi zania wymagalne nie wyst piły zarówno w 1997 r., jak i w 1996 r.
Nie było wydatków z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconych zobowi za .
Dochody gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 150 tys. zł i były
wy sze o 1,3% od planu po zmianach. Dotacja bud etowa nie wyst powała.
Wydatki gospodarki pozabud etowej w 1997 r. wyniosły 148 tys. zł i były
o 3,5% wy sze od planu po zmianach oraz o 190,2% wy sze ni wykonanie 1996 r.
Nie było wpłat do bud etu pochodz cych z gospodarki pozabud etowej.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia w zakresie wydatków
dotyczyły m.in.:
162

W cz. 80 - Regionalne izby obrachunkowe - zatrudnienie wyst puje tylko w dziale 91.
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− nieopłacenia przez dwie regionalne izby obrachunkowe składki na ubezpieczenie
społeczne w terminie okre lonym w § 14 ust. 10 rozporz dzenia Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysoko ci i podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne (...). Nieopłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
w dniu pobrania rodków na wynagrodzenia stanowi naruszenie dyscypliny
bud etowej okre lone w art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo bud etowe,
− udzielenia dwóch zamówie publicznych przez dwie izby z naruszeniem ustawy
o zamówieniach publicznych (dotyczyło to wydatków na ł czn kwot
71.362,58 zł, tj. 0,19% wydatków wszystkich izb). W jednym przypadku wi zało
si to z wykorzystaniem dochodu z tytułu wypłaty ubezpieczenia za zniszczony
w wyniku wypadku samochód na zakup nowego samochodu. Powy sze działanie
stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej okre lone w art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy - Prawo bud etowe (naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych) oraz
w art. 57 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo bud etowe (przeznaczenie dochodów
osi gni tych przez pa stwow jednostk bud etow na wydatki ponoszone w tej
jednostce),
− tworzenia przez Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji - dysponenta
głównego cz ci 80 - nieprzewidzianej prawem rezerwy na wydatki.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 80 - regionalne izby obrachunkowe, stwierdzaj c jedynie
nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły w szczególno ci:
1. Terminowego odprowadzania uzyskanych dochodów bud etowych na rachunek
wła ciwego urz du skarbowego.
2. Udzielania zamówie publicznych zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych.
3. Terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Zaniechania tworzenia nie przewidzianych prawem rezerw na wydatki oraz
o uwzgl dnianie przy planowaniu wydatków inwestycyjnych izb wysoko ci
rodków zgromadzonych przez izby na rachunkach na finansowanie inwestycji.
Zdaniem NIK, nale ałoby tak e rozwa y mo liwo

korzystania przez izby

z rezerwy bud etowej na wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych
i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, która w 1997 r.
przeznaczona była dla jednostek stanowi cych wyodr bnion cz

bud etow ,
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zatrudniaj cych do 50 pracowników. W 1997 r. regionalne izby obrachunkowe nie
spełniały tak okre lonych kryteriów i nie mogły korzysta z tych rodków.

CZ

81 - REZERWY OGÓLNE
W art. 28 ustawy bud etowej na 1997 r. ogólna rezerwa bud etowa ustalona

została w wysoko ci 85.530 tys. zł i stanowiła 0,07% planowanej kwoty wydatków
ogółem bud etu pa stwa (w 1996 r. - 0,1%). Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
w 1997 r. odbywało si na podstawie art. 46 ustawy - Prawo bud etowe oraz zgodnie
z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie
dysponowania rezerw ogóln bud etu pa stwa163.
W 1997 r. rozdysponowano rodki finansowe w wysoko ci 81.692,2 tys. zł, tj.
95,5% kwoty planowanej.
Z rozdysponowanych rodków nie wykorzystano kwoty 9.520 tys. zł,
w zwi zku z brakiem wniosków wła ciwych resortów w sprawie realizacji:
– uchwały nr 41/97 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie udzielenia
pomocy Rz dowi Bo ni i Hercegowiny w odbudowie ze zniszcze wojennych na
kwot 9.000 tys. zł164
– zarz dzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie
przyznania Ministerstwu Spraw Zagranicznych, z ogólnej rezerwy bud etowej,
rodków na sfinansowanie kosztów transportu pomocy humanitarnej dla Albanii
organizowanej przez Zarz d Główny Polskiego Czerwonego Krzy a oraz Caritas Polska na kwot 20 tys. zł165
– zarz dzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1997 r. w sprawie
przyznania S dowi Najwy szemu, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków na
sfinansowanie działalno ci w 1997 roku Rzecznika Interesu Publicznego na kwot
500 tys. zł166

163

Dz. U. z 1994 r. Nr 140, poz. 770
§ 4 „ Minister Finansów, na wniosek Ministra Gospodarki, dokona odpowiednich zmian w bud ecie
pa stwa na rok 1997”
165
§ 2 „ Minister Finansów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, dokona odpowiednich zmian w
bud ecie pa stwa na rok 1997”.
166
§ 2 „ Minister Finansów, na wniosek Pierwszego Prezesa S du Najwy szego, dokona odpowiednich zmian
w bud ecie pa stwa na rok 1997”
164
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Do dnia 31 grudnia 1997 r. z ogólnej kwoty rezerwy przeniesiono do innych
cz ci bud etu pa stwa kwot 72.172 tys. zł, tj. 84,4% zaplanowanych rodków.
W porównaniu do 1996 r. kwota ta była w uj ciu nominalnym ni sza o 32.663 tys. zł,
tj. o 31,2%, a realnie o 40,1%. W 1996 r. z rezerwy ogólnej Rady Ministrów
rozdysponowano 104.835 tys. zł.
Kwot 72.172,2 tys. zł rozdysponowano zgodnie z:
- uchwałami Rady Ministrów

33.752,2 tys. zł, tj. 46,8% rezerwy

- zarz dzeniami Prezesa Rady Ministrów

31.198,3 tys. zł, tj. 43,2% rezerwy

- decyzjami Ministra Finansów

7.221,7

tys. zł, tj. 10,0% rezerwy

Realizuj c powy sze dyspozycje, Minister Finansów w 1997 r. wydał
93 decyzje przenosz c rodki finansowe do czterdziestu dwóch cz ci bud etu
pa stwa ( w tym do dwudziestu dwóch bud etów wojewodów).

Najwy sze kwoty z rezerwy ogólnej przeniesiono do nast puj cych cz ci
bud etu pa stwa:
31 Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji

10.815,0 tys. zł,

22 Ministerstwo Ł czno ci

10.000,0 tys. zł,

39 Komenda Główna Policji

5.650,0 tys. zł,

35 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

5.540,0 tys. zł,

32 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

5.528,8 tys. zł,

33 Ministerstwo Edukacji Narodowej

5.022,0 tys. zł,

34 Ministerstwo Kultury i Sztuki

4.100,0 tys. zł,

09 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

3.080,0 tys. zł.

Z cz ci 81 - Rezerwy ogólne kwot 11.235,1 tys. zł, tj. 15,6% przekazano na
zwi kszenie wydatków bud etowych w poszczególnych bud etach wojewodów.
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Uwagi Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły przypadków dysponowania
w 1997 r., podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, rodkami z rezerwy
ogólnej na wydatki nie przewidziane, tj. wydatki, które były zgłaszane lub
rozpatrywane na etapie planowania bud etowego, lecz nie zostały wprowadzone do
bud etu lub dla których zaplanowano zbyt niskie rodki ( z powodu braku rodków
lub nieuwzgl dnienia wniosków).
Realizuj c zarz dzenia Prezesa Rady Ministrów, Minister Finansów podj ł
61 decyzji o rozdysponowaniu rodków na ł czna kwot 31.198,3 tys. zł, mi dzy
innymi na wydatki, które na etapie tworzenia bud etu mo na było przewidzie lub na
sfinansowanie których zaplanowano zbyt niskie kwoty. W wyniku zarz dze Prezesa
Rady Ministrów na omawiane kategorie wydatków przekazano rodki w kwocie co
najmniej 17.650 tys. zł, tj. 56,6% ogólnej kwoty rozdysponowanej zarz dzeniami
Prezesa Rady Ministrów.
Równie Minister Finansów podejmował decyzje o rozdysponowaniu rodków,
z przeznaczeniem mi dzy innymi na:
– wydatki, które mo na było przewidzie , ale na ich sfinansowanie nie zaplanowano
rodków w ustawie bud etowej na rok 1997,
– wydatki, na sfinansowanie których były zaplanowane rodki w ustawie bud etowej
ale ich wysoko

w trakcie realizacji okazała si - z uzasadnionych przyczyn - zbyt

niska dla realizacji zadania.
Ł cznie na omawiane kategorie wydatków przeznaczono co najmniej
3.028,0 tys. zł, tj. 41,9% rodków rozdysponowanych przez Ministra Finansów
z cz ci 81.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. przez Ministra Finansów w cz ci 81 - Rezerwy ogólne nie stwierdzaj c
nieprawidłowo ci.
Ocena ta nie obejmuje wykorzystania rodków przekazanych do
poszczególnych dysponentów bud etu pa stwa.
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Kontynuowanie obecnej praktyki dysponowania rodkami z rezerwy ogólnej wymaga,
zdaniem NIK, zmian w przepisach prawa, gdy z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo
bud etowe wynika, e rodki tej rezerwy powinny by przeznaczone na wydatki nie
daj ce si przewidzie w czasie opracowywania ustawy bud etowej .
W wyst pieniu pokontrolnym przedstawiony został wniosek o ograniczenie
dysponowania przez Ministra Finansów rodkami ogólnej rezerwy bud etowej na
wydatki nieprzewidziane, do zada wynikaj cych z artykułu 4 ust. 1 - ustawy Prawo
bud etowe, tj. takich, których na etapie planowania bud etu nie mo na było
przewidzie .

CZ

82 - SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMIN

Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 73. 275,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były ni sze o 4.810,5 tys. zł, tj. o 6,2%. W porównaniu
do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 18.177,5 tys. zł, tj. o 33%,
a realnie wzrosły o 15,7%.
Dochody te pochodziły z wpłat gmin na rzecz bud etu pa stwa, dokonywanych na
podstawie art.15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin167. Ni sze ni
planowano wykonanie wyst piło w wyniku wprowadzenia niezgodnego z przepisami
ustawy konstytucyjnej168 obowi zku wpłat gmin w 1996 r. do bud etu pa stwa,
z przeznaczeniem na zwi kszenie subwencji ogólnej169. Dziewi

gmin rekompensuj c

wpłaty dokonane w 1996 r. nie przekazało w 1997 r. wpłat na zwi kszenie subwencji
ogólnej.
W zwi zku z niewykonaniem przez gminy planowanych wpłat do bud etu, na
koniec grudnia 1996 r. w cz ci 82 - Subwencje ogólne dla gmin, powstały nale no ci
bud etu pa stwa w kwocie 4.030,6 tys. zł.

167
168
169

j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164

Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. 426 ze zm.
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 53, poz. 347)
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W toku kontroli stwierdzone uchybienia dotyczyły nieterminowego
przekazywania na centralny rachunek bie cy bud etu pa stwa zrealizowanych
dochodów. Wpłaty dokonywane przez gminy wpływały na subkonto Ministerstwa
Finansów, słu ce do ewidencjonowania wpłat gmin na zwi kszenie subwencji
ogólnej. Zrealizowane dochody w cz ci 82 zostały przekazane na centralny rachunek
bie cy bud etu pa stwa niezgodnie z postanowieniami rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonywania bud etu pa stwa. Pobrane dochody zostały przekazane dopiero po
zako czeniu roku bud etowego a nie, jak stanowi § 10 rozporz dzenia Ministra
Finansów, do dnia 10 ka dego miesi ca.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 82 - Subwencje
ogólne dla gmin w wysoko ci 9.543.462 tys. zł, z przeznaczeniem na:
- subwencj na zadania o wiatowe dla gmin
- pozostał subwencj ogóln dla gmin

- 8.427.373 tys. zł,
- 1.116.089 tys. zł.

W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o kwot 178.300 tys. zł, do ł cznej
wysoko ci 9.721.762 tys. zł. Zwi kszenia wydatków dotyczyły dotacji z tytułu ulg
i zwolnie ustawowych w podatku rolnym i le nym.
Zrealizowano wydatki w cz ci 82 w wysoko ci 9.721.762 tys. zł, tj. w 100%
bud etu po zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki w uj ciu nominalnym były
wy sze o 1.667.838 tys. zł, tj. o 20,7%, a realnie o 5,1%. W strukturze zrealizowanych
wydatków subwencje na zadania o wiatowe stanowiły 86,7% (8.427.373 tys. zł),
pozostała subwencja ogólna 11,5% (1.116.089 tys. zł), a dotacje 1,8%
(178.300 tys. zł).
W porównaniu do 1996 r. wydatki na subwencje ogólne dla gmin (po
wył czeniu dotacji) były nominalnie wy sze o 1.668.171 tys. zł, tj. o 21,2% (w tym
subwencje na zadania o wiatowe o 1.536.563 tys. zł, tj. o 22,3%), a realnie wzrosły
odpowiednio o 5,5% i o 6,4%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 55.235 tys. zł, w
tym wymagalne 55.235 tys. zł. Zobowi zania powstały w trakcie 1996 r.
W 1997 r. podobnie jak w 1996 r. nie wyst piły wydatki w § 39 kary
i odszkodowania.
Przyj cie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 pa dziernika
1996 r., stwierdzaj ce niekonstytucyjno art.1 pkt 13 ustawy z dnia 22 grudnia
1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin spowodowało konieczno dokonania
zwrotu kwoty w wysoko ci 55.235,0 tys. zł wpłaconej za 1996 r. przez 71 gmin na
zwi kszenie subwencji ogólnej. W ustawie bud etowej na 1997 r. nie przewidziano
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rodków na ten cel. W celu realizacji orzeczenia Trybunału, w ustawie bud etowej na
1998 r. została utworzona rezerwa celowa w wysoko ci 97.697 tys. zł na zwrot wpłat
wraz z odsetkami.
Minister Finansów na podstawie art. 53c ustawy z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy bud etowej na 1997 r., w zwi zku z wnioskiem 12 wojewodów,
przyspieszył termin przekazywania rat subwencji dla 76 gmin szczególnie dotkni tych
powodzi . Pozostałym gminom rodki z tytułu subwencji ogólnej były przekazywane
w terminach okre lonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu gmin.
W toku kontroli bud etowej stwierdzono nast puj ce uchybienia:
- nieterminowe przekazywanie gminom dotacji z tytułu ulg i zwolnie ustawowych
w podatku rolnym oraz le nym,
- przekazanie skorygowanych kwot dotacji dla 125 gmin za I półrocze oraz dla 2
gmin za II półrocze 1996 r. w ł cznej kwocie 2.444,5 tys. zł. (1,4%
rozdysponowanej dotacji) po upływie terminów okre lonych w §2 ust. 5
rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu obliczania i przekazywania
z bud etu pa stwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku
rolnym oraz le nym za I i II półrocze 1996r170.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu w cz ci 82
- Subwencje ogólne dla gmin, stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia, nie
maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym przedstawione zostały do realizacji przez Ministra
Finansów nast puj ce wnioski:
1. Przekazywanie zrealizowanych w cz ci 82 dochodów na centralny bie cy
rachunek bud etu pa stwa, w terminach okre lonych w § 10 rozporz dzenia
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wykonywania bud etu pa stwa.
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2. Przestrzeganie terminowego przekazywania dotacji ustawowych dla gmin.

CZ

83 - REZERWY CELOWE

W ustawie bud etowej na rok 1997 zaplanowano w cz ci 83 - Rezerwy celowe
rodki w wysoko ci 8.244.275 tys. zł, co stanowiło 6,4% planowanych wydatków
bud etu pa stwa (w 1996 r. - 4,6%).
Ustaw z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy bud etowej na rok 1997
wprowadzono zmiany dodaj c mi dzy innymi art. 40a i 53e. W wyniku tych zmian
Minister Finansów został upowa niony do przenoszenia rodków zablokowanych
w trybie art. 43 ust. 1 i 5 ustawy - Prawo bud etowe do rezerw celowych
i przeznaczenia ich na finansowanie kosztów pomocy udzielanej na obszarach
dotkni tych powodzi oraz usuwania skutków powodzi, a tak e do utworzenia
rezerwy celowej o nazwie „pomoc udzielana na obszarach dotkni tych powodzi oraz
usuwanie skutków powodzi”. Wymienieni w art. 53e dysponenci cz ci bud etowych
zobowi zani zostali do ograniczenia wydatków maj tkowych na 1997 r. o 20%
i przeznaczenia tych rodków do dyspozycji Ministra Finansów na zwi kszenie nowo
utworzonej rezerwy celowej.
Na podstawie art. 40a ustawy bud etowej Minister Finansów przeniósł do
rezerw celowych kwot 588.528,2 tys. zł zablokowan w trybie art. 43 ust. 1 i 5
ustawy - Prawo bud etowe. Poza tym do rezerw celowych Minister Finansów
przeniósł rodki w kwocie 16.484,4 tys. zł przekazane do jego dyspozycji na
podstawie art. 53e ustawy bud etowej. Ł cznie cz
83 zwi kszono o 605.012,6 tys.
zł. Omawiane rodki finansowe w cało ci zostały przekazane na utworzon rezerw
celow pod nazw „pomoc udzielana na obszarach dotkni tych powodzi oraz
usuwanie skutków powodzi”. Ponadto rezerwa celowa przeznaczona na usuwanie
skutków powodzi została w trakcie roku bud etowego zwi kszona decyzjami Ministra
Finansów, który przeniósł do tej rezerwy rodki z innych pozycji cz ci 83 w ł cznej
kwocie 215.496,3 tys. zł.
Ł cznie w rezerwie na usuwanie skutków powodzi zgromadzono w 1997 r.
820.508,9 tys. zł, z czego rozdysponowano 807.982,4 tys. zł, tj. 98,5%
zaplanowanych rodków.
Zgodnie z ustaw bud etow na 1997 r., plan wydatków w cz ci 83 - Rezerwy
celowe dotyczył finansowania 75 zada na kwot 8.244.275 tys. zł (tj. 6,4%
planowanych wydatków bud etu pa stwa), a bud et po zmianach obejmował 76 zada
na kwot 8.849.287 tys. zł (tj. 6,9% wydatków ogółem bud etu pa stwa po zmianach).
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Dz. U. N r. 119, poz. 563
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W trakcie wykonywania bud etu pa stwa rozdysponowane zostały rezerwy w ramach
73 zada na kwot 8.657.469 tys. zł (tj. 6,9% zrealizowanych wydatków bud etu
pa stwa ogółem). Kwota ta stanowiła 97,8% planowanych wydatków w rezerwach
celowych w bud ecie po zmianach. Uruchomione rodki z rezerw celowych stanowiły
6,9% całkowitych wydatków bud etu pa stwa w 1997 r.
Rozdysponowane w 1997 r. rodki z rezerw celowych były o 938.153 tys. zł,
tj. o 12,2% wy sze od rodków z rezerw rozdysponowanych w 1996 r. Realnie,
rozdysponowane rodki były ni sze o 2,4% ni w roku poprzednim.
Rozdysponowanie rezerw celowych w 1997 r. odbywało si zgodnie
z przepisami zawartymi w art. 45 i 46 ustawy - Prawo bud etowe.
W wyniku przeniesie zwi kszone zostały wydatki w nast puj cych cz ciach :
85/1-97 - bud ety wojewodów

o

5.014.605,8

tys. zł,

58 - Zakład Ubezpiecze Społecznych

o

653.059,0

tys. zł,

55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o

625.667,0

tys. zł,

35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

o

339.385,2

tys. zł,

30 - Ministerstwo Obrony Narodowej

o

241.192,4

tys. zł,

13 - Ministerstwo Gospodarki

o

225.146,6

tys. zł.

Główne kierunki wykorzystania rodków z rezerwy celowej (tj. 69,6%
wielko ci ogółem) to:
– pozycja 7 - podwy ki wynagrodze w sferze bud etowej i pochodne od
wynagrodze , w kwocie 2.688.376 tys. zł,
– pozycja 4 - zobowi zania z tytułu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotycz ce
waloryzacji emerytur i rent za IV kwartał 1995 r., w kwocie 1.273.059 tys. zł,
– pozycja 79 - pomoc udzielana na obszarach dotkni tych powodzi oraz usuwanie
skutków powodzi, w kwocie 807.982 tys. zł,
– pozycja 5 - rodki na oddłu enie jednostek bud etowych z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, w kwocie 500.000 tys. zł.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły :
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– niepodawania w pismach informuj cych o decyzjach Ministra Finansów,
o zmianach w planie wydatków, e dodatkowe rodki pochodz z rezerw celowych.
W ocenie Najwy szej Izby Kontroli brak takiej informacji mógł uniemo liwi ,
w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania ich przez wojewodów,
stosowanie przepisów o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny bud etowej,
– przekazywania z opó nieniem rodków z rezerw bud etowych, na uregulowanie
zobowi za gotówkowych, wynikaj cych z wydanych na podstawie ustawy z dnia
25 pa dziernika 1990 r. o zwrocie maj tku utraconego przez zwi zki zawodowe
i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego171, orzecze
przez Społeczn Komisj Rewindykacyjn . Minister Finansów wydaj c 17 decyzji
dotycz cych przeniesienia wydatków z cz ci 83 - Rezerwy celowe do bud etów
wojewodów uwzgl dnił wnioski sporz dzone od 5 do 8 miesi cy wcze niej,
w wyniku czego naliczono ustawowe odsetki w ł cznej kwocie 978,2 tys. zł.
Najwy sza Izba Kontroli jest zdania, i w zwi zku z art. 39 ust. 2, art. 42 ust. 1
pkt 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo bud etowe, Minister Finansów winien
zrealizowa wnioski wojewodów w czasie pozwalaj cym na terminowe
dokonywanie płatno ci bez konieczno ci płacenia odsetek,
– dokonywania zwi ksze planowanych wydatków i przekazywania rodków
finansowych w ostatnim dniu roku bud etowego. Minister Finansów 53 decyzjami
dokonał zmian w bud ecie pa stwa, zmniejszaj c wydatki w cz ci 83 - Rezerwy
celowe w ł cznej kwocie 486,2 tys. zł. W decyzjach tych zawarto równie
informacj , e rodki zostan przekazane w dniu 31 grudnia 1997 r. W opinii
Najwy szej Izby Kontroli przekazywanie rodków finansowych w ostatnim dniu
roku bud etowego mogło powodowa trudno ci w wydatkowaniu tych rodków
przez dysponentów.
Ponadto stwierdzono, e z dziesi ciu dysponentów zobowi zanych do
ograniczenia wydatków maj tkowych, Polska Agencja Prasowa przekazała do
dyspozycji Ministra Finansów tylko połow kwoty wynikaj cej z zastosowania
przepisu artykułu 53e ustawy bud etowej na rok 1997, tj. 266 tys. zł.
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Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 66
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Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
za 1997 r. w cz ci 83 - Rezerwy celowe, stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyst pieniu pokontrolnym przedstawione zostały do realizacji przez
Ministra Finansów nast puj ce wnioski:
1. Podawanie w pismach do dysponentów cz ci bud etowych informacji z której
cz ci dokonano zwi kszenia planowanych wydatków, tak by w przypadkach
przeniesie z rezerw celowych dysponenci byli wiadomi, e przeznaczenie
rodków na inne cele ni okre lone w decyzji o przeniesieniu byłoby naruszeniem
dyscypliny bud etowej.
2. Umo liwienie terminowego regulowania wymagalnych zobowi za Skarbu
Pa stwa przez niezwłoczne rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji
w sprawie przekazywania rodków z odpowiednich pozycji rezerw celowych.
3. Dokonywanie zwi ksze planowanych wydatków i przekazywanie rodków
finansowych z rezerw celowych w terminach zapewniaj cych realizacj wydatków
w danym roku bud etowym.

CZ

86/01 - 97 - SAMORZ DOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Dochody
W ustawie bud etowej na rok 1997 nie planowano dochodów bud etowych
w cz ci 86. Zrealizowane w 1997 r. nie planowane dochody wyniosły 7,24 tys. zł.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 0,44 tys. zł,
tj. o 6,5%, a realnie zmniejszyły si o 7,3%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były dochody ró ne (§ 77) - 7 tys. zł
oraz odsetki (§ 81) - 0,15 tys. zł. Dochody te dotyczyły mi dzy innymi: korekty
nieprawidłowo naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych,
zwrotów wydatków z 1996 r. oraz odsetek z rachunku depozytowego.
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Dochody samorz dowych kolegiów odwoławczych s trudne do precyzyjnego
zaplanowania z uwagi na fakt, e maj charakter dochodów jednorazowych, których
nie mo na przewidzie i zaplanowa .
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 86 - Samorz dowe
kolegia odwoławcze w wysoko ci 28.838 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały
zwi kszone o 4.085,4 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 32.923,4 tys. zł. Zwi kszenia
wydatków dotyczyły przede wszystkim wydatków w §§ 11, 17, 41-42 (wynagrodzenia
wraz z pochodnymi od wynagrodze ) oraz w § 72 (wydatki inwestycyjne).
Zrealizowane wydatki wyniosły 32.624,4 tys. zł, tj. 99,1% bud etu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym
wy sze o 4.349,6 tys. zł, tj. o 15,4%, a realnie wzrosły o 0,4%.
Struktura zrealizowanych w 1997 r. wydatków w cz. 86 bud etu pa stwa
przedstawiała si nast puj co:
− wydatki na wiadczenia na rzecz osób fizycznych (w §§ 21 i 25) - 2.185,9 tys. zł,
tj. 6,7% wydatków ogółem,
− wydatki bie ce (w §§ 11-17, 28, 29, 31, 35-43, 66, 67) - 27.955,5 tys. zł, tj. 85,7%
wydatków ogółem,
− wydatki maj tkowe (w § 72) - 2.484,5 tys. zł, tj. 7,6% wydatków ogółem.
W grupie wydatków bie cych najwi kszy udział miały wydatki na
wynagrodzenia (§§ 11 i 17) wraz z pochodnymi od wynagrodze (§§ 41 i 42).
Wydatki z tego tytułu wyniosły ł cznie 19.755,5 tys. zł, tj. 70,6% wydatków
bie cych i 61,2% ogółu wydatków (w 1996 r. odpowiednio - 73,6% oraz 59,3%).
W 1997 r. wykonanie wydatków maj tkowych wyniosło 1.942 tys. zł, tj. 100%
planu po zmianach. rodki te zostały wydatkowane przez 17 kontrolowanych przez
NIK samorz dowych kolegiów odwoławczych (spo ród 49 istniej cych), m.in. na 172:
zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania oraz modernizacj sprz tu
komputerowego (13), wykonanie sieci komputerowej (1), zakup kserokopiarek (2),
adaptacj pomieszczenia na serwer komputerowy (1), zakup telewizora i odtwarzacza
video do wykorzystania w czasie rozpraw (1), zakup telefonów komórkowych (4),
zakup i monta central telefonicznych (3), zakup samochodów osobowych (6).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 589 osób173. W porównaniu do
1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 5 osób, tj. o 0,9%.
172

W nawiasie liczba kolegiów, w których wyst piły dane wydatki.

173

W cz. 86 zatrudnienie wyst puje wył cznie w dziale 91.
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W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 73 osoby (tj. o 11%). Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 1.918 zł (w 1996 r.
- 1.628 zł). W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto
w 1997 r. wzrosło o 17,8%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 56 tys. zł, co
oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. (33 tys. zł) o 68,2%.
Zobowi zania wymagalne w samorz dowych kolegiach odwoławczych obj tych
kontrol nie wyst piły (w 1996 r. wynosiły one 1 tys. zł). Wydatki z tytułu odsetek od
nieterminowo zapłaconych zobowi za wyst piły w jednym kolegium odwoławczym
i wyniosły 0,47 tys. zł.
Samorz dowe kolegia odwoławcze nie prowadziły działalno ci w formie
gospodarki pozabud etowej zarówno w 1997 r., jak i w 1996 r.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia w zakresie wydatków
dotyczyły mi dzy innymi:
− przekroczenia w jednym kolegium planowanych wydatków o 9,86 tys. zł. Zgodnie
z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bud etowe, dokonywanie wydatków powinno
nast powa w granicach kwot okre lonych w bud ecie. Przekroczenie wydatków
okre lonych w planie finansowym jednostki stanowi naruszenie dyscypliny
bud etowej w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bud etowe,
− wydatkowania kwoty 7,05 tys. zł na sfinansowanie indywidualnych zakupów
odzie y (kostiumów i garniturów) dla pracowników kolegium. Przepisy ustawy
o samorz dowych kolegiach odwoławczych nie daj podstaw do finansowania
z wydatków bud etowych zakupu odzie y dla pracowników kolegium,
− niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania rodków w ł cznej wysoko ci
250 tys. zł, otrzymanych z rezerwy celowej przez dwa samorz dowe kolegia
odwoławcze. Działanie takie stanowi naruszenie art. 46 ust. 3 i art. 42 ust. 1 pkt 3
ustawy - Prawo bud etowe, w my l których rezerwami celowymi dysponuje
Minister Finansów, dokonywanie wydatków bud etowych nast puje zgodnie
z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszcz dny. Działanie powy sze
stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo
bud etowe),
− naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przez cztery
samorz dowe kolegia odwoławcze w toku post powania o udzielenie zamówie
publicznych, co stanowi naruszenie dyscypliny bud etowej (art. 57 ust. 1 pkt 14
ustawy - Prawo bud etowe).
Ocena i wnioski
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Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w 1997 r. przez samorz dowe kolegia odwoławcze, stwierdzaj c nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
Wnioski Najwy szej Izby Kontroli dotyczyły w szczególno ci:
1. Dokonywania wydatków w sposób celowy i zgodny z planowanym
przeznaczeniem.
2. Wydatkowania rodków otrzymanych z rezerw celowych bud etu pa stwa
wył cznie na cele okre lone w decyzji Ministra Finansów o przyznaniu tych
rodków.
3. Spowodowania zwrócenia do bud etu pa stwa kwoty zaliczek przekazanych
pracownikom kolegium na indywidualne zakupy odzie y osobistej.
4. Zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
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CZ

98 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI ZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWY KI BUD ETOWEJ

Przychody
Zrealizowane w 1997 r. przychody ogółem zwi zane z finansowaniem
niedoboru bud etowego wyniosły 70.287.767 tys. zł i w stosunku do planu po
zmianach przychody te były wy sze o 5.010.381 tys. zł, tj. o 7,7%.

Zrealizowane w 1997 r. przychody zwi zane z finansowaniem niedoboru
bud etowego ze ródeł krajowych wyniosły 65.881.176 tys. zł. W porównaniu do
ustawy bud etowej na 1997 r. (po zmianach) były one wy sze o 3.050.053 tys. zł, tj.
o 4,9%. Głównym ródłem przychodów w 1997 r. były rodki uzyskane ze sprzeda y
bonów skarbowych (45.742.307 tys. zł) oraz ze sprzeda y obligacji po yczek
pa stwowych (14.250.852 tys. zł).
Zrealizowane w 1997 r. przychody zwi zane z finansowaniem zagranicznym
wyniosły 4.406.591 tys. zł. Przychody były wy sze w stosunku do planu po zmianach
o 1.960.328 tys. zł, tj. o 80,1%. Najwi kszy udział w strukturze zrealizowanych
przychodów zwi zanych z finansowaniem zagranicznym stanowiły zaci gni te
kredyty zagraniczne (1.570.027,1 tys. zł), emisje obligacji skarbowych na
mi dzynarodowych rynkach finansowych (1.301.795 tys. zł), wycofany i sprzedany
tzw. collateral, stanowi cy zabezpieczenie spłaty obligacji Brady’ego (664.793 tys. zł)
oraz przychody ze sprzeda y długów banków b. RWPG (596.601 tys. zł).
Rozchody
Zrealizowane rozchody ogółem zwi zane z finansowaniem niedoboru
bud etowego wyniosły 64.384.929 tys. zł, tj. 122,2% rozchodów planowanych.
Zrealizowane rozchody w 1997 r. w zakresie finansowania ze ródeł krajowych
wyniosły 57.795.716 tys. zł, tj. 115,4% rozchodów planowanych, natomiast rozchody
w zakresie finansowania ze ródeł zagranicznych wyniosły 6.589.212,6 tys. zł,
tj. 251,3% rozchodów planowanych.
Główn pozycj w zakresie zrealizowanych rozchodów z tytułu finansowania
niedoboru ze ródeł krajowych były rodki wydatkowane na wykup skarbowych
papierów warto ciowych (51.687.681 tys. zł, tj. 89,4% ogólnej warto ci rozchodów ze
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ródeł krajowych), natomiast w strukturze wykonanych rozchodów w zakresie
finansowania ze ródeł zagranicznych, najwi ksz pozycj stanowiła spłata kredytów
zaci gni tych (6.468.855 tys. zł, tj. 98,2% ogólnej warto ci rozchodów
ewidencjonowanych w tej pozycji).

Niedobór bud etowy i saldo finansowania zagranicznego
W ustawie bud etowej na rok 1997 ustalono niedobór bud etu pa stwa na
kwot nie wi ksz ni 12.220.000 tys. zł. Niedobór ten stanowił ró nic pomi dzy
planowanymi dochodami bud etu pa stwa na kwot 115.333.656 tys. zł i wydatkami
planowanymi na kwot 127.553.656 tys. zł.
W ci gu 1997 r. planowany niedobór bud etu pa stwa został zwi kszony
o 366.135 tys. zł, tj. do wysoko ci 12.586.135 tys. zł. Faktyczny niedobór bud etu
pa stwa w 1997 r. wyniósł 5.902.838 tys. zł, co stanowiło 46,9% planu po zmianach.
Wykonany niedobór był wynikiem osi gni tych dochodów bud etu pa stwa
w wysoko ci 119.772.138,2 tys. zł i wydatków w wysoko ci 125.674.976,2 tys. zł.
W porównaniu do 1996 r. niedobór bud etowy był w uj ciu nominalnym ni szy
o 3.264.394 tys. zł, tj. o 35,6%, a realnym o 44%.
Wyst puj cy w 1997 r. niedobór bud etowy stanowił 1,33% produktu
krajowego brutto. Dla porównania w 1996 r. udział niedoboru bud etowego w PKB
wynosił 2,53%.
W 1997 r. najwy szy niedobór bud etowy wyst pował w okresie od maja do
lipca i wynosił od 6.668.206 tys. zł do 7.793.987 tys. zł, stanowi c odpowiednio
113% i 132% niedoboru całorocznego.
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono ujemne saldo finansowania
zagranicznego (saldo przychodów i rozchodów z tytułu kredytów zagranicznych)
w wysoko ci 541.985,0 tys. zł. W ci gu 1997 r. planowane ujemne saldo finansowania
zagranicznego zostało zmniejszone o 366.135 tys. zł, tj. do kwoty 175.850,0 tys. zł.
Wynikało to ze zwi kszenia o t kwot planu przychodów.
Faktyczne ujemne saldo finansowania zagranicznego wyniosło
2.182.622 tys. zł, i było wi ksze od planu po zmianach o 2.006.722 tys. zł,
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tj. o 1.141,2%. Saldo to ró niło si znacznie od uzyskanego w 1996 r., w którym to
roku saldo finansowania zagranicznego było równie ujemne i wynosiło
612.542 tys. zł.
Finansowanie niedoboru bud etowego i ujemnego salda finansowania
zagranicznego
Finansowanie niedoboru bud etowego pa stwa w 1997 r. przebiegało w sposób
odmienny ni to przewidywała ustawa bud etowa. Nast pił wzrost udziału krajowego
finansowania w ogólnej warto ci finansowania deficytu, z 101,4% według planu po
zmianach, do 137% w wykonaniu. Zwi zane to było przede wszystkim z omawianym
ju wcze niej powi kszeniem rozchodów finansowania zagranicznego o koszty
przedterminowego wykupu obligacji Brady´ego i sfinansowaniem tych kosztów ze
ródeł krajowych w formie emisji obligacji nominowanej w dolarach USA,
przekazanej nast pnie NBP. Uległa te zmianie struktura instrumentów finansowania
niedoboru, a w szczególno ci wzrósł w tym finansowaniu udział bonów skarbowych.
W ustawie bud etowej zało ono, e do sfinansowania niedoboru bud etowego,
ujemnego salda kredytów zagranicznych, spłaty długoterminowych zobowi za
bud etowych oraz po yczki dla Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych potrzebne b d

rodki ze ródeł krajowych w wysoko ci 12.761.985 tys. zł.

Faktyczne finansowanie niedoboru bud etowego ze ródeł krajowych
wyniosło 8.085.460 tys. zł, co stanowiło 63,4% kwoty zało onej w ustawie
bud etowej. W porównaniu do 1996 r. finansowanie krajowe niedoboru było w uj ciu
nominalnym ni sze o 1.694.314 tys. zł, tj. o 17,3%.
W 1997 r. uległa zmianie podmiotowa struktura krajowego finansowania
niedoboru. W szczególno ci wzrósł udział systemu bankowego w krajowym
finansowaniu niedoboru z 36,6% w 1996 r. do 40,6% w 1997 r. Nie osi gni to
równie zało onego w ustawie bud etowej zmniejszenia udziału finansowania
niedoboru przy zastosowaniu instrumentów krótkoterminowych.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie bud etu pa stwa
w 1997 r. w cz ci 98 - Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem
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niedoboru bud etowego i rozdysponowaniem nadwy ki bud etowej, stwierdzaj c
jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie
bud etu.
W wyniku kontroli Najwy sza Izba Kontroli wniosła o podj cie przez Ministra
Finansów działa zmierzaj cych do:
1. Zahamowania bie cego narastania długu z tytułu wymagalnych zobowi za
pa stwowych jednostek bud etowych, a tak e ustalenia sposobu wykupu
zobowi za z lat poprzednich.
2. Szerszego stosowania przy wyborze instrumentów finansowania niedoboru
bud etowego rachunku kosztów pozyskania rodków; dotyczy to w szczególno ci
opracowania przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, rachunku
opłacalno ci finansowania niedoboru przy pomocy kredytów zagranicznych.
3. Opracowania i wdro enia systemu monitorowania zobowi za z tytułu bie cych
rozlicze z bankami, z uwzgl dnieniem ich struktury i przyczyn narastania.
4. Zwi kszenia udziału w finansowaniu niedoboru bud etowego, długookresowych
instrumentów finansowych i finansowania pozabankowego.
5. Podj cia działa windykacyjnych w celu odzyskania od przedsi biorstw krajowych
zaległych nale no ci z tytułu obsługi kredytów uzyskanych z MBI i od Rosji (na
podstawie tzw. Porozumienia Generalnego).
6. Opracowania procedur zawieraj cych zasady i terminy dokonywania w ko cu roku
bud etowego refundacji dochodów uzyskanych z tytułu odsetek i nadwy ki ceny
emisyjnej od obligacji skarbowych, z rachunku niedoboru bud etowego (cz
98
bud etu pa stwa) na rachunek dochodów ewidencjonowanych w cz ci 44 bud etu
pa stwa.
7. Wyeliminowania przypadków niewła ciwego klasyfikowania dochodów
i wydatków oraz innych przychodów i rozchodów bud etowych.
Wykorzystania upowa nie ustawowych dotycz cych uruchomienia kredytów
i po yczek dla rz dów innych krajów na sfinansowanie importu z Polski towarów
i usług oraz konwersji cz ci zadłu enia wobec pa stw zrzeszonych w Klubie
Paryskim na inwestycje kapitałowe w Polsce.
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II.

FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody ogółem Funduszu Ubezpiecze Społecznych
według przypisu wynosiły 63.698.755 tys. zł, i w stosunku do ustawy bud etowej na
1997 r. były wy sze o 2.365.105 tys. zł, tj. o 3,9%. Natomiast wpływy ogółem
wynosiły 62.635.646 tys. zł i były wy sze o 1.522.426 tys. zł, tj. o 2,5% od planu
według ustawy bud etowej. W porównaniu do 1996 r. wpływy FUS były w uj ciu
nominalnym wy sze o 10.437.357 tys. zł, tj. o 20%, a realnie wzrosły o 4,4%.
Głównymi ródłami dochodów FUS w 1997 r. były: wpływy ze składek na
ubezpieczenie społeczne (54.752.054 tys. zł), dotacja z bud etu pa stwa
(7.000.000 tys. zł) oraz inne dochody własne (883.592 tys. zł).
Zadłu enie płatników składek na ubezpieczenie społeczne wzrosło w 1997 r.
o 23,1% i osi gn ło według stanu na 31 grudnia 1997 r. kwot 5.859.100 tys. zł.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki FUS w wysoko ci
62.279.050 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zwi kszone o 1.658.000 tys. zł,
do ł cznej wysoko ci 63.937.050 tys. zł. Zwi kszenie wydatków dotyczyło wypłat
emerytur i rent.
Zrealizowane wydatki wyniosły 63.834.951 tys. zł, tj. 99,8% planu po
zmianach. W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 12.617.320 tys. zł, tj. o 24,6%, a realnie wzrosły o 8,5%.
Główn pozycj wydatków FUS (87,4% wydatków na wiadczenia pieni ne)
stanowiły wypłaty emerytur i rent. Wydatki na ten cel wyniosły 54.244.289 tys. zł
i były wy sze w stosunku do planu po zmianach o 8.649 tys. zł, tj. o 0,02%.
W stosunku do 1996 r. wydatki te w uj ciu nominalnym wzrosły o 23,1%.
W 1997 r. na zasiłki i pozostałe wiadczenia finansowe z FUS wydatkowano
6.531.308 tys. zł, co stanowiło 10,5% wydatków na wiadczenia pieni ne.
W stosunku do planu po zmianach zrealizowano je w 99,9%. W porównaniu do
wykonania w 1996 r., wydatki na ten cel wzrosły o 22,8%.
Kontrola stwierdziła, e najwi ksz dynamik wzrostu w 1997 r. miały wydatki
na zasiłki chorobowe, na które wydatkowano 3.045.539 tys. zł, tj. o 29,9% wi cej ni
w 1996 r.
Wydatki bie ce ZUS finansowane z FUS w 1997 r. wyniosły 1.481.592 tys. zł,
tj. 93,4% planu po zmianach. W stosunku do wykonania w 1996 r. wzrosły one
o 25,3%.
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Ł czne koszty działalno ci ZUS w roku 1997 osi gn ły kwot 1.415.404 tys. zł,
tj. 94,7% kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej, co stanowiło 95,5% wydatków
bie cych i wzrosły w stosunku do 1996 r. o 24,9%.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 37.438 osób. W porównaniu do
1996 r. przeci tne zatrudnienie w 1997 r. było wy sze o 2.191 osób, tj. o 5,8%.
W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było
ni sze o 1.868 osób. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto pracownika w ZUS
(ł cznie z nagrodami z zakładowego funduszu nagród) w 1997 r. wyniosło 972,62 zł.
W porównaniu do 1996 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 1997 r.
wzrosło o 187,37 zł, tj. o 23,9%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 2.746.642 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 8,6%.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły:
- nierzetelnego planowania wydatków na prewencj rentow ;
- dokonania zakupu działki budowlanej przez Dyrektora Oddziału ZUS w Zielonej
Górze bez nale ytego umocowania;
- niewykonania obligatoryjnego upowa nienia zawartego w art.18 ust.6 prawa
bud etowego do okre lenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Ubezpiecze Społecznych za 1997 r., stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku dokonanych ustale Najwy sza Izba Kontroli wnosiła o realizacj
przez Zakład Ubezpiecze Społecznych nast puj cych wniosków:
1. Podj cie skuteczniejszych działa w celu wyegzekwowania rodków od płatników
zalegaj cych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Wprowadzenie rzetelnego planowania i pełnego wykorzystania rodków
przeznaczonych na prewencj rentow .
3. Wzmocnienie przez Prezesa ZUS dyscypliny planowania i realizacji wydatków na
przedsi wzi cia i zakupy inwestycyjne, w celu pełnego wykorzystania
zaplanowanych rodków.
4. Podj cie działa zmierzaj cych do skorygowania nieprawidłowo ci powstałych
w zwi zku z zakupem działki budowlanej przez Dyrektora Oddziału ZUS
w Zielonej Górze.
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FUNDUSZ PRACY
Stan pocz tkowy Funduszu Pracy
Na pocz tku 1997 r. stan Funduszu wynosił 310.069 tys. zł, o 55,8% wi cej ni
planowano w ustawie bud etowej oraz o 64,9% wi cej ni na pocz tku 1996 r. Na stan
ten składały si :
- rodki pieni ne w kwocie 236.404 tys. zł,
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek w kwocie 192.765 tys. zł,
- zobowi zania w kwocie 127.344 tys. zł,
- udziały i akcje o warto ci 3.718 tys. zł.
Dochody Funduszu Pracy
Zrealizowane w 1997 r. dochody wynosiły 7.010.543 tys. zł i w stosunku do
planu po zmianach były ni sze o 681.395 tys. zł, tj. o 8,9% (planu nie zrealizowano
w zakresie dotacji z bud etu pa stwa). W porównaniu z 1996 r. dochody były ni sze
o 7,0% nominalnie, a realnie o 19,1%.
Głównym ródłem dochodów były dochody własne Funduszu w kwocie
3.608.893 tys. zł, o 6,7% wy szej od planu wg ustawy bud etowej (plan ten nie był
zmieniany). W porównaniu z 1996 r. wzrosły one nominalnie o 23,6%, a realnie
o 7,6%. Stanowiły 51,5% ogółu dochodów i po raz pierwszy ich poziom był wy szy
od poziomu dotacji z bud etu. Dochody własne w 98,0% pochodziły z obowi zkowej
składki pracodawców na Fundusz Pracy, z której uzyskano 3.538.458 tys. zł, o 7,4%
wi cej ni planowano w ustawie bud etowej, a w porównaniu z 1996 r. wi cej
nominalnie o 24,6%, a realnie o 8,4%.
Dotacja z bud etu pa stwa, planowana w ustawie bud etowej na
4.808.318 tys. zł, została zrealizowana w kwocie 3.401.650 tys. zł, tj. o 29,3% ni szej
(w porównaniu z 1996 r. realizacja dotacji była ni sza o 26,4% nominalnie, a realnie
o 35,9%). Wzgl dnie niski poziom dotacji był wynikiem zmniejszenia jej planu
o 500.000 tys. zł oraz nieprzekazania przez Ministra Finansów rodków w kwocie
906.668 tys. zł, co skutkowało realizacj planu po zmianach tylko w 79%. Wydatne
ograniczenie poziomu dotacji było mo liwe dzi ki obni eniu si wypłat zasiłków dla
bezrobotnych poni ej kwot planowanych.
W zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono naruszenia dyscypliny
bud etowej ani innych nieprawidłowo ci.
Wydatki Funduszu Pracy
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W planie finansowym Funduszu Pracy, stanowi cym zał cznik Nr 5 do ustawy
bud etowej, wydatki ustalono w kwocie 8.191.938 tys. zł. W ci gu 1997 r. plan
wydatków zmniejszono o 500.000 tys. zł, do kwoty 7.691.938 tys. zł. Zmniejszenie to
było wypadkow ograniczenia planu zasiłków dla bezrobotnych i składki ZUS od tych
zasiłków oraz zwi kszenia (o 9.000 tys. zł) planu dotacji i wydatków inwestycyjnych.
Zrealizowane wydatki wynosiły 6.584.873 tys. zł, tj. 85,6% planu po zmianach.
W porównaniu z 1996 r. były ni sze nominalnie o 11,2%, a realnie o 22,7%.
Dominuj c pozycj wydatków (78,9% ogółu) stanowiły zasiłki dla
bezrobotnych wraz ze składk ZUS w kwocie ł cznej 5.198.660 tys. zł, ni szej
o 16,2% od planu po zmianach, a w porównaniu z 1996 r. ni szej nominalnie o 18,5%,
a realnie o 29,1%. rednioroczna liczba zasiłkobiorców wynosiła 976.387 osób,
a przeci tna wysoko zasiłku 320,30 zł, podczas gdy w planie przewidywano
1.194 tys. osób i 323,50 zł (w 1996 r. wska niki te kształtowały si na poziomie
1.337.527 osób i 275,20 zł). Stopa bezrobocia w ci gu 1997 r. obni yła si z 13,2% do
10,5%.
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (bez refundacji wynagrodze
młodocianych i po yczek) wydatkowano 1.023.245,7 tys. zł, co stanowiło 15,5%
ogółu wydatków (w 1996 r. 9,9%). Kwota wydatkowana była o 8,8% ni sza od
zało e ustawy bud etowej, natomiast wy sza ni w 1996 r., nominalnie o 38,8%, a
realnie o 20,8%. Liczba udzielonych z Funduszu po yczek na uruchomienie
działalno ci gospodarczej i na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, w porównaniu
z 1996 r. wzrosła o 72,2%, a ich kwota o 96,2%. Wszystkimi formami aktywizacji
zawodowej obj to 609.017 osób, tj. o 64,9% wi cej ni w 1996 r.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6.727 tys. zł, o 10,3% poni ej planu po
zmianach. W porównaniu z 1996 r. kwota ta była ni sza nominalnie o 3,7%, a realnie
o 16,2%. Prawie cało tych wydatków wykorzystano na rozwój i modernizacj
systemu informatycznego urz dów pracy obsługuj cych Fundusz.
Po stronie wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny bud etowej ani
innych nieprawidłowo ci.
Stan ko cowy Funduszu Pracy
Na koniec 1997 r. stan Funduszu wynosił 735.739 tys. zł, o 137,3% wi cej ni
na pocz tku roku, a o 269,6% wi cej od planu wg ustawy bud etowej.
Na stan ten składały si :
- rodki pieni ne w kwocie 501.679 tys. zł,
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek w kwocie 293.499 tys. zł, o 52,3%
wi kszej ni na pocz tku roku (wzrost ten wynikał ze znacznych rozmiarów
udzielonych w 1997 r. po yczek dla bezrobotnych na uruchomienie działalno ci
gospodarczej i dla zakładów pracy na tworzenie nowych miejsc pracy; udzielono
po yczki w kwocie 160.111,8 tys. zł, o 96,2% wy szej ni w 1996 r.),
- zobowi zania w kwocie 75.413 tys. zł, o 40,8% ni szej ni na pocz tku roku oraz
o 60,3% ni szej od planu wg ustawy bud etowej,
- udziały i akcje w kwocie 8.714 tys. zł.
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Ocena
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocena wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy w 1997 r., nie stwierdzaj c nieprawidłowo ci.

PA STWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 116.729 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 1.229 tys. zł, tj. o 1,1%. W porównaniu
z 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 15.894 tys. zł, tj. o 15,8%,
a realnie wzrosły o 0,8%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były:
- dotacja bud etowa w kwocie
115.000 tys. zł,
- odsetki bankowe w kwocie
1.705 tys. zł,
- darowizna w kwocie
24 tys. zł.
Nieprawidłowo ci w zakresie gromadzenia dochodów nie stwierdzono.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w dziale 86 - Pa stwowy
Fundusz Kombatantów w wysoko ci 111.175 tys. zł. Decyzj Kierownika Urz du
z dnia 26 listopada 1997 r. przeniesiono kwot 6.200 tys. zł z §36 do §72.
Zrealizowane wydatki wyniosły 89.254 tys. zł, tj. 80,3% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 7.081 tys. zł,
tj. 8,6%, a realnie były ni sze o 5,5%.
Z kwoty 89.254 tys. zł wydatkowano na:
− pomoc społeczna dla kombatantów
15.786 tys. zł,
− refundacje ulg telefonicznych oraz zwolnie z opłat
abonamentowych rtv
61.148 tys. zł,
− inwestycje socjalne
11.741 tys. zł,
− inne usługi
579 tys. zł.
Niskie wykonanie planu finansowego Pa stwowego Funduszu Kombatantów
w zakresie wydatków w 1997 r. spowodowane było rozliczaniem rachunków na kwot
2.898.369 zł za miesi c grudzie 1997 r. wystawianych przez Poczt Polsk
i Telekomunikacj Polsk SA w styczniu 1998 r.
Nie rozliczeniem kwoty odsetek w wysoko ci 2.769.548 zł naliczanych
w 1995 r. przez Poczt Polsk oraz kwoty 51.501 zł odsetek naliczonych w 1996 r.
przez Telekomunikacj Polsk SA.
Kierownik Urz du został zobowi zany przepisem art. 19 ust. 5 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego do okre lenia, w porozumieniu z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej, zasad, trybu przyznawania i udzielania dora nej lub
okresowej pomocy pieni nej kombatantom i osobom uprawnionym, znajduj cym si
w trudnych warunkach materialnych lub w zwi zku ze zdarzeniami losowymi.
Obowi zek ten, b d cy przedmiotem zalece pokontrolnych NIK w roku ubiegłym,
został wykonany poprzez wydanie przez Kierownika Urz du do Spraw Kombatantów
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i Osób Represjonowanych zarz dzenia z dnia 10 pa dziernika 1997 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieni nej z PFK174. Zarz dzenie to weszło
w ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Brak w 1997 r. oraz w latach wcze niejszych powy szych uregulowa
spowodował, e Wojewoda Pozna ski odmówił obsługi finansowej PFK przez
podległy mu Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej (WZPS). Oznacza to, e od
31.03.1996 r. do 31.12.1997 r. w woj. pozna skim ustawa o kombatantach /.../ nie
była realizowana w cz ci dotycz cej wiadcze z tytułu dora nej pomocy pieni nej
dla kombatantów. Konsekwencj tego był fakt, i na koniec 1997 r. na koncie PFK
w WZPS w Poznaniu pozostawała niewykorzystana od 1996 r. kwota 185.286 zł.
rodki te znajdowały si na rachunku bie cym WZPS. Departament Stowarzysze
i Spraw Socjalnych Urz du do Spraw Kombatantów, sprawuj cy nadzór merytoryczny
nad wydatkowaniem rodków PFK, do dnia zako czenia kontroli nie wyst pił o zwrot
tych rodków na konto Urz du, przez WZPS, co w ocenie NIK jest działaniem
niegospodarnym. Kontrola przeprowadzona w 14 Wojewódzkich Zespołach Pomocy
Społecznej i O rodkach Pomocy Społecznej wykazała, i w 4 jednostkach nie
przestrzegano terminów załatwiania spraw w zakresie przyznawania zapomóg
pieni nych kombatantom.
W planie finansowym PFK zapisano wydatki w §36 (usługi materialne)
w kwocie 84.975 tys. zł, w tym wydatki z tytułu zwolnie w opłatach rtv
44.655 tys. zł, a w opłatach telefonicznych 40.320 tys. zł. Decyzj Kierownika Urz du
z dnia 26 listopada 1997 r. plan tych wydatków zmniejszono o 6.200 tys. zł,
przekazuj c t kwot na inwestycje socjalne. Wydatki z PFK z tytułu zwolnie
w opłatach rtv i telefonicznych wykonano w kwocie 61.148 tys. zł, tj. w 77,6%
w stosunku do planu po zmianach. W porównaniu z 1996 r. wydatki te były mniejsze
o 4,9%, a w uj ciu realnym o 17,2%.
W wietle ustale kontroli, relatywnie niskie wykonanie planu wydatków w
§36 (usługi materialne) wynika z jednej strony z zawy enia przez Urz d wielko ci
przyj tych w planie na 1997 r., z drugiej za strony z działa podejmowanych przez
Urz d, racjonalizuj cych gospodark rodkami PFK.
Zaplanowana na 1997 r. kwota wydatków bie cych (usługi) w wysoko ci
84.975 tys. zł była wy sza w stosunku do wykonania za rok poprzedni o 32%.
Zawy enie przez Urz d planu tych wydatków było spowodowane tym, i do
wyliczenia przyj to wi ksz liczb osób uprawnionych, ni było ich w rzeczywisto ci.
Z kolei spadek wydatków w 1997 r. w stosunku do roku poprzedniego był rezultatem
podejmowanych przez Urz d działa , wynikaj cych m.in. z zalece pokontrolnych
NIK w latach ubiegłych, w zakresie zwi kszenia dyscypliny wydatków PFK
dotycz cych zwolnie i ulg w opłatach rtv i opłatach telefonicznych.
Jak wykazała kontrola, system weryfikacji uprawnie do ulg telefonicznych przyniósł
wprawdzie pewne efekty, jednak e nadal nie eliminuje wielu przypadków korzystania
z tych ulg przez osoby nieuprawnione.
W planie finansowym PFK na 1997 r. zapisano kwot 7.000 tys. zł na
inwestycje socjalne (§72). Decyzj Kierownika Urz du z dnia 26 listopada 1997 r.
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kwot t prawie podwojono, zwi kszaj c j o 6.200 tys. zł. Ł czna kwota w planie po
zmianach w §72 wyniosła 13.200 tys. zł.
Plan wydatków w 1997 r. wykonano w kwocie 11.741 tys. zł, tj. 88,9% stosunku do
planu po zmianach i w 154,8% w stosunku do wykonania w 1996 r.
Urz d zawarł umow z Wojewod Ostroł ckim w sprawie powołania Domu
pomocy Społecznej dla Kombatantów „Dom Kombatanta” w Szczawinie.
Z rozliczenia przedstawionego kontroluj cym wynikało, e inwestor wydatkował
rodki PFK w kwocie 209.536 zł niezgodnie z aneksem do umowy. Jeszcze w trakcie
kontroli dyrektor Departamentu Stowarzysze i Spraw Socjalnych wyst pił do Urz du
Wojewódzkiego w Ostroł ce o zwrot kwoty 209.536 zł, wydatkowanej niezgodnie
z przeznaczeniem. Wojewoda Ostroł cki zobowi zał si do zwrotu ww. kwoty
w 1998 r.
Urz d zawarł umow z Wojewod Białostockim i przekazał rodki finansowe
w kwocie 300 tys. zł na adaptacj budynku na Dom Kombatanta bez rozpoznania
stanu prawnego tego obiektu (nieruchomo była własno ci gminy). Spowodowało to
zamro enie rodków PFK.
Finansowana w cało ci przez Urz d ze rodków PFK, budowa Domu
Kombatanta w Szczecinie, prowadzona była w sposób niegospodarny. Dwukrotnie
przekroczono planowany cykl inwestycyjny oraz znacznie przekroczono planowane
koszty inwestycji. Ponadto wydatki inwestycyjne realizowane były z naruszeniem
ustawy o zamówieniach publicznych.
Zobowi zania PFK na koniec 1997 r. stanowiły kwot 6.217 tys. zł
i zmniejszyły si w stosunku do 1996 r. o kwot 1.899 tys. zł. Kwota ta obejmuje
zobowi zania z tytułu odsetek na rzecz Poczty Polskiej w kwocie 2.769.548 zł
naliczone w 1995 r. W sprawie tej Urz d prowadzi negocjacje z Krajow Rad
Radiofonii i Telewizji oraz Poczt Polsk .
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Pa stwowego Funduszu Kombatantów, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na wykonanie
bud etu.
W wyniku dokonanych ustale , Najwy sza Izba Kontroli wnosiła o realizacj
przez Kierownika Urz du do Spraw Komatantów i Osób Represjonowanych,
nast puj cych wniosków:
1. Opracowanie i wdro enie systemu zapewniaj cego rzeteln i bie c ewidencj
osób uprawnionych do zwolnie i ulg kombatanckich z PFK, w celu
uniemo liwienia korzystania z tych ulg przez osoby nieuprawnione.

239

2. Wyst pienie do WZPS w Poznaniu o zwrot na konto PFK w Urz dzie kwoty
185.286 zł (wg stanu na koniec 1997 r.) przekazanej na pomoc społeczn dla
kombatantów w pierwszym kwartale 1996 r.
3. Wyegzekwowanie od Wojewody Ostroł ckiego zwrotu kwoty 209.536 zł
wydatkowanej niezgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 14 pa dziernika 1997 r. do
umowy z dnia 11 czerwca 1997 r.
4. Zapewnienie bardziej racjonalnego wydatkowania rodków na inwestycje socjalne,
a zwłaszcza na budow Domu Kombatanta w Szczecinie, w tym przestrzeganie
ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zwi zanych z przyznaniem wiadcze
pieni nych z PFK przez WZPS-y oraz Zwi zek Inwalidów Wojennych RP
i Zwi zek Ociemniałych ołnierzy RP.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 956.477 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były ni sze o 86.483 tys. zł, tj. o 8,3%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 215.340 tys. zł, tj. o 29,1%,
a realnie wzrosły o 12,3%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: przypis dochodów z tytułu
wypłaconych wiadcze (487.072 tys. zł), dotacja z bud etu pa stwa (440.000 tys. zł)
oraz przypis z tytułu ró nych dochodów (29.405 tys. zł).

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki Funduszu Alimentacyjnego
w wysoko ci 581.160 tys. zł. W ci gu 1997 r. wydatki zostały zmniejszone
o 17.740 tys. zł, do ł cznej wysoko ci 563.420 tys. zł. Zmniejszenia wydatków
dotyczyły wiadcze pieni nych i wydatków bie cych Funduszu.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 559.823 tys. zł, tj. 99,4% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 117.090 tys. zł, tj. o 26,4%, a realnie wzrosły o 10%.
Główn pozycj w wydatkach Funduszu Alimentacyjnego stanowiła wypłata
wiadcze alimentacyjnych w wysoko ci 506.889 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach.
W stosunku do wykonania w 1996 r. wydatki te wzrosły o 27,2%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 285 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 1996 r. o 15,4%.
Stwierdzone w toku kontroli bud etowej uchybienia dotyczyły
- wzrostu ilo ci przypadków bezpodstawnego wypłacania wiadcze z FA z winy
pracowników Oddziałów ZUS,
- niewykonania obligatoryjnego upowa nienia zawartego w art.18 ust.6 prawa
bud etowego do okre lenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Alimentacyjnego za 1997 r., stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienie nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie bud etu.
W wyniku dokonanych ustale , Najwy sza Izba Kontroli wnosiła o realizacj przez
Zakład Ubezpiecze Społecznych nast puj cych wniosków:
1. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów w celu wyeliminowania przypadków
bezpodstawnego wypłacania wiadcze z Funduszu Alimentacyjnego z winy
pracowników Oddziałów ZUS.
2. Wzmo enie interwencji u komorników s dowych w celu zwi kszenia
efektywno ci egzekucji od osób zobowi zanych wobec Funduszu
Alimentacyjnego.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 1.080.562 tys. zł i w stosunku do
planu finansowego na 1997 r. były wy sze o 32.562 tys. zł, tj. o 3,1%. W porównaniu
do 1996 r. w uj ciu nominalnym były wy sze o 157.427 tys. zł, tj. o 17,1%, a realnie
o 1,9%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: wpływy z tytułu opłat i kar 653.510 tys. zł, wpływy z tytułu opłat za wydobycie kopalin - 100.607 tys. zł,
pozostałe dochody własne (odsetki od po yczek i lokat bankowych, zyski ze
sprzeda y bonów skarbowych i działalno ci kapitałowej) 266.113 tys. zł.
Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska były
ni sze o 17,6% od planowanych, a realnie w porównaniu do 1996 r. spadły o 2,3%.
Uzyskane wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych były ni sze od
planowanych o 22,6% a realnie w porównaniu do 1996 r. spadły o 14,8%.

241

Pozostałe dochody uzyskiwane w efekcie prowadzonej działalno ci finansowej
zrealizowano na poziomie wy szym o 116,4% od planowanego, natomiast realnie
o 0,8% ni szym od poziomu osi gni tego w 1996 r. W tym: wpływy z tytułu odsetek
od po yczek (207.062 tys. zł) były wy sze o 61,8% od planowanych, realnie o 11,8%
wy sze od uzyskanych w 1996 r., zyski ze sprzeda y bonów skarbowych i odsetki od
lokat bankowych (26.905 tys. zł) były wy sze o 236,3% od planowanych, ale
nominalnie ni sze od uzyskanych w 1996 r. (59.400 tys. zł) o 54,7% a realnie o
60,6%.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny bud etowej w trakcie realizacji planu
finansowego po stronie dochodów.
Wydatki
W planie finansowym na 1997 r. ustalono wydatki w wysoko ci 509.660 tys. zł.
Zrealizowano wydatki w wysoko ci 392.583 tys. zł, tj. 77,0% ustalonych w planie
finansowym. W porównaniu do 1996 r. wydatki nominalnie były ni sze
o 50.392 tys. zł, tj. o 11,4% a realnie spadły o 22,9%.
Struktura zrealizowanych w 1997 r. wydatków przedstawiała si nast puj co:
- dotacje (nieinwestycyjne i dopłaty do kredytów preferencyjnych), których udział
w wydatkach ogółem wyniósł 54,0%;
- wydatki inwestycyjne (dotacje inwestycyjne), których udział w wydatkach ogółem
wyniósł 41,6%;
- wydatki bie ce (własne), których udział w wydatkach ogółem wyniósł 4,1%;
- inne, których udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,3%.
Wykonanie wydatków na dotacje nieinwestycyjne i dopłaty do kredytów
preferencyjnych w 1997 r. w porównaniu do 1996 r. nominalnie wzrosło o 20,2%
a realnie o 4,6%, w stosunku do planu finansowego było ni sze o 7,3%. Z tego
wydatki na cele nieinwestycyjne w porównaniu do 1996 r. nominalnie wzrosły
o 21,0% a realnie o 5,3% i w stosunku do planu finansowego były ni sze o 9,1%.
Struktura zrealizowanych w 1997 r. wydatków na cele nieinwestycyjne przedstawiała
si nast puj co: wydatki na potrzeby geologii - 43,3%, ochron przyrody - 15,8%,
nagrody - 11,6%, nadzwyczajne zagro enia rodowiska - 10,9%, edukacj
ekologiczn - 9,7%, monitoring - 5,1%, ekspertyzy - 3,6%.
Wykonanie wydatków z tytułu dotacji inwestycyjnych w 1997 r. w porównaniu
do 1996 r. nominalnie zmalało o 33,7% a realnie o 42,3%, w stosunku do planu
finansowego zmalało o 35,9%.
Struktura zrealizowanych w 1997 r. wydatków na dotacje inwestycyjne przedstawiała
si nast puj co: ochrona wód - 39,9%, ochrona powierzchni ziemi - 23,2% (ł cznie
z wypłatami nagród w konkursach na zagospodarowanie odpadów na terenach
wiejskich), ochrona atmosfery - 20,0%, potrzeby górnictwa - 14,0%, umorzenia
po yczek - 2,9%.
Efekty ekologiczne i rzeczowe okre lone na podstawie umów dotacji
zawartych i zako czonych w 1997 r. traktowanych jako dotacje inwestycyjne,
przedstawiały si nast puj co:
- ochrona wód (efekty rzeczowe):
a) oczyszczalnie cieków o przepustowo ci ogółem 142000 m3/d,
b) sie kanalizacyjna o długo ci ogółem 7,0 km,
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c) sie wodoci gowa o długo ci ogółem 57,9 km,
d) wały przeciwpowodziowe o długo ci ogółem 10,7 km,
- ochrona atmosfery (efekty ekologiczne):
a) zmniejszenie emisji: SO2 - 654,6 Mg/rok; pyłu - 718,2 Mg/rok; CO 1.152,7 Mg/rok; NOx- 49,8 Mg/rok.
Efekty wynikaj ce z uruchomienia obiektów zako czonych w 1997 r., rzutuj ce na
popraw stanu ekologicznego powierzchni ziemi:
- uzyskanie ok. 1.400 tys. m3 pojemno ci składowisk odpadów,
- zagospodarowanie odpadów szpitalnych w 5 województwach - 800 Mg/rok,
- odzysk gazu z wysypiska w ilo ci ok. 5 mln m3/rok.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 190 osób. W porównaniu do 1996 r.
było wy sze o 19 osób, tj. o 11,1%. W porównaniu do planowanych etatów
kalkulacyjnych przeci tne zatrudnienie było ni sze o 5 osób. Przeci tne miesi czne
wynagrodzenie brutto w 1997 r. wyniosło 3.464,16 zł i w porównaniu do 1996 r.
wzrosło o 21,1%.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. ujmowane w sprawozdaniu z realizacji
planu finansowego wyniosły 6.446 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec 1996 r. o 56,2%. Nie stwierdzono zobowi za wymagalnych ani wydatków
z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za .
Stwierdzone w toku kontroli realizacji planu finansowego za 1997 r.
uchybienia dotyczyły:
- niezrealizowania cz ci wniosków przyj tych po kontroli wykonania planu
finansowego NFO iGW w 1996 r.;
- nierejestrowania na bie co kosztów współpracy z BO SA;
- braku formalnych kryteriów podziału udzielanej pomocy finansowej w formie
dotacji, na inwestycyjne i nieinwestycyjne;
- braku systemu gromadzenia danych o osi gni tych efektach ekologicznych
i rzeczowych z przedsi wzi

dofinansowywanych rodkami NFO iGW;

- nierealnego planowania dochodów w tym przede wszystkim z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze rodowiska.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny bud etowej w trakcie realizacji planu
finansowego po stronie wydatków.
Ocena i wnioski
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Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, wykonanie planu finansowego
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.
stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na
realizacj planu finansowego.

Wyniki kontroli wskazuj na potrzeb podj cia nast puj cych działa przez
Zarz d Narodowego Funduszu:
1. Wykonanie wniosków przyj tych przez Zarz d Narodowego Funduszu po kontroli
realizacji planu finansowego NFO iGW za 1996 r. przeprowadzonej przez NIK
w kwietniu 1997 r.
2. Prowadzenie bie cej rejestracji kosztów finansowych ponoszonych przez
NFO iGW w trakcie współpracy z BO SA, oraz rozwa enie mo liwo ci
poszerzenia grona banków z którymi prowadzona jest współpraca finansowa.
3. Wprowadzenie kryteriów podziału pomocy finansowej w formie dotacji na
przedsi wzi cia inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz ujmowanie
w sprawozdawczo ci wydatkowanych kwot zgodnie z rzeczywistym
przeznaczeniem.
4. Doprowadzenie do zako czenia prac nad systemem informacji o efektach
ekologicznych i rzeczowych w zadaniach inwestycyjnych finansowanych ze
rodków NFO iGW umo liwiaj cym gromadzenie danych o faktycznie
osi gni tych efektach ekologicznych i rzeczowych z dofinansowanych zada .
5. Bardziej realne planowanie dochodów NFO iGW uwzgl dniaj ce w szczególno ci
potencjalne zagro enia realizacji wpływów z tytułu opłat za gospodarcze
korzystanie ze rodowiska.

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody Funduszu centralnego wyniosły 18.600 tys. zł
i w stosunku do okre lonych w ustawie bud etowej na 1997 r. były wy sze
o 11.991 tys. zł, tj. o 181,4%. W porównaniu do 1996 r. dochody w uj ciu
nominalnym były wy sze o 8.809 tys. zł, tj. o 89,9%, a realnie były wy sze o 65,3%.
Znacz ce przekroczenie planowanych dochodów Funduszu centralnego notowano te
w latach poprzednich, na przykład w 1995 r. o 155% a w 1996 r. o 118% w stosunku
do planu.
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Wysokie przekroczenie w 1997 r. planowanych dochodów wynikało głównie,
podobnie jak w latach poprzednich, z ich zani ania na etapie planowania. Na
wysoko uzyskanego w 1997 r. dochodu Funduszu centralnego wpływ miała równie
dokonana w zwi zku z powodzi , która wyst piła latem 1997 r., zmiana ustawy o
ochronie gruntów rolnych i le nych, polegaj ca na wprowadzeniu rozwi zania
dora nego, nakazuj cego w okresie od 17 lipca 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.
przekazywanie 50% rodków terenowego Funduszu na Fundusz centralny (poprzednio
przekazywano 20% tych rodków).
Głównym ródłem dochodów Funduszu centralnego w 1997 r. były:
- przychody wraz z nale nymi wpłatami z funduszy terenowych 18.337 tys. zł;
- odsetki od rodków Funduszu i opłata roczna za u ytkowanie gruntów przez
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 262,8 tys. zł.
Według stanu na koniec grudnia 1997 r. nale ne rodki Funduszu centralnego
wyniosły 2.231 tys. zł i w porównaniu do 1996 r. zmalały o 2.350 tys. zł (o 51,3%).
W wietle kontroli krytycznie oceni nale y sposób planowania przez
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej dochodów Funduszu
centralnego. Znaczne dysproporcje jakie wyst piły w ostatnich latach pomi dzy
planem a wykonaniem dochodów wiadcz o wadliwo ci tego planowania.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki Funduszu centralnego
w wysoko ci 6.245 tys. zł. W ci gu 1997 r. planowane wydatki nie zostały
zwi kszone.
Zrealizowane wydatki tego Funduszu wyniosły 18.582 tys. zł, tj. 297,5% kwoty
przewidzianej w ustawie bud etowej na 1997 r. W porównaniu do 1996 r. wydatki
były w uj ciu nominalnym wy sze o 125,5%, a realnie wzrosły o 96,3%. Wysokie
zrealizowanie planowanych wydatków Funduszu centralnego jest wynikiem uzyskania
wy szych ni zakładano w planie wpływów z dochodów terenowych funduszy.
W strukturze wydatkowanych w 1997 r. rodków, 99,7% (18.534 tys. zł)
stanowiły wydatki bie ce, w tym 99,8% (18.507 tys. zł) stanowiły wydatki na
zasilenie terenowych funduszy. W porównaniu do 1996 r. wydatki na zasilenie tych
funduszy były w uj ciu nominalnym wy sze o 128,2%, a realnie o 98,6%. Pozostałe
rodki, tj. 48 tys. zł (0,26%) przeznaczono na zakup sprz tu komputerowego.
W przekazanej na terenowe fundusze kwocie wydatków przeznaczono na zakup
sprz tu pomiarowego i informatycznego 841 tys. zł (4,5%).
Zobowi zania Funduszu centralnego na koniec grudnia 1997 r. wyniosły
94 tys. zł i wynikały z dokonanej nadpłaty rodków w 1997 r. przez Fundusze
terenowe w Kro nie i we Wrocławiu.
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Pozytywnie nale y oceni zakres prac wykonanych ze rodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w ramach rekultywacji i poprawienia warto ci u ytkowej
gruntów. W roku 1997 zrekultywowano i zagospodarowano o 24% wi cej gruntów ni
w roku ubiegłym.
Stwierdzone nieprawidłowo ci wynikały z niewła ciwego sprawowania nadzoru
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej i dotyczyły poza wadliwym
planowaniem, braku regulaminu funkcjonowania Funduszu oraz nierzetelnego
sporz dzenia sprawozda (Rb-30 i RG -12) oraz nieterminowego sporz dzenia
sprawozdania Rb-30.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 1997 r. mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak zasadniczego
wpływu na wykonanie dochodów i wydatków tego Funduszu.
Wnioski wynikaj ce z ustale kontroli wskazuj na konieczno podj cia działa
zmierzaj cych do:
1. Wprowadzenia w ycie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
2. Przestrzegania terminowo ci i rzetelno ci sporz dzania rocznych sprawozda
finansowych.
3. Rzetelnego planowania dochodów i wydatków Funduszu centralnego.
4. Zwi kszenia ilo ci i skuteczno ci kontroli w zakresie stosowania przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych oraz egzekucji nale nych opłat
stanowi cych dochody Funduszu.

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 12.697,8 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 2.284,8 tys. zł, tj. o 22%.
W porównaniu do 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze
o 3.308,6 tys. zł, tj. o 35%, a realnie wzrosły o 18%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były:
- wpływy z Wojewódzkich Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym (§ 96) w wysoko ci 10.500,2 tys. zł,
- wpływy z usług CODGiK (§ 42) w wysoko ci 905,8 tys. zł,
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- wpływy ze sprzeda y map Centralnego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (§ 43) w wysoko ci 639,4 tys. zł.
Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły niewyegzekwowania od wojewodów nale nych Centralnemu Funduszowi
rodków z tytułu 20% rocznych wpływów Wojewódzkich Funduszy Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 1995 rok. Zaległo ci wynosiły
122,6 tys. zł wg stanu na 6 lutego 1998 r. NIK sygnalizowała ww. nieprawidłowo ci w
wyniku kontroli przeprowadzonej w maju 1997 r., stwierdzono wtedy zaległo ci
w kwocie 244,4 tys. zł.
Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny bud etowej po stronie dochodowej.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki Centralnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko ci 14.090,0 tys. zł.
W ci gu 1997 r. nie było zmian w planie finansowym.
Zrealizowane wydatki wyniosły 14.004,7 tys. zł, tj. 99% planu. W porównaniu
do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 8.814,1 tys. zł, tj. o 170%,
a realnie wzrosły o 135%.
Wydatki na dominuj ce zadania dotyczyły:
- § 96 przelewów redystrybucyjnych, tj. dotacji dla Urz dów Wojewódzkich na
zasilenie WFGZGiK - w wysoko ci 12.000 tys. zł, co stanowiło 200%
planowanych na ten cel wydatków (6.000 tys. zł) i 300% wykonania w 1996 r.
(4.000 tys. zł);
- § 36, § 37, § 97 składaj cych si na wydatki bie ce: refundacj cz ci kosztów
i usług CODGiK, prace zlecone i koszty narad, dotacj dla CODGiK - w
wysoko ci razem 1.698,8 tys. zł, co stanowiło 34% planowanych na ten cel
rodków (4.950 tys. zł) i 163% wykonania w 1996 r. (1.040,5 tys. zł).
W wydatkach inwestycyjnych z § 72 zrealizowano zakupy sprz tu, niezb dne
do obsługi pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- zestaw komputerowy PC-200 MMX Intel z drukark - koszt 10,5 tys. zł,
- zestaw komputerowy „TOSHIBA” z faxmodemem i drukark „CANON”;
19,4 tys. zł,
- notebook „EUROCOM” z faxmodemem i drukark „California”; 16,7 tys. zł.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 0,3 tys. zł (w tym
wymagalne 0,3 tys. zł), co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
1996 r. o 92%.
Nie płacono w 1997 r. odsetek z tytułu nieterminowej płatno ci zobowi za .
Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
- niepodejmowania przez Główny Urz d Geodezji i Kartografii działa
egzekucyjnych w celu odzyskania zaległych za 1995 r. nale no ci od wojewodów
z tytułu 20% wpływów WFGZGiK - w kwocie 122,6 tys. zł;
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- wydatku 11,8 tys. zł na szkolenie w O rodku Urz du Wojewódzkiego w Krakowie,
z naruszeniem ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, co
stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej, okre lone w art.57 ust.1 pkt 14 Prawa
bud etowego;
- niewnioskowanie o znowelizowanie art. 41 ust. 5 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowi cego, e rodkami Centralnego
Funduszu dysponuje b.Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i w zwi zku z tym, brakiem ustawowych podstaw do dysponowania przez
Głównego Geodet Kraju rodkami tego funduszu;
- nieokre lenia ródeł pokrywania kosztów ponoszonych przez CODGiK
w przepisach wewn trznych GUGiK; cz

tych kosztów pokrywa Centralny

Fundusz;
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
stwierdzaj c jedynie nieznaczne uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na
wykonanie planu.
Dla poprawy gospodarowania CFGZGiK przez GUGiK, nale y zdaniem NIK,
podj nast puj ce działania:
1. Minister Spraw Wewn trznych i Administracji w porozumieniu z Głównym
Geodet Kraju powinien podj działania maj ce na celu znowelizowanie art. 41
ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. okre li organ
dysponuj cy rodkami CFGZGiK.
2. Główny Geodeta Kraju powinien okre li w przepisach wewn trznych
stanowi cych podstaw rozliczania kosztów CODGiK - jakie koszty pokrywa
CFGZGiK a jakie bud et GUGiK,
3. Główny Geodeta Kraju powinien zdyscyplinowa kierowników komórek
organizacyjnych GUGiK do bezwzgl dnego przestrzegania ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
4. Dyrektor Generalny GUGiK powinien spowodowa rozliczenie i wyegzekwowanie
zaległych wpłat nale nych CFGZGiK, od wojewodów za 1995 r.

PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dochody
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Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 1.379.201 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 r. były wy sze o 364.201 tys. zł, tj. o 35,9%.
W porównaniu z 1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 125.978 tys. zł,
tj. o 10,1%, a realnie były ni sze o 4,2%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 r. były: obowi zkowe wpłaty zakładów
pracy - 1.018.698 tys. zł i wpływy z tytułu nadwy ki podatku od towarów i usług
VAT od zakładów pracy chronionej - 288.364 tys. zł.
Odnotowano wzrost wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na
PFRON o 75%, natomiast ni sze (o 33,7% i 64%) były wpływy z tytułu dyskonta
bonów skarbowych i oprocentowania rodków i lokat.
Osi gni cie relatywnie wy szych dochodów było skutkiem przyj cia do
projektu planu na 1997 r. wielko ci mniejszych od zrealizowanych w 1996 r. - o 19%.
Nie zostały zwłaszcza wła ciwie oszacowane wpływy z tytułu nadwy ki podatku od
towarów i usług od z.p.ch. (21% ogólnych przychodów). W 1997 r. faktyczne wpływy
z tego tytułu (288.364 tys. zł) były wy sze o 424,3% od zało e planowych
(55.000 tys. zł) i o 117% - od wpływów osi gni tych w 1996 r.
Fundusz w dalszym ci gu nie dysponuje pełn informacj o stanie zadłu enia
wszystkich podmiotów, jak równie funkcjonalnym systemem ewidencji analitycznej,
umo liwiaj cym sprawne przeprowadzenie uzgodnie sald kont analitycznych
z syntetycznymi. Na skutek zaniedba w poprzednich latach nie jest mo liwe
uzyskanie aktualnych sald rozlicze poszczególnych podmiotów. Uzyskanie pełnej
informacji finansowo-ksi gowej o stanie zadłu enia wszystkich podmiotów wobec
Funduszu b dzie mo liwe dopiero po dokonaniu rozlicze za lata ubiegłe.
W 1997 r. kontynuowano egzekucj administracyjn zaległych wpłat. Efekty tej
działalno ci były jednak znacznie mniejsze, ni w roku poprzednim. W przypadku 504
zakładów dopuszczono do przedawnienia zobowi za wobec PFRON - na kwot
6.378,3 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej okre lone w art. 57
ust.1 pkt 1 Prawa bud etowego.
Fundusz nie doprowadził do anulowania umów przelewu wierzytelno ci - na
kwot 19.611,2 tys. zł (w wyniku poprzedniej kontroli, sprzeda wierzytelno ci
PFRON oceniono jako działanie nielegalne). Dokonał natomiast, korzystnych dla
niektórych nabywców wierzytelno ci, zmian w zawartych umowach. W ocenie NIK,
wszystkie czynno ci podj te w tej sprawie, które nie miały wył cznie na celu
przywrócenie stanu prawnego istniej cego przed zawarciem umów, s niewa ne
z mocy prawa.
W 1997 r. zlikwidowano cz
zadłu enie wobec PFRON z tytułu nale nych
wpłat od zakładów pracy (139.342,7 tys. zł) - poprzez ich umorzenie. Na
intensywno działa w tym zakresie wskazuj dane z 1996 r., w którym umorzono
56.123,4 tys. zł. Kwota umorzonych w 1997 r. wpłat odpowiada - co do wielko ci 10,4% uzyskanych przychodów. W 1997 r. podj te zostały ponadto 592 decyzje o
zaniechaniu ustalania i poboru wpłat na Fundusz. Biuro Funduszu nie posiadało
jednak informacji o ogólnej kwocie skutków finansowych tych decyzji.
Wprowadzony w 1997 r. wzór nowej deklaracji wpłat od z.p.ch. oraz instrukcja
jej wypełniania stworzyły mo liwo wykazywania przez z.p.ch. nale no ci wobec
PFRON mniejszej, od faktycznie nale nej. Oceniono to jako działanie nielegalne,
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prowadz ce do niegospodarnego dysponowania rodkami PFRON. Biuro Funduszu
nie dysponowało pełn informacj o skutkach finansowych tego procederu.
Jako działanie nielegalne, prowadz ce do niegospodarnego wykorzystania
rodków PFRON, oceniono tak e decyzje, dopuszczaj ce odliczanie ulg z tytułu
zakupionych wyrobów i usług w z.p.ch., tym spo ród zakładów pracy, które nie były
zobowi zane do wnoszenia wpłat. Tymczasem podstawowym warunkiem skorzystania
przez zakład z mo liwo ci obni enia wpłat na PFRON jest wyst powanie obowi zku
ich wnoszenia.
Realizowane w latach 1993-1997 tzw. „Porozumienie w glowe” było
obarczone wadami prawnymi, za uchwały Zarz du PFRON, podj te w zwi zku z tym
porozumieniem, naruszały obowi zuj ce przepisy. Wi kszo uczestnicz cych
w programie z.p.ch. posiadało znaczne zobowi zania wobec Funduszu z tytułu dostaw
w gla - na kwot 24.399,2 tys. zł. Biuro Funduszu zaniechało rozliczenia sald tych
podmiotów - na koniec grudnia ubiegłego roku.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki PFRON w wysoko ci
1.079.700 tys. zł. W ci gu 1997 r. planowane wydatki nie uległy zmianie.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1.310.032 tys. zł i były wy sze o 21,3% od
zało e planowych. W porównaniu z 1996 r. wydatki były, w uj ciu nominalnym,
wy sze o 81.531 tys. zł, tj. o 6,6%, a realnie zmniejszyły si o 7,2%.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na zadania wykonywane przez
wojewódzkie o rodki ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
wykorzystano 524.789 tys. zł (40%), za na zadania wykonywane przez Central
Funduszu - 653.913 tys. zł (49,9%). Z pozostałej kwoty 131.330 tys. zł (10,1%)
sfinansowano koszty własne działalno ci Centrali i oddziałów - 38.736 tys. zł (3%)
i wydatki operacyjne (finansowe) - 92.594 tys. zł (7,1%).
Wydatki WOZiRON (524.789 tys. zł) zostały w 1997 r. zrealizowane na
poziomie wielko ci planowanej i były wy sze o 4,3% - w stosunku do wykonania
z 1996 r. Udział tych wydatków w ogólnych wydatkach Funduszu wyniósł 40,1%,
co oznacza, e kształtował si na poziomie ni szym od osi gni tego w 1996 r. (41%).
Na tworzenie miejsc pracy i refundacj wynagrodze i składek ZUS
WOZiRON wydatkowały ł cznie 403.566 tys. zł. Liczba utworzonych w 1997 r.
nowych miejsc pracy (14.215) była jednak, w porównaniu z 1996 r. (17.767), ni sza o
20%. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy wyniósł przeci tnie 15,5 tys. zł i był wy szy o
3% od analogicznego kosztu w 1996 r. (15 tys. zł).
Na likwidacj barier architektonicznych przeznaczono 20.000 tys. zł oraz rodki
z nadwy ki, pozostałe z 1995 r. (17.243 tys. zł). Zrealizowane w 1997 r. wydatki
wyniosły 33.348 tys. zł. W relacji do planu rodki wykorzystano w 166,7%,
a w porównaniu z przeznaczonymi na ten cel - w 89,5%. Mimo przekroczenia zada
planowych, wydatki na likwidacj barier były w 1997 r. o 40,7% ni sze od
zrealizowanych w roku poprzednim.
Z przeznaczonych na szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych
1.000 tys. zł, WOZiRON wykorzystały 665 tys. zł, przy 666 tys. zł w 1996 r.,
realizuj c zadania planowe w 66,5%. W 1997 r. na szkolenie i przekwalifikowanie
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skierowano 790 osób. Szkolenie, ł cznie z osobami, które szkolenie rozpocz ły
w 1996 r., uko czyło 899 osób (w 1996 r. - 1.014 osób).
Wydatki na funkcjonowanie i tworzenie warsztatów terapii zaj ciowej w 1997
r. wyniosły 80.379 tys. zł, tj. 94,6% wielko ci planowanej (85.000 tys. zł).
W porównaniu do 1996 r. wzrosły one o 25,7%. W 1997 r. funkcjonowało ł cznie
275 w.t.z., w których z rehabilitacji korzystało ponad 7,8 tys. osób
niepełnosprawnych.
Na po yczki udzielane na rozpocz cie własnej działalno ci gospodarczej, przy
planowanych 25.000 tys. zł, wykorzystano 26.426 tys. zł (105,7%). W porównaniu
do 1996 r. (25.570 tys. zł), wydatki na ten cel były wy sze o 3,3%. W 1997 r.
udzielono ponad 1,4 tys. po yczek (1,5 tys. w 1996 r.).
Wydatki na zadania realizowane w 1997 r. przez Biuro (Central i oddziały)
wyniosły 653.913 tys. zł i były wy sze od planowanych (488.000 tys. zł) - o 34%.
W relacji do wykonania z 1996 r. (535.739 tys. zł) kształtowały si na poziomie
122,1%. Udział tych wydatków w strukturze ogólnych wydatków Funduszu wyniósł
49,9% (43,6% w 1996 r.).
Organizacjom pozarz dowym przyznano w 1997 r. dofinansowania
w wysoko ci 32.586 tys. zł, tj. 65,2% z zaplanowanych 50.000 tys. zł. Stanowiły one
67,3% kwoty dofinansowa przekazanych w 1996 r (48.413 tys. zł).
Jednostki słu by zdrowia otrzymały dofinansowania w wysoko ci
33.148 tys. zł, co stanowiło 165,7% kwoty uj tej w planie (20.000 tys. zł) i 52,3%
wykonania 1996 r (63.390 tys. zł). W ramach tej puli rodków, na rehabilitacj dzieci
i młodzie y przeznaczono 2.759 tys. zł. Z kwoty dofinansowa , 19.105 tys. zł (57,6%)
przeznaczono na budow i modernizacj obiektów rehabilitacyjnych, a 13.758 tys. zł
(41,5%) na sprz t rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Urz dom administracji centralnej i terenowej oraz jednostkom ze sfery kultury
i szkolnictwa przekazano 22.087 tys. zł. W relacji do planu na 1997 r. dofinansowania
wyniosły wi c 220,9%, kształtuj c si na poziomie 92,7% - w stosunku do kwoty
wykorzystanej w 1996 r (23.836 tys. zł).
Programy rz dowe obejmowały dofinansowania, przeznaczone głównie na
likwidacj barier architektonicznych, a poza tym - na budow i modernizacj obiektów
rehabilitacyjnych, infrastruktur (szkolnictwo specjalne, obiekty sportowe).
Na realizacj tych zada przekazano 20.581 tys. zł.
Rehabilitacja dzieci i młodzie y, dofinansowana w 1997 r. kwot 11.735 tys. zł
(plan - 10.000 tys. zł), obejmowała rodki przekazane: organizacjom pozarz dowym
(4.716 tys. zł), jednostkom słu by zdrowia (2.759 tys. zł), jednostkom administracji
centralnej i terenowej (3.438 tys. zł), osobom indywidualnym i na zakup sprz tu
rehabilitacyjnego i rodków transportu. (822 tys. zł).
Dofinansowania wynagrodze zatrudnionych osób psychicznie chorych
i upo ledzonych umysłowo wynosiły w 1997 r. 52.071 tys. zł, kształtuj c si na
poziomie 94,7% planu i 124,7% wykonania 1996 r. Dofinansowaniem obj to 15,5
tys. osób zatrudnionych w 683 z.p.ch.
Na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych przeznaczono w planie
51.000 tys. zł, wydatkowano za 53.037 tys. zł. W 1996 r., przy rodkach
planowanych w wysoko ci 53.000 tys. zł, wykorzystano 50.455 tys. zł. Z turnusów
skorzystało 143,8 tys. osób.
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Na programy komunikacyjne i normalizacyjne przewidziano 35.000 tys. zł,
przekazano natomiast 19.783 tys. zł Z przekazanych rodków dofinansowano zakup
234 pojazdów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Na dofinansowanie sprz tu rehabilitacyjnego i o rodków wypoczynkoworehabilitacyjnych z.p.ch. przekazano 12.468 tys. zł, czyli 62,3% kwoty rodków
planowanych i 96,1% - zrealizowanych w 1996 r.
Na pokrycie poniesionych przez z.p.ch. strat w post powaniach układowych,
upadło ciowych i ugód bankowych przekazano 2.492 tys. zł, co stanowiło 49,8%
planowanych wydatków. Refundacje poniesionych strat otrzymało 51 z.p.ch.
Dofinansowania na utrzymanie zagro onych likwidacj miejsc pracy w 1997 r.
wyniosły 27.158 tys. zł, czyli były ni sze o 32,1% ni w 1996 r. Na dofinansowanie
oprocentowania kredytów bankowych, zaci gni tych przez z.p.ch., przeznaczono
78.328 tys. zł.
Fundusz w dalszym ci gu nie dysponuje zbiorcz informacj o wielko ci
rodków, przekazanych w ró nych formach (dofinansowa , dotacji, po yczek,
subwencji) poszczególnym beneficjentom PFRON.
Za niecelowe i niegospodarne uznano uruchomienie rodków dla Fundacji
Rozwoju Medycyny (900 tys. zł), mimo stwierdzenia faktów wykorzystywania przez
Fundacj , niezgodnie z ich przeznaczenim, przekazanych jej rodków w latach
poprzednich.
Przyznanie zapomóg pieni nych dla osób niepełnosprawnych,
poszkodowanych w wyniku powodzi (1.570,9 tys. zł), oceniono jako inicjatyw , nie
do ko ca przemy lan - w wietle obowi zuj cych wówczas stanu prawnego. Po
wej ciu w ycie nowych uregulowa prawnych, kontynuowanie wypłat w tej formie
uznano za działania nielegalne.
Zasady dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych, zaci gni tych
przez z.p.ch., nie zabezpieczały - w dostatecznym stopniu - interesów PFRON,
w przypadku wypowiedzenia przez bank kredytuj cy umowy o kredyt i przyst pienia
do windykacji nale no ci. Dofinansowania przyznano m.in. jednostkom, które
prowadziły działalno polegaj c na skupie i obrocie wierzytelno ciami, w tym
równie PFRON.
W 1997 r. udzielono 42 z.p.ch. po yczek na kwot 49.350,2 tys. zł.
7 podmiotom przyznane zostały, z naruszeniem wewn trznych zasad, po yczki
przekraczaj ce 1.500 tys. zł. Po yczki przyznano m.in. 24 podmiotom, które nie
uregulowały wymagalnych zobowi za finansowych wobec Funduszu.
Za działania niecelowe uznano anga owanie znacznych rodków Funduszu niewspółmiernie wysokich, w relacji do liczby zatrudnianych przez zakłady osób
niepełnosprawnych oraz liczby tworzonych miejsc pracy - z pomini ciem
obowi zuj cych w tym zakresie zasad i procedur.
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Jako działanie niecelowe, prowadz ce do niegospodarno ci, uznano równie
przekazywanie przez Fundusz, w nieodpłatne u ytkowanie lub w formie darowizny,
nieruchomo ci nabytych w latach ubiegłych.
Anga owanie rodków w przedsi wzi cia kapitałowe było nieefektywne.
Z tytułu dywidendy, ze rodków zaanga owanych w formie wniesionych udziałów lub
obj tych akcji w spółkach prawa handlowego, Fundusz uzyskał za 1995 r. dochody
w wysoko ci 134,3 tys. zł, natomiast za 1996 r. - 240,1 tys. zł.
Wi kszo

rodków zaanga owanych przed 1996 r. w kapitał zało ycielski

spółek oraz przyznanych na sfinansowanie ich działalno ci, nale y uzna za utracony.
Brak efektów finansowych, z tytułu zaanga owanych rodków w formie zakupu akcji
w Górno l skiej Agencji Przekształce Przedsi biorstw S.A., uzasadnia natomiast
ocen o niecelowo ci utrzymywania rodków w tej Spółce.
Niecelowym było równie zaanga owanie 20.000 tys. zł w kapitał zakładowy
Spółki z o.o. „Ron-Leasing” oraz przyznanie jej wysokiej prowizji od kwoty
zaanga owanych rodków w wiadczenie leasingu operacyjnego - w ramach
przyznanych po yczek na finansowanie tej działalno ci (30.000 tys. zł w 1997 r.).
Za działanie niecelowe uznano zawieranie z członkami Zarz du Spółki umów
o zarz dzanie, na wyj tkowo korzystnych dla nich warunkach finansowych.
Przekroczone zostały o 26,3% planowane w 1997 r. wydatki inwestycyjne,
w tym wydatki na modernizacj budynku, mieszcz cego siedzib Funduszu - o 40,3%.
Przedłu enie akcji przekazywania na własno

samochodów, przeznaczonych

do przewozu niepełnosprawnych, zakupionych przez Fundusz, a nast pnie oddanych
ró nym podmiotom w nieodpłatne u ytkowanie, spowodowało obci enie Funduszu
kosztami z tytułu ich amortyzacji - za okres od sierpnia 1996 r. do grudnia 1997 r. w wysoko ci 5.826,6 tys. zł.
W ci ar wydatków własnych (bie cych) Biura Funduszu od 1993 r. zaliczane
były koszty eksploatacji lokalu, u yczonego Fundacji Rozwoju Medycyny.
Niezgodnie z zawart umow , obci ano Fundacj tylko cz ci tych kosztów (1,9%
ich kwoty).
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. kształtowało si na poziomie 595 osób.
W porównaniu z 1996 r. zatrudnienie było wy sze o 97 osób, tj. o 19,5%,
a w porównaniu z planowanymi etatami kalkulacyjnymi - ni sze o 5 osób.
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Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto wyniosło w 1997 r. 2.031 tys. zł
i w relacji do 1996 r. wzrosło o 19,6%.
Zobowi zania ogółem na koniec 1997 r. wyniosły 11.365,9 tys. zł.
W porównaniu ze stanem z ko ca grudnia 1996 r. kwota zobowi za zwi kszyła si
o 16,5%.
Ocena i wnioski
Mimo istnienia pozytywnych tendencji w działalno ci Funduszu w 1997 r.,
polegaj cych na kontynuowaniu rozlicze , za lata ubiegłe, poszczególnych zakładów
pracy, zobowi zanych do wnoszenia wpłat na PFRON, rozpocz ciu akcji rozliczania
z.p.ch. oraz porz dkowania spraw zwi zanych z obsług umów po yczek, udzielonych
w poprzednich latach, ze rodków Funduszu przez Bank „Agrobank” S.A.,
Najwy sza Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1997 r.
Wyniki kontroli wiadcz o utrzymywaniu si , w dalszym ci gu,
nieprawidłowo ci w dysponowaniu rodkami i wskazuj na naruszanie zasad
legalno ci, rzetelno ci, celowo ci i gospodarno ci w działaniu PFRON.
Stwierdzony w wyniku kontroli stan faktyczny uzasadniał przedstawienie
Zarz dowi PFRON wniosków, dotycz cych m.in.:
1. Kontynuowania działa , prowadz cych do całkowitego rozliczenia
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zobowi zanych ustawowo do
wnoszenia wpłat, jak równie niezb dnych działa prawnych i organizacyjnych,
w celu wyegzekwowania nale no ci PFRON z tytułu zaległych wpłat od zakładów
pracy z lat 1993-1997.
2. Spowodowania, aby komputerowy system ewidencji nale no ci i wpłat,
umo liwiał sprawne przeprowadzanie uzgodnie sald kont analitycznych z
syntetycznymi, z zachowaniem identyfikacji dokumentów ródłowych, w tym
zwłaszcza decyzji Zarz du PFRON i ich skutków finansowych; prowadzenie
ewidencji ksi gowej ujmuj cej wszystkie operacje gospodarcze, dokonane przez
Fundusz w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,175 jak równie sprawozdawczo ci finansowej - w sposób umo liwiaj cy
prawidłow ewidencj wydatków i kosztów.
3. Kontynuowania niezb dnych działa prawnych i organizacyjnych, w celu
rozliczenia - pocz wszy od 1993 r. - wszystkich podmiotów uczestnicz cych
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Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
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w realizacji tzw. „Programu w glowego” oraz wyegzekwowanie od tych
podmiotów zaległych nale no ci PFRON.
4. Podj cia zdecydowanych i skutecznych działa , w celu wyegzekwowania od
zakładów pracy deklaracji wpłat na PFRON, skorygowanych o niesłusznie
rozliczone przez z.p.ch. straty w działalno ci gospodarczej innymi nale nymi
podatkami i o nienale ne ulgi, z tytułu zakupów towarów i usług w z.p.ch.;
w przypadku pozostałych zakładów, nie obowi zanych do wnoszenia wpłat na
PFRON, wyegzekwowanie nale nych PFRON rodków, w tym zwłaszcza
niesłusznie zwróconych kwot z tych tytułów.
5. Podj cia niezb dnych kroków prawnych, maj cych na celu rozliczenie niewa nych
umów cesji wierzytelno ci; skorygowanie w ewidencji ksi gowej ró nicy mi dzy
kwot sprzedanych wierzytelno ci, a uzyskan cen z ich sprzeda y, jak równie
wyegzekwowania tej kwoty, jako nale nej PFRON, od zobowi zanych zakładów
pracy.
6. Podj cia próby zawarcia dodatkowej umowy z Fundacj Rozwoju Medycyny,
gwarantuj cej uzyskanie, w zamian za zaanga owane rodki PFRON w budow
O rodka Rehabilitacyjnego, bezpłatnego wiadczenia usług medycznych na rzecz
osób niepełnosprawnych; podj cie niezb dnych czynno ci, w celu odzyskania
nale nych PFRON kwot, z tytułu bezpodstawnie ponoszonych wydatków za opłaty
eksploatacyjne lokalu spółdzielczego.
7. Podj cia skutecznych działa na rzecz wdro enia systemu, zapewniaj cego pełn
informacj o po yczkach, dotacjach i dofinansowaniach, przyznanych przez
PFRON.
8. Podj cia niezb dnych działa organizacyjnych i prawnych, celem rozliczenia
wszystkich po yczkobiorców, z uwzgl dnieniem zabezpieczenia po yczek i ich
spłaty, w tym stosownych kroków prawnych, wobec po yczkobiorców nie
wywi zuj cych si z zawartych umów.
9. Zaprzestania dokonywania darowizn nieruchomo ci, b d cych własno ci
Funduszu - na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz zawierania umów
u ytkowania, obci aj cych dodatkowo wydatki Funduszu; podj cie skutecznych
działa , w celu zwrotu rodków zaanga owanych w nieefektywne przedsi wzi cia
spółek prawa handlowego.
10. Dokonania analizy warunków umów zlece , na podstawie których Fundusz
powierza Spółce z o.o. „Ron-Leasing” prowadzenie leasingu operacyjnego maszyn
i urz dze oraz pojazdów dla z.p.ch., ze szczególnym uwzgl dnieniem wysoko ci
prowizji nale nej Spółce z tytułu realizacji umów; rozwa enie mo liwo ci
dokonania renegocjacji warunków umów o zarz dzanie, zawartych z członkami
Zarz du Spółki.
W wietle ustale kontroli wykonania planu finansowego PFRON w 1997 r.,
jak równie na podstawie analogicznych ustale kontroli z lat poprzednich, stwierdzi
nale y, e nieprawidłowo ciom w gospodarowaniu rodkami Funduszu sprzyjały dotychczas obowi zuj ce - niejasne i niespójne rozwi zania prawne176.
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Okre lone w ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 46, poz. 201 ze zm.).
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Zdaniem NIK, podstawow przyczyn niskiej efektywno ci ustalania
i egzekwowania nale no ci Funduszu z tytułu wpłat od zakładów pracy, były
rozwi zania ustawowe, przewiduj ce pełn autonomi PFRON w zakresie
ewidencjonowania płatników, okre lania wysoko ci zobowi za oraz kierowania
spraw na drog post powania egzekucyjnego. Oznaczało to w praktyce nało enie na
Biuro Funduszu oraz Prezesa Zarz du PFRON zakresu obowi zków, zwi zanych
z ustalaniem i egzekwowaniem zobowi za od zakładów pracy, porównywalnego
z zadaniami całego aparatu skarbowego.
Od 6 ju lat, we wnioskach pokontrolnych przedstawianych Zarz dowi
PFRON, NIK postuluje przyspieszenie prac nad systemem informatycznym,
zapewniaj cym kompleksow informacj o stanie zadłu enia i wniesionych wpłatach,
w przypadku wszystkich podmiotów, zobowi zanych do wnoszenia wpłat na PFRON.
Uwzgl dniaj c fakt, i w dalszym ci gu pozostaje nierozliczony - za lata 19931997 - znaczny odsetek podmiotów (ponad 62%), zobowi zanych do wnoszenia wpłat
na PFRON oraz bior c pod uwag wzrost liczby podmiotów zobowi zanych do tych
wpłat, który b dzie miał miejsce, zgodnie z nowymi rozwi zaniami prawnymi,177
nale y obiektywnie stwierdzi , e nawet najsprawniej funkcjonuj cy system
komputerowy nie spełni swojej roli, bez utworzenia niezb dnego (dodatkowego)
aparatu administracyjnego.
Tworzenie za ogólnokrajowej, kosztownej bazy danych, umo liwiaj cej
rozliczanie podmiotów gospodarczych za lata ubiegłe i za bie ce okresy, jak równie
rozbudowa niezb dnego aparatu administracyjnego, nie wydaje si przedsi wzi ciem
racjonalnym, z punktu widzenia kosztów tego aparatu.
NIK podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, i nale y rozwa y przeniesienie
zada , dotycz cych gromadzenia składek na rzecz Funduszu i ustalania obowi zków
w tym zakresie - na aparat skarbowy pa stwa lub Zakład Ubezpiecze Społecznych.
Zdaniem NIK, niezb dne s równie zmiany o charakterze legislacyjnym w obowi zuj cych przepisach podatkowych.178 Przepisy obowi zuj cej aktualnie
ustawy, które zwolniły płatników b d cych z.p.ch., z obowi zku odprowadzania do
urz dów skarbowych podatku dochodowego od osób zatrudnionych w tych zakładach,
nie reguluj jednocze nie kwestii rozliczania si pracowników zatrudnionych w tych
zakładach, w przypadkach, kiedy podatnicy korzystaj z indywidualnych ulg
i zwolnie podatkowych, a tym samym składaj osobi cie roczne zeznania w urz dach skarbowych.
Uwzgl dniaj c fakt, i podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest
odprowadzany do bud etu pa stwa, lecz zasila - w odpowiednich, okre lonych ustaw
proporcjach - zakładowe fundusze rehabilitacyjne z.p.ch. i dochody PFRON,
ewentualne roszczenia podatników - pracowników z.p.ch., z tytułu przysługuj cych im
ulg i zwolnie , s faktycznie wypłacane przez urz dy skarbowe, tj. z bud etu pa stwa.
Rozwa y nale y tak e celowo dalszego utrzymywania rozwi zania179
przyj tego we wspomnianej ustawie, zgodnie z którym podatek dochodowy od osób
177
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Ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).
Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr
90, poz. 416 ze zm.).
Porównaj art. 38 ust. 3 ustawy jak wy ej.
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fizycznych - pracowników z.p.ch., nie b d cych osobami niepełnosprawnymi zasila
zakładowe fundusze rehabilitacyjne i dochody PFRON, które maj słu y szeroko
rozumianym potrzebom osób niepełnosprawnych, a nie dochody bud etu pa stwa.

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH WIADCZE PRACOWNICZYCH
Dochody
Zrealizowane w 1997 roku dochody wyniosły 234.735 tys. zł i w stosunku do
ustawy bud etowej na 1997 rok były wy sze o 53.288 tys. zł, tj. o 29%. W
porównaniu do 1996 roku były w uj ciu nominalnym wy sze o 34.370 tys. zł, tj. o
17%, a realnie wzrosły o 2%.
Głównymi ródłami dochodów w 1997 roku były:
- składki od pracodawców zrealizowane w kwocie w kwocie 141.561 tys. zł, tj. 99%
planu. W porównaniu do 1996 roku dochody ze składki były wi ksze nominalnie
o 16%, a realnie o 1%,
- odsetki od lokat i odsetki bankowe od rachunków bie cych zrealizowane w kwocie
93.106 tys. zł, tj. 243% planu. W porównaniu do 1996 roku dochody z tytułu
odsetek były wi ksze nominalnie o 20%, a realnie o 4%. Rentowno lokat
w 1997 roku wyniosła rednio 19,9% i była o 0,1% wy sza od rentowno ci
osi gni tej w 1996 roku.
Odnotowano spadek udziału dochodów z tytułu składki od pracodawców
w ogólnej kwocie dochodów własnych Funduszu, który w 1997 roku wyniósł 60,3%,
a 1996 roku - 61%. Spadek udziału składki w dochodach Funduszu spowodowany był
obni eniem przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wysoko ci stawki z 0,2% jej
podstawy w 1996 roku do 0,18% w 1997 roku.
Nale no ci Funduszu na koniec 1997 roku wyniosły 313.745 tys. zł i w stosunku do
stanu na koniec 1996 r. wzrosły o 71%. Wzrost nale no ci wynika st d, i kwota
wypłaconych w 1997 roku wiadcze przewy szyła ponad pi ciokrotnie kwot
zwróconych wiadcze (kwota wypłacona - 165.687 tys. zł, kwota zwrotów 31.930 tys. zł, tj. 19, 3%). Wzrost nale no ci wskazuje na potrzeb podj cia działa
zmierzaj cych do poprawy skuteczno ci windykacji tych nale no ci.
Wydatki
Zrealizowane w 1997 roku wydatki wyniosły 12.174 tys. zł, tj. 22% planu
(plan wg ustawy bud etowej - 54.389 tys. zł). W porównaniu do 1996 roku wydatki
były w uj ciu nominalnym wy sze o 6.991 zł, tj. o 135%, a realnie wzrosły o 104%.
W strukturze zrealizowanych w 1997 roku wydatków najwi kszy udział miały :
- wiadczenia nale ne emerytom i rencistom - 4.861 tys. zł, tj. 80% w stosunku do
planu wg ustawy bud etowej (plan 6.050 tys. zł). W porównaniu do 1996 roku
były one nominalnie wy sze o 1.504 tys. zł, tj. o 45%, a realnie wzrosły o 26%.
Odchylenie od planu spowodowane było niedostatecznym rozpoznaniem potrzeb na
te wiadczenia i zaplanowanie ich w nadmiernej wysoko ci,
- wydatki bie ce - 7.005 tys. zł, tj. 15% planu wg ustawy bud etowej w tym: koszty
poboru składki - 716 tys. zł, koszty obsługi - 1.797 tys. zł, umorzenia - 4.492 tys.
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zł. W porównaniu do 1996 roku wydatki bie ce wzrosły nominalnie o 5.179 tys.
zł, tj. o 284%, a realnie o 234%,
- wydatki inwestycyjne - 308 tys. zł, tj. 26% planu (plan wg ustawy bud etowej 1.200 tys. zł). W porównaniu do 1996 roku były mniejsze nominalnie o 74,9%,
a realnie o 78,1%. Wi kszo wydatków (94,5%) zrealizowanych zostało
w wojewódzkich urz dach pracy, głównie z przeznaczeniem na sprz t
komputerowy do ewidencji wypłaty i zwrotu wiadcze pracowniczych z
Funduszu.
Wypłata wiadcze pracowniczych (transfery dla ludno ci mieszcz ce si
w nale no ciach Funduszu), zaplanowane na 1997 rok w kwocie 237.392 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 160.826 tys. zł, co stanowiło 68% planu.
Wypłacone wiadczenia w 1997 roku w porównaniu do 1996 roku
(126.284 tys. zł) były wi ksze nominalnie o 27%, a realnie o 11%.
Stan Funduszu na koniec 1997 roku zaplanowany w ustawie bud etowej
w wysoko ci 662.502 tys. zł, zrealizowany został w kwocie 820.603 tys. zł, tj. 124%
planu. W porównaniu do 1996 roku stan Funduszu był wy szy nominalnie o 37%,
a realnie o 19%. Wy szy od planowanego stan rodków na koniec roku był m.in.
wynikiem: osi gni cia wy szych od planowanych dochodów o 29% oraz
zrealizowania mniejszych od planowanych wypłat na transfery dla ludno ci o 32%.
Na stan Funduszu na koniec 1997 roku składały si :
- rodki finansowe w wysoko ci 505.861 tys. zł, w tym ulokowane w bonach
skarbowych o warto ci 415.026 tys. zł,
- nale no ci w kwocie 313.745 tys. zł,
- zobowi zania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wiadcze
pracowniczych - 87 tys. zł.
Stan rodków pozostaj cych na kontach Funduszu na koniec 1997 roku
wykazywał du nadwy k nad wydatkami. Wielko tych rodków była trzykrotnie
wy sza od wypłaconych wiadcze w 1997 r.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w 1997 roku, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego
wpływu na wykonanie planu.
Na podstawie ustale kontroli przeprowadzonych w MPiPS, KUP oraz
w wojewódzkich urz dach pracy NIK sformułowała pod adresem ich kierownictw
wnioski dotycz ce usprawnienia działalno ci w zakresie gospodarki rodkami
Funduszu.
Wnioski pokontrolne dotyczyły w szczególno ci:
1. Dokonywania wnikliwej analizy wniosków o wypłat wiadcze w powi zaniu
z badaniem danych ródłowych w zakładzie i formułowania na tej podstawie ocen
i opinii oraz podejmowania stosownych decyzji.
2. Zwi kszenia efektywno ci windykacji nale no ci poprzez prowadzenie rzetelnej
ewidencji wierzytelno ci, lepszej współpracy z syndykami upadło ci i s dami
gospodarczymi.
3. Zmniejszenia rozpi to ci pomi dzy wielko ci dochodów i wydatków Funduszu.
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4. Ustalenia faktycznych kosztów obsługi Funduszu poniesionych od dnia 1 marca
1996 roku przez KUP i wojewódzkie urz dy pracy oraz zrefundowanie ich przez
Fundusz do bud etu pa stwa.
5. Podejmowanie dalszych działa w kierunku zwi kszenia windykacji nale no ci
Funduszu w granicach przewidzianych prawem.
6. Bardziej precyzyjne planowanie wydatków z Funduszu, w tym przede wszystkim
przeznaczonych na umorzenie nale no ci Funduszu.
7. Sprawowanie bezpo redniej kontroli przez KUP w zakresie prawidłowo ci
gospodarowania rodkami FG P w podległych jednostkach organizacyjnych.

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZO CI
Dochody
Zrealizowane w 1997 r. dochody wyniosły 817 tys. zł i w stosunku do ustawy
bud etowej na 1997 r. były wy sze o 417 tys. zł, tj. o 104,3%. W porównaniu do
1996 r. dochody były w uj ciu nominalnym wy sze o 302 tys. zł, tj. o 58,6%,
a realnie wzrosły o 38%.
ródłem dochodów w 1997 r. były wpłaty dokonane przez 29 producentów
i wydawców utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych, dla których upłyn ł okres ochrony autorskich praw maj tkowych,
w wysoko ci od 5% do 8% wpływów brutto ze sprzeda y tych utworów (781 tys. zł),
rodki pochodz ce z odsetek bankowych (35 tys. zł) oraz zwroty wypłaconych
stypendiów (1 tys. zł).
Przyczyn znacznych ró nic pomi dzy dochodami planowanymi a zrealizowanymi był
brak podstawowych informacji i mo liwo ci ich uzyskania przez MKiS, dotycz cych
planowanych wyda utworów, dla których czas ochrony autorskich praw
maj tkowych upłyn ł oraz przewidywanych wpływów brutto z ich sprzeda y.
Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki Funduszu Promocji
Twórczo ci w wysoko ci 400 tys. zł. W ci gu 1997 r. plan wydatków został
zwi kszony do 540 tys. zł. Zmiany wydatków dotyczyły m.in. zwi kszenia rodków
na zapomogi socjalne o 22 tys. zł (§ 22) i na stypendia twórcze o 148 tys. zł (§ 24)
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oraz zmniejszenia wydatków na dotacje do wydania ksi ek i czasopism o 40 tys. zł (§
46).
Zrealizowane wydatki wyniosły 534 tys. zł, tj. 98,9% bud etu po zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze o 383 tys. zł,
tj. o 253,6%, a realnie wzrosły o 208,7%.
W zrealizowanych wydatkach 1997 r. dominowały wypłaty stypendiów twórczych
w wysoko ci 448 tys. zł (83,9%), które równe były kwocie uj tej w planie po
zmianach, a w stosunku do wydatków w 1996 r. były wy sze o 326 tys. zł,
tj. o 267,2%.
Wydatki na pomoc socjaln dla twórców wyniosły 72 tys. zł (13,5%) i ni sze
o 5 tys. zł, tj. o 6,5% od kwoty uj tej w planie po zmianach, a w stosunku do
wydatków w 1996 r. były wy sze o 44 tys. zł, tj. o 125%.
Zobowi zania ogółem na koniec grudnia 1997 r. wyniosły 17 tys. zł i w stosunku do
stanu na koniec 1996 r. wzrosły o 240%. Zobowi zania dotyczyły podatku
dochodowego od wypłaconych w grudniu 1997 r. stypendiów twórczych i zapomóg
socjalnych i zostały uregulowane 8 stycznia 1998 r.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły:
- zaniechania okre lenia szczegółowych zasad rozliczenia rodków otrzymanych
przez

wydawców na dofinansowanie wyda

ksi ek, wbrew obowi zkowi

wynikaj cemu z zawartych umów
- niewykonania obligatoryjnego upowa nienia zawartego w art.18 ust.6 Prawa
bud etowego do okre lenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu.
rodki Funduszu Promocji Twórczo ci w 1997 r. zostały rozdysponowane
zgodnie z celami okre lonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych180, na zasadach okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysoko ci opłat na Fundusz Promocji
Twórczo ci od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona maj tkowa upłyn ła,
szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów
i pomocy socjalnej181.
180
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Dz.U. Nr 24, poz.83 ze zm.
Dz.U. Nr 138, poz.735
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Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Promocji Twórczo ci w 1997 r., stwierdzaj c jedynie nieznaczne
uchybienia, nie maj ce istotnego wpływu na wykonanie planu finansowego.
W wyst pieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Kultury i Sztuki,
dysponuj cego rodkami Funduszu, Najwy sza Izba Kontroli wniosła o realizacj
nast puj cych wniosków:
1. Kontynuowanie działa

na rzecz zwi kszenia dochodów Funduszu oraz

skutecznego egzekwowania jego nale no ci.
2. Okre lenia szczegółowych zasad rozliczania dotacji udzielanych ze

rodków

Funduszu na dofinansowanie wyda ksi ek i czasopism.
3. Wypełnienie

wynikaj cego

z

przepisów

Prawa

bud etowego

obowi zku

opracowania szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu.

CZ

55 - KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

oraz PLANY FINANSOWE FUNDUSZU EMERYTALNORENTOWEGO, FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
oraz

FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO.

Dochody
W ustawie bud etowej na rok 1997 nie ustalono dochodów dla cz ci 55
bud etu pa stwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, poniewa były one
ustalone w planach finansowych pa stwowych funduszy celowych (Fundusz
Emerytalno- Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny)
w zał czniku nr 5 do ustawy bud etowej.

Wydatki
W ustawie bud etowej na 1997 r. ustalono wydatki w cz ci 55 - Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysoko ci 8.907.697 tys. zł. W ci gu
1997 r. wydatki zostały zwi kszone decyzjami Ministra Finansów o 815.667 tys. zł
do ł cznej wysoko ci 9.723.364 tys. zł.
Zrealizowanie wydatki wyniosły 9.723.360 tys. zł, tj. 99,99% kwoty w bud ecie po
zmianach.
W porównaniu do 1996 r. wydatki były w uj ciu nominalnym wy sze
o 1.946.670 tys. zł, tj. o 25%, a realnie wy sze o 8,8%.
Z ogólnej kwoty wydatków bud etowych: 260.444 tys. zł przeznaczono na wydatki
Działu 86 Opieka społeczna - zasiłki rodzinne i piel gnacyjne, a 9.462.916 tys. zł na
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dotacj w Dziale 95 Ubezpieczenia społeczne w tym dla Funduszu emerytalno rentowego 9.444.130 tys. zł i 18.786 tys. zł dla Funduszu prewencji i rehabilitacji.
Poniesione wydatki na zasiłki piel gnacyjne były wi ksze od planowanych
w ustawie bud etowej o 5.663 tys. zł. Z kwoty przeznaczonej na ten cel 204.689 tys. zł. wydatkowano na wypłaty zasiłków rodzinnych, 51.014 tys. zł na
wypłaty zasiłków piel gnacyjnych dla członków rodzin, a 5.575 tys. zł na pokrycie
kosztów obsługi.
Przeci tne zatrudnienie w 1997 r. wyniosło 6007 osób. W porównaniu do
1996 r. wzrosło o 89 osoby, tj. o 1,1%.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego funduszu
nagród) w 1997 r. wyniosło 863,70 zł. W porównaniu do 1996 r., przeci tne
miesi czne wynagrodzenie brutto wzrosło o 18,6% (realnie o 3,25%).
Dochody funduszy
1. Dochody Funduszu emerytalno-rentowego (bez wiadcze zbiegowych) w roku
1997 wyniosły, w uj ciu memoriałowym 10.069.348 tys. zł, tj. 100,3% planu po
zmianach. Dochody w stosunku do wykonania w 1996 r. wzrosły o 24,2% (realnie
o 8,1%).
Główn pozycj dochodów stanowiła dotacja bud etowa, która wyniosła
9.444.130 tys. zł (93,8% dochodów, w 1996 r. - 93,2%). Nast pn , co do wielko ci
pozycj dochodów były w 1997 r. składki, które stanowiły 5,8% dochodów
(w 1996 r. odpowiednio 5,9%). Dochody ze składek wyniosły w uj ciu
memoriałowym 583.712 tys. zł, tj. 104,2% planu po zmianach. W porównaniu do
wykonania w 1996 r. dochody ze składek wzrosły o 21,6% (realnie o 5,8%).
2. Dochody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w roku 1997 wyniosły 22.851 tys. zł,
tj. 99,9% planu po zmianach i 98,4% wykonania 1996 r.
Na dochody zło yły si :
- dotacja bud etowa w wysoko ci 18.786 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, co
stanowi 82,2% dochodów Funduszu ogółem i była wy sza w porównaniu do
roku 1996 o 12,0%,
- odpis z Funduszu Składkowego w kwocie 2.847 tys. zł, tj. 100% planu po
zmianach, co stanowi 12,5% dochodów ogółem i był wy szy w porównaniu do
roku 1996 o 20,8%,
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- inne dochody w wysoko ci 660 tys. zł - 97,5% planu po zmianach, stanowi ce
2,9% dochodów ogółem. Na „inne dochody” składaj si głównie rodki z tytułu
odsetek od rodków na rachunku bankowym - 365 tys. zł i rodki z Funduszu
Składkowego na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w roku
1997 - 278 tys. zł, tj. 97,4%,
- dofinansowanie ze rodków PFRON w wysoko ci 558 tys. zł (100% planu po
zmianach), którego udział w dochodach ogółem wynosił 2,4%.
3. W planie finansowym Funduszu administracyjnego na 1997 r. zało ono uzyskanie
dochodów w ł cznej wysoko ci 326.535 tys. zł, tj. o 36.036 tys. zł wy szych od
uzyskanych w 1996 r. W planie po zmianach ł czne dochody okre lono na
332.335 tys. zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 333.489 tys. zł i było
wy sze od planów wg ustawy bud etowej o 6.954 tys. zł, tj. o 2,1%, a od
wykonania w 1996 r. o 42.990 tys. zł, tj. o 14,8%. Na kwot t składały si :
- odpis od Funduszu emerytalno-rentowego w kwocie 259.900 tys. zł, który
stanowił 77,9% wykonanych dochodów Funduszu administracyjnego i 2,9%
planowanych wg ustawy bud etowej, wydatków Funduszu emerytalnorentowego,
- odpis od Funduszu składkowego wynosił 12.810 tys. zł, tj. 3,8% dochodów
Funduszu administracyjnego (zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników ww. odpis wynosi do 4,5% planowanych wydatków
planu przed zmianami),
- refundacja ZUS za obsług

wiadcze zbiegowych w wysoko ci 46.315 tys. zł,

która stanowiła 13,9% dochodów Funduszu,
- refundacja kosztów obsługi zasiłków rodzinnych i piel gnacyjnych w kwocie
5.575tys. zł, która stanowiła 1,7% dochodów Funduszu,
-

refundacja kosztów obsługi kombatantów wyniosła 4.980 tys. zł, co stanowiło
1,5% dochodów Funduszu,

- inne dochody i zwi kszenia w kwocie 3.909 tys. zł, stanowi ce 1,2% ww.
dochodów.
Wydatki funduszy
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1. Rozchody Funduszu emerytalno-rentowego (bez wiadcze zbiegowych), wyniosły
10.055.501 tys. zł i były ni sze w stosunku do planu po zmianach o 0,6%.
W porównaniu do 1996 r. nast pił wzrost rozchodów nominalnie o 25,4%,
a realnie o 9,1%.
wiadczenia wypłacone z Funduszu emerytalno-rentowego wyniosły
9.790.621 tys. zł, co stanowiło 97,4% ogółem rozchodów.
Przeci tnie wypłacono miesi cznie 2.000,6 tys. emerytur i rent, tj. o 27.308 (1,3%)
mniej, w skali miesi cznej, ni w 1996 r.
2. Rozchody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wyniosły 23.957 tys. zł, tj. 98,8%
planu po zmianach, z czego:
−

wynagrodzenia osobowe (§ 11) w wysoko ci 3.796 tys. zł (100,3% planu po
zmianach) stanowiły 15,9% rozchodów Funduszu i były wy sze w porównaniu
do roku 1996 o 21,5%,

−

nagrody z zakładowego funduszu nagród (§ 17) w wysoko ci 224 tys. zł (0,9%
rozchodów) i odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych (§ 43)
w wysoko ci 141 tys. zł (0,6% rozchodu) stanowiły 100,0% planu po zmianach,

−

składka na ZUS w wysoko ci 1.773 tys. zł stanowiła 98,3% planu po zmianach
(7,4% rozchodów), była wy sza w porównaniu do roku 1996 o 23,2%,

−

usługi niematerialne (§ 37), w wysoko ci 14.973 tys. zł, tj. 62,5% rozchodów
ogółem, stanowiły 99,0% planu po zmianach i były wy sze w porównaniu do
roku 1996 o 9,3%.

3. W 1997 r. wykonanie rozchodów Funduszu administracyjnego wyniosło
350.784 tys. zł, co stanowi nominalny wzrost w stosunku do roku 1996
o 73.040 tys. zł, to jest o 26,3%, a realnie oznacza wzrost o 9,9%. W odniesieniu
do planu po zmianach wykonanie rozchodów było ni sze o 4.405 tys. zł, tj. o 1,2%.
Najwi ksz pozycj stanowiły wynagrodzenia osobowe, na które w 1997 r.
przeznaczono kwot 54.459 tys. zł. Od wykonania w 1996 r., rozchody w tej
pozycji były wy sze nominalnie o 11.242 tys. zł, tj. o 26%. Wykonanie na ten cel
rozchodów w 1997 r. było ni sze od planu po zmianach mniejsze o 576 tys. zł,
tj. o 1%. Wydatki na inwestycje w 1997 r. uległy nominalnie zmniejszeniu
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o 13,6%. Z planowanych nakładów z Funduszu Administracyjnego w kwocie
29.357 tys. zł na wykonanie prac budowlano-monta owych wydatkowano
28.144 tys. zł, co stanowi 95,7% wykonania planu. Pozostałe wydatki inwestycyjne
obejmuj zakupy budynków i działek w kwocie 4.651 tys. zł, co stanowi
wykonanie planu w 89,7%, zakupy centralne m.in.: zakupy kserokopiarek,
frankownic, samochodów, sprz tu komputerowego wyniosły 3.994 tys. zł, co
stanowiło wykonanie planu po zmianach w 124,5%.
Stwierdzone nieprawidłowo ci dotyczyły:
- dokonywania zakupów inwestycyjnych z pomini ciem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej,
okre lone w art.57 ust.1 pkt 14 Prawa bud etowego,
- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania rodków Funduszu emerytalnorentowego, co stanowiło naruszenie dyscypliny bud etowej, okre lone w art.57
ust. 1 pkt 6 Prawa bud etowego.
Ocena i wnioski
Najwy sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj bud etu pa stwa za
1997 r. w cz ci 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz planów
finansowych Funduszu Emerytalno Rentowego, Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji oraz Funduszu Administracyjnego, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowo ci, nie maj cych jednak e zasadniczego wpływu na
wykonanie bud etu.
Ustalenia kontroli wykazały, e w celu prawidłowej realizacji bud etu i usuni cia
stwierdzonych nieprawidłowo ci niezb dne jest podj cie przez Kierownictwo Kasy
działa zapewniaj cych:
1. Dokonywanie zakupów inwestycyjnych ze

rodków publicznych na

zasadach okre lonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach
publicznych.
2. Wydatkowanie rodków Funduszu emerytalno-rentowego zgodnie z celami
okre lonymi w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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3. Dokonanie korekty stanu rodków Funduszu emerytalno-rentowego o kwot
603 tys. zł, wypłaconej niezgodnie z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne
i piel gnacyjne.

