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I. WPROWADZENIE 

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r. została 

opracowana na podstawie wyników postępowań kontrolnych prowadzonych przez wszystkie 

jednostki kontrolne NIK i zatwierdzona przez Kolegium NIK w dniu 25 maja 2005 r. 

Przy opracowywaniu analizy korzystano ze sprawozdania Rady Ministrów 

z  wykonania budżetu państwa w 2004 r., a także z materiałów sprawozdawczych 

i  analitycznych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

Kontrole wykonania budżetu państwa w 2004 r., zostały przeprowadzone w okresie 

od  grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. Badaniami objęto wszystkich dysponentów części 

budżetowych wraz z wybranymi jednostkami podległymi, państwowe fundusze celowe 

i agencje, państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz niektóre jednostki spoza sektora finansów publicznych korzystające 

z dotacji budżetowych. Łącznie skontrolowano 427 jednostek, których wykaz stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej analizy. 

Uwzględniono także wyniki innych kontroli przeprowadzonych wcześniej lub 

jednocześnie z kontrolą budżetową. Wykaz kontroli, których wyniki zostały wykorzystane, 

zawiera załącznik nr 2. 

Kontrola wykonania budżetu państwa przez dysponentów i wykorzystania środków 

publicznych przez beneficjentów miała na celu wydanie poświadczenia rozliczenia 

budżetowego tych jednostek oraz poświadczenie rozliczenia budżetu państwa jako całości. 

Obejmowało ono w szczególności ocenę: 

a) przestrzegania przepisów, zasad i procedur realizacji dochodów i wydatków budżetowych, 

w tym szczególnie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, tj. sprawdzenie 

czy  operacje budżetowe zostały właściwie przeprowadzone, zakończone, zapisane, opłacone 

i  zarejestrowane oraz czy stosowane rozwiązania nie stwarzają okoliczności korupcjogennych, 

b) prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w kontrolowanych 

jednostkach, 

c) udziału systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu prawidłowego wykonania budżetu, 

d) wybranych zagadnień związanych z wykonaniem budżetu państwa dotyczących obszarów 

podwyższonego ryzyka lub obszarów o szczególnym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa. 
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Badaniu podlegała również realizacja przez kontrolowane jednostki wybranych zadań 

finansowanych z budżetu państwa. W obecnym stanie prawnym oraz przy obowiązującej 

praktyce kontrola ta była jednak trudna, a w niektórych aspektach wręcz niemożliwa 

do  przeprowadzenia, gdyż budżet państwa nie ma charakteru zadaniowego. W uzasadnieniu 

do ustawy budżetowej na rok 2004 oraz innych dokumentach objaśniających, opracowanych 

przez agendy rządowe, brak było na ogół określenia celów, które jednostki te powinny 

osiągnąć, wykorzystując planowane na 2004 r. środki budżetowe. W tej sytuacji Najwyższa 

Izba Kontroli podjęła próbę oceny wykonania zadań w zakresie pozostającym w ścisłym 

związku z  zadaniami statutowymi kontrolowanych jednostek. 

Kontrola wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przeprowadzona 

została pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, z wyjątkiem 

kontroli jednostek samorządu terytorialnego, których kontrolę przeprowadzono pod 

względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz jednostek niepublicznych, gdzie 

zastosowano kryterium legalności i gospodarności (art. 5 ustawy o NIK)1. 

Kontrola prowadzona była zgodnie ze standardami kontroli NIK i międzynarodowymi 

standardami kontroli. W kontroli wykorzystano zarówno statystyczne, jak i niestatystyczne 

metody doboru próby do kontroli. Statystyczne metody doboru reprezentatywnej próby 

zastosowano przy badaniu poprawności sporządzania i ewidencji dokumentów księgowych, 

prawidłowości dokonywania wydatków budżetowych oraz w celu wyrażenia opinii 

o  sprawozdaniach budżetowych. W znacznej części kontrolowanych jednostek dokumenty 

do  kontroli zostały wylosowane na podstawie tzw. metody monetarnej, która zapewnia zbadanie 

najwyższych kwotowo transakcji oraz losowy wybór mniejszych wartościowo pozycji. 

Znaczenie miał także dobór celowy jednostek i spraw do kontroli, wynikający z oceny ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości, związanego z charakterem działalności i specyfiką 

poszczególnych dochodów i wydatków, przy wykorzystaniu progów istotności 

do  wyznaczenia zakresu niezbędnych badań. Ponadto zastosowane zostały, oparte 

na  jednolitych wartościowych kryteriach, oceny wykonania budżetu w poszczególnych 

częściach, a także planów finansowych państwowych funduszy i agencji. 

W niniejszym dokumencie przedstawiono finansowe rozliczenie wykonania budżetu 

państwa wraz z opinią NIK o rzetelności i prawidłowości sprawozdań budżetowych, ocenę 

                                                 
1  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm.). 
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zgodności realizacji budżetu z ustawą budżetową i innymi przepisami regulującymi zasady 

gospodarowania środkami budżetowymi, wykonanie założeń makroekonomicznych 

i realizację celów budżetowych w zakresie dochodów, wydatków, deficytu i zadłużenia, 

a także wykonanie planów finansowych przez państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa 

pomocnicze i środki specjalne, rozliczenie środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy 

i kierunków prywatyzacji, realizację założeń polityki pieniężnej, wpływ budżetu na sektor 

finansów publicznych oraz  najważniejsze wnioski. 

 Oprócz analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r., 

Najwyższa Izba Kontroli sporządziła szczegółowe informacje o wynikach kontroli 

w poszczególnych częściach, realizacji planów finansowych przez państwowe fundusze 

celowe, powiązań jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa oraz realizacji 

inwestycji wieloletnich. Wykaz informacji, które zostały przedłożone Sejmowi, przedstawia 

załącznik nr 3. Kryteria oceny wykonania budżetu zawarte są w załączniku nr 4, 

a  w załączniku nr 5 zamieszczono zestawienie ocen za wykonanie budżetu w poszczególnych 

częściach i wykonanie planów finansowych funduszy i agencji. 
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II. SYNTEZA 

Budżet państwa w 2004 r. został zrealizowany zgodnie z ustawą budżetową. Plan 

dochodów budżetowych został przekroczony o 1,1%. Wykonanie wydatków było niższe 

od  kwoty planowanej również o 1,1%. W rezultacie deficyt budżetu państwa był niższy 

od  limitu ustawowego o 3,9 mld zł (o 8,6%), a więc zamknął się znacznie niższą 

od  przewidywanej kwotą. 

W porównaniu do 2003 r. dochody budżetu państwa były o 2,7% wyższe, podczas gdy 

wydatki wzrosły o 4,5%, co w rezultacie  spowodowało wzrost deficytu o 11,8%. 

W  warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu skutków zmiany sposobu rozliczeń z FUS 

oraz zwrotów dochodów budżetu państwa na przełomie 2004 r. i 2005 r., deficyt był wyższy 

niż w 2003 r. aż  o  35,1%. 

Kwoty dochodów, wydatków i deficytu  podane w „Sprawozdaniu Rady Ministrów 

z  wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.” stanowią sumę 

kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dysponentów poszczególnych części, 

co  potwierdzają wyniki badania sprawozdań budżetowych przeprowadzone przez Najwyższą 

Izbę Kontroli. Na tej podstawie należy uznać, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania 

budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. przekazuje prawdziwy 

i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa, z wyjątkiem zastrzeżenia dotyczącego 

zaliczenia w ciężar roku 2004 zwrotów podatkowych i niepodatkowych należności 

budżetowych dokonanych w styczniu 2005 r. 

Należy jednak podkreślić, że wykonanie budżetu mogłoby być lepsze, gdyby 

wykorzystano wszystkie możliwości sprzyjające oszczędnościom budżetowym. Możliwości 

te tkwiły zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu państwa. 

W 2004 r. dochody budżetu państwa pozwoliły na sfinansowanie jedynie 79,1% 

wydatków budżetu państwa, a więc wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku 

do  poprzedniego roku o ponad 1 punkt procentowy. Również relacja deficytu budżetowego 

do  PKB była gorsza niż w roku poprzednim, gdyż wyniosła 4,7% wobec 4,5% w 2003 r. 

W  dalszym ciągu, chociaż znacznie wolniej niż przed rokiem, narastał dług publiczny. 

Sytuacja finansów publicznych wciąż stanowi, o czym ostrzegała NIK w ubiegłym roku, 

poważne zagrożenie dla stabilnego wzrostu gospodarczego. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2004 r. wystąpiło mniej niż w latach ubiegłych 

uchybień i nieprawidłowości w trakcie realizacji budżetu. Pozytywną tendencję w tym 

zakresie potwierdzają oceny wykonania budżetu w poszczególnych częściach. 
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Główne ustalenia, wynikające z kontroli i analizy wykonania budżetu państwa w 2004 r., 

są następujące. 

1. Realizacja budżetu państwa w 2004 r. przebiegała w sprzyjających warunkach. Realna 

stopa wzrostu PKB wyniosła 5,4%, a średnioroczna inflacja osiągnęła 3,5%. Oba 

te  wskaźniki ukształtowały się na wyższym poziomie niż zakładano w uzasadnieniu 

do  ustawy budżetowej. Główną siłą napędową wzrostu gospodarczego okazał się - po raz 

kolejny z rzędu - eksport. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa były dobrze 

przygotowane do konkurowania na rynku Unii Europejskiej. Nastąpiła dalsza poprawa 

bilansu obrotów bieżących z zagranicą oraz wystąpił zwiększony napływ inwestycji 

zagranicznych. W mniejszym stopniu niż planowano wzrost gospodarczy kreowany był 

popytem krajowym. Ponad dwukrotnie mniejszy niż zakładano był wzrost nakładów 

brutto na środki trwałe. W 2004 r. nastąpiła nieznaczna poprawa na rynku pracy, ale skala 

tych zmian była zbyt mała aby doprowadzić do istotnego zmniejszenia stopy bezrobocia. 

Wynagrodzenia realne nie wzrosły znacząco, ponieważ przyspieszająca w  pierwszych 

trzech kwartałach inflacja zmniejszyła efekt wzrostu płac nominalnych. Nastąpiło 

niewielkie obniżenie ryzyka makroekonomicznego, związanego z narastającym od wielu 

lat długiem publicznym. W 2004 r. został zahamowany proces wzrostu relacji długu 

publicznego do PKB. 

2. Budżet państwa na 2004 r. został opracowany przy uwzględnieniu zmian warunków 

zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania sektora finansów publicznych, 

wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z jednej strony wpłynęły 

z Unii Europejskiej środki w ramach rekompensat dla budżetu, projektów PHARE, ISPA, 

SAPARD oraz innych, nowych programów prorozwojowych i  wspierających sektor 

rolny, z drugiej zaś strony w ustawie budżetowej pojawiły się płatności na rzecz UE. 

W dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach budżetu wystąpiły nowe pozycje 

związane z rozliczeniem dochodów i wydatków między budżetem Polski i budżetami UE. 

Do dochodów zaliczono specjalne ryczałtowe kwoty na poprawę płynności budżetowej. 

W wydatkach zostały ujęte rozliczenia z budżetem ogólnym UE. 

3. Dysponenci 71 części (78,9% z 90 podlegających ocenie) prawidłowo, rzetelnie i terminowo 

sporządzili sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2004 r., a w przypadku 

3  dysponentów nieprawidłowości polegały wyłącznie na nieterminowym ich przekazaniu. 

Ogółem NIK wydała na temat prawidłowości rocznych sprawozdań budżetowych opinie 

bez   zastrzeżeń w stosunku do dysponentów 74 części i opinie z zastrzeżeniami 
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w  stosunku do 16 dysponentów. Oceniając prawidłowość sprawozdań w odniesieniu  

do  dochodów i wydatków budżetu państwa, należy stwierdzić, że poza zaniżeniem 

dochodów o 2.014,7 mln zł w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 

stwierdzone błędy w sprawozdaniach nie mają wpływu na rzetelność sprawozdania Rady 

Ministrów z wykonania budżetu państwa w 2004 r. W odniesieniu do sprawozdawczości 

rocznej pozytywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg w 158 jednostkach budżetowych 

(91,9% objętych badaniem). W zdecydowanej większości jednostki stosowały się 

do  wymogów proceduralnych odnośnie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. 

4. Plan dochodów budżetowych został przekroczony o 1,1%, lecz pomimo wzrostu 
gospodarczego i wyższej niż planowano inflacji, dochody budżetu państwa wzrosły, 
w  porównaniu z 2003 r., jedynie o 2,7%. Względnie niski wzrost dochodów budżetu 
państwa spowodowany został przede wszystkim zwiększeniem udziałów samorządu 
terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych. Na wielkość dochodów wpłynęły 
też inne zmiany w podatkach, a także dokonane w styczniu 2005 r. zwroty podatkowe 
i  niepodatkowe na kwotę ponad 2 mld zł, które zaliczone zostały w ciężar dochodów 
budżetowych 2004 r. Niewielkie przekroczenie planu dochodów budżetowych wynikało 
przede wszystkim z  wysokiego stopnia realizacji dochodów niepodatkowych, w tym 
najwyższy wzrost osiągnęły wpłaty z dywidend i zysku (o 158,6%). Wśród dochodów 
podatkowych najniższy stopień realizacji planu odnotowano w przypadku podatku od 
towarów i usług (91,5%), a najwyższy wzrost dotyczył podatku dochodowego od osób 
prawnych (o  36,4%). W roku 2004 budżet po raz pierwszy został zasilony środkami UE 
w kwocie około 2,6 mld zł w celu poprawy płynności budżetowej. Dochody z tytułu 
specjalnych ryczałtowych kwot na poprawę płynności budżetowej, jako państwo 
członkowskie, Polska będzie otrzymywała do końca 2006 r. 

5. W 2004 r. zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wzrosły, 
w  stosunku do 2003 r., o 7,8%, a relacja zaległości do dochodów zrealizowanych 
zwiększyła się z 12,7% do 13,3%. Największy udział w zaległościach miały podatki 
pośrednie (51,8%) i podatek dochodowy od osób fizycznych (12,5%). Największy 
przyrost zaległości wystąpił w dochodach w tytułu dywidendy (o 129,0%), cła (o 36,6%) 
i  podatków pośrednich (o 22,6%). Wystąpiło dalsze pogorszenie się skuteczności 
egzekucji zaległości podatkowych. Działania mające na celu zwiększenie skuteczności 
poboru należności budżetowych, obniżenie zaległości oraz poprawę egzekucji, które 
obejmowały m.in. zmiany w Ordynacji podatkowej, wdrożenie zmian w ustawie 
o  egzekucji w administracji, informatyzację działów egzekucyjnych, procesy 
restrukturyzacyjne czy też wskaźnikowy system oceny aparatu skarbowego, nie 
przyniosły do tej pory oczekiwanych rezultatów. 
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6. Wykonanie wydatków w porównaniu do ustawy budżetowej było niższe o 1,1%. Wydatki 

zostały sfinansowane dochodami budżetowymi w 79,1%, co oznacza, że relacja 

ta  pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego roku. Wydatki budżetu państwa byłyby 

niższe, gdyby Rada Ministrów nie przeniosła do wykorzystania w 2005 r. środków 

w kwocie ponad 4,6 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była to kwota nieznacznie 

przekraczająca 1 mld zł. Znacznie zniekształca to obraz wykonania budżetu państwa 

i  jego przejrzystość. Nie wykorzystano przy tym możliwości dokonania istotnych 

oszczędności w  wydatkach budżetowych. Znacznie wyższe wykonanie wydatków 

wystąpiło w czwartym kwartale 2004 r. W ostatnim kwartale wydano proporcjonalnie 

więcej środków niż w latach poprzednich. W planowanych i  wykonanych wydatkach nie 

wykazano, odmiennie niż w latach poprzednich, środków refundowanych FUS z tytułu 

składek do OFE. Środki te w kwocie 10,6 mld zł występują w 2004 r. w rozchodach części 

98. Gdyby uwzględnić te środki, to wydatki i deficyt byłyby wyższe o ponad 10 mld zł. 

Struktura działowa wykonania budżetu państwa istotnie odbiegała od struktury planowanej 

w  ustawie budżetowej. Skala tych różnic z roku na rok zwiększa się. W takich istotnych 

działach, jak np. Rolnictwo i łowiectwo czy Transport i łączność, wykonanie wydatków było 

wyższe odpowiednio o 146,9% i o 76,5% niż zakładano w ustawie budżetowej. 

7. Niższe wykonanie wydatków było efektem niższych niż przewidziano w ustawie 

budżetowej kosztów obsługi długu publicznego, w tym kosztów obsługi zadłużenia 

zagranicznego dzięki znacznej aprecjacji złotego w 2004 r. Pomimo zaangażowania 

na  inne cele budżetowe ok. 7% (1.883 mln zł) z planowanego limitu wydatków 

na  obsługę długu publicznego, planowane kwoty wydatków nie zostały wykorzystane 

w ok. 1,1% (2.173 mln zł). W innych pozycjach wydatków nie poczyniono znacznych 

oszczędności, a  wręcz odwrotnie zwiększono tempo ich wydatkowania w IV kwartale 

2004 r. 

8. Zobowiązania ogółem państwowych jednostek budżetowych były o 10,7% wyższe niż 

na  koniec 2003 r., zaś zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 70,3%. Świadczy 

to  o  poprawie przestrzegania dyscypliny budżetowej, a także o braku zakłóceń 

w  uruchamianiu środków budżetowych. Najwyższe zobowiązania wymagalne występowały 

w części 46 – Zdrowie (68,4% zobowiązań ogółem). 

9. Dotacje i subwencje przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego zapewniały 
jednostkom tym, podobnie  jak w roku 2003, możliwość bieżącego wykonywania zadań, 
choć wielkość niektórych z przekazanych dotacji, zwłaszcza na realizację obligatoryjnych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, nie odpowiadała  

 



 12

w pełni potrzebom jednostek samorządowych. Stwierdzono tylko nieliczne przypadki 
wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego niezgodnie 
z  przeznaczeniem. 

10. W 2004 r. po raz kolejny w państwowych jednostkach budżetowych zostały zawyżone 
na  etapie planowania wielkości zatrudnienia. Zatrudnienie niższe od planu po zmianach 
wystąpiło we wszystkich częściach budżetowych. Różnice w takich częściach, 
jak:  Budżety wojewodów, Sprawy wewnętrzne, Obrona narodowa dochodziły do kilku 
tysięcy osób. Konieczne jest urealnienie planowanego stanu zatrudnienia w państwowych 
jednostkach budżetowych. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w 98,6%. 

11. Wyniki kontroli wykonania zadań wykazały, że jednostki budżetowe, realizujące te same 
zadania, osiągają bardzo zróżnicowane wskaźniki wydajności i skuteczności. Szczególnie 
widoczne to jest w przypadku wydajności pracy. Np. w skrajnym przypadku wskaźnik 
liczby spraw przypadających  na jednego pracownika w jednym z kontrolowanych 
urzędów wojewódzkich był ponad pięciokrotnie wyższy niż w innym urzędzie 
wojewódzkim. Stosowana obecnie procedura opracowywania, wykonania i rozliczania 
budżetu państwa nie jest oparta na planowaniu i rozliczaniu poszczególnych zadań, 
co  niewątpliwie mogłoby przynieść racjonalizację zatrudnienia i obniżkę kosztów. 

12. Pomimo corocznego zmniejszania liczby inwestycji i zwiększania liczby kontroli 
prowadzonych przez dysponentów części, nie nastąpiła istotna poprawa w procesach 
realizacji inwestycji wieloletnich. System finansowania inwestycji nie zapewnia 
planowanego i właściwego realizowania zadań inwestycyjnych, w tym oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi. Spośród 20 inwestycji poddanych kontroli 
dotychczasowy okres realizacji w przypadku 7 inwestycji przekroczył 10 lat, w tym dla 
4  inwestycji wynosił powyżej 20 lat. 

13. Wyższe dochody oraz niższe niż planowano wydatki spowodowały, że deficyt budżetu 
państwa był niższy od limitu określonego w ustawie budżetowej o 3,9 mld zł, tj. o 8,6%. 
W porównaniu do 2003  r. deficyt był wyższy o 4,4 mld zł, tj. o 11,8%. Istotne znaczenie 
dla wielkości deficytu budżetowego w 2004 r. miała zmiana ujęcia w budżecie 
finansowania systemu ubezpieczeń społecznych. W warunkach porównywalnych, przy 
założeniu zaliczenia do wydatków budżetowych kwoty 10,6 mld zł przekazanej FUS 
z  rozchodów budżetowych oraz prawidłowego wykazania dochodów w części 19, błędnie 
zaniżonych o ponad 2 mld zł, deficyt w  2004 r. byłby wyższy niż w roku poprzednim 
o  35,1%. Realizacja przychodów zapewniła utrzymanie w ciągu roku płynności budżetu 
państwa, a realizacja rozchodów umożliwiła pełną i terminową obsługę zobowiązań 
Skarbu Państwa.  
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14. Państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu 

poręczeń i gwarancji, na koniec 2004 r. w relacji do PKB stanowił 50,2%. W porównaniu 

z poprzednim rokiem oznacza to obniżenie tej relacji o 1,3 punktu procentowego. 

Ograniczenie tempa wzrostu długu publicznego było wynikiem aprecjacji złotego, dzięki 

której zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wyrażone w złotych zmalało na koniec 

2004 r. o 20,1 mld zł. Nadal jednak dług publiczny pozostał na poziomie przekraczającym 

50%, tj. pierwszy z progów ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach 

publicznych.  

15. Państwowe fundusze celowe dotowane z budżetu państw odnotowały na koniec 2004 r. 
ujemny wynik finansowy. Zdecydował o tym ujemny wynik finansowy Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy. Chociaż w przypadku Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku 
ujemnego wyniku finansowego, to  zarówno ten Fundusz jak i Fundusz Pracy 
pozostawały nadal w trudnej sytuacji finansowej i musiały zaciągać kredyty bankowe na 
wypłatę ustawowo gwarantowanych świadczeń. Niezbędne jest podjęcie radykalnych 
działań w  celu zapewnienia realnych źródeł dofinansowania obu wymienionych 
funduszy. Z  kolei wyniki 7 agencji realizujących zadania rządowe  były lepsze niż 
planowano. Osiągnęły one na koniec 2004  r., odmiennie niż planowano, dodatni łączny 
wynik finansowy. Pozostałe fundusze niedotowane, w tym także nie ujęty w ustawie 
budżetowej Narodowy Fundusz Zdrowia, zamknęły 2004 r. dodatnimi wynikami 
finansowymi. Należy zauważyć, że trzy agencje wykonujące zadania na rzecz rolnictwa 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadały wolne 
środki, które lokowały w bankach, uzyskując z tego tytułu znaczne przychody finansowe. 
W  większości funduszy i agencji stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości przy 
realizacji planów finansowych. 

16. Ustalenia kontroli potwierdziły zasadność likwidacji środków specjalnych, o co NIK 
wnioskowała w latach ubiegłych. Był to ostatni rok prowadzenia gospodarki finansowej 
w  tej formie. Wpłaty do budżetu były pięciokrotnie wyższe niż w 2003 r. i przekraczały 
kwotę planowaną w ustawie budżetowej. 

17. Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską w 2004 r. było dodatnie. Do Polski 
napłynęły środki w kwocie 12,5 mld zł, podczas gdy składka odprowadzona do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej wyniosła 5,8 mld zł. Rok 2004 był pierwszym rokiem 
realizacji programów z udziałem funduszy strukturalnych, w związku z tym wykorzystano 
tylko 48,4% przekazanych środków. Do wykorzystania w 2005 r. pozostało ponad 
5  mld  zł. Tylko mała część (10,7%) pozyskanych z UE środków wykorzystana została 
na  bezpośrednie finansowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. 
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18. Nastąpiła poprawa, w stosunku do 2003 r., trafności planowania przychodów 

z  prywatyzacji. Wykonane zostały w 105,3%. W porównaniu do roku poprzedniego, 

przychody te były  ponad dwukrotnie wyższe. Planowanie tych przychodów było jednak 

nieprecyzyjne pod względem rzeczowym. Występowały istotne różnice między 

dokumentami planistycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa a „Kierunkami 

prywatyzacji”.  

19. W 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej określiła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% 

z dopuszczalnym przedziałem wahań ± 1 punkt procentowy. Inflacja w 2004 r. 

kształtowała się w przedziale od 1,6% (w styczniu) do 4,6% (w lipcu i  sierpniu). 

Od  czerwca do grudnia wykraczała o 0,9-1,1 pkt. proc. poza górną granicę 

dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. Należy jednak zauważyć, że zanotowane 

odchylenie było spowodowane czynnikami pozostającymi poza sferą oddziaływania 

polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. O wzroście inflacji w  II  połowie 2004 r. 

przesądził przede wszystkim wysoki wzrost cen żywności oraz paliw. Wskaźnik inflacji 

po wyłączeniu wpływu tych wzrostów mieścił się w pobliżu centralnego punktu celu 

inflacyjnego. W 2004 r. RPP dokonała 3 podwyżek stóp procentowych. Podwyżki te były 

przejawem bardzo ostrożnej polityki pieniężnej RPP, nastawionej na neutralizowanie 

wszelkich rzeczywistych i potencjalnych czynników, które mogłyby skutkować 

utrzymaniem się przyszłej inflacji powyżej celu inflacyjnego, nawet tych których ryzyko 

wystąpienia nie było wysokie. Wszystkie instrumenty polityki pieniężnej były w 2004 r. 

stosowane zgodnie z przyjętymi założeniami. 
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III. FINANSOWE ROZLICZENIE BUDŻETU PAŃSTWA 

Ustalenia kontroli wykazały, że podstawowe wielkości budżetu państwa w 2004 r. 
zostały zrealizowane w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej. Dochody budżetu 
państwa wyniosły 156.281,2 mln zł, tj. były wyższe od kwoty prognozowanej o 1.728,6 mln zł 
(o 1,1%). Wydatki budżetu państwa wykonano w wysokości 197.698,3 mln zł. Były one niższe 
od limitu określonego w ustawie budżetowej o 2.153,5 mln zł. Zatem deficyt budżetu wyniósł 
41.417,1 mln zł, co oznacza, że był niższy o 3.882,2 mln zł od dopuszczalnej kwoty deficytu 
wyznaczonej w ustawie budżetowej. Wymienione powyżej kwoty dochodów, wydatków 
i  deficytu – podane w „Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa 
za  okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.” stanowią sumę kwot wykazanych 
w  sprawozdaniach budżetowych dysponentów poszczególnych części. Potwierdzają 
to  przedstawione poniżej wyniki badania sprawozdań budżetowych przeprowadzone przez 
Najwyższą Izbę Kontroli.  

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że dysponent części 19 – Budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe zaniżył dochody w 2004 r. o 2.014,7 mln zł (tj. o 1,3% 
w  stosunku do wykonanej kwoty dochodów ogółem). Kwota ta dotyczyła zwrotów, 
wynikających z rozliczeń podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa, dokonanych 
w okresie przejściowym. W opinii Najwyższej Izby Kontroli operacja ta pozostaje 
w sprzeczności z generalną zasadą kasowego rozliczenia budżetu oraz zasadą ciągłości 
określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości2, gdyż system rozliczeń 
za  2004 r. był odmienny od stosowanego w 2003 r. i latach poprzednich. Zdaniem NIK 
zwroty te  powinny być zaliczone do dochodów roku 2005. Tym samym kwota deficytu 
budżetu państwa w 2004 r. mogła być niższa o 4,9% (o 2.014,7 mln zł). 

Należy uznać, że z wyjątkiem zastrzeżenia kwalifikowania dochodów w części 19, 
sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 
do  31  grudnia 2004 r. przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. 

1. Sprawozdawczość budżetowa 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rzetelność i prawidłowość sprawozdań  
budżetowych z wykonania budżetu w 2004 roku we wszystkich kontrolowanych 
jednostkach.3

                                                 
2  DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm. 
3  Kontrolą objęto sprawozdania:  Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 – z wykonania  

planu dochodów budżetowych, Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu państwa, Rb-N – 
sprawozdanie o stanie należności, Rb-Z- sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń 
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Badania kontrolne, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyły: 
– prawidłowości ujęcia w ewidencji finansowo-księgowej zdarzeń mających wpływ 

na  sprawozdawczość z wykonania budżetu, 
– terminowości sporządzania i poprawności  jednostkowych sprawozdań budżetowych, 
– poprawności sporządzania sprawozdań łącznych. 
Analizą objęto sprawozdawczość dysponentów 90 części budżetowych4, w tym również  
część 85 obejmującą budżety 16 wojewodów. 
 Z analizy wynika, że dysponenci 71 części (78,9% podlegających ocenie), w tym 
10  (62,5%) wojewodów prawidłowo, rzetelnie i terminowo sporządzili sprawozdania 
z  wykonania budżetu państwa w 2004 roku, a w przypadku 3 dysponentów nieprawidłowości 
polegały wyłącznie na nieterminowym ich przekazaniu. 
Ogółem Najwyższa Izba Kontroli wydała na temat prawidłowości sporządzania rocznych 
sprawozdań budżetowych: 
– opinie bez zastrzeżeń w stosunku do dysponentów 74 części, 
– opinie z zastrzeżeniami w stosunku do 16 dysponentów następujących części: 04-Sąd 

Najwyższy, 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 20 - Gospodarka,  
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 34 - Rozwój regionalny, 36 - Skarb 
Państwa, 37 - Sprawiedliwość, 49 - Urząd zamówień publicznych, 78 - Obsługa 
zadłużenia zagranicznego, 80 (Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu) oraz 
województw: lubelskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, 

– nie wydała żadnej opinii negatywnej. 
U dysponentów 20 części  stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości wynikające z: 
– nieterminowego przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów (4 części), co nie 

miało wpływu na opinię dotyczącą prawidłowości sporządzania sprawozdań; 
– kwalifikacji  wykazywanych wielkości kwotowych do niewłaściwych podziałek 

klasyfikacji budżetowej, co powodowało błędną strukturę  dochodów i wydatków, 
należności i zobowiązań oraz niekiedy przekroczenia planu wydatków w danym 
paragrafie, po dokonaniu korekty sprawozdania, co stwierdzono w 21 przypadkach 
(sprawozdania Rb-27 i Rb-28), na kwotę ogółem 183,9 tys. zł. Nie miało to jednak 
z  reguły wpływu na ogólne wykonanie dochodów i wydatków w danej części. 
Niewłaściwą kwalifikację ustalono u 5 dysponentów części budżetowych.  

                                                 
4  W opiniach nie uwzględniono zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (DzU z 1999 r., nr 11, 

poz. 95 ze zm.) danych dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 57) i Agencji Wywiadu 
(część 59), część 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem 
nadwyżki budżetowej oraz 13 SKO, którą potraktowano zbiorczo jako część 86. 

 

 



 17

Dotyczyły one: 

– ujmowania w sprawozdaniach kwot, których pochodzenie nie wynikało z ewidencji 

księgowej, lub braku ujęcia kwot wykazanych w ewidencji księgowej, wbrew 

postanowieniom § 8  ust.1 pkt 1 i §10 ust. 2  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej5, wskazujących księgi rachunkowe jako podstawę  

sporządzenia sprawozdania (11 dysponentów części);  

– błędów w sprawozdaniach jednostkowych sporządzonych przez dysponentów niższego 

stopnia, które miały wpływ na łączne sprawozdania roczne, co wykazano u 11 dysponentów 

części budżetowych.  

Po zbadaniu sprawozdań Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła uwagi do prezentowanych 

danych łącznie na kwotę 2.238,3 mln zł, w tym w zakresie dochodów - 2.225,7 mln zł, 

wydatków - 197,3 tys. zł, należności – 8.807,3 tys. zł oraz zobowiązań - 3.570,0  tys. zł. 

W trakcie kontroli dysponenci 7 części budżetowych dokonali korekt sprawozdań 

objętych badaniem na kwotę ogółem 205.986,2 tys. zł, w tym skorygowano dochody 

o  204.902,1 tys. zł, wydatki o 4,3 tys. zł, należności o 635,1 tys. zł, zobowiązania 

o  442,1 tys. zł. Zmiany te zostały przyjęte do sprawozdania Rady Ministrów z wykonania 

budżetu państwa. 

 Wnioski w sprawie wzmocnienia nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań 

budżetowych przez dysponentów podległych, przestrzegania ustalonych terminów 

sporządzania sprawozdań i rzetelnego prezentowania danych w sprawozdaniach Najwyższa 

Izba Kontroli skierowała do dysponentów 9 części budżetowych.  

Na wniosek Najwyższej Izby Kontroli Minister Finansów dokonał korekty 

sprawozdania Rb-27 z części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, z powodu zawyżenia 

kwoty dochodów o 189,9 tys. zł. Kwota ta dotyczyła odsetek od stanu środków  na rachunku 

bankowym za grudzień 2004 r., które wpłynęły na ten rachunek w dniu 3 stycznia 2005 r. 

Zdaniem NIK, zaliczenie tej wpłaty do dochodów roku 2004 nastąpiło niezgodnie z § 20 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. 6

                                                 
5  DzU z 2001 r., nr 24, poz. 279, ze zm. 
6  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  

i  szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów 
sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa 
w  ramach obsługi bankowej budżetu państwa (DzU nr 122, poz. 1335, ze zm.) 
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Najwyższe kwotowo błędy ujawnione w sprawozdaniach objętych badaniem stwierdzono 

w  częściach 19, 84, 85/22 i 85/28:  

• części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – kwota 2.019.714,8 tys. zł. 

W sprawozdaniu Rb-27 zawyżono dochody o kwotę 5.014,8 tys. zł stanowiącą 

niewyjaśnioną różnicę kwoty dochodów całego budżetu państwa oraz zaniżenia 

dochodów o 2.014.700,0 tys. zł, w tym z podatku VAT – 1.953.900,0 tys. zł. Kwota 

ta  stanowiła dokonane w styczniu 2005 r., a zaliczone do 2004 r. zwroty, wynikające 

z  rozliczeń podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa za rok 2004. W efekcie tych 

działań kwota dochodów zrealizowanych faktycznie w części 19 nie ma odzwierciedlenia 

w sprawozdaniu rocznym; 

• części 84 – Środki własne Unii Europejskiej - w sprawozdaniach Rb-23 i Rb-27 ujęto 

błędnie zaksięgowane w 2004 r. dochody w kwocie 204.902,1 tys. zł przekazane przez 

Komisję Europejską na dochody roku 2005. W trakcie kontroli dokonano stosownej 

korekty w ewidencji księgowej i w sprawozdaniach; 

• części 85/22 – Województwo pomorskie – w sprawozdaniu Rb-27 nie wykazano 

zaległości w kwocie 7.713,3 tys. zł, zaniżono dochody w kwocie  474,9 tys. zł, ponadto 

zawyżono dochody o 385,4 tys. zł z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych 

dla ludności, w sprawozdaniu Rb-23 zawyżono stan środków na rachunku sum 

depozytowych o 14,7 tys. zł, w sprawozdaniu Rb-N zawyżono stan należności 

wymagalnych o 2.709,7 tys. zł, w sprawozdaniu Rb-Z nie wykazano zobowiązań 

w  kwocie 57,9 tys. zł. Nieprawidłowości te wynikały głównie z błędów 

w  sprawozdaniach jednostek podległych; 

• części 85/28 – Województwo warmińsko-mazurskie - w sprawozdaniu Rb-28 nie ujęto  

zobowiązania w kwocie 245,0 tys. zł z tytułu zakupu nieruchomości na nową siedzibę 

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

co  wynikało z błędnego sprawozdania sporządzonego przez Inspektorat. W  trakcie 

kontroli NIK – sprawozdania zostały skorygowane. 

Łącznie w sprawozdaniach dysponentów III stopnia podporządkowanych 11 

dysponentom głównym wystąpiły błędy w kwocie 4.960 tys. zł. W wyniku kontroli NIK 

dokonano u dysponentów III stopnia korekty sprawozdań na kwotę ogółem: 704,6 tys. zł, 

z  tego skorygowano w sprawozdaniach Rb-28 zobowiązania na kwotę 557,5 tys. zł, 

a  w  sprawozdaniach Rb-27 należności na kwotę 147,1 tys. zł. 
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Dla przykładu: 

– w sprawozdaniach Rb-28 i Rb-Z Centrali Ministerstwa Finansów (cz.19) zaniżono stan 

zobowiązań o 115,4 tys. zł; na wniosek NIK sprawozdanie skorygowano,  

– w sprawozdaniu Rb-28 Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury (cz.24) 

zaniżono zaangażowanie o kwotę 4.865,2 tys. zł i stan zobowiązań o kwotę - 176,0 tys. zł; 

w trakcie kontroli  sprawozdanie skorygowano, 

– w sprawozdaniu Rb-28 Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Gospodarki  

i Pracy (cz.20) błędnie zaklasyfikowano wydatki w kwocie 63,2 tys. zł, co zmieniło 

strukturę wydatków, analogiczny błąd na kwotę 51,2 tys. zł popełniono w sprawozdaniu 

Ministerstwa Sprawiedliwości (cz.37), 

– w sprawozdaniu Rb-27 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (cz.85/32) 

zawyżono należności o kwotę 147,1 tys. zł; sprawozdanie w trakcie kontroli kilka razy 

korygowano, 

– w sprawozdaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w  Poznaniu (cz.85/30) w wyniku prowadzenia księgowości kasowej nie wykazano 

w  sprawozdaniu Rb-28 zobowiązań na kwotę 21,1 tys. zł; sprawozdanie w trakcie 

kontroli skorygowano. 

Oceny wiarygodności jednostkowych rocznych sprawozdań budżetowych  dokonano 

w odniesieniu do 199 jednostek7, z czego 172 państwowych jednostek budżetowych, 

będących dysponentami III stopnia, 10 jednostek obsługujących agencje i fundusze oraz 

17  zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych powołanych przy państwowych 

jednostkach budżetowych. 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych w 151 jednostkach (87,8%) 

zaopiniowano sprawozdania roczne bez zastrzeżeń, w stosunku do 17 (9,9%) jednostek 

wniesiono zastrzeżenia przynajmniej do jednego z badanych sprawozdań rocznych, natomiast 

w 4  (2,3%) przypadkach sprawozdanie roczne zaopiniowano negatywnie.  

Najwięcej zastrzeżeń wniesiono do sprawozdań rocznych  centralnych i wojewódzkich 

jednostek administracji rządowej (po 7 na 45 i 68 badanych jednostek). 

Opinie negatywne dotyczyły 4 jednostek administracji wojewódzkiej, tj. Wojewódzkiego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w  Olsztynie, Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie–Koźlu, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w  Poznaniu.  

                                                 
7  Z analizy wyłączono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu. 
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Negatywnie zaopiniowano również sprawozdania dwóch zakładów budżetowych, 

a  w  przypadku dwóch innych wydano opinie z zastrzeżeniami. 

Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości była w 2004 r. mniejsza 

niż w 2003 r. Zmniejszył się zakres tych nieprawidłowości. Najwyższe kwotowo błędy 

w  sprawozdawczości popełniono w tych częściach budżetowych, których dysponentem jest 

Minister Finansów. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że decyzja Ministra Finansów 

o  zaliczeniu dokonanych w styczniu 2005 r. zwrotów VAT w ciężar roku 2004 w  kwocie 

1.953,9 mln zł ma wpływ na ustalenie wyniku budżetu państwa w roku 2004, a  także będzie 

miała wpływ na ustalenie wyniku w roku 2005.  

W ocenie NIK Minister Finansów nie może dysponować tak dużą swobodą 

w  kształtowaniu wielkości dochodów budżetowych, a tym samym wyniku budżetu państwa, 

w zależności od sytuacji w danym roku. Kwestionując tę swobodę NIK zwraca uwagę 

na  potrzebę uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy 

o  finansach publicznych, które w odróżnieniu od przepisów ustawowych nie jest jednoznaczne. 

Należy wskazać, że ww. błąd nie wpłynął na zniekształcenie obrazu tego segmentu 

finansów publicznych w dłuższym okresie czasu. Decyzja Ministra Finansów spowodowała 

w  istocie rzeczy, że wynik budżetu państwa za rok 2004 był mniej korzystny niż możliwy 

do  wykazania, ale w dalszym ciągu mieścił się w  granicach wyznaczonych w ustawie 

budżetowej. Zostały także stworzone lepsze warunki wykonania budżetu w roku 2005. 

Błędy w sprawozdawczości jednostek podporządkowanych dysponentom głównym 

stanowiły 0,22% kwoty ogółem dotyczącej nierzetelnej sprawozdawczości wykazanej 

u  dysponentów głównych. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że nie jest to ważący wskaźnik 

błędów, jednak wskazuje na konieczność dyscyplinowania jednostek podległych 

do  wykazywania rzetelnych danych w sprawozdawczości budżetowej. 

2. Wiarygodność ksiąg rachunkowych 

Podstawą do wydania opinii w sprawie jednostkowych  rocznych sprawozdań 

budżetowych była kontrola prawidłowości przeniesienia treści ksiąg rachunkowych 

na  sprawozdania budżetowe oraz badanie wiarygodności ksiąg. 
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Ocenę wiarygodności ksiąg rachunkowych w kontrolowanych jednostkach 

przeprowadzono, zgodnie z wytycznymi standardów międzynarodowych8, na podstawie: 

a) wyników badania ksiąg z zastosowaniem technik analitycznych, analizy ksiąg pod kątem 

sekwencji dat i ciągłości zapisów w dzienniku oraz terminowości księgowania (badanie 

prowadzono wyłącznie w sytuacji dostępności ksiąg w wersji elektronicznej), 

b) wyników badania ksiąg wykonanego na wybranej losowo próbie transakcji i polegającego 

na kontroli prawidłowości ewidencji transakcji w urządzeniach księgowych w zakresie 

wartości, okresu księgowania i wskazania kont analitycznych w podziałkach klasyfikacji 

budżetowej, zgodnie z którymi wyniki transakcji znajdują odbicie w  sprawozdaniach 

budżetowych (bieżących i rocznych). 

Ocena wiarygodności poprzedzona została: 

a) badaniem organizacji systemu rachunkowości i kontroli finansowej, 

b) badaniem skuteczności funkcjonowania systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

(„badanie zgodności”) przeprowadzonego na wybranej losowo próbie dowodów i zapisów 

księgowych. 

We wszystkich kontrolowanych jednostkach badanie wiarygodności przeprowadzono 

na próbie dowodów księgowych wybranych spośród zbioru dowodów będących fakturami 

lub  dokumentami równoważnymi fakturom i stanowiących podstawę płatności lub uzyskania 

dochodów (z wyłączeniem list płac), a przeniesionych do ksiąg rachunkowych w roku 2004. 

Zbiór ten stanowił  tzw. populację objętą oceną, z której wybierana była próba objęta 

badaniem bezpośrednim. Doboru próby do badania dokonano jedną z dwóch metod 

(w  zależności od dostępności danych księgowych w wersji elektronicznej): 

– metodą losowania prostego, niezależnego od wartości zapisów księgowych, 

– tzw. metodą monetarną9, polegającą na doborze próby transakcji z prawdopodobieństwem 

proporcjonalnym do ich wartości, 

uzupełniając tak wybraną próbę o dowody odpowiadające największym pozycjom wydatków 

i dochodów kontrolowanych jednostek oraz ewentualnie o dowody wskazane do badania 

w  wyniku badania analitycznego ksiąg. 

                                                 
8  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Europejskie wytyczne stosowania standardów 

kontroli INTOSAI. 
9  Metoda monetarna (Monetary Unit Sampling) jest  zalecaną przez standardy międzynarodowe statystyczną 

metodą doboru próby w badaniu wiarygodności, uwzględniającą wartość transakcji przy ich losowaniu do 
badania. 
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Liczebność próby uzależniona była od wyników analizy ryzyka, przy uwzględnieniu 

oceny ryzyka nieodłącznego oraz ryzyka zawodności systemu kontroli wewnętrznej i przy 

założeniu, że łączne ryzyko badania wynosi 5%. Ponadto przy losowaniu prostym przyjęto 

maksymalny błąd szacowania proporcji nieprawidłowości na poziomie 2,5%, a przy 

losowaniu metodą monetarną – dokładność szacowania na poziomie 0,8 wartości 

tolerowanego błędu. W trakcie badania określano proporcję zapisów zawierających 

nieprawidłowości skutkujące na sprawozdawczość bieżącą i roczną (przy losowaniu prostym) 

oraz kwotę tych nieprawidłowości. Uzyskane wyniki były ekstrapolowane (uogólniane) na 

całą populację z zastosowaniem metod statystycznych, a następnie  porównywane 

z  dopuszczalną wartością nieprawidłowości (progiem istotności), którą ustalono na poziomie 

3% proporcji zapisów oraz  0,5% - 1% wartości populacji podlegającej ocenie.  

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono łącznie w 199 

jednostkach, z czego w 172 państwowych jednostkach budżetowych, w 10 jednostkach 

obsługujących agencje i fundusze oraz w 17 zakładach budżetowych lub gospodarstwach 

pomocniczych powołanych przy państwowych jednostkach budżetowych. W przypadku 

47  jednostek budżetowych (27,3% badanych) oraz w jednym funduszu badanie 

przeprowadzono z zastosowaniem metody monetarnej. 

Wyniki badania wiarygodności ksiąg w 172 państwowych jednostkach budżetowych 

w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej i bieżącej  zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 

Wiarygodność ksiąg – 
sprawozdawczość roczna 

Wiarygodność ksiąg  – 
sprawozdawczość bieżąca Rodzaj jednostki 

budżetowej Zbadano
pozy-
tywna 

nega- 
tywna 

pośred- 
nia * 

pozy-
tywna 

nega- 
tywna 

pośred-
nia* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Naczelne instytucje władzy 
państwowej i sądowniczej 13 13 0 0 13 0 0 

Instytucje centralne administracji 
rządowej 45 41 1 3 37 2 6 

Jednostki podporządkowane 
instytucjom centralnym 13 13 0 0 13 0 0 

Jednostki wojewódzkiej 
administracji rządowej 68 60 5 3 49 13 6 

Inne państwowe jednostki 
budżetowe 33 31 0 2 30 0 3 

Łącznie 172 158 6 8 142 15 15 
Struktura %% 100 91,9 3,5 4,7 82,6 8,7 8,7 

*)  poziom nieprawidłowości nie pozwala na wydanie opinii pozytywnej, ale też nie został przekroczony próg skutkujący 
opinią negatywną. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli. 
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W odniesieniu do sprawozdawczości rocznej, tzn. przy uwzględnieniu błędów  

skutkujących na roczne sprawozdania budżetowe,  negatywnie zaopiniowano wiarygodność 

ksiąg w 6 jednostkach budżetowych, z czego w 5 jednostkach administracji wojewódzkiej 

oraz 1 jednostce centralnej administracji rządowej (Ministerstwo Gospodarki i Pracy). 

Pozytywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg w 158 jednostkach budżetowych (91,9%), 

natomiast w pozostałych 8 (4,7%) poziom stwierdzonych nieprawidłowości nie pozwalał na 

wydanie opinii pozytywnej, nie skutkując również opinią negatywną. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły złej kwalifikacji transakcji 

w  ramach podziałek klasyfikacji budżetowej oraz nie ujmowania ich w księgach 2004 r. 

(w  Ministerstwie Gospodarki i Pracy nie ujęto w księgach należności w kwocie 50.155,6 tys. zł). 

Z kolei w odniesieniu do sprawozdawczości bieżącej (nieprawidłowości skutkujące na 

sprawozdania bieżące) wydano łącznie 15 opinii negatywnych, z czego 13 wystąpiło 

w  jednostkach administracji wojewódzkiej i 2 w jednostkach centralnych (Ministerstwo 

Finansów, Ministerstwo Zdrowia). Pozytywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg w 142 

jednostkach budżetowych (82,6%), natomiast w pozostałych 15 (8,7%) poziom 

stwierdzonych nieprawidłowości nie pozwalał na wydanie opinii pozytywnej, nie skutkując 

również opinią negatywną. 

W przypadku pozostałych kontrolowanych jednostek – pozytywnie zaopiniowano 

wiarygodność ksiąg wszystkich badanych agencji i funduszy oraz wydano 1 opinię 

negatywną w stosunku do zakładu budżetowego. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły nieterminowego wprowadzania 

zapisów do ksiąg rachunkowych  (m.in. w terminie płatności, a nie powstania zobowiązania), 

co  skutkowało nie wykazywaniem stosownych zobowiązań w kwartalnych sprawozdaniach 

Rb-28.  W Ministerstwie Zdrowia na 232 wybrane losowo zapisy księgowe zakwestionowano 

58 na kwotę 238,9 tys. zł, z czego 51 w zakresie miesiąca księgowania i 7 w zakresie 

wskazania kont analitycznych. W Ministerstwie Finansów na 228 zbadanych zapisów 

księgowych 74 posiadało błędną datę dokonania operacji gospodarczej (co wynikało 

z  funkcjonujących do października 2004 r. błędnych zasad rachunkowości), a 40 zapisów 

posiadało błędne wskazanie miesiąca księgowania, co skutkowało nie wykazaniem 

w  sprawozdaniu Rb-28 zobowiązań w wysokości: za I kwartał – 2 mln zł, za II kwartał – 

0,3  mln zł, za III kwartał – 1,9 mln zł. 
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3. Organizacja i skuteczność systemu rachunkowości, kontroli finansowej 

oraz audytu wewnętrznego  

We wszystkich jednostkach objętych kontrolą dokonano również przeglądu i oceny 

systemu kontroli wewnętrznej, stwierdzając, że w zdecydowanej większości jednostki 

stosowały się do wymogów proceduralnych odnośnie kontroli finansowej i audytu 

wewnętrznego określonych w ustawie o finansach publicznych poprzez:  

- opracowanie w formie pisemnej procedur wewnętrznej kontroli finansowej dotyczących 

procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz 

gospodarowaniem mieniem, 

- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętymi standardami oraz przy 

zachowaniu obligatoryjnych terminów wykonania sprawozdania z rocznego planu audytu 

jak i przedstawienia kierownikowi jednostki bądź dyrektorowi generalnemu planu audytu 

na rok następny.   

3.1. System rachunkowości 

Szczegółowe badanie systemu rachunkowości dotyczyło tych jednostek, w których 

w  latach poprzednich nie przeprowadzono takiej kontroli, bądź kontrola taka wykazała  

uchybienia lub nieprawidłowości, bądź też w systemie wprowadzone zostały zmiany. Łącznie 

badanie systemu rachunkowości pod względem poprawności przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przeprowadzono w 159 podmiotach, 

z  czego w 3  (na 13 podlegających kontroli) naczelnych instytucjach władzy państwowej 

i  sądowniczej i 30 (na 47) instytucjach centralnych administracji rządowej, 

W 84 skontrolowanych jednostkach, tj. w 53% objętych badaniem nie stwierdzono 

nieprawidłowości ani uchybień w zakresie organizacji systemu księgowości. W 32 

podmiotach (20% badanych) stwierdzono tylko uchybienia typu proceduralnego, które nie 

miały wpływu na prawidłowość prowadzenia rachunkowości. Uchybienia te dotyczyły 

głównie  wprowadzenia w trakcie roku budżetowego zakładowego planu kont, zasad obiegu 

dokumentów lub  instrukcji inwentaryzacyjnej oraz braku zapisów w polityce rachunkowości 

dotyczących daty rozpoczęcia eksploatacji i nazwy systemu komputerowego FK. 

Nieprawidłowości, które powtarzały się w pozostałych skontrolowanych 

43  podmiotach dotyczyły najczęściej: 

– braku wszystkich wymaganych w art. 10 ustawy o rachunkowości elementów jakie 

zawierać powinna polityka rachunkowości jednostki (20 jednostek),  
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– braku w ewidencji księgowej wskazania daty operacji gospodarczej, co naruszało przepisy 

art. 23 ust. 2 pkt 1) ustawy o rachunkowości (l3 jednostek),  

– błędnej interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości polegającej 

na  uznawaniu za datę operacji gospodarczej daty księgowania lub wpływu dowodu do 

działu księgowości, 

– sporządzania zestawień obrotów i sald niezgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy 

o  rachunkowości, tj. braku comiesięcznych zestawień obrotów i sald lub sporządzania ich 

bez określenia daty, w sposób trudny do odczytania (11 jednostek), 

– nieprzejrzystej ewidencji na kontach, w tym księgowania dokumentów zbiorczych, bez 

wyszczególniania kwot i identyfikacji pojedynczych dowodów księgowych, co było 

wbrew postanowieniom art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (16 jednostek), 

– braku w systemie komputerowym opcji pozwalającej na identyfikację osoby 

odpowiedzialnej za treść zapisu, co naruszało przepis art. 14 ust. 4 ustawy 

o  rachunkowości (11 jednostek), 

– błędów przy ochronie danych i trwałości zapisów ksiąg rachunkowych, polegających 

m.in. na braku  kopii zapasowych danych lub złego zabezpieczenia i archiwizowania kopii 

zapasowych (13 jednostek). 

Ponadto stwierdzono, że Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie posiadało w 2004 r. 

dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, ani zatwierdzonego planu kont. 

W porównaniu do wyników kontroli z roku 2003 r. udział procentowy badanych 

jednostek, w których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości zmniejszył się z 45,5% 

do  27%, przy czym nadal występował znaczny udział nieprawidłowości wśród jednostek 

podporządkowanych instytucjom centralnym, jednostek wojewódzkiej administracji rządowej 

oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Świadczyć to może o braku 

należytej realizacji przez dysponentów głównych obowiązku przeprowadzania kontroli 

i  audytu w podległych sobie podmiotach organizacyjnych. 

Niezależnie od powyższego badania w 198 kontrolowanych jednostkach, z tego w 171 

państwowych jednostkach budżetowych dokonano przeglądu systemów księgowości pod 

kątem ich informatyzacji oraz prawidłowości funkcjonowania w określonych obszarach, które 

uznane zostały za zagrożone ryzykiem błędów. 

Dotyczyło to : 

– terminowości  księgowania dowodów księgowych, w tym stosowania zasady księgowości 

memoriałowej, 

– wykorzystywania kont rozrachunkowych do ewidencji rozliczeń z kontrahentami, 
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– stosowania techniki zapisów roboczych (tzw. bufora) i terminowości zatwierdzania tych 

zapisów, 

– terminowości zamykania okresów (miesięcy) księgowych. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 172 państwowych jednostkach budżetowych 

stwierdzono, co następuje: 

– w 149 jednostkach (86,6%) wprowadzony został informatyczny system finansowo-

księgowy; systemem ręcznym prowadzono księgowość w 23 jednostkach, w tym 

w  Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Wyższym Urzędzie Górniczym, niektórych 

samorządowych kolegiach odwoławczych i regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

niektórych małych jednostkach wojewódzkiej administracji zespolonej, 

– w 93 jednostkach (62,4% posiadających księgowość komputerową) możliwy jest dostęp 

do zapisów księgowych w postaci elektronicznej, w pozostałych system komputerowy 

nie pozwala na taką operację, 

– w stosunku do 96 jednostek (55,8% badanych) nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących 

terminowości ewidencji dowodów księgowych, w przypadku 27 (15,7%) wystąpiły 

przypadki księgowania w innym okresie księgowym niż to wynika z terminu operacji 

gospodarczej, przy czym  nie miało to skutków na sprawozdawczość bieżącą jednostki, 

natomiast w 49 jednostkach (28,5%) miały miejsce przypadki księgowania dowodów 

po  wynikającym z ich daty terminie sprawozdawczym; przypadki powyższe związane 

były bądź to z opóźnieniami w dostarczeniu  dokumentów do działów finansowo-

księgowych, bądź z przyjęciem niezgodnej z ustawą o rachunkowości zasady księgowania 

dowodów w  terminie zapłaty za transakcję, a nie dokonania operacji gospodarczej 

(zasada kasowości w miejsce zasady memoriału), 

– zdecydowana większość jednostek (116, tj. 67,4%) księgowała operacje zakupu 

na  przeznaczonych do tego i przyjętych w zakładowym planie kont kontach 

rozrachunkowych (konto 201), natomiast w 56 jednostkach (32,6%) stwierdzono 

przypadki odstępstw od tej zasady, co traktowane było przez służby księgowe jako 

dopuszczalna forma uproszczenia księgowania, czasami zapisana wręcz w polityce 

rachunkowości jednostki, 

– w przypadku 70 jednostek (47,0% stosujących księgowość komputerową) występował  

tzw. bufor, czyli księgowanie wstępne do obszaru roboczego, przy czym w 20 jednostkach 

zapisy były sukcesywnie w trakcie miesiąca przenoszone do ksiąg, w 37 – 

przechowywano je w  buforze do końca miesiąca, a w 13 – przez okres przekraczający 

jeden miesiąc,  
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– w przypadku 108 (72,5%) jednostek miesiąc księgowy zamykany był przy sporządzaniu 

sprawozdania, w 32 (21,5%) do końca następnego miesiąca, a w 8 (5,4%) – 

z  opóźnieniem kilkumiesięcznym. 

Szczególnie niebezpieczne i sprzeczne z ustawą o rachunkowości są przypadki 

przechowywania zapisów w buforze przez okres powyżej miesiąca, co oznacza faktyczny 

brak ksiąg rachunkowych za ten okres i sporządzanie sprawozdań miesięcznych 

z  pominięciem  rzeczywistego stanu ksiąg rachunkowych. Stan taki wynikał najczęściej 

z  niedoskonałości stosowanych systemów księgowości komputerowej oraz niewiedzy ze 

strony obsługujących je służb księgowych i kierowników jednostek zatwierdzających systemy 

do eksploatacji. 

W wielu jednostkach, m.in. w wyniku uwag zgłaszanych w trakcie poprzednich 

kontroli, wprowadzono precyzyjne zasady uzależniające okres (miesiąc) księgowania  od daty 

wpływu dokumentów do działu księgowości, co związane jest z terminem sporządzenia 

sprawozdań miesięcznych. Nie rozwiązuje to jednak problemu opóźnień, jakie mają 

niejednokrotnie miejsce na etapie kontroli dowodów (faktur) przez komórki merytoryczne.   

Ponadto w kilkunastu jednostkach stosowana była w stosunku do części zapisów 

księgowych zasada ujmowania ich zgodnie z terminem regulowania, a nie powstania 

zobowiązań (ujęcie kasowe w miejsce wynikającego z art. 6, 20 i 24 ustawy o rachunkowości 

ujęcia memoriałowego), przy czym w części jednostek nie miało to wpływu 

na  sprawozdawczość bieżącą (kwartalną). Stosowanie księgowości kasowej wynika  po 

części z  przyzwyczajeń służb księgowych tych jednostek, po części zaś z błędnej interpretacji 

§ 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych10. 

Dlatego zdaniem Najwyższej Izby Kontroli istnieje pilna potrzeba wzmożenia nadzoru 

w zakresie egzekwowania tych przepisów oraz dokonania zmian w  ww. rozporządzeniu, 

aby  zawarte tam przepisy były jednoznaczne. 

Kontrole wykonania budżetu państwa wskazują na niespójność systemu prawa 

w  zakresie uregulowania odpowiedzialności karnej za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. 

                                                 
10  DzU nr 153, poz. 1752. 
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Regulacja zawarta w art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz w art. 61 Kodeksu 

karno skarbowego opiera się na znamionach określonych w sposób niejednoznaczny 

i  nieostry. NIK uważa za niezbędne podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie 

zakresu odpowiedzialności karnej w tej kwestii. Ponadto NIK uważa, że nie ma żadnych 

racjonalnych podstaw do tego, aby regulacja odpowiedzialności karnej związana 

z prowadzeniem ksiąg rachunkowych była zawarta w różnych aktach prawnych. 

3.2. System kontroli finansowej  

W wyniku badania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli finansowej  

w 34 jednostkach stwierdzono  uchybienia i nieprawidłowości, polegające w szczególności na:  

– nieustaleniu (4 jednostki) lub nie należytym określeniu (1 jednostka) procedur kontroli 

wewnętrznej , 

– nieprzestrzeganiu instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 

(10  jednostek);  

– niestosowaniu się do wskazanych w instrukcji terminów zatwierdzania dokumentów 

i  przekazywania ich do działu księgowego, co skutkowało księgowaniem dowodów 

do  niewłaściwych okresów sprawozdawczych, 

– nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych: 

w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na kwotę 15.792 tys. zł, w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkim – na kwotę 1,9 mln zł, w Komendzie Głównej Policji – na kwotę 

820 tys. zł, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – na kwotę 575 tys. zł, 

w  2  sądach apelacyjnych - na kwotę 381,3 tys. zł, w PFRON - na kwotę 259,3 tys. zł, 

w  2 jednostkach budżetowych wojewody mazowieckiego – na kwotę 138,6 tys. zł, 

w  1  zakładzie budżetowym (województwo podlaskie) – na kwotę 71,5 tys. zł oraz ZUS. 

Nie wszystkie kontrolowane jednostki należycie wywiązywały się z zapisanego w art. 28b 

ustawy o finansach publicznych obowiązku kontroli co najmniej 5% wydatków 

nadzorowanych jednostek. Obowiązku tego nie wykonał m.in. Minister Edukacji Narodowej 

i  Sportu (podobnie jak w roku 2003), częściowo wykonał wojewoda lubelski  

(7 z 23 jednostek, 1,9% wydatków), opolski i pomorski.  
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie nadzór i kontrolę nad realizacją całości 

budżetu państwa sprawowany przez dysponentów głównych stosownie do art. 91 ust. 3 i 4 

ustawy o finansach publicznych, wnosząc zastrzeżenia m.in. do następujących jednostek: 

– Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie stwierdzono naruszenie 

procedur wewnętrznych przy udzieleniu 1 (z 4) dotacji  dla stowarzyszeń,  

– Ministerstwa Polityki Społecznej, gdzie stwierdzono uchybienia w nadzorze nad środkami 

przekazanymi organizacjom pozarządowym, 

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z nieskutecznym nadzorem nad jednostkami 

podległymi, w tym w zakresie niewyegzekwowania zwrotu dotacji w  kwocie 1.039,6 tys. zł, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, za nienależyty nadzór nad działalnością gmin 

oraz Kancelarii Senatu, gdzie wykazano brak skutecznego i właściwego nadzoru nad 

wykorzystaniem przez jednostki spoza sektora finansów publicznych dotacji celowych. 

– Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie udzielano dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego przed zawarciem porozumień, nie egzekwowano terminowego przedkładania 

rozliczeń oraz nie wyegzekwowano sprawozdań kwartalnych z wykorzystania dotacji 

przez te jednostki,  

– Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ze względu na brak należytej kontroli prawidłowości 

wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom podległym oraz jednostkom 

samorządu terytorialnego,  

– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ze względu na nie podjęcie skutecznych działań 

w  zakresie zwrotu dotacji w kwocie 267,6 tys. zł. 

– Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, za  niewystarczający nadzór  nad placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi (kontrolą objęto  13 z 124 nadzorowanych placówek), 

3.3. Badanie skuteczności systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

Badanie skuteczności funkcjonowania systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

(„badanie zgodności”) przeprowadzono we wszystkich kontrolowanych jednostkach 

na  wybranej losowo próbie dowodów i zapisów księgowych. W większości jednostek 

badanie zgodności i wiarygodności przeprowadzono na tej samej próbie dowodów, natomiast 

w części jednostek była to próba dobrana niezależnie, a wyniki jej badania wykorzystano 

do  oszacowania poziomu ryzyka zawodności systemu kontroli wewnętrznej. 

 



 30

Badanie zgodności przeprowadzone było w kategoriach jakościowych 

(prawidłowość/nieprawidłowość) i dotyczyło strony formalnej dowodów oraz ich kontroli 

bieżącej i dekretacji. W wyniku badania określono proporcję dowodów  (przy losowaniu 

prostym), lub proporcję kwot (przy metodzie monetarnej) obciążonych nieprawidłowościami 

o charakterze formalnym. Wynik badania próby był ekstrapolowany na badaną populację 

z  zastosowaniem metod statystycznych, a następnie porównywany z maksymalną 

dopuszczalną wartością proporcji nieprawidłowości formalnych (progiem istotności), którą 

analogicznie jak w roku ubiegłym ustalono na poziomie 5%. 

Przypadki wystąpienia w ewidencji finansowo – księgowej kontrolowanych jednostek 

uchybień o charakterze systematycznym, stwierdzonych po raz  pierwszy i nie mających 

wpływu na sprawozdawczość, nie podlegały ekstrapolacji, a jedynie prowadziły do obniżenia 

opinii w zakresie skuteczności systemu kontroli. 

W wyniku przeprowadzonego badania  wydano opinię pozytywną o skuteczności 

funkcjonowania systemu księgowości i kontroli finansowej w stosunku do 123 jednostek 

budżetowych (71,5% badanych), opinię negatywną w stosunku do 26 jednostek (15,1%), 

a  w  przypadku 23 jednostek (13,4%) poziom nieprawidłowości nie pozwalał na wydanie 

opinii pozytywnej, nie skutkując równocześnie opinią negatywną. 

Opinię negatywną wydano w stosunku do 19 (27,9%) jednostek administracji 

wojewódzkiej, 5 (11,1%)  jednostek centralnych administracji rządowej, 1 (7,7%) jednostki 

podporządkowanej instytucjom centralnym i 1 (3%) jednostki z grupy pozostałych. 

W  szczególności negatywnie zaopiniowano skuteczność systemu w Ministerstwie Edukacji 

i  Sportu, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Urzędzie 

Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz 

dwóch urzędach wojewódzkich – w Gdańsku i Wrocławiu. 

Pozytywnie zaopiniowano zarówno skuteczność systemu rachunkowości i kontroli 

finansowej, jak i wiarygodność ksiąg we wszystkich 13 kontrolowanych naczelnych 

instytucjach władzy państwowej i sądowniczej. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły:  

– kontroli bieżącej i dekretacji dowodów, a w szczególności akceptacji pod względem 

merytorycznym, wskazania miesiąca księgowania i kont analitycznych oraz akceptacji 

pod względem formalno-rachunkowym, 

– poprawności dowodów, w tym  formy nanoszenia korekt i poprawek,  

– poprawności zapisów, w tym danych identyfikacyjnych, opisu i daty operacji. 
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3.4. Audyt wewnętrzny 

Zadania audytu wewnętrznego realizowane były zgodnie z wymogami ustawy 

o  finansach publicznych i przepisów szczegółowych we wszystkich kontrolowanych 

jednostkach, za wyjątkiem trzech, które wbrew art. 35d ustawy nie powołały w wymaganym 

terminie audytora wewnętrznego. Było to Dowództwo Marynarki Wojennej, Brygada 

Zmechanizowania w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. W Wielkoposkim 

Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu stanowisko do spraw audytu wewnętrznego 

zorganizowano dopiero we wrześniu 2004 r., po prawie rocznej przerwie. 

W większości jednostek sporządzono roczny plan zadań audytu na podstawie 

identyfikacji i oszacowania obszarów ryzyka oraz dokumentację z przeprowadzonych 

audytów. Niepełne wykonanie planu zadań audytu na rok 2004 stwierdzono w 10 

jednostkach, w których zakres niezrealizowanych zadań stanowił od 25% do 85% zadań 

planowanych. Ponadto w niektórych jednostkach audytorzy wewnętrzni poświęcali znaczą 

część czasu pracy na zajęcia wykraczające poza zadania określone w ustawie o finansach 

publicznych (w sądach okręgowych apelacji wrocławskiej było to od 53% do 65% 

nominalnego czasu pracy). 

Za wyjątkiem pojedynczych przypadków uwagi i wnioski z przeprowadzonych zadań 

audytowych były analizowane przez kierowników jednostek, w wyniku czego podejmowano, 

w związku z zaleceniami audytu, właściwe działania usprawniające. W przypadku 

Ministerstwa Polityki Społecznej zalecenia audytora wewnętrznego zrealizowano częściowo, 

a w przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opóźnienia 

w  przekazywaniu sprawozdania z audytu (2 - 7 miesięcy od daty sporządzenia) spowodowały 

zaniechanie przez Dyrektora Generalnego podejmowania na bieżąco stosownych działań. 

W przypadku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd stwierdzono fakt powierzenia 

pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego osobie nie spełniającej warunku określonego 

w art. 35k pkt 5 ustawy o finansach publicznych.  

Ponadto w jednym przypadku (KRUS) Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako 

nierzetelny audyt wewnętrzny w zakresie nie zakwestionowania niezgodnego 

z  przeznaczeniem wydatkowania w roku 2004 środków funduszu celowego w kwocie 

m.in.  2,7 mln zł, pomimo wniosku pokontrolnego NIK z kontroli za rok 2003, dotyczącego 

tej samej sprawy. 
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IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 

W 2004 r. gospodarka polska kontynuowała dynamiczny wzrost zapoczątkowany 

w 2003 r. Tempo wzrostu PKB w 2004 r. wyniosło 5,4%, czyli przewyższyło o 1,6 punktu 

procentowego wartość wskaźnika z 2003 r. Największy wzrost gospodarczy w 2004 r. 

odnotowano w I kwartale (7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), 

czyli w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE. W kolejnych kwartałach tempo 

wzrostu gospodarczego stopniowo malało, schodząc w IV kwartale 2004 r. poniżej 4%. 

Realny wzrost PKB w kolejnych kwartałach 2003 i 2004 r. prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 2 

2003  2004 
Kwartały 

Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 

I 102,3 106,9 
II 104,0 106,1 
III 104,1 104,8 
IV 104,7 103,9 

Źródło: GUS, Warszawa kwiecień 2004. 

Przystąpienie Polski do UE wpłynęło również na kształtowanie się podstawowych 

wielkości w sferze nominalnej gospodarki. Inflacja w II kwartale 2004 r. wyniosła 3,3% 

wobec 1,6% w poprzednim kwartale. W III kwartale inflacja osiągnęła swoją maksymalną 

wartość w 2004 r. zbliżając się do 4,5%. W kolejnym kwartale jej wartość obniżyła się do 

4,4%. W rezultacie inflacja średnioroczna osiągnęła wartość 3,5%. 

Inflację w kolejnych kwartałach 2003 i 2004 r. (wskaźniki roczne) prezentuje poniższa 

tabela. 

Tabela 3 

2003 2004 
Kwartały 

Analogiczny okres roku poprzedniego = 100 

I 100,5 101,6 

II 100,5 103,3 

III 100,8 104,5 

IV 101,5 104,4 

Źródło: GUS, Warszawa kwiecień 2004. 

Wielkość wzrostu gospodarczego i inflacji (roczne stopy wzrostu) w kolejnych 

kwartałach 2003-2004 przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. miało zatem wpływ zarówno na sferę realną jak 

i nominalną gospodarki. Zwiększony popyt związany z zakupami dokonywanymi w okresie 

przed przystąpieniem do UE spowodował przyrost kwartalnego tempa wzrostu PKB do 7%. 

Przejściowo również wzrosła inflacja, której tempo ponownie zaczęło maleć pod koniec 2004 r. 

Dobre wyniki gospodarcze w 2004 r. odnotowały również kraje Unii Europejskiej 
oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej.11 Większą stopę wzrostu PKB niż w Polsce 
odnotowano w następujących krajach UE: Łotwa (8,5%), Litwa (6,7%), Estonia (6,2%), 
Słowacja (5,5%). Wśród krajów stowarzyszonych z UE w naszym regionie wyższe stopy 
wzrostu gospodarczego pojawiły się w Rumunii (8,3%) i Bułgarii (5,7%). 

Wzrost gospodarczy całej poszerzonej UE wyniósł 2,3%. Na tym tle Polska wypada 
bardzo korzystnie. Należy jednak pamiętać, że inne kraje naszego regionu potrafiły lepiej 
wykorzystać coraz korzystniejszą (w porównaniu z 2003 r.) koniunkturę gospodarki 
światowej. 

1. Produkt krajowy brutto i jego składowe 

W „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2004” opracowywanych 
w czerwcu 2003 r. przyjęto, że stopa wzrostu gospodarczego w 2004 r. ukształtuje się 
na  poziomie 5,0%, a wartość PKB w cenach bieżących wyniesie 859,0 mld zł. Wzrost miał 
być napędzany popytem krajowym przy neutralnym udziale eksportu netto, definiowanego 
jako różnica między eksportem a importem. 

                                                 
11  Dane zaczerpnięte z portalu EUROSTAT-u: http://europa.eu.int/comm/eurostat/  
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W kolejnych fazach prac nad budżetem państwa utrzymano założenie o 5% wzroście 

PKB w 2004 r. i jego wartości w okolicach 860 mld zł. Nie zmieniono również w znaczący 

sposób prognozy wzrostu składowych PKB w 2004 r. Ostatecznie w uzasadnieniu do ustawy 

budżetowej wzrost gospodarczy w 2004 r. został oszacowany na 5%, przy wartości PKB 

wynoszącej 861,5 mld zł. Eksport i import miały wzrosnąć w podobnym tempie wynoszącym 

odpowiednio 8,7% oraz 8,5%. Popyt krajowy – podobnie jak na etapie konstrukcji 

„Założeń...” – miał wzrosnąć o 5%. W ramach popytu krajowego zakładano, że najszybciej 

będą rosły inwestycje. Prognozowano, że w 2004 r. realna stopa wzrostu akumulacji będzie 

równa 12,0%, a realna stopa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 12,2%.  

Spożycie miało wzrosnąć jedynie o 3,3%, przy czym spożycie prywatne o 3,8%, a publiczne 

o 1,6%.  

Realne tempo wzrostu PKB okazało się w 2004 r. nieco wyższe od wartości 

zakładanej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej i wyniosło 5,4%, tj. było wyższe 

od  zakładanego przy konstrukcji budżetu państwa o 0,4 punktu procentowego. Według 

danych GUS z maja 2005 r. wartość PKB w 2004 r. wyrażona w cenach bieżących wyniosła 

885,3 mld zł.  

Realna stopa wzrostu popytu krajowego ukształtowała się w 2004 r. na poziomie 

5,0%, czyli tyle ile przyjęto w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. W budżecie przyjęto, 

że  popyt krajowy będzie napędzany przede wszystkim akumulacją. W rzeczywistości 

akumulacja wzrosła w 2004 r. o 12,1%, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż zapisano 

w  uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Nie sprawdziły się jednak optymistyczne prognozy 

dotyczące wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, którą to  kategorię należy wiązać 

bezpośrednio z  inwestycjami w gospodarce. Nakłady te wzrosły jedynie o 5,3%, tj. o prawie 

7  punktów procentowych mniej niż zakładano w ustawie budżetowej. Z drugiej jednak 

strony, porównując skalę wzrostu tej kategorii z latami poprzednimi należy zauważyć, 

że  w  2004 r. nastąpiło odwrócenie niekorzystnego trendu spadku inwestycji. Przyczynami 

niższej niż zakładano stopy wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w 2004 r. były m.in. 

bardziej restrykcyjna niż zakładano na etapie planowania polityka pieniężna, oraz mniejsza 

skłonność do inwestycji wynikająca z destabilizacji w otoczeniu politycznym. 

Stopa wzrostu spożycia okazała się być wyższa od przyjętej na etapie konstrukcji 

budżetu i wyniosła 3,4%, tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż zakładano. Wzrost 

spożycia w 2004 r. był w tym samym stopniu napędzany wzrostem spożycia indywidualnego  
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i  zbiorowego, których tempo wyniosło również 3,4%. Spożycie indywidualne rosło 

zatem  wolniej niż zakładano (o 0,4 punktu procentowego), a spożycie zbiorowe – szybciej 

(o  1,8 punktu procentowego). 

Główną siłą napędową wzrostu gospodarczego w 2004 r. okazał się – po raz kolejny 

z  rzędu – eksport, którego tempo wzrostu wyniosło 10,2%, czyli o 1,5 punktu procentowego 

więcej niż zakładano. Tempo wzrostu importu również okazało się nieco większe 

od  planowanego i wyniosło 8,7% wobec 8,5% zapisanych w uzasadnieniu do ustawy 

budżetowej.  

Zestawienie prognoz opracowanych na etapie konstrukcji budżetu na 2004 r., 

dotyczących PKB i jego składowych w 2003 i 2004 r., z danymi o wykonaniu prezentuje 

poniższa tabela. 

Tabela 4 

2003 2004 
Wyszczególnienie Jednostka

Budżet  Wykonanie  Budżet  Wykonanie  

1 2 3 4 5 6 
PKB (ceny bieżące) mld zł  784,1 816,1 861,5 885,3 
      
PKB (ceny stałe) % 103,5 103,8 105,0 105,4 

Eksport % 108,5 114,2 108,7 110,2 

Import % 107,8 109,3 108,5 108,7 

Popyt krajowy % 103,4 102,6 105,0 105,0 
   Spożycie % 102,8 102,5 103,3 103,4 
   - indywidualne % 103,2 103,1 103,8 103,4 
   - zbiorowe % 101,4 100,5 101,6 103,4 
   Akumulacja % 105,8 103,2 112,0 112,1 
   - nakłady brutto na środki trwałe % 105,6 99,8 112,2 105,3 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. Uzasadnienie Rada Ministrów, Warszawa, 2003 r. Biuletyny 
Statystyczny  GUS. 

Podsumowując zestawienie prognoz i wyników gospodarczych w 2004 r. można 

stwierdzić, że powtórzyła się sytuacja z poprzednich dwóch lat, kiedy to wzrost gospodarczy 

był bliski założonemu na etapie konstrukcji budżetu, ale w mniejszym stopniu niż planowano 

kreowany był popytem krajowym, a w wyższym – wynikami eksportu. Ponad 5% wzrost 

inwestycji – mimo, że mniejszy od prognozy budżetowej – jest zapowiedzią utrzymania 

korzystnych tendencji gospodarczych w najbliższych latach. 
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2. Bilans płatniczy 

Począwszy od 2004 r. NBP zrezygnował z prezentowania bilansu płatniczego na bazie 
płatności. Ponieważ ujęcie to było wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów przy 
konstrukcji prognoz budżetowych na 2003 i 2004 r., to dane w zakresie bilansu płatniczego 
są  nieporównywalne z prognozami. Od 2005 r. Ministerstwo Finansów będzie sporządzać 
prognozy na bazie transakcji. Ponadto prognozy będą wyrażane w EURO zamiast USD.12

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2004 r. przyjęto, że saldo obrotów 
bieżących na bazie płatności będzie w 2004 r. ujemne i wyniesie – 8,4 mld USD, co w relacji 

do prognozowanego PKB stanowiło − 3,7%. Niedobór ten miał być pokryty przez dodatnie 
saldo obrotów kapitałowych i finansowych w wysokości 8,9 mld USD.  

Według danych NBP saldo obrotów bieżących na bazie transakcji było w 2004 r. 

ujemne i wyniosło 3,6 mld USD, co stanowi m.in. − 1,6% PKB szacowanego przez GUS 
na  2004 r. Saldo obrotów kapitałowych i finansowych jedynie w części pokryło ten deficyt 
i  wyniosło 1,5 mld USD. 

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zestawienie prognozy rządowej 
z  „Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2004 r.” (na bazie płatności) 
z  wykonaniem w odniesieniu do podstawowych wielkości w bilansie płatniczym w 2003 
i 2004 r. (na bazie transakcji). 
Tabela 5 

20031 20041

Budżet PW Wykonanie  Budżet  Wykonanie 
Wyszczególnienie 

mln USD 
1 2 3 4 5 6 

A. Rachunek bieżący -8.741 -6.500 -4.599 -8.400 -3.585 
w tym:     
     Obroty towarowe: saldo -11.620 -11.400 -5.725 -11.900 -5.584 
            Wpływy z eksportu 33.720 40.100 61.007 43.900 81.596 
            Wypłaty za import 45.340 51.500 66.732 55.800 87.180 
     Niesklasyfikowane obroty bieżące: saldo 3.200 5.500 4.236 4.700 5.662 
B. Rachunek kapitałowy i finansowy 9.540 7.500 3.504 8.900 1.476 
w tym:     
     Inwestycje bezpośrednie 5.900 4.300 4.123 5.150 6.159 
Relacja salda obrotów bieżących do PKB (%) -4,6 -3,1 -2,2 -3,7 -1,6 

1 Dane dotyczące prognoz bilansu płatniczego (Budżet oraz PW) są prezentowane na bazie płatności, natomiast dane 
o  wykonaniu – na bazie transakcji. 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. z Uzasadnieniem, Bilans płatniczy RP na bazie transakcji za lata 1994-
2004, NBP Warszawa kwiecień 2004 r. 

                                                 
12  Bilans płatniczy na bazie płatności uwzględnia jedynie dane o przelewach, pochodzące z systemu 

bankowego. Bilans płatniczy na bazie transakcji uwzględnia dodatkowo dane z GUS (o obrotach 
towarowych zbierane przez służby celne), Instytutu Turystyki (dane o wyjazdach zagranicznych) oraz 
bezpośrednio z przedsiębiorstw (dane o obrocie w sferze usług, o kredytach oraz o inwestycjach 
bezpośrednich i portfelowych). 
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Na etapie konstrukcji budżetu państwa przyjęto, że w 2004 r. nastąpi pogorszenie 

równowagi zewnętrznej, czego przejawem był założony 30% wzrost deficytu obrotów 

bieżących między prognozą wykonania (‘PW’) na 2003 r. a prognozą tej wielkości na 2004 r. 

W rzeczywistości w 2004 r. nastąpiła dalsza (będąca kontynuacją procesu trwającego od 2000 r.) 

poprawa sytuacji w tym zakresie. Deficyt obrotów bieżących był o ponad 20% mniejszy niż 

w roku poprzednim i osiągnął wartość zbliżoną do roku 1996. W rezultacie zamiast 

planowanego 20% wzrostu deficytu obrotów bieżących w relacji do PKB mieliśmy 

do  czynienia z blisko 30% spadkiem wartości tej relacji. Według wstępnych danych NBP 

w  ostatnim kwartale 2004 r. pojawiła się nawet nadwyżka w bilansie obrotów bieżących 

(m.in.  0,1 mld USD). 

Zestawienie tendencji przewidywanych na etapie konstrukcji budżetu z faktycznymi 

tendencjami w zakresie bilansu płatniczego w 2004 r przedstawia poniższa tabela.  

Tabela  6 

Dynamika między 2004 a 2003 

Prognozy budżetowe1 Wykonanie2Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 

A. Rachunek bieżący 129,2 78,0 
w tym:   
     Obroty towarowe: saldo 104,4 97,5 
            Wpływy z eksportu 109,5 133,7 
            Wypłaty za import 108,3 130,6 
     Niesklasyfikowane obroty bieżące: saldo 85,5 133,7 
B. Rachunek kapitałowy i finansowy 118,7 42,1 
w tym:   
     Inwestycje bezpośrednie 119,8 149,4 
Relacja salda obrotów bieżących do PKB 119,4 72,7 

1 Dynamika prognoz bilansu płatniczego (Budżet 2004/PW 2003) wyznaczona dla danych na bazie płatności. 
2 Dynamika wykonania bilansu płatniczego wyznaczona dla danych na bazie transakcji. 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. z Uzasadnieniem, Bilans płatniczy RP na bazie transakcji za lata 1994-
2004, NBP Warszawa kwiecień 2004 r. 

Przyczyną korzystniejszego niż zakładano rozwoju sytuacji w bilansie płatniczym był 

bardzo dynamiczny wzrost eksportu w obrotach towarowych. Zamiast zakładanej 

w  uzasadnieniu do ustawy budżetowej dynamiki eksportu wynoszącej 109,5%, okazało się, 

że  w 2004 r. osiągnęła ona wartość 133,7%. Zatem o ile prognozy rządowe trafnie 

przewidziały, że eksport będzie rozwijał się dynamicznie, to zdecydowanie zaniżono 

skalę  wzrostu tej kategorii. Podobnie w przypadku importu. W uzasadnieniu do ustawy  
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budżetowej zakładano, że  import wzrośnie w 2004 r. o 8,3%, podczas gdy faktycznie tempo 

to wyniosło około 30%. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w prognozach trafnie 

przewidywano, że dynamika wzrostu eksportu będzie nieznacznie przewyższać dynamikę 

wzrostu importu. 

Analizując obroty handlu zagranicznego pod względem jego struktury podmiotowej, 

wciąż największym odbiorcą polskich produktów była w 2004 r. poszerzona już Unia 

Europejska, której kraje absorbowały łącznie 78,9% polskiego eksportu, tj. o 1,6 punktu 

procentowego mniej niż w roku poprzednim13. W dalszej kolejności znalazły się kraje Europy  

Środkowo-Wschodniej (grupa IV klasyfikacji GUS obejmująca: Albanię, Białoruś, Bułgarię, 

Mołdawię, Rosję, Rumunię i Ukrainę). Po stronie importerów również największy udział 

miały kraje UE, natomiast drugie miejsce kraje rozwijające się gospodarczo (grupa III 

klasyfikacji GUS).  

Największy udział w strukturze przedmiotowej polskiego eksportu miały produkty 

klasyfikowane w ramach grupy „maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy” (38,7%). 

Ta  sama grupa dominowała w polskim imporcie (również 38,7%). Symetryczność 

w obrotach handlowych z zagranicą wskazuje na ścisłe powiązanie eksportu z importem, 

tj. wysoką importochłonność polskiego eksportu. Jest to również czynnik objaśniający niską 

wrażliwość eksportu na wahania kursowe, ponieważ zmiany kursów dotyczą w tej sytuacji 

zarówno rynków produktów jak i nakładów. 

Rok 2004 okazał się być rokiem przełomowym w odniesieniu do inwestycji 
zagranicznych, bowiem została odwrócona niekorzystna, trwająca od 2001 r. tendencja do ich 

spadku. W  2004 r. napłynęły do Polski bezpośrednie inwestycje o wartości 6,2 mld USD 

(22  mld zł), tj. o  ponad 2 mld USD więcej niż w roku poprzednim. Jedną z podstawowych 

przyczyn wzrostu inwestycji bezpośrednich był – obok akcesji do UE – wzrost skali 

prywatyzacji. Podobnie jak w przypadku głównych kategorii rachunku bieżącego prognozy 

rządowe trafnie przewidziały kierunek zmian, natomiast zdecydowanie nie doszacowały ich 

skalę. 

Reasumując, rok 2004 – pomimo aprecjacji złotego – był kolejnym rokiem ekspansji 

polskiego eksportu. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa dobrze przygotowały się do 

konkurowania w ramach nowego otoczenia Unii Europejskiej. Dalsza poprawa bilansu 

obrotów bieżących oraz zwiększony napływ inwestycji zagranicznych oznaczają, że polska 

gospodarka zmierza do pełnej stabilizacji w zakresie równowagi zewnętrznej. 

                                                 
13  Biuletyn statystyczny nr 2, GUS, Warszawa, marzec 2005. Należy pamiętać, że część polskiego eksportu 

wykazywana w statystykach GUS jest faktycznie obrotem wewnątrzunijnym. 
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3. Rynek pracy 

Przy konstrukcji ustawy budżetowej na 2004 r. przyjęto, że przeciętne zatrudnienie 

w  gospodarce narodowej w 2004 r. wzrośnie o 1,0% i wyniesie 8,7 mln osób. Oznaczało to, 

że bezrobocie na koniec 2004 r. wyniesie 3,2 mln osób, a stopa bezrobocia 17,8%. Sektor 

przedsiębiorstw miał według prognozy na 2004 r. zwiększyć zatrudnienie o 0,5% do poziomu 

4,8 mln osób. Prognozę przygotowano w oparciu m.in. o następujące założenia: 

• kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych będzie redukowała popyt na pracę – jednak 

wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż w latach poprzednich zredukuje negatywny 

wpływ tego czynnika na ostateczną liczbę miejsc pracy oferowaną w gospodarce, 

• zmiany w otoczeniu instytucjonalnym rynku pracy (realizacja programu rządowego 
„Przedsiębiorczość – Praca – Rozwój II”, obniżka podatku dochodowego od osób 
prawnych) miały zdynamizować tworzenie miejsc pracy w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

W rzeczywistości przeciętne zatrudnienie w gospodarce wyniosło w 2004 r. 8,7 mln 

osób, czyli praktycznie tyle samo co 2003 r. i tyle co zakładała prognoza budżetowa. 

Zatrudnienie wzrosło jednak tylko o 0,3%, czyli mniej niż zakładała prognoza budżetowa, 

ponieważ rzeczywisty stan zatrudnienia na koniec 2003 r. był wyższy niż przyjęty 

do  prognozy na 2004 r.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec 2004 r. wyniosła 

3,0  mln osób i była o ponad 200 tys. mniejsza niż w prognozie budżetowej. Pomimo tego 

stopa bezrobocia była wyższa od założonej na etapie konstrukcji budżetu o 1,3 punktu 

procentowego i wyniosła 19,1% - ta rozbieżność wynika z faktu, że prognoza 

nie  uwzględniała wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 

w zakresie zasobu siły roboczej w kraju14. 

Porównując z latami poprzednimi, w 2004 r. mieliśmy po raz pierwszy do czynienia 

ze spadkiem stopy bezrobocia od 1998 r. Stopę bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat 

przedstawia poniższy wykres. 

 

                                                 
14  Prognoza budżetowa zakładała większą liczbę dla stanu siły roboczej, która to została skorygowana 

w wyniku przeprowadzonego spisu.  
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Stopa bezrobocia w latach 1995 - 2004
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nie  posiadało prawa do zasiłku, a 1,6 mln bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej niż 

ło się około 2,7 mln osób, tj. prawie 

tyle samo co rok wcze

ży przypisać 

zagranicznym wyjazdom w poszukiwaniu pracy w związku z nowo pojawiającymi się 

możliwościami zatrudnienia w innych krajach UE. 

Z kwartalnych badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wynika, 

że  w  ostatnim kwartale 2004 r. połowę bezrobotnych stanowiły kobiety, a 2/3 

bezrobotnych koncentrowało się w miastach. Bezrobocie w Polsce charakteryzuje się 

dużymi dysproporcjami w poszczególnych grupach według wykształcenia. W ostatnim 

kwartale 2004 r. 7% ludzi z wykształceniem wyższym pozostawało bez pracy. Na drugim 

biegunie znajduje się grupa osób o wykształceniu gimnazjalnym, podstawowym 

i  niepełnym podstawowym, w której bez pracy pozostawała co 4 osoba. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Według danych GUS, spośród 3,0 mln bezrobotnych na koniec 2004 r., 2,6 mln 

rok. W  całym 2004 r. w urzędach pracy zarejestrowa

śniej. Korzystniej niż w 2003 r. wyglądała sytuacja po stronie 

wyrejestrowujących się. W 2004 r. wyrejestrowało się blisko 2,9 mln osób, czyli 

aż  o  200 tys. więcej niż się zarejestrowało i około 130 tys. więcej niż wyrejestrowało się 

w  2003 r. O ile zatem w 2004 r. liczba nowych bezrobotnych była zbliżona 

do  poprzedniego roku, to zdecydowanie więcej ludzi wyrejestrowywało się. Z ogólnej 

liczby 2,9 mln wyrejestrowanych około 1,4 mln osób wyrejestrowało się z tytułu podjęcia 

pracy – pozostali stanowią tzw. bierny odpływ, który częściowo nale
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Już drugi rok z rzędu prognozy budżetowe w zakresie zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw okazały się nietrafne. Zamiast spodziewanego, niewielkiego wzrostu 
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (0,5%) odnotowano spadek o 0,9%. W rezultacie 
liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w 2004 r. 4,7 mln osób zamiast 
zakładanych 4,8 mln zł. 

W 2004 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów wyniosła 9,2 mln osób, 
tj.  utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Prognozy rządowe 
zakładały, że liczba ta spadnie o 0,5 do 9,16 mln osób.  

Zestawienie prognozy rządowej w sferze zatrudnienia, pochodzącej z uzasadnienia 
do ustawy budżetowej na 2004 r., z danymi o wykonaniu prezentuje poniższa tabela. 
Tabela 7 

2003 2004 

Budżet Wykonanie Budżet Wykonanie Wyszczególnienie 
tys. osób 

1 2 3 4 5 
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce  8.909 8.662 8.733 8.691
w tym:  
- w sektorze przedsiębiorstw 4.939 4.724 4.776 4.684
- w jednostkach sfery budżetowej 1.554 1.594 1.567 -
Przeciętna liczba emerytów i rencistów 9.181 9.206 9.163 9.212
- z systemu pozarolniczego systemu 7.469 7.451 7.449 7.504
- rolników indywidualnych 1.712 1.755 1.714 1.709
Bezrobocie 3.193-3.297 3.176 3.207 3.000
Stopa bezrobocia (%)1 17,7-18,3 20,0 17,8 19,1
 Poprzedni rok = 100 
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce  100,8 99,1 101,0 100,3
w tym  
- w sektorze przedsiębiorstw 100,4 96,2 100,5 99,1
- w jednostkach sfery budżetowej 99,0 100,7 99,5 -
Przeciętna liczba emerytów i rencistów 99,4 99,7 99,5 100,1
- z  systemu pozarolniczego  100,4 100,2 100,0 100,7
- rolników indywidualnych 95,1 97,6 97,7 97,4

1 Prognozy stopy bezrobocia są nieporównywalne z danymi o wykonaniu, ponieważ na etapie konstrukcji projekcji nie 
uwzględniono wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. z Uzasadnieniem, Biuletyn Statystyczny nr 2 GUS, Warszawa marzec 
2005 r.; Szacunki Ministerstwa Finansów. 

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej założono, że realne tempo wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce polskiej w 2004 r. wyniesie 2,0%. 
W  rezultacie tego wzrostu przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce miało być równe 
2.290 zł. Prognoza wartości wynagrodzenia okazała się trafna, ponieważ wyniosło ono 
dokładnie 2.290 zł, natomiast ze  względu na wyższą niż planowano inflację, wskaźnik 
wzrostu realnego wyniósł jedynie 1,2%.  
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Zestawienie rządowych prognoz w sferze wynagrodzeń z danymi o wykonaniu 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 8 

2003 2004 

Budżet  Wykonanie Budżet  Wykonanie Wyszczególnienie 

PLN 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce  2.195 2.201 2.290 2.290 
w tym     
- w sektorze przedsiębiorstw 2.362 2.342 2.416 2.439 
- w jednostkach sfery budżetowej - 2.266 2.329 b.d. 
Przeciętna emerytura i renta     
- z systemu pozarolniczego 1.088 1.092 1.126 1.141 
- rolników indywidualnych 724 727 740 747 
 Dynamika realna 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce  101,2 103,3 102,0 101,2 
w tym     
- w sektorze przedsiębiorstw 101,2 102,0 101,6 100,6 
- w jednostkach sfery budżetowej - 104,6 101,3 b.d. 
Przeciętna emerytura i renta     
- z systemu pozarolniczego 102,4 104,3 101,1 100,9 
- rolników indywidualnych 101,4 103,0 99,9 99,3 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. z Uzasadnieniem, Biuletyn Statystyczny nr 2 GUS, Warszawa marzec 2005 r. 

Przeciętne emerytury i renty w 2003 r. ukształtowały się na poziomie nieco wyższym 

niż założono przy konstrukcji budżetu. Przy inflacji znacznie większej od oczekiwań, 

wskaźniki wzrostu realnego przeciętnych emerytur i rent w 2004 r. okazały się mniejsze 

od  zakładanych. 

W 2004 r. nastąpiła niewielka poprawa na rynku pracy, ale skala tej poprawy była 

zbyt mała aby doprowadzić do znacznego zmniejszenia stopy bezrobocia. Wynagrodzenia 

realne również nie wzrosły znacząco, ponieważ przyspieszająca w pierwszych trzech 

kwartałach 2004 r. inflacja zmniejszyła efekt wzrostu płac nominalnych. 

4. Ceny, rynek pieniężny i walutowy 

Przy konstrukcji budżetu na 2004 r. przyjęto prognozę inflacji w ujęciu 

średniorocznym na poziomie 2,0%. Średnioroczne tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej 

przemysłu miało wynieść 1,7%. Średnioroczne tempo wzrostu cen nakładów inwestycyjnych 

oraz tempo zmiany deflatora PKB miały w 2004 r. ukształtować się na takim samym  

poziomie jak inflacja, tj. 2,0%. Prognozy inflacyjne zostały opracowane przy założeniu 

kontynuacji podstawowych trendów oddziałujących na procesy cenowe, w tym m.in.:  
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stopniowo rosnący popyt krajowy (niskie tempo ze względu na powolny wzrost wynagrodzeń 

realnych), wysoka stopa bezrobocia, niskie oczekiwania inflacyjne oraz konsekwentna 

polityka NBP zmierzająca do realizacji celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pp.).  

W rzeczywistości wartości tych wskaźników wyniosły w 2004 r. odpowiednio: 

• inflacja – średniorocznie 3,5%, a na koniec roku 4,4%, 

• tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu – średniorocznie 7,0%, 

• tempo wzrostu cen nakładów inwestycyjnych – średniorocznie 2,2%, 

• tempo zmiany deflatora PKB – średniorocznie 2,9%. 

Wszystkie zatem wskaźniki cenowe osiągnęły w 2004 r. wartości wyższe 

od  prognozowanych. Przyczyny takiej sytuacji można pogrupować w następujący sposób: 

• wysoki wzrost cen ropy naftowej oraz innych surowców,  

• osłabienie złotego z 2003 r. i I kwartału 2004 r., 

• wpływ przystąpienia Polski do UE – w tym szczególnie wysoki wzrost cen żywności 

wynikający zarówno z ograniczonej podaży (niskie zbiory w 2003 r.), jak i skokowy 

wzrost popytu na polskie towary rolne, 

W ramach średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

najwyższe tempa wzrostu odnotowano w 2004 r. w następujących grupach towarowych: 

• cukier (44,6%), 

• paliwa (12,4%), 

• mięso wieprzowe (12,2%), 

• oleje i pozostałe tłuszcze (10,8%), 

• drób (10,4%). 

Impuls inflacyjny z początku 2004 r. spowodował zaostrzenie nastawienia w polityce 

pieniężnej. Od kwietnia 2004 r. RPP podwyższyła podstawowe stopy procentowe trzy razy 

łącznie o 1,25 pp. W rezultacie średnia stopa operacji otwartego rynku – zamiast zakładanych 

w ustawie budżetowej 3,7% - wyniosła 5,8%, tj. 2,1 pp. więcej. Przy inflacji na poziomie 

3,5% daje to wartość realnej stopy procentowej na poziomie m.in. 2,3%, czyli wyższym niż 

założono w prognozie rządowej (1,7%). Oznacza to, że zarówno prognoza stóp nominalnych, 

jak i realnych na 2004 r. okazała się nietrafna.  

Podobnie jak w poprzednim roku w prognozie budżetowej przeszacowany został kurs 

dolara USA, a niedoszacowany kursu euro. Przy konstrukcji budżetu przyjęto, że średni kurs 

dolara amerykańskiego wyniesie w 2004 r. 3,78 zł, a kurs euro ukształtuje się na  poziomie 

4,25 zł. W rzeczywistości średni kurs USD wyniósł w 2004 r. 3,65 zł, a euro – 4,53 zł.  
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Warto zauważyć, że prognozy rządowe zakładały aprecjację złotego względem obu 

analizowanych walut. W porównaniu z 2003 r., w 2004 r. średni kurs dolara USA miał spaść 

o 1,6%, a kurs euro o 1,4%. Według ostatecznych danych w 2004 r. mieliśmy do czynienia 

z  aprecjacją złotego jedynie względem dolara wynoszącą ponad 6%, natomiast w odniesieniu 

do euro odnotowano deprecjację złotego o ponad 3%. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie prognoz rządowych z uzasadnienia do projektu 

ustawy budżetowej na 2004 r. i danych o wykonaniu dla wskaźników cen, rynku pieniężnego 

i walutowego w 2003 oraz 2004 r. 

Tabela 9 

2003 2004 
Wyszczególnienie Jednostka 

Budżet Wykonanie Budżet Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 
Dynamika indeksu cen  towarów i usług 2003 = 100 102,3 100,8 102,0 103,5
Dynamika indeksu cen produkcji sprzedanej 
przemysłu 

2003 = 100 102,0 102,6 101,7 107,0

Dynamika indeksu cen nakładów 
inwestycyjnych 

2003 = 100 102,0 101,1 102,0 102,2

Deflator PKB 2003 = 100 102,1 100,5 102,0 102,91

Stopa procentowa operacji otwartego rynku 
(średnio w okresie) 

% 7,2 5,7 3,7 5,8

Kurs dolara USA (średni w okresie) PLN/USD 4,16 3,89 3,78 3,65
Kurs Euro (średni w okresie) PLN/EUR 4,16 4,40 4,25 4,53

1. Szacunek Ministerstwa Finansów. 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2004 r. z Uzasadnieniem, Biuletyn Statystyczny nr 2 GUS, Warszawa marzec 
2005 r.; Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie 
wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2004 r. 
 

W 2004 r. mimo, że mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem inflacji – szczególnie 

w  pierwszych trzech kwartałach – to impuls inflacyjny został opanowany pod koniec roku. 

Udało się to osiągnąć m.in. dzięki przejściowemu zaostrzeniu polityki pieniężnej, czego 

odzwierciedleniem był wyższy niż zakładano w prognozach budżetowych poziom 

nominalnych i realnych stóp procentowych. 

* * * 

Biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, tj. wzrost 

gospodarczy i inflację, prognoza rządowa okazała się zaniżona, tzn. realizacja obu 

wskaźników była większa od planowanej. Ostrożność prognozy makroekonomicznej była 

jedną z przyczyn bardzo ostrożnej prognozy dochodów budżetu państwa na 2004 r. 
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W roku 2004 nastąpiło również niewielkie obniżenie ryzyka makroekonomicznego. 

Głównym zagrożeniem dla stabilnego rozwoju gospodarki polskiej był narastający od wielu 

lat dług publiczny. W 2004 r. został zahamowany proces wzrostu relacji długu publicznego 

do PKB. Zadłużenie Skarbu Państwa – głównego komponentu długu publicznego – wzrosło 

w 2004 r. o ok. 6% podczas, gdy wartość nominalna PKB wzrosła o ponad 8%. Zahamowanie 

tej niekorzystnej tendencji nie było jednak wynikiem zabiegów polityki fiskalnej, ponieważ 

krajowa część zadłużenia Skarbu Państwa, finansująca deficyt budżetu państwa, wzrosła 

w  2004 r. o 16%. Na ten wzrost nałożyła się redukcja zadłużenia zagranicznego o ok. 13%, 

wynikająca przede wszystkim z aprecjacji złotego. 

Korzystnie na sytuację finansów publicznych, wpłynęła w 2004 r. również poprawa 

sytuacji gospodarczej Polski poprawiając z jednej strony sytuację finansową budżetu państwa 

poprzez zwiększenie dochodów, a z drugiej strony – hamując niekorzystną tendencję wzrostu 

relacji dług publiczny/PKB.  
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V. BUDŻET PAŃSTWA 

 Przy ocenie realizacji budżetu państwa wzięto pod uwagę dwie grupy zagadnień: 

– formalną zgodność wykonania budżetu państwa z postanowieniami ustawy budżetowej, 

– ekonomiczną treść budżetu, a więc ocenę czy budżet stwarzał warunki do sfinansowania 

podstawowych zadań państwa oraz czy sprzyjał rozwiązaniom głównych problemów 

finansów państwa w 2004 r. i w dłuższej perspektywie. 

 Najważniejsze dane oraz tendencje w okresie wykraczającym poza rok budżetowy, 

niezbędne do oceny wykonania budżetu w obydwu wymienionych na wstępie aspektach, 

przedstawiają  wykresy zamieszczone na następnych stronach. 

 Z wykresów tych wynika, że podstawowe wielkości budżetu państwa wykonane 

zostały nawet lepiej niż zakładano w ustawie budżetowej. Dochody były wyższe o 1,1%, 

a  wydatki o taki sam procent niższe od planu, w wyniku czego deficyt  ukształtował się 

na  poziomie niższym od limitu. Z tego punktu  widzenia można uznać, że  wykonanie 

budżetu państwa w 2004 r. było prawidłowe.  

 Należy również stwierdzić, że zapewnione zostało finansowanie wszystkich 

podstawowych zadań państwa, a poziom tego finansowania był z reguły lepszy niż przed 

rokiem. Ocena ta odnosi się zarówno do łącznych całorocznych nakładów, jak i do bieżącego 

poziomu finansowania w poszczególnych okresach roku. 

 Z drugiej jednak strony nie zostały w 2004 r. wprowadzone istotne zmiany prawne, 

które by w pozytywny sposób wpłynęły na zmianę struktury wydatków budżetowych i ich 

racjonalizację. 

 Racjonalizacji wydatków nie wymuszał także tryb planowania budżetowego, którego 

podstawę stanowiło przewidywane wykonanie w roku poprzednim i brak wyraźnie 

określonych celów i zadań dla dysponentów poszczególnych części budżetowych. 

 Możliwości ograniczenia wydatków nie zostały wykorzystane także w toku 

wykonania budżetu, szczególnie w ostatnim kwartale, kiedy to wydatkowano znacznie 

wyższe kwoty niż w pierwszych trzech kwartałach roku. Ponadto do wykorzystania w 2005 r. 

przeniesiono, jako tzw. wydatki niewygasające, wydatki w kwocie ponad 4,6 mld zł, 

tj.  o  ponad 3,6 mld zł więcej niż w roku 2003. 
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 W odniesieniu do dochodów budżetu państwa nie zostały wykonane założenia 

dotyczące ściągalności podstawowego źródła wpływów budżetowych, tj. dochodów 

podatkowych. Dodatkowo dochody budżetu państwa zostały pomniejszone o ponad 2 mld zł, 

o zwroty podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym z tytułu VAT 

o  ponad 1,9 mld zł, dokonane w styczniu 2005 r.,  a zaliczone w ciężar roku poprzedniego. 

Deficyt w porównaniu do roku 2003 był wyższy o 11,8%, a w warunkach porównywalnych 

aż o 35,1%. Istotne znaczenie dla wielkości deficytu budżetowego w 2004 r. miała zmiana 

sposobu finansowania reformy systemu ubezpieczeń społecznych. W 2003 r. środki 

na  reformę systemu ubezpieczeń społecznych przekazane były do FUS w formie dotacji 

budżetu państwa (czyli były wydatkiem powiększającym deficyt), natomiast w 2004 r. środki 

na reformę systemu zostały przekazane z rozchodów budżetu państwa, dzięki czemu 

nie  powiększały kwoty deficytu budżetowego 

 Wszystkie te elementy powodują, że zdaniem NIK, wynik budżetu państwa w 2004 r. 

jest wprawdzie lepszy od dopuszczalnego w ustawie budżetowej, ale znacznie gorszy 

od  możliwego do osiągnięcia. 

W rezultacie dochody budżetu państwa pozwoliły na sfinansowanie jedynie 79,1% 

wydatków budżetu państwa, a więc wskaźnik ten uległ pogorszeniu w stosunku 

do  poprzedniego roku o ponad 1 pkt. procentowy. Również relacja deficytu budżetowego 

do  PKB była gorsza niż w roku poprzednim, gdyż wyniosła 4,7% wobec 4,5% w 2003 r. 

W  dalszym ciągu narastał dług publiczny, który, powiększony o przewidywane wypłaty 

z  tytułu poręczeń i gwarancji, osiągnął na koniec roku w relacji do PKB poziom 50,2%, 

a  więc w dalszym ciągu przekraczał pierwszy z dwóch progów ostrożnościowych 

przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Sytuacja finansów publicznych nadal 

stanowi, o czym ostrzegała NIK w ubiegłym roku, poważne zagrożenie dla stabilnego 

wzrostu gospodarczego. 
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1. Prawne warunki wykonania budżetu w 2004 r. 

Prace nad budżetem państwa na 2004 r. były prowadzone przy uwzględnieniu zmian 
warunków zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania sektora finansów publicznych, 
wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym, należało 
uwzględnić istotne zmiany dla finansów publicznych, polegające na tym, że polska 
gospodarka z jednej strony otrzyma ze strony Unii Europejskiej środki w ramach rekompensat 
dla budżetu, na sfinansowanie projektów PHARE, ISPA, SAPARD oraz innych, nowych 
programów prorozwojowych i wspierających sektor rolny. Z drugiej strony w ustawie 
budżetowej powinny pojawić się płatności na rzecz Unii Europejskiej. 

Proces przygotowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2004 r. 
rozpoczął się od ogłoszenia w dniu 24 maja 2003 r. rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 200415. 

Na podstawie materiałów złożonych przez dysponentów części budżetowych oraz 
wyników własnych prac analitycznych Minister Finansów przygotował założenia do projektu 
ustawy budżetowej, które zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawił 
Radzie Ministrów. Założenia te, w dniu 10 czerwca 2003 r. wstępnie zaakceptowała Rada 
Ministrów, zobowiązując jednocześnie Ministra Finansów do przekazania dokumentu 
uwzględniającego ustalenia przyjęte na posiedzeniu do konsultacji w ramach Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Przy konstruowaniu projektu ustawy 
budżetowej Ministerstwo Finansów, oprócz przyjętych w założeniach wskaźników wzrostu 
limitu wydatków czy wskaźników makroekonomicznych, mających wpływ na prognozy 
dochodów, jako materiał pomocniczy wykorzystywało kwoty wydatków wynikające  
z druków planistycznych składanych przez dysponentów części. Zapotrzebowania te na ogół 
znacznie przekraczały realne możliwości budżetu. 

Limit wydatków przekazany przez Ministra Finansów, stanowił podstawę dla 
dysponentów części budżetowych, do opracowania własnych projektów budżetu. Projekty te,  
po korektach i weryfikacji przez Ministra Finansów, służyły do zestawienia zbiorczego 
projektu ustawy budżetowej. Do tego projektu budżetu Minister Finansów włączył dochody  
i wydatki części odpowiadające organom władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, 
sądów i trybunałów wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, które 
nie  podlegają weryfikacji przez Radę Ministrów i Ministra Finansów. 

                                                 
15  DzU nr 92, poz. 860. 
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Projekt ustawy budżetowej na rok 2004 wraz z uzasadnieniem został przez Ministra 

Finansów przekazany Radzie Ministrów i zaakceptowany na posiedzeniu w dniu 27 września 

2003 r. Projekt ustawy był budżetem pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej, 

co  sprawiło, że w dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach budżetu po raz 

pierwszy pojawiły się nowe pozycje. Rozliczenie dochodów i wydatków między budżetem 

Polski i budżetami UE ujęte zostały w nowej części 84 – Środki własne Unii  Europejskiej 

oraz w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Do  dochodów części 84 

zaliczono specjalne ryczałtowe kwoty na poprawę płynności budżetowej (2.107,0 mln zł), 

natomiast w części 19 zaplanowano wpływy z instrumentu finansowego Schengen (439,2 mln zł). 

W wydatkach zostały ujęte rozliczenia z  budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych 

(składka członkowska w wysokości 5.833,0 mln zł). Ponadto utworzono nową część 97 – 

Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej16. 

 W związku z wejściem Polski do UE, dokonano szeregu zmian w przepisach prawa. 

Zmiany te w większości dotyczyły uregulowań zawartych w ustawie o finansach publicznych. 

Zdecydowana większość zmian wprowadzona została z dniem 1 maja 2004 r. Na przykład: 

─ rozszerzono katalog środków publicznych o środki pochodzące z budżetu UE oraz o inne 

niż „unijne” środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 3 

ust. 1 pkt 2 i 2a), określono zasady ich wydatkowania, warunki wykorzystania 

i rozliczania (art. 30a i 30b) oraz zasady ich gromadzenia (art. 30d), 

─ poszerzono zakres tytułów, na które mogą być przeznaczone wydatki budżetu państwa, 

o wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (art. 63 ust. 1 pkt 7)17, 

─ rozszerzono katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o 

czyn polegający na przyznaniu lub przekazaniu środków na realizację zadań Wspólnej 

Polityki Rolnej bez zachowania procedur obowiązujących przy uruchamianiu tych 

środków (art. 138 ust. 1 pkt 19), 

─ ustalono, że środki pochodzące z budżetu UE są gromadzone na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP w euro, a wypłacane w złotych lub 

 w euro, zgodnie z dyspozycją właściciela rachunku18, 

                                                 
16  Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części 

budżetowych oraz określenia ich dysponentów (DzU nr 137, poz. 1306). 
17  Zmiany dokonano ustawą z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej DzU nr 166, poz. 1611, ze zm.). 
18  Zmiany dokonano ustawą wymienioną w przypisie nr 18. 
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─ określono, że poza deficytem budżetu państwa także i inne pożyczkowe potrzeby budżetu 

państwa mogą być pokryte ze źródeł wskazanych w art. 64 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych19, nieco wcześniej zaś poszerzono katalog pożyczkowych potrzeb budżetu 

państwa o środki finansowe niezbędne na prefinansowanie wydatków20.  

W ramach dostosowania prawa do wymogów unijnych wprowadzono również 

inne  zmiany takie jakie wyodrębniono w kategorii rozchodów publicznych środki 

na  prefinansowanie21. Nowe rozwiązania prawne dotyczące mechanizmu prefinansowania22 

zezwalają na korzystanie ze środków na  prefinansowanie programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności przez jednostki sektora finansów publicznych oraz agencje płatnicze realizujące 

zadania Wspólnej Polityki Rolnej (art. 30g). Środki na prefinansowanie udostępniane 

są  w  formie oprocentowanych pożyczek. Nie są jednak oprocentowane pożyczki udzielane 

państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw na zadania z zakresu 

zwalczania bezrobocia realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy oraz agencjom 

płatniczym. Uruchomienie prefinansowania uwarunkowane zostało terminem wydania przez 

Ministra Finansów aktów wykonawczych, określających tryb i terminy przekazywania 

oraz zwrotu środków na prefinansowanie23 odrębnie dla każdego programu lub projektu nimi 

finansowanego. Akty te zostały opublikowane w okresie między 7 września a 12 października 

2004 r. Termin ich wydania uzależniony był od terminu opublikowania przepisów 

wykonawczych dotyczących poszczególnych programów operacyjnych. Przepisy te zostały 

opublikowane w okresie od  26  lipca do 9 września 2004 r.24  

                                                 
19  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (DzU 
nr 93, poz. 890) 

20  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. zmieniająca ustawę o finansach publicznych z dniem 6 listopada 
2003 r. (DzU nr 189, poz. 1851). Prefinansowanie to pożyczki udzielane na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

21  Zmiany dokonano ustawą z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 
(DzU  nr 189, poz. 1851), która weszła w życie z dniem 6 listopada 2003 r. Zmiana ta dotyczy m.in. art. 4 
ust. 2 i 86 ust. 1 pkt 5a ustawy o finansach publicznych 

22  Wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU nr 93, poz. 890) zmieniającą ustawę o finansach 
publicznych z  dniem 30 kwietnia 2004 r.  

23  Na podstawie upoważnienia z art. 30i ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Minister Finansów miał wydać 
ww. akty wykonawcze w porozumieniu z ministrem odpowiedzialnym za zarządzanie programem lub 
projektem finansowanym z udziałem tych środków. 

24  Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 
(DzU nr 166, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2004 r.  
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Nowe rozwiązania prawne umożliwiają utworzenie w budżecie państwa rezerw 
celowych na współfinansowanie zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej25, a także na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej26. Rezerw 
tych nie wlicza się do sumy rezerw celowych, objętych 5% limitem planowanych wydatków 
budżetu państwa.  

W 2004 r. dokonano także zmiany klasyfikacji budżetowej polegające na utworzeniu 
nowych rozdziałów i paragrafów, w których klasyfikowane są m.in. wydatki na wybory 
Parlamentu Europejskiego czy wydatki ponoszone na finansowanie programów i projektów 
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz 
na  współfinansowanie zadań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanych 
z  Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji, a także innych zadań 
Wspólnej Polityki Rolnej27. Utworzono również nowe paragrafy dochodów, przychodów oraz 
wydatków i rozchodów, w których klasyfikowane powinny być między innymi wpływy 
rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, 
środki na uzupełnienie dochodów gmin, powiatów i województw28. 

Natomiast wprowadzone zmiany przepisów dotyczących sprawozdawczości 
budżetowej29 umożliwiły prowadzenie przez Ministerstwo Finansów monitoringu 
wykorzystania środków na prefinansowanie. Określono w nich m.in. rodzaj i zasady 
sporządzania sprawozdań w zakresie środków przekazanych z budżetu państwa  
pożyczkobiorcom i ich wydatkowania na programy lub projekty realizowane z udziałem 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Rozszerzono także 
zakres informacji dotyczącej zobowiązań tych jednostek o dane o zobowiązaniach, 
wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności przypadającym w latach 
następnych. 

                                                 
25  Art. 66 ust. 2 pkt 2a ustawy o finansach publicznych, dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

17  października 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (DzU nr 189, poz. 1851). 
26  Art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dodany przez art. 13 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 30 lipca 

2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej (DzU nr 166, poz.1611) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w  Unii Europejskiej.  

27  Zmiany te wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 
(DzU nr 58, poz. 556), które obowiązują od dnia 8 kwietnia 2004 r. Od początku 2005 r. obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(DzU nr 209, poz. 2132, ze zm.).  

28  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (DzU nr 229, poz. 2284). 

29  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(DzU nr 24, poz. 279), zmienione m.in. rozporządzeniem z dnia 17 maja 2004 r. (DzU nr 250, poz. 2505). 
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Wstąpienie Polski do UE wiązało się też z obowiązkiem przyjęcia jednolitych zasad, 

obowiązujących w UE, dotyczących obrotu towarowego z państwami trzecimi 

i przemieszczania towarów w ramach Wspólnoty. Uległy likwidacji granice celne między 

Polską a państwami UE a obrót towarowy z krajami członkowskimi UE zaczął odbywać się 

na zasadzie obrotu wewnętrznego. Dochody z cła stały się w znacznym stopniu źródłem 

dochodów UE. Z dniem 1 maja 2004 r. zaczęły obowiązywać w Polsce postanowienia 

wspólnotowego prawa celnego30, nowej ustawy Prawo celne31 oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie.  

Ponadto, w ramach dostosowania krajowych przepisy do wymogów UE, 
wprowadzono szereg zmian w systemie podatkowym. Zmiany te dotyczyły głównie 
podatków pośrednich, w tym obrót podatku od towarów i usług.32 Według nowych rozwiązań 
podatkiem VAT objęto wszelkie prawa, w tym obrót nieruchomości, wprowadzono 
szczegółowe przepisy dotyczące miejsca spełnienia świadczenia w zakresie opodatkowania  
handlu wewnątrzwspólnotowego, dostosowano stawki podatku do przepisów unijnych.  
Natomiast w podatku akcyzowym33 wprowadzono nowe uregulowania dotyczące organizacji 
obrotu wyrobami akcyzowymi tzw. zharmonizowanymi, które obejmują wyroby 
energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe34, jako zasadę 
przyjęto, że w  ustawie określone są stawki maksymalne, a Minister Finansów może te stawki  

                                                 
30  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy 

Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), zmienione aktem dotyczącym warunków przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i  Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. 
UE L 236 z 23.9.2003): 
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu 

wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.  Urz. WE L 253 z 11.10.1993), zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1335/2003 z  dnia 
25  lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.  Urz. UE L 187 z 26.7.2003); 

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. dotyczące ustanowienia wspólnotowego 
systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), zmienione aktem dotyczącym warunków 
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 
Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. WE L 236 z 23.9.2003).  

31  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (DzU nr 68, poz. 623). 
32  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535, ze zm.). 
33  Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podatek akcyzowy są ustawa z dnia  23 stycznia 2004 r. 

o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257, ze zm.), rozporządzenia wykonawcze Ministra Finansów, 
Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących 
wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania. 

34  Opodatkowanie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych leży w  gestii państw członkowskich. 
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obniżać35. Do ważniejszych zmian należy zaliczyć również obniżenie w 2004 r. stawki 
podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorcę36 (CIT) z 27% do 19% oraz 
wprowadzenie tzw. opcji podatkowej dającej osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą możliwość rozliczania się według stawki 19% pod warunkiem rezygnacji 
z  prawa do korzystania z większości uprzednio dostępnych ulg. 

Wprowadzone od stycznia 2004 r. nowe rozwiązania w zakresie finansowania jednostek 
samorządu terytorialnego, zapewniły tym jednostkom zwiększony procentowo udział 
we  wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz CIT37. Nowa ustawa 
o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie tylko spowodowała istotne i korzystne 
zmiany w strukturze dochodów (wzrost dochodów własnych w stosunku do transferów 
z  budżetu państwa), ale i wyraźnie zwiększyła globalną kwotę dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego. Nowym źródłem dochodów wszystkich samorządów jest 5% udział 
w dochodach, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami. Niektóre z zadań, które do końca 2003 r. realizowane 
były jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz jako zadania własne i finansowane 
były dotacją celową z budżetu państwa, od 2004 r. są finansowane z dochodów własnych 
jednostek samorządu terytorialnego jako ich zadania własne. Dotyczy to m.in. finansowania 
oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu oraz wypłata dodatków 
mieszkaniowych. Nowe rozwiązania w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego 
zmniejszyły dochody i wydatki budżetu państwa. 

W 2004 r. na podstawie upoważnień z ustawy o finansach publicznych wydano 
kilkanaście nowych aktów wykonawczych. Dotyczyły one przede wszystkim przekazywania 
i  zwrotu środków na prefinansowanie 38, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,  

                                                 
35  Minister Finansów w dniu 22 kwietnia 2004 r. wydał rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku 

akcyzowego (DzU nr 87, poz. 825, ze zm). Weszło ono w życie z dniem 1 maja 2004 r. 
36  Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. DzU z 2000r.,  

nr 54, poz. 654, ze zm) zmieniony z dniem 1 stycznia 2004 r. przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 listopada 
2003 r. (DzU nr 202, poz. 1957). 

37  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (DzU nr 203, poz. 1966), 
38  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków 

na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" (DzU nr 221, 
poz. 2246). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazywania 
i  zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
dla Polski 2004-2006 (DzU nr 220, poz. 2233). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 
2004  r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (DzU nr 208, poz. 2123). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
10 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (DzU nr 208, poz. 2122), Rozporządzenie Ministra Finansów 
z  dnia 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (DzU nr 202, poz. 2070), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków 
na  prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (DzU nr 202, poz. 2069), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków 
na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (DzU nr 195, poz. 2006).  
Rozporządzenia te zostały wydane na podstawie art. 30 (i) ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
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przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,39 zasilania 
agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej40 i dotacji 
przedmiotowych41 . 

Do prawa unijnego dostosowano również przepisy dotyczące zamówień publicznych42. 

Wydana w tym zakresie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła z dniem 

2  marca 2004 r. nowe rozwiązania odnośnie odpowiedzialności za naruszenie jej przepisów 

(w odrębnym dziale VII). Ustawa ta ma zastosowanie do zamówień, których wartość 

przekracza równowartość kwoty 6.000 euro wyrażonej w złotych (art. 4 pkt  8). W stosunku 

do  przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych podwyższono 

próg, poniżej którego można zastosować tzw. uproszczoną procedurę zamówienia, 

z  30.000  euro do 60.000 euro. Ponadto został zmieniony katalog podmiotów zobowiązanych 

do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Nową grupą podmiotów objętych 

ustawą są nie będące jednostkami sektora finansów publicznych państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 3 ust. 1 pkt 2). Pełny katalog 

podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera 

art.  3 ust. 1 pkt 1-7. 

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i przetarg 

ograniczony. W zakresie swobody wyboru trybu przez zamawiającego zostały zrównane 

procedury przetargu nieograniczonego i ograniczonego, a w przypadku zamówień o wartości 

nie przekraczającej 60.000 euro i zamówień sektorowych (niezależnie od wartości), oprócz 

ww. procedur można stosować zamówienia także w trybie negocjacji z ogłoszeniem. 

                                                 
39  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(DzU nr 209, poz. 2132, ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 
ustawy o finansach publicznych.   

40  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki 
na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej (DzU nr 118, poz. 1231, ze zm.) - wydane na podstawie art. 30 
(e) ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

41  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do 
świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek 
podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych ( DzU nr 87, poz. 822, ze zm.) - wydane na 
podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
15  kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących 
zadania na rzecz rolnictwa (DzU nr 72, poz. 655) - wydane na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych 

42  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177, ze zm.). Niektóre 
przepisy tej ustawy zaczęły obowiązywać z dniem 1 maja 2004 r., m.in. art. 154 pkt 16 w zakresie 
przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień 
(art.  227). Ustawa Prawo zamówień publicznych zastąpiła ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. 
o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r., nr 72, poz. 664, ze zm.). 
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Prawo zamówień publicznych odmiennie niż poprzednia ustawa o zamówieniach 

reguluje sposób przeliczania wartości zamówienia wyrażonej w euro na złote. Przewiduje, 

że  Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, 

średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, 

uwzględniając średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatnich 

24  miesięcy (art. 35 ust. 3). Od dnia 12 marca 2004 r. obowiązuje w tym przedmiocie 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r.43

 Odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty zupełnie nowym rozwiązaniem jest 

możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (art. 82 ust. 2). Następna ważna zmiana 

to  rezygnacja z obowiązku unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy wpłynęły mniej 

niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, z wyjątkiem postępowania prowadzonego 

w  trybie zapytania o cenę i w trybie aukcji elektronicznej (art. 93 ust. 1). 

Nowe regulacje prawne wzmocniły pozycję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

jako organu kontrolnego, który ma w szczególności prawo bieżącej kontroli na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz obligatoryjnej kontroli postępowań 

przed zawarciem umowy w przypadkach zamówień o największej wartości (art. 167  

i art. 170). 

Rok 2004, był kolejnym rokiem budżetowym, w którym nie wystąpiły opóźnienia 

w  realizacji delegacji wskazanych w ustawie budżetowej do wydawania aktów prawnych 

upoważniających do wydatkowania środków budżetowych. 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zrealizował delegacje określone 

ustawą budżetową, dotyczące określenia szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania 

dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz przyznawania osłon 

socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, 

w  ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw gospodarki, a także zasady przyznawania osłon socjalnych dla byłych 

pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów", którzy pracowali pod ziemią.44

                                                 
43  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – DzU nr 40, 
poz.  356. 

44  Delegacje z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy budżetowej na rok 2004.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku 
i ołowiu (DzU nr 31, poz. 267) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
13  lutego 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz 
byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów" (DzU nr 25, poz. 224). 
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Ponadto po raz kolejny, w ustawie budżetowej określono zasady dokonywania wpłat 

do budżetu ze środków specjalnych. W roku 2004 podstawę prawną dokonywania wpłat 

ze środków specjalnych stanowił art. 45 ustawy budżetowej na rok 2004. Ze środków 

specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw państwowe jednostki budżetowe 

miały dokonywać wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40% planowanych wpływów. 

Nie  dokonywało się wpłat ze środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, 

których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej  

i  sportu. Niezależnie od ww. wpłat ze środków specjalnych, z przychodów środków 

specjalnych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu, należało 

dokonać wpłaty w wysokości 10.000 tys. zł.45

2. Przebieg realizacji budżetu państwa 

Realizacja budżetu państwa w 2004 r. przebiegała w sprzyjających warunkach 

ożywienia gospodarczego46. Przyczyniło się to częściowo do osiągnięcia większych 

dochodów przez budżet państwa, które wyniosły na koniec 2004 r. 156,3 mld zł, tj. o 1,1% 

więcej niż zakładano w ustawie budżetowej. Wskaźnik przekroczenia planu dochodów byłby  

jeszcze większy, gdyby Ministerstwo Finansów nie dokonało zwrotów podatkowych 

i  niepodatkowych należności  budżetowych na kwotę ponad 2,0 mld zł, które zostały 

zrealizowane w tzw. okresie przejściowym od 1 do 25 stycznia 2005 r., a zaliczone w ciężar 

dochodów budżetowych 2004 r. Dochody wyniosłyby wtedy 158,3 mld zł, a plan zostałby 

przekroczony o 2,4%. 

Z drugiej strony wydatki zostały zrealizowane o 1,1% poniżej limitu ustawowego 

i  wyniosły na koniec 2004 r. 197,7 mld zł. Reasumując, po stronie dochodów zebrano 

o  1,7  mld więcej,  a po stronie wydatków wydano mniej o 2,2 mld zł – w sumie deficyt był 

mniejszy o 3,9 mld zł. 

Porównanie planowanych i zrealizowanych dochodów, wydatków oraz wyników 

budżetu państwa w 2003 i 2004 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

 

                                                 
45  Art. 46 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2004. 
46  Według wstępnych danych realna stopa wzrostu PKB w 2004 r. wyniosła 5,3%. 
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Tabela 10 

2003 2004 
Plan po 

zmianach Wykonanie Plan po 
zmianach Wykonanie 3:2 5:4 4:2 5:3 Wyszczególnienie 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DOCHODY 155.697,7 152.110,6 154.552,6 156.281,2 97,7 101,1 99,3 102,7
WYDATKI 194.431,7 189.153,6 199.851,9 197.698,3 97,3 98,9 102,8 104,5
WYNIK -38.734,0 -37.043,0 -45.299,3 -41.417,1 95,6 91,4 116,9 111,8

Źródło: Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2004 r., 
Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2005 r. 

W porównaniu z poprzednim rokiem realizacja budżetu w 2004 r. przebiegała 

w  warunkach bardzo korzystnych. W 2003 r. plan dochodów nie został wykonany, 

co  wymusiło redukcję wydatków o ok. 3%. Pomimo tych napięć w budżecie w 2003 r. 

zredukowano planowany deficyt o ponad 4%. Budżet na 2004 r. został opracowany bardzo 

ostrożnie: plan dochodów był pesymistyczny (niższy od planu na 2003 r.), a limit dla deficytu 

aż o 17% większy od planu z roku poprzedniego.47 Przy korzystnym rozwoju sytuacji 

po  stronie dochodowej – a z taką mieliśmy do czynienia w 2004 r. – dawało to możliwość 

zamknięcia budżetu przy znacznie mniejszym od planowanego deficycie.  

Dochody budżetu państwa w 2004 r. – podobnie jak w poprzednich latach – były 

najmniejsze w pierwszym kwartale i wyniosły 36,0 mld zł. W II kwartale zwiększyły się 

do  38,7 mld zł pomimo spadku dochodów podatkowych, ponieważ zwiększyły się wpływy 

z  tytułów niepodatkowych – w tym przede wszystkim wpłynęła wpłata z zysku NBP 

w  wysokości 4,1 mld zł. W kolejnym kwartale nastąpił niewielki spadek dochodów 

do  38,3 mld zł – tym razem przy wzroście dochodów podatkowych, a spadku dochodów 

niepodatkowych. W IV kwartale dochody budżetu państwa były największe, osiągając 

wartość 43,2 mld zł, tj. o 20% więcej niż w I kwartale. 

Wydatki budżetu państwa w I kwartale 2004 r. wyniosły 47,8 mld zł. W kolejnym 

kwartale spadły do 46,7 mld zł, a następnie wzrosły do 47,5 mld zł. W poprzednich latach 

po  III kwartale następował spadek wydatków – w 2004 r. mieliśmy do czynienia z ich 

dalszym wzrostem do poziomu 55,7 mld zł. 

O ile zatem realizacja dochodów budżetu państwa w 2004 r. przebiegała według 

sezonowości zbliżonej do obserwowanej w poprzednich latach, to realizacja wydatków 

w  2004 r. miała charakter wyraźnie odbiegający od wzorca z ostatnich lat. 

                                                 
47  W warunkach porównywalnych, tj. ujmując dotację do ZUS z tytułu spłaty zobowiązań wobec Otwartych 

Funduszy Emerytalnych w wydatkach, a nie w jako środek finansowania deficytu budżetowego, limit dla 
deficytu był aż o 50% większy niż w 2003 r. 
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Zestawienie dochodów, wydatków i wyników budżetu państwa w poszczególnych 
kwartałach 2004 r. przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 11 

Kwartały 2004  
I II III IV Wyszczególnienie 

mln zł 
1 2 3 4 5 

Dochody ogółem 36.011,3 38.747,3 38.349,0 43.173,7 
- podatkowe 32.634,2 29.854,2 34.607,4 38.475,6 
- niepodatkowe 3.377,2 8.893,1 3.741,6 4.698,2 
Wydatki ogółem 47.815,0 46.673,4 47.460,1 55.749,8 
 - bieżące 47.196,2 45.438,6 45.422,6 48.560,6 
 - majątkowe 618,8 1.234,8 2.037,5 7.189,2 
Wynik -11.803,7 -7.926,1 -9.111,1 -12.576,1 

Źródło: Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2004 r., 
Ministerstwo Finansów Warszawa kwiecień 2005 r. 

Na szczególną uwagę zasługuje kumulacja wydatków jaka miała miejsce 
w  IV  kwartale 2004 r. W latach 2002-2003 w ostatnim kwartale wydawano średnio mniej 
niż 26% rocznego budżetu podczas, gdy w analogicznym okresie 2004 r. wskaźnik ten  
wyniósł prawie 28%. W rezultacie tej kumulacji wydatków – przy kwocie dochodów 
zbliżonej do poprzedniego roku – deficyt w IV kwartale 2004 r. był najwyższy w całym 
roku48. 

Poniższy rysunek prezentuje rozkład rocznych dochodów, wydatków i wyniku 
budżetu państwa na poszczególne kwartały 2004 r. 
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Źródło: Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2004 roku, 

Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2005 r. 

                                                 
48  W poprzednich latach największy deficyt w ciągu roku odnotowywano w I kwartale. 
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Przyśpieszenie wydawania środków budżetowych pod koniec 2004 r. nastąpiło 

w sytuacji, kiedy na podstawie wyników w pierwszym półroczu wiadomo już było, 

że  dochody spływają szybciej niż zaplanowano. Po pierwszych 6 miesiącach 2004 r. zebrano 

48,4% planowanych dochodów, podczas gdy w poprzednich dwóch latach wskaźnik realizacji 

dochodów wynosił 46,3%. 

Stopień realizacji planu w kolejnych kwartałach 2004 r. w odniesieniu do rocznego 

planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu państwa zapisanych w ustawie przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 12 

Kwartały 2004 (narastająco) 
I II III IV Wyszczególnienie 

Plan ustawowy = 100 
1 2 3 4 5 

Dochody ogółem 23,3 48,4 73,2 101,1
 - podatkowe 24,1 46,2 71,8 100,2
 - niepodatkowe 17,6 63,8 83,3 107,7
Wydatki ogółem 23,9 47,3 71,0 98,9
 - bieżące 25,0 49,1 73,2 99,0
 - majątkowe 5,4 16,3 34,2 97,5
Wynik 26,1 43,6 63,7 91,4

Źródło: Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2004 r., 
Ministerstwo Finansów Warszawa kwiecień 2005 r. 

W 2004 r. sprzyjające otoczenie makroekonomiczne sprawiło, że w ciągu roku 

pojawiła się szansa znacznej redukcji deficytu. Szansa ta jednak nie została w pełni 

wykorzystana, ponieważ: 

• dochody w 2004 r. uległy pomniejszeniu na skutek dokonania w okresie przejściowym 

(styczeń 2005 r.) zwrotów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych 

na  kwotę ponad 2,0 mld zł,  

• w II półroczu zwiększono tempo wydawania środków budżetowych. 

Potwierdzeniem swobodnego dysponowania środkami budżetowymi w 2004 r. jest 

czterokrotny wzrost w stosunku do 2003 r. wydatków niewygasających przechodzących 

na  2005 r. Wydatki te w podobny sposób jak wspomniane zwroty podatkowe pogorszyły 

wynik budżetu państwa w 2004 r. – jednocześnie pozostawiając większą swobodę 

zarządzania finansowego budżetem w 2005 r. 
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3. Dochody budżetu państwa 

 Plan dochodów budżetu państwa zapisany w ustawie budżetowej przewidywał 

w  2004 r. osiągnięcie kwoty 154.552,6 mln zł. Plan ten został opracowany przy zastosowaniu 

ostrożnego podejścia, ponieważ – mimo zakładanego dynamicznego wzrostu gospodarczego 

– przyjęto, że dochody w 2004 r. będą mniejsze od dochodów planowanych na 2003 r. 

(o  0,7%). Ostatecznie wykonanie dochodów budżetu państwa w 2004 r. wyniosło 

156.281,2 mln zł, czyli plan został przekroczony o 1,1%, tj. o 1,7 mld zł.  

W porównaniu zatem z 2003 r. – pomimo dynamicznego wzrostu gospodarczego 

i  stosunkowo wysokiej inflacji – dochody budżetu państwa wzrosły jedynie o 2,7% (wobec 

wzrostu nominalnego PKB o ponad 8%). Przyczynami tego zjawiska było przede wszystkim: 

− obniżenie udziału budżetu państwa w podatkach dochodowych na rzecz zwiększenia udziałów 
samorządów, 

− zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych, 

− zaliczanie w ciężar dochodów budżetowych 2004 r. zwrotów podatkowych 

i  niepodatkowych należności budżetowych w tzw. okresie przejściowym, od 1 

do  25  stycznia 2005 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 
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Dochody budżetu państwa w relacji do produktu krajowego brutto zmniejszyły się z 18,7% 

w  2003 r. do 17,7% w 2004 r. Kształtowanie się tej relacji na przestrzeni ostatnich siedmiu 

lat przedstawia poniższy wykres.  
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 9. Relacje dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1998 - 2004

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

W 2004 r. dochody pozwoliły sfinansować 79,1% wydatków budżetu państwa, 

podczas gdy rok wcześniej relacja ta wyniosła 80,4%. Pogorszenie wartości tej relacji jest 

jeszcze większe, jeśli budżet z 2004 r. zostanie zestawiony według metodologii stosowanej 

w 2003 r., kiedy to dotacja do Otwartych Funduszy Emerytalnych klasyfikowana była jako 

wydatek, a nie rozchód budżetowy. Po uwzględnieniu wspomnianej korekty (zwiększenie 

wydatków o 10,6 mld zł) analizowana relacja wyniosłaby jedynie 75%. 

Uzyskane w 2004 r. pochodziły z wpływów w wysokości 176.718,8 mln zł, które 

zostały pomniejszone o  20.437,6 mln zł z tytułu: 

• przekazania środków w wysokości 423,8 mln zł na rachunek środków specjalnych, 

• przekazania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatkach w kwocie 

20.013,8 mln zł, z tego: 

─ w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.078,3 mln zł, 

─ w podatku dochodowym od osób prawnych - 4.935,5 mln zł, 

─ odsetki - 0,05 mln zł. 

Wykonanie dochodów budżetu państwa w podziale na główne źródła dochodów 

prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 
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Tabela 13 
2003. 2004 

Wykonanie Plan Wykonanie Struktura 
kol. 6 

 
6:3 

 
6:5 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

mln zł 

Struktura 
kol. 3 

% mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Dochody ogółem, z tego: 152.110,6 100,0 154.552,6 156.281,2 100,0 102,7 101,1

2. Dochody podatkowe 135.227,6 88,9 135.322,4 135.571,3 86,7 100,3 100,2

3. Dochody niepodatkowe 16.750,0 11,0 16.615,4 17.938,3 11,5 107,1 108,0

4. Dochody zagraniczne 132,9 0,1 68,6 183,9 0,1 138,4 268,1

5. Wpłaty z UE - - 2.546,2 2.587,7 1,7 - 101,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 Dominującą pozycję wśród dochodów budżetu państwa w 2004 r. zajmowały podatki 

pośrednie (64,6%), w tym zwłaszcza VAT, którego udział w dochodach ogółem wyniósł 

39,8%. W porównaniu z 2003 r., udział VAT w ogólnej kwocie dochodów nie zmienił 

się  mimo, że w 2004 r. do budżetu państwa spływały mniejsze dochody z podatków 

bezpośrednich (PIT i CIT)49. 

Struktura dochodów w 2004 r.

akcyza
24,3%

dochody 
jednostek 

budżetowych
5,2%

CIT
8,4%

dochody z ceł
1,5%

PIT
13,8%

pozostałe
4,4%

VAT
39,8%

wpłata z zysku 
NBP
2,6%

10.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 

                                                 
49  W 2004 r. zwiększeniu uległy udziały samorządów terytorialnych we wpływach z tych podatków. 
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Niewielkie przekroczenie planu dochodów budżetu państwa w 2004 r. wynikało 

przede wszystkim z wysokiego stopnia realizacji dochodów niepodatkowych, których plan 

został przekroczony o 8%. Plan dochodów zagranicznych został przekroczony ponad  

2,5-krotnie, ale ze względu na wielkość tych dochodów nie miało to większego wpływu 

na  ostateczne wykonanie dochodów budżetu państwa. Dochody podatkowe zostały 

zrealizowane na poziomie zapisanym w ustawie.  

W ramach dochodów niepodatkowych największe przekroczenie planu dotyczyło 

pozycji dywidendy i wypłaty z zysku (o 158,6%), a najmniejszy stopień realizacji 

odnotowano – kolejny już rok z rzędu – w pozycji pozostałe dochody niepodatkowe (47,5%). 

W ramach dochodów podatkowych najwyższy stopień realizacji planu wystąpił w przypadku 

podatku dochodowego od osób prawnych (136,4%) oraz akcyzy (109,4%), najniższy – dla 

podatku od towarów i usług (91,5%).  

W 2004 r. budżet został zasilony nowym źródłem dochodowym, którym były wpłaty 

z  Unii Europejskiej. Wpłaty te, w łącznej wysokości 2.587,7 mln zł (101,6% planu), zostały 

przyznane Polsce w ramach negocjacji akcesyjnych w celu utrzymania płynności budżetu 

państwa w okresie wstępowania do UE50. 

Nieuregulowane należności podatkowe i niepodatkowe 

Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wyniosły w 2004 r. 

20.840,2 mln zł i w stosunku do roku 2003 wzrosły o 7,8%. 

 Strukturę zaległości budżetu państwa prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 

                                                 
50  Szczegóły – patrz rozdział VIII Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 

zagranicznych. 
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Tabela 14 
Stan zaległości  
na 31 grudnia 

Struktura 
zaległości 

Relacja zaległości 
do dochodów 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  

mln zł 

 
4:3 
% 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Zaległości ogółem  
z tego w: 

19.331,4 20.840,2 107,8 100,0 100,0 12,7 13,3

1 
dochodach podatkowych, 
w tym podatki: 

12.374,6 14.728,0 119,0 64,0 70,7 9,2 10,9

1.1. Pośrednie 8.806,1 10.797,9 122,6 45,6 51,8 9,2 10,7

1.2. dochodowy od osób prawnych 1.003,7 1.163,9 116,0 5,2 5,6 7,1 8,9

1.3. dochodowy od osób fizycznych 2.370,4 2.599,8 109,7 12,3 12,5 9,2 12,1

1.4. podatki zniesione 194,5 166,3 85,5 1,0 0,8 x 9246,7

2. 
pozostałych dochodach   
w tym: 

6.956,8 6.112,1 87,9 36,0 29,3 41,2 29,5

2.1. dywidendy 40,0 91,5 229,0 0,2 0,4 4,2 5,1

2.2. cła 354,2 484,0 136,6 1,8 2,3 9,4 21,2

2.3. 
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
ludności 584,4 635,1 107,2 3,0 3,0 124,8 116,0

2.4. wpływy z różnych opłat 178,5 195,3 109,4 0,9 0,9 8,5 8,9
2.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności nieruchomości 96,3 75,6 78,5 0,5 0,4 914,3 739,7

2.6. pozostałe odsetki 546,3 686,5 125,7 2,8 3,3 143,9 89,7

2.7. 
dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

656,3 648,0 98,7 3,4 3,1 86,1 90,8

2.8. inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 1.714,8 1.249,5 72,9 8,9 6,0 1.863,2 1.034,1

2.9. 
odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów 
zagranicznych oraz od rachunków 
specjalnych 

1.672,2 1.414,6 84,6 8,6 6,8 3.780,3 2.882,0

2.10. wpływy z opłat za koncesje i licencje 665,1 283,9 42,7 3,4 1,4 765,2 235,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Relacja zaległości do dochodów zrealizowanych przez budżet państwa zwiększyła się 

z 12,7% w 2003 r. do 13,3%. Dla zaległości podatkowych analogiczny wskaźnik również 

wzrósł z 9,2% do 10,9% w 2004 r. W zakresie zaległości w pozostałych dochodach wskaźnik 

ten zmniejszył się z 41,2% w 2003 r. do 29,5% w 2004 r.  

Największy przyrost zaległości w 2004 r. odnotowano w pozycjach: dywidendy 

(o  129,0%), cła (o 36,6%), podatki pośrednie (o 22,6%) oraz podatek dochodowy od osób 

prawnych (o 16%). Największy udział w zaległościach miały podatki pośrednie (51,8%), 

a  następnie podatek dochodowy od osób fizycznych (12,5%). Nieuregulowane należności 

podatkowe (według stanu na dzień 31 grudnia 2003 i 2004 r.) prezentują dane zawarte 

w poniższej tabeli*:  
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Tabela 15 

Należności pozostałe 
do zapłaty na 31.12** 

Należności, których 
termin płatności 

upłynął (zaległości)  
2003 2004 2003 2004 

 
Różnica 

4 – 3 

 
Różnica  

6 – 5 4:3 6:5 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaj podatku 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Podatek od 
towarów i usług 9.176,4 9.159,8 7.365,5 8.452,8 -16,5 1.087,4 99,8 114,8

2. Podatek 
akcyzowy  1.816,7 2.581,1 1.403,6 2.314,3 764,3 910,7 142,1 164,9

3. Podatek od gier 37,3 30,8 36,9 30,8 -6,5 -6,2 82,5 83,3

4. 
Podatek 
dochodowy od 
osób prawnych 

1.534,0 1.389,2 1.003,7 1.163,9 -144,8 160,2 90,6 116,0

5. 
Podatek 
dochodowy od 
osób fizycznych 

2.962,5 2.771,6 2.370,4 2.599,8 -190,9 229,5 93,6 109,7

6. Podatki zniesione 203,6 171,6 194,5 166,3 -32,0 -28,1 84,3 85,5

 Razem  15.730,7 16.104,1 12.374,6 14.728,0 373,4 2.353,5 102,4 119,0

* Należności pozostałe do zapłaty odpowiadają zaległościom brutto i obejmują również nieuregulowane należności płatne 
w ratach i odroczone, objęte wstrzymaniem wykonania decyzji na skutek odwołania, wniesienia skargi do NSA lub 
objęcia postępowaniami układowym i ugodowym, należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności upłynął 
odpowiadają zaległościom netto.  

** Bez rozliczeń z państwowymi jednostkami budżetowymi z tytułu potrąceń, rozliczeń ze środkiem specjalnym, udziału 
gmin. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty ogółem według stanu na koniec 

grudnia 2004 r. wyniosły 16.104,1 mln zł i w porównaniu do 2003 r. wzrosły o 373,4 

mln zł, tj.  o  2,4%. Należności podatkowe, których termin płatności upłynął 

(zaległości podatkowe) według stanu na koniec grudnia 2004 r. wyniosły 14.728,0 mln 

zł i wzrosły w porównaniu do 2003 r. o 2.353,5 mln zł, tj. o 19,0%. 

Wśród najważniejszych przyczyn wzrostu zaległości należy wymienić m.in.: 

- wydłużenie do 60 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 180 dni, terminu 

uprawniającego do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

VAT, co spowodowało wzrost zaległości u tych podatników prowadzących działalność 

gospodarczą, którzy dotychczas regulowali zobowiązania w podatku dochodowym 

poprzez przerachowanie nadwyżki podatku VAT, 

- utrudniona egzekucja z ruchomości, gdyż maszyny, środki transportu i inne środki 

trwałe w firmach objęte są najczęściej zastawami bankowymi lub umową leasingu. 
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Relacja należności pozostałych do zapłaty do dochodów podatkowych wzrosła 

z  11,6% w 2003 r. do 11,9% w 2004 r., a zaległości z 9,2% do 10,9%. Największy udział 

w  2004 r. w nieuregulowanych należnościach podatkowych miały należności w podatku 

VAT (56,9%). 

Struktura zaległości podatkowych w 2004 r.

Podatek 
dochodowy od 

osób prawnych
7,9%

Podatek akcyzowy 
15,7%

Podatek od gier
0,2%

Podatek 
dochodowy od 

osób fizycznych
17,7%

Podatki zniesione
1,1%

Podatek od 
towarów i us ług
57,4%

11.

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

W 2004 r. umorzono należności na kwotę 1.736,0 mln zł, w tym należności 

podatkowe - 1.723,8 mln zł, z których 79,2% (1.374,3 mln zł) wynikało z ustaw 

restrukturyzacyjnych. W porównaniu do 2003 r. nastąpił spadek umorzonych należności 

podatkowych o 1.538,1 mln zł (tj. o 47,2%). 

Stwierdzono, że w porównaniu do roku 2003, w roku 2004 wystąpił spadek kwoty 

umorzeń w podatku VAT o 1.924,2 mln zł (o 64,4%), natomiast kwota umorzeń wzrosła 

najbardziej w podatku dochodowym od osób fizycznych - o 207,3 mln zł (o 217,4%) oraz 

w  podatku akcyzowym o 183,8 mln zł (o 253,1%). Najwięcej umorzeń dokonano  

w podatku VAT - na kwotę 1.061,6 mln zł, podatku dochodowym od osób fizycznych - 

302,7  mln zł oraz w podatku akcyzowym - 256,4 mln zł.   

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w 32 urzędach skarbowych, prawidłowość 

udzielania przez organy podatkowe ulg podatkowych przedsiębiorcom oraz przestrzeganie 

procedur obowiązujących przy udzielaniu i nadzorowaniu pomocy publicznej51. 

                                                 
51  Informacja o wynikach kontroli ulg podatkowych dla przedsiębiorców; NIK, Warszawa, maj 2005 r. 

(Nr ew. 24/2005/P04029/KBF). 
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Przeanalizowano 2.209 decyzji w sprawach ulg podatkowych dla przedsiębiorców 

wydanych w okresie od 6 października 2002 r. do 30 września 2004 r., w tym 1.151 decyzji, 

którymi udzielono ulg na kwotę 237,3 mln zł, co stanowiło 18,7% ilościowo i 37,9% 

wartościowo decyzji pozytywnych, wydanych w okresie 2002 - 2004 (III kwartał) oraz 

1.058  decyzji (23,5%), którymi odmówiono udzielenia ulgi. Spośród decyzji pozytywnych, 

753 decyzji stanowiło pomoc publiczną na kwotę 166,8 mln zł, a 399 decyzji na kwotę 

70,5  mln zł stanowiło „optymalizację poboru podatków”.  

Ustalenia kontroli wykazały, że stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia 

najczęściej miały charakter formalny. Do najczęściej spotykanych błędów w pracy urzędów 

skarbowych na różnych etapach postępowania dochodziło na skutek braku należytej 

staranności i  urzędniczej rzetelności, co zazwyczaj tłumaczono nadmiarem obowiązków 

(np.  w okresie składania rocznych rozliczeń podatkowych).  

Stwierdzono także, że pomimo iż reguły udzielania pomocy publicznej powinny być 

zgodne z prawem wspólnotowym52, to po dokonaniu ostatecznych ustaleń z Komisją 

Europejską i zamknięciu stanowiska negocjacyjnego w obszarze konkurencji ustalono, 

że  działania administracji podatkowej mające na celu optymalizację ściągalności długów nie 

stanowią pomocy publicznej. Jest to pewna forma kredytowania przedsiębiorcy, a organ 

podatkowy pobiera przy tym opłatę prolongacyjną, będącą swoistym oprocentowaniem 

zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.  

W celu szczegółowego określenia zasad postępowania urzędów skarbowych 

w  zakresie optymalizacji pobierania podatków Ministerstwo Finansów wydało m.in. 

wytyczne w sprawie optymalizacji ściągania podatków53. Za optymalizujące (a nie pomocowe) 

uznano poczynania organów podatkowych nastawione na efektywne odzyskiwanie 

w  przyszłości należnych im środków finansowych, których dłużnik nie może regulować 

terminowo lub istnieje nikłe prawdopodobieństwo, iż byłby w  stanie to robić, a egzekucja 

groziłaby zaprzestaniem jego działalności. W konsekwencji skutkowałoby to  brakiem 

możliwości wyegzekwowania należnych Skarbowi Państwa środków. 

                                                 
52  Określonym w Obwieszczeniu Komisji Europejskiej o  zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa 

wobec środków dotyczących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej - OJ C 384/3, 
10.12.1998 r.). 

53  W wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa 
w 2004 r. podano, że w wyniku prowadzonych rozmów z Komisją Europejską, przygotowano projekt 
nowych wytycznych dotyczących „Optymalizacji ściągania podatków”. Dokument ten został przedłożony 
Komisji Europejskiej i po jego akceptacji zostanie przekazany urzędom i izbom skarbowym i celnym. 
Do  czasu wydania w tym zakresie nowych wytycznych, obowiązują dotychczasowe. 
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W roku 2004 wystąpiło dalsze pogorszenie się skuteczności egzekucji zaległości 

podatkowych. Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych (łącznie 

dla  egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe i izby celne) w porównaniu do roku 2003 

obniżył się o 6,1 punktu procentowego i wyniósł 22% (wskaźnik ten z 40,9% w 2002 r. 

obniżył się do 28,1% w 2003 r., tj. o 12,8 pkt proc.). 

Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych prowadzonej w roku 2004 

w urzędach skarbowych wyniósł 25,4%, podczas gdy w izbach celnych wskaźnik ten wyniósł 

jedynie 2,4%. Tak znaczne różnice w efektywności pracy działów egzekucyjnych urzędów 

skarbowych i izb celnych związane są z reorganizacją administracji skarbowej54 i wynikają – 

zdaniem NIK - z jej niedostatecznego przygotowania. 

Po raz kolejny obniżył się także wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych 

obejmujących zaległości podatkowe – o 2,9 punktu procentowego (w 2003 o 3,0 punktu 

procentowego) i wyniósł 45,7%. 

Zdaniem NIK działania Ministra Finansów z lat 2001-2004 mające na celu 

zwiększenie skuteczności poboru należności budżetowych, obniżenie zaległości oraz poprawę 

skuteczności egzekucji, które obejmowały m.in. zmiany w Ordynacji podatkowej, wdrożenie 

zmian w ustawie o egzekucji w administracji, informatyzację działów egzekucyjnych, procesy 

restrukturyzacyjne czy też wskaźnikowy system oceny aparatu skarbowego nie przyniosły 

do  tej pory oczekiwanych efektów. 

Liczba tytułów wykonawczych załatwionych w 2004 r. w porównaniu do roku 2003 

wzrosła o 19,2% (z 1.168,8 tys. do 1.393,7 tys.), przy wzroście liczby tytułów do załatwienia 

o 27,0% (z 2.403,7 tys. do 3.052,9 tys.). Natomiast obniżyła się kwota wyegzekwowanych 

zaległości o 2,4% (z 1.824,1 mln zł do 1.780,6 mln zł), przy jednoczesnym wzroście kwoty 

zaległości objętych tytułami wykonawczymi o 24,6% (z 6.484,7 mln zł do 8.078,0 mln zł).  

W 2004 r. w urzędach skarbowych zostało zrealizowanych ogółem 5.903,1 tys. 

tytułów wykonawczych (w tym 1.382,8 tys. tytułów wykonawczych obejmujących zaległości 

podatkowe).  

Wydatkowanie w 2004 r. 1 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych  

w komórkach egzekucyjnych urzędów skarbowych przyniosło 7,6 zł wyegzekwowanych 

zaległości podatkowych (w roku 2003 - 8,6 zł), natomiast w izbach celnych - 3,2 zł.  

                                                 
54  Od 1 września 2003 r. przeniesiono z urzędów skarbowych do izb celnych pobór podatku akcyzowego oraz 

egzekucję zaległości w tym podatku powstałych po 1 września 2003 r. Od dnia 3 września 2003 r. nastąpiło 
sukcesywne przekazywanie z u.s. do i.c. kart kontowych dotyczących podatników podatku akcyzowego. 
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Odpowiednie wskaźniki wydajności liczone dla egzekucji zaległości ogółem55 prowadzonej 

w urzędach i izbach celnych w 2004 r. wyniosły 10,7 zł, z tego dla urzędów skarbowych 

11,0  zł, a izb celnych 4,0 zł.   

W I półroczu 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 33 urzędach 

skarbowych kontrolę egzekwowania w 2004 r. zaległości podatkowych.  

Wstępne wyniki kontroli wskazują, że nastąpiło wyraźne pogorszenie skuteczności 

windykacji należności podatkowych w 17 skontrolowanych urzędach skarbowych. Łączna 

kwota zaległości podatkowych netto56 wzrosła na koniec 2004 r. w porównaniu do 2003 r. 

z  578,3 mln zł do 637,1 mln zł, tj. o 10,2%. Relacja zaległości podatkowych netto 

do  zrealizowanych przez te urzędy dochodów podatkowych wzrosła z 7,3% do 29,1%. 

Wzrost ten miał miejsce pomimo, że zaległości części podatników zostały „przekazane” 

do  urzędów skarbowych właściwych do obsługi niektórych kategorii podatników (tzw. 

dużych urzędów skarbowych, powołanych do życia od 1 stycznia 2004 r.). Zaległości netto 

na  koniec 2004 r. w skontrolowanych „dużych urzędach skarbowych” wyniosły 886,1 mln zł, 

zaś ich relacja do  zrealizowanych dochodów podatkowych stanowiła 3,7%. 

Wyniki kontroli wskazały również na pogorszenie efektywności postępowania 

egzekucyjnego. Skuteczność egzekucji, mierzona stosunkiem kwoty wyegzekwowanych 

zaległości podatkowych do kwoty objętej tytułami wykonawczymi (wskaźnik ściągalności) 

w  skontrolowanych 17 urzędach skarbowych, obniżyła się z 23,5% w 2003 r. do 13,7% 

w  2004 r. Wskaźnik ściągalności zaległości podatkowych w pozostałych 16 urzędach 

(tzw.  dużych urzędach skarbowych) wyniósł na koniec 2004 r. 52,8%. Wskaźnik ściągalności 

dla zaległości ogółem57 wyniósł 16,7% i był o 8,7 punktu procentowego niższy niż w 2003 r.  

W badanym okresie kwota wyegzekwowanych zaległości podatkowych zmniejszyła 

się z 110,1 mln zł do 63,8 mln zł, tj. o 42,1%, podczas gdy jednocześnie o ponad 10,2% 

wzrosła ogólna kwota tych zaległości.  

                                                 
55  Organy egzekucyjne w urzędach skarbowych prowadzą egzekucję: zaległości stanowiących dochody 

budżetu państwa (w tym podatki), należności wierzycieli niepodatkowych (w tym ZUS), pozostałe podatki 
i opłaty oraz tytuły urzędów gmin, natomiast izby celne prowadzą egzekucję zaległości stanowiących 
dochody budżetu państwa. 

56  Zaległości netto – zaległości brutto pomniejszone o: zaległości płatne w ratach i odroczone, kwoty objęte 
wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego lub sądu administracyjnego 
oraz zaległości w postępowaniu ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym, sądowym. 

57  Organy egzekucyjne w urzędach skarbowych (z wyłączeniem „dużych rzędów skarbowych”, które 
egzekwują wyłącznie własne zaległości podatkowe) prowadzą egzekucję: zaległości stanowiących dochody 
budżetu państwa (w tym podatki), należności wierzycieli niepodatkowych (w tym ZUS), pozostałe 
podatki, opłaty i inne należności gmin. 
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Liczba niezałatwionych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości podatkowe 

wzrosła o 30,7%. Pozostałe na koniec 2004 roku niezałatwione tytuły wykonawcze stanowiły 

57,7% liczby tytułów przypadających do załatwienia, podczas gdy na koniec 2003 roku ich 

udział był minimalnie niższy i wynosił 57,5%. Dla zaległości ogółem wskaźniki te wynosiły 

odpowiednio 65,3% w 2004 r. i 57,7% w 2003 r. 

Średnio na jednego zatrudnionego w komórce egzekucyjnej (poborcę i pracownika 

służby wewnętrznej), we wszystkich 33 skontrolowanych urzędach skarbowych, przypadało 

do załatwienia w 2004 r. 2.993 tytułów wykonawczych, w tym 639 tytułów wykonawczych 

na zaległości podatkowe.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na bardzo duże dysproporcje w obciążeniu 

zadaniami egzekucyjnymi pracowników działów egzekucyjnych w skontrolowanych urzędach 

skarbowych. W 2004 r. na jednego zatrudnionego w komórce egzekucyjnej Urzędu 

Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przypadały 8.094 tytuły wykonawcze (na kwotę 

16,0 mln zł), a w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni – 7.730 tytułów wykonawczych 

(na  kwotę 6,0 mln zł), podczas gdy w Podkarpackim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie – 

91  tytułów wykonawczych (na kwotę 3,8 mln zł), a w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie 

Skarbowym w Warszawie - 99 tytułów wykonawczych (na kwotę 3,6 mln zł). 

Każda złotówka wydatkowana w 2004 r. na wynagrodzenia dla pracowników 

zatrudnionych w komórkach egzekucyjnych skontrolowanych urzędów skarbowych 

przyniosła 14,8 zł wyegzekwowanych zaległości podatkowych (w roku 2003 – 13,6 zł). 

Odpowiednie wskaźniki wydajności liczone dla egzekucji należności ogółem wyniosły 

w 2004 r. - 19,7 zł, a w 2003 r. - 21,8 zł.   

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wzrost zaległości podatkowych, poza 

przyczynami obiektywnymi takimi jak przypisy znacznych kwot należności podatkowych na 

podstawie decyzji pokontrolnych, nadal w znacznej mierze wynikał z nieprawidłowego 

działania urzędów skarbowych, które opieszale i nieskutecznie egzekwowały podatkowe 

należności budżetu państwa. 

Stwierdzono, że według stanu na 31 grudnia 2004 r., tylko w 24 ze skontrolowanych 

urzędów skarbowych bezzasadnie nie podjęto lub nie kontynuowano czynności 

windykacyjnych w stosunku do należności wymagalnych wynoszących co najmniej 50,9 mln zł, 

co stanowiło 4,0% ogółu zaległości netto odnotowanych w tych urzędach. I tak, 

np.  w  Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nie podjęto 

skutecznych czynności windykacyjnych w stosunku do należności, wobec których można 

było prowadzić egzekucję, wynoszących na koniec 2004 r. 30,6 mln zł, w Dolnośląskim  
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Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu nie podjęto takich czynności w stosunku do należności 

wynoszących 8,4 mln zł, a w Urzędzie Skarbowym Warszawa - Praga w stosunku 

do  należności wynoszących 3,7 mln zł. 

W urzędach skarbowych na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpiła istotna poprawa 

w zakresie stosowania różnych form zabezpieczeń majątkowych.  

W 6 skontrolowanych urzędach - oceniając prowadzone postępowania windykacyjne 

w stosunku do największych dłużników podatkowych (w każdym z urzędów zbadano akta 

15 największych dłużników podatkowych) – stwierdzono, że w 16 przypadkach na łączną 

kwotę co najmniej 5,6 mln zł, zabezpieczeń takich nie dokonywano, pomimo że występowały 

przesłanki uzasadniające potrzebę ich zastosowania, a niejednokrotnie urząd posiadał 

informacje wskazujące, iż podatnicy posiadali składniki majątkowe.  

Ponadto badania kontrolne wykazały, że w 5 urzędach skarbowych nie podjęto 

stosownych działań w celu ustalenia osób trzecich lub następców prawnych 

odpowiedzialnych za zaległości podatkowe dłużników, pomimo iż okoliczności sprawy 

uzasadniały i umożliwiały podjęcie takich działań przez urząd. Łącznie stwierdzono 9 takich 

przypadków, a kwota zaległości podatkowych, wobec których zaniechano w związku z tym 

dochodzenia wyniosła 1,2 mln zł. 

Poza tym, z ustaleń kontroli NIK wynika, że Minister Finansów nie posiada wiedzy 

o  skali i przyczynach przedawnień zaległości podatkowych występujących na poszczególnych 

etapach postępowania podatkowego, odwoławczego i egzekucyjnego oraz szczegółowych 

informacji o wydanych przez organy podatkowe decyzjach, liczbie odwołań oraz skali 

uchylanych decyzji. 

Mierniki stosowane dla oceny pracy aparatu skarbowego nie uwzględniają, zdaniem 

NIK, skali przedawnień zobowiązań podatkowych oraz liczby wydanych decyzji czy skali 

odwołań, co utrudnia dokonanie oceny jakości prowadzonych w badanym okresie 

postępowań podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych. 

 Tylko w 4, spośród 33 skontrolowanych urzędów skarbowych stwierdzono, 

że  ze  zbadanej grupy 60 największych dłużników podatkowych, u 7 przedawniły się 

zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 11,6 mln zł. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ponadto w Izbie Skarbowej w Warszawie 

kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia w latach 2002 - 2004 postępowań 

odwoławczych od decyzji organów I instancji, przyczyn i skutków wzruszania decyzji oraz 

terminowości załatwiania spraw, w związku z przedawnianiem się zobowiązań podatkowych.  
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Kontrola 24 wybranych spraw ujawniła opóźnienia i błędy popełnione 

na  poszczególnych etapach postępowania: kontrolnego, podatkowego, odwoławczego 

i  egzekucyjnego. W połowie zbadanych spraw NIK stwierdziła przedawnienie zobowiązań 

podatkowych na skutek nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych w I instancji, 

szczególnie przez UKS. Jak ustalono, w okresie 2002 - I półrocze 2004 w organach kontroli 

skarbowej oraz podatkowych województwa mazowieckiego, tj. pozostających w zasięgu 

terytorialnego działania Izby Skarbowej w Warszawie, przedawnieniu uległy zobowiązania 

podatkowe oraz prawo do wydania decyzji - w 164 sprawach na kwotę ogółem 48,1 mln zł. 

Zdaniem NIK, organy podatkowe i kontroli skarbowej nie są wystarczająco skuteczne 

w postępowaniach prowadzonych wobec podatników unikających płacenia podatków. 

3.1. Dochody podatkowe 

W ustawie budżetowej na 2004 r. ustalono dochody podatkowe na kwotę  

135.322,4 mln zł, tj. o 0,1% wyższe od wykonania w 2003 r. Zrealizowane dochody wyniosły 

135.571,3 mln zł, i w stosunku do ustawy budżetowej były wyższe o 248,9 mln zł, tj. o 0,2%. 

W porównaniu do 2003 r. dochody były wyższe o 343,6 mln zł, tj. o 0,3%. 

Realizację dochodów budżetu państwa z poszczególnych podatków prezentują dane 

zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela 16 

2004 Struktura    
Wykonanie 

2003 
Plan 

wg ustawy 
budżetowej

Wykonanie

 
 

5:3 

 
 

5:4 2003  2004 

 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie 

mln zł % % 
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Dochody podatkowe 135.227,6 135.322,4 135.571,3 100,3 100,2 100,0 100,0

1.1 Podatki pośrednie 95.443,3 103.676,7 100.991,5 105,8 97,4 70,6 74,5

1.1.1 Podatek od towarów i usług 60.359,5 68.039,9 62.263,2 103,2 91,5 44,6 45,9

1.1.2 Podatek akcyzowy  34.387,7 34.714,7 37.964,0 110,4 109,4 25,4 28,0

1.1.3 Podatek od gier 696,1 922,1 764,3 109,8 82,9 0,5 0,6

1.2 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 14.108,0 9.585,9 13.071,7 92,7 136,4 10,4 9,6

1.3 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 25.674,9 22.059,8 21.506,2 83,8 97,5 19,0 15,9

1.4 Podatki zniesione 1,4 - 1,8 128,6 - 0,0 0,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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O ile ogólna kwota dochodów podatkowych została zrealizowana na poziomie bardzo 

zbliżonym do planowanego, to w poszczególnych źródłach tych dochodów wystąpiły istotne 

różnice pomiędzy prognozami i wykonaniem. Za główną przyczynę tych niedokładności 

należy uznać nieprecyzyjne oszacowanie skutków zmian systemowych oraz zbyt 

optymistyczne założenia odnośnie poprawy efektywności funkcjonowania służb skarbowych. 

W grupie dochodów podatkowych w 2004 r. poniżej planu zostały zrealizowane 

dochody z podatku od towarów i usług (o 8,5% planu), podatku dochodowego od osób 

fizycznych (o 2,5%) oraz podatku od gier (o 17,1%). Natomiast powyżej planu zrealizowane 

zostały dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (o 36,4%) i dochody z podatku 

akcyzowego (o 9,4%). 

Błędy w planowaniu poszczególnych dochodów podatkowych, na przestrzeni 

ostatnich 5 lat, przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 17 

Odchylenia od planu* 
Rodzaje dochodu 

2000 2001** 2002 2003 2004 
1 2 3 4 5 6 

VAT - 0 0 0 - 
Akcyza - - 0 0 + 

PIT - - - - 0 
CIT + - + 0 + 

Podatek od gier - - - - - 

* Objaśnienie symboli: odchylenie od planu nie większe niż 5% - „0”, plan zawyżony o więcej niż 5% - „-

”, plan zaniżony o więcej niż 5% - „+” 

** Odniesienie do planu po zmianach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2004 r. jakość prognozowania budżetowego 

w zakresie dochodów podatkowych uległa pogorszeniu. Poprawnie zostały przewidziane 

jedynie dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – po raz pierwszy od pięciu lat. 

Dochody z pozostałych podatków zostały przeszacowane lub niedoszacowane. W roku 2003 

poprawnie przewidziano dochody z trzech podatków (VAT, akcyza, CIT), a w 2002 – 

z   dwóch (VAT, akcyza). 

Udział poszczególnych podatków w dochodach budżetu państwa i w dochodach 

podatkowych oraz relację tych dochodów do produktu krajowego brutto prezentują dane 

zawarte w poniższej tabeli:  
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Tabela 18 

Udział w dochodach budżetu państwa Relacja do PKB 

Wykonanie 
2003  

Ustawa 
budżetowa 

2004  

Wykonanie 
2004  

Wykonanie  
2003  

Wykonanie  
2004  

 

Wyszczególnienie 

%% 

1 2 3 4 5 6 
Podatki pośrednie 62,7 67,1 64,6 11,7 11,4 

Podatek dochodowy od osób prawnych 9,3 6,2 8,4 1,7 1,5 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 16,9 14,3 13,8 3,2 2,4 

Podatki zniesione 0 0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 W 2004 r. w porównaniu do roku 2003 udział podatków pośrednich w dochodach 

budżetu państwa wzrósł o 1,9 punktu procentowego, natomiast udział dochodów 

z  pozostałych podatków zmniejszył się odpowiednio o 1,9 punktu z podatku dochodowego 

od osób prawnych i o 3,1 punktu z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Dochody podatkowe w latach 2003 - 2004
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

3.1.1. Podatek od towarów i usług 

Dochody z tytułu podatku od towarów i usług zrealizowane zostały w kwocie  

62.263,2 mln zł, tj. 91,5% planu. W porównaniu do wykonania 2003 roku (60.359,5 mln zł) 

były wyższe o 3,2%. Relacja dochodów z VAT do PKB wyniosła 7,0%, a w 2003 r. - 7,4%. 
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Dochody z podatku od towarów i usług zrealizowano w 2004 r. poniżej prognozy 

o 5.776,7 mln zł. Z kwoty tej 1.953,9 mln zł jest skutkiem zaliczenia w okresie przejściowym, 

na  podstawie decyzji Ministra Finansów, zwrotów podatku VAT w ciężar roku 2004. W  efekcie 

tej operacji dochody z VAT w grudniu 2004 r. wyniosły jedynie niecałe 4 mld zł, wobec średnich 

dochodów z tego tytułu w pozostałych 11 miesiącach 2004 r. na poziomie 5,3 mld zł. Operacja 

ta  zmniejszyła dochody w grudniu 2004 r., a zwiększyła dochody stycznia 2005 r., w efekcie 

zmienność miesięcznych wpływów z tytułu VAT uległa znacznemu zwiększeniu w okresie 

grudzień 2004 – styczeń 2005. Zjawisko to ilustruje poniższy wykres. 

Wpływy z VAT w latach 2000-2005 w układzie miesięcznym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 Inną przyczyną wykonania dochodów poniżej prognozy było niezrealizowanie, 

zakładanych na etapie tworzenia projektu ustawy budżetowej, dodatkowych dochodów 

mających być wynikiem poprawy efektywności funkcjonowania służb skarbowych, 

w szczególności zapobiegania dalszemu wzrostowi zaległości (w 2004 r. wzrost o 14,8%) 

oraz ograniczenia szarej strefy. Ponadto odmienne od założeń były skutki zmian 

systemowych, w tym wyższe o około 0,8 mld zł od planowanych okazały się skutki zmiany 

zasad rozliczeń VAT po przystąpieniu do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. 

Odmienne od prognozowanych ukształtowanie się wskaźników wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych oraz spożycia, co wpłynęło na wzrost zrealizowanych dochodów 

o  ok. 0,6 mld zł.  
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Należności pozostałe do zapłaty ogółem w podatku VAT na dzień 31 grudnia 2004 r. 

wyniosły 9.159,9 mln zł i zmniejszyły się w stosunku do 2003 r. o 0,2% (o 16,5 mln zł). 

Zaległości wyniosły 8.452,8 mln zł i były wyższe o 14,8%, pomimo umorzenia w 2004 r. 

zaległości w kwocie 1.061,6 mln zł, z tego 82,5% na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych.  

Nieuregulowane należności w VAT stanowiły 56,9% nieuregulowanych należności 

podatkowych ogółem. Relacja nieuregulowanych należności z tytułu VAT do zrealizowanych 

dochodów zmniejszyła się z 15,2% w 2003 r. do 14,7% w 2004 r.  

Z kwoty 9.159,9 mln zł należności w podatku VAT pozostałych do zapłaty na koniec 

2004 r., należności płatne w ratach i odroczone stanowiły 376,2 mln zł, tj. 4,1% (w 2003 r. 

1.820,5 mln zł, tj. 19,8%), w tym objęte ustawami restrukturyzacyjnymi 156,7 mln zł, tj. 1,7%  

(w 2003 r. 1.612,8 mln zł, tj. 17,6%), należności objęte wstrzymaniem wykonania decyzji 

(np. w związku ze skargą do NSA) wyniosły 303,6 mln zł, tj. 3,3% (w 2003 r. 325,3 mln zł, 

tj. 3,5%) a należności w postępowaniach ugodowych, układowych, upadłościowych 

i  egzekucji sądowej 1.762,1 mln zł, tj. 19,2% (w 2003 r. 1.669,0 mln zł, tj. 18,2%). Łącznie 

nieuregulowane należności z tytułu VAT, objęte różnymi postępowaniami ograniczającymi 

lub uniemożliwiającymi ich ściąganie przez organy skarbowe wyniosły 2.441,8 mln zł, 

tj.  26,7% ogółu należności pozostałych do zapłaty.  

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań z tytułu VAT udzielone przez organy 

podatkowe, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 1.061,6 mln zł, w tym: 

─ umorzenia na wniosek podatnika – 944,6 mln zł, w tym umorzenia wynikające z ustaw 

restrukturyzacyjnych – 876,0 mln zł,  

─ umorzenia z urzędu – 115,7 mln zł. 

3.1.2. Podatek akcyzowy 

Dochody z podatku akcyzowego zrealizowano w kwocie 37.964,0 mln zł, tj. 109,4% 

planu. W porównaniu do wykonania 2003 r. były one wyższe o 3.576,3 mln zł, tj. o 10,4%. 

Relacja dochodów z podatku akcyzowego do PKB wyniosła 4,3%, a w 2003 – 4,2%. 

Prognozę i wykonanie wpływów z podatku akcyzowego w 2004 r. w podziale 

na  główne grupy towarów prezentują dane w poniższej tabeli: 
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Tabela 19 
2003  2004  

 
Prognoza 

wykonania 

 
Wykonanie

Projekt * 
ustawy 

budżetowej

Ustawa 
budżetowa/

układ 
wykonawczy

 
Wykonanie

6:5 6:3 6-5 

 
 
 

Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dochody z podatku 
akcyzowego 34.000,0 34.387,7 34.614,7 34.714,7 37.964,0 109,4 110,4 3.249,3

Odpisy środka specjalnego x 57,2 x x 3,4 x 6,0 3,4
Wpływy z podatku 
akcyzowego, w tym od: x 34.444,9 x 34.714,7 37.967,4 109,4 110,2 3.252,7

- paliw silnikowych**  15.100 15.217,6 15.426,1 15.526,1 15.692,9 x x x 

- wyrobów spirytusowych 3.910 4.092,6 4.018,2 3.973,8 4.561,6 114,8 111,5 587,8

- piwa 2.211 2.238,8 2.309,1 2.168,6 2.410,7 111,2 107,7 242,1

- wina 700 639,9 758,9 712,7 571,7 80,2 89,4 -141,0

- samochodów 532,2 681,4 571,1 571,1 1.422,5 249,1 208,8 851,4

- wyrobów tytoniowych  8.383 8.456,5 8.780 8.646,0 9.275,8 107,3 109,7 629,8

- energii elektrycznej 2.543,8 2.524,5 2.628,5 2.628,6 2.643,7 100,6 104,7 15,1

- pozostałych wyrobów  620 593,6 487,7 487,7 360,5 73,9 60,7 -127,2

- olejów opałowych** x x x x 341,5 x x x 

- gazu** x x x x 686,5 x x x 
Paliwa silnikowe łącznie 
z gazem i olejem 
opałowym** 

x 15.217,6 x 15.526,1 16.720,9 107,7 109,9 1.194,8

* Przewidywano także dodatkowe wpływy z tytułu poprawy ściągalności w kwocie 600,0 mln zł oraz ubytek dochodów 
efekt przestąpienia do UE – 965,0 mln zł   

** W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w trakcie 2004 r. wyodrębniono rozdział „Podatek akcyzowy od gazu” 
oraz „Podatek akcyzowy od oleju opałowego” dlatego wpływy wykonane w rozdziale „Podatek od paliw silnikowych” 
są  nieporównywalne z układem wykonawczym na 2004 r. oraz z wykonaniem w 2003 r.    

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 

Zrealizowanie dochodów z podatku akcyzowego o 3.249,3 mln zł powyżej prognozy 

wynikało z wyższych wpływów w większości grup wyrobów akcyzowych:  

a) wyższe o 1.194,8 mln zł od planu były łączne wpływy z akcyzy od paliw silnikowych, 

oleju opałowego i gazu, w wyniku:  

− niższych o około 700 mln zł od prognozy ubytków w dochodach z tytułu ulg dla paliw 

ciekłych zawierających biokomponenty, w związku z uznaniem przez Trybunał 

Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 

2  października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych 

i  biopaliwach ciekłych58, 

− wysokiej dynamiki sprzedaży olejów opałowych oraz gazu do tankowania, 

                                                 
58  DzU nr 199, poz. 1934 ze zm. 
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− wprowadzenia od 1 maja 2004 r. nie ujętej w prognozie podwyżki stawek akcyzy 

od  gazu płynnego do tankowania pojazdów (o 38,5%) oraz objęcie akcyzą olejów 

opałowych ciężkich,  

− nowych rozwiązań w zakresie poboru podatku akcyzowego po wejściu w życie 

rozwiązań przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym. Dotyczyło to głównie 

wprowadzenia systemu składów podatkowych, co przyczyniło się do zmniejszenia 

szarej strefy w obrocie gazem płynnym;   

b) wyższe o 851,4 mln zł niż prognoza były wpływy z akcyzy od samochodów, na skutek 

nasilonych zakupów nowych samochodów osobowych z krajów Unii dokonywanych 

przed 1 maja 2004 r. z obawy, że po wejściu Polski do UE ceny samochodów wzrosną 

oraz dynamicznego napływu samochodów używanych po akcesji Polski do Unii 

Europejskiej (812 tys. sztuk - od maja do grudnia); 

c) wyższe o 587,8 mln zł od planu były wpływy z akcyzy od wyrobów spirytusowych 

w wyniku wysokiej dynamiki ich sprzedaży. Ponadto nie wystąpił, przewidywany 

po  1  maja 2004 r., nadmierny przywóz z krajów Unii Europejskiej wyrobów alkoholowych;  

d) wyższe o 629,8 mln zł wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych wynikały głównie 

z  wprowadzenia wyższych, niż w założeniach do ustawy budżetowej, podwyżek stawek 

akcyzy na papierosy oraz tytoń do ręcznego sporządzania papierosów.  

Dochody faktycznie zrealizowane w 2003 r. były o 387,7 mln zł, tj. 1,1% wyższe 

od  dochodów przyjętych jako podstawa do prognozowania na 2004 r. 

Na zmniejszenie wykonanych dochodów miały wpływ zrealizowane w okresie 

przejściowym zwroty podatku akcyzowego w kwocie 3,5 mln zł, zaliczone w ciężar roku 2004.  

Dochody z podatku akcyzowego w 89,9% zostały zrealizowane w § 011 – Podatek 

akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej (34.140,1 mln zł), w 7,5% w § 012 - 

Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych (2.842 mln zł), a w 2,6% 

w  §  009 - Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo (981,9 mln zł). 

Należy zwrócić uwagę na powtarzający się po raz kolejny wysoki wzrost 

zaległości w  podatku akcyzowym (w 2002 r. o 17,4%, w 2003 r. o 107,0%, w 2004 r. 

o 64,9%). Na  koniec 2004 r. zaległości w akcyzie wyniosły 2.314,3 mln zł (w 2003 r. 

- 1.403,6 mln zł). 

Należności w podatku akcyzowym pozostałe do zapłaty na koniec 2004 r. wyniosły 

2.581,1 mln zł (wzrost o 42,1%), w tym zaległości bieżące - 1.459,0 mln zł. Wzrost zaległości 

 



 81

bieżących o 26,6% nastąpił w sytuacji, gdy zaległości bieżące w pozostałych podatkach (poza 

podatkiem od gier) były niższe, niż na koniec 2003 r.  

Dodatkowo wzrost nieuregulowanych należności o 764,3 mln zł, tj. o 42,1%, tylko 

częściowo może być wyjaśniony przypisami dokonanymi w wyniku kontroli inspektorów 

kontroli skarbowej czy trudną sytuacją ekonomiczną podatników. Zaległości wzrosły także na 

skutek przekazania od 1 września 2003 r. funkcji organów podatkowych z urzędów 

skarbowych do izb celnych, które nie zotały do tego odpowiednio przygotowane. 

Wskaźnik efektywności egzekucji w podatku akcyzowym zmniejszył się z 17,8% 

w  2003 r. do 3,2% w roku 2004. W 10 izbach celnych kształtował się od 0,2% do 5,9%, 

a  w  pozostałych 4 izbach celnych od 15,7% do 37,7%. Ogółem z kwoty 1.285,5 mln zł 

zaległości objętych tytułami wykonawczymi w 2004 r., wyegzekwowano 41,2 mln zł, 

podczas gdy w 2003 r. kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 507,0 mln zł 

- wyegzekwowano 90,3 mln zł.  

Umorzenia zaległości w podatku akcyzowym dokonane przez organy podatkowe 

w 2004 r., wyniosły 256,4 mln zł i w stosunku do 2003 r. były wyższe o 183,8 mln zł, w tym 

na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych wyniosły 141,7 mln zł, a z urzędu 64,2 tys. zł. 

Zaległości brutto w różnych postępowaniach, na których dochodzenie organy podatkowe nie 

miały wpływu, wyniosły 318,5 mln zł i zmniejszyły się, w porównaniu z 2003 r. o 43,8 mln zł. 

Pomimo, iż w 2004 r. zaległości w kwocie 256,4 mln zł zostały umorzone, z tego 

55,3% na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych, na koniec 2004 r. wystąpiło znaczne 

zwiększenie zaległości z lat ubiegłych o 457,5 mln zł (o 68,8%). Ocenę ściągalności pogarsza 

fakt, iż zaległości brutto na których dochodzenie organy podatkowe nie mają wpływu, 

zmniejszyły się o 43,8 mln zł, tj. o 12,1%, a ich relacja do należności ogółem zmniejszyła się 

z 19,9% w 2003r. do 12,3% w 2004 r.  

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2003 r. 

wskazywały, że stosowanie zróżnicowanych stawek akcyzy dla gazu płynnego oraz olejów 

(silnikowych i opałowych) o identycznym lub zbliżonym składzie chemicznym, bez objęcia 

szczegółowym monitoringiem sprzedaży tych paliw na stacjach i w obrocie hurtowym, 

a  także objęcia szczególnym nadzorem podatkowym ich produkcji i dystrybucji, umożliwiało 

rozwój szarej strefy w sferze paliw płynnych.  
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Na powyższą sytuację NIK zwracała uwagę między innymi w analizie wykonania 

budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r.59, wskazując na konieczność 

radykalnej zmiany unormowań prawnych w tym zakresie. W 2004 r. nie został jednak  

                                                 
59  Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r., NIK, Warszawa, czerwiec 

2004 r., a także Informacja o wynikach kontroli opodatkowania paliw płynnych, NIK, Warszawa, lipiec 
2004 r. (Nr ewid. 150/2004/P03029/KBF). 
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opracowany i wdrożony system, który przy dalszym utrzymywaniu zróżnicowanych stawek 

podatku akcyzowego dla paliw identycznym lub zbliżonym składzie chemicznym, 

uniemożliwiałby bądź w znacznym stopniu ograniczał powstawanie nieprawidłowości 

w  obrocie paliwami, skutkujących znacznymi uszczupleniami dochodów budżetu państwa.  

3.1.3. Podatek od gier 

Dochody z podatku od gier zaplanowane w wysokości 922,1 mln zł zostały 

zrealizowane w kwocie 764,3 mln zł, co stanowiło 82,9% planu zapisanego w ustawie 

budżetowej (w 2001 r. – 62,0%, w 2002 r. – 86,2%, w 2003 r. - 80,9%). Faktycznie 

zrealizowane dochody były o 9,8% wyższe w porównaniu do 2003 r. 

Przyczyną niewykonania prognozy (o 157,8 mln zł) było przeszacowanie skutków 

zmian systemowych wprowadzonych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy 

o  grach losowych (...)60, którą rozszerzono katalog gier o telebingo, wideoloterie i gry 

na  automatach o niskich wygranych.  

Duża liczba zezwoleń udzielonych w 2004 r. (3,5-krotnie więcej niż w 2003 r.), 

a  także długie okresy niezbędne do uruchomienia tej działalności, mogą spowodować wyższą 

dynamikę dochodów z tytułu zryczałtowanego podatku od gier w 2005 roku. 

3.1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane w ustawie 

budżetowej w wysokości 22.059,8 mln zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.506,2 mln zł, 

tj.  w 97,5% (w 2003 r. w 93,9%).  

W porównaniu do wykonania roku 2003 były one niższe o 16,2%, głównie w wyniku 

zwiększenia udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego podatku 

z 30,1% do 45,74%, na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach 

podatkowych zmniejszył się z 19,0% w 2003 r. do 15,9% w 2004 r. Łączne wpływy 

z  podatku dochodowego od osób fizycznych w 2004 r. wyniosły 36.667,4 mln zł 

i  w  porównaniu do 2003 roku (35.438,5 mln zł) były wyższe o 3,5%.   

                                                 
60  Nowelizacją ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dniem 15 czerwca 2003 r. zostały stworzone prawne 

możliwości rozszerzające katalog gier o telebingo, wideoloterie i gry na automatach o niskich wygranych 
(ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na 
automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw – DzU nr 84, poz. 774). 
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Prognoza dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 r. została 
ustalona poprawnie (w latach 2000-2003 wykonanie wynosiło od 91% do 93,9%). Niższe 
od  planowanego o 553,5 mln zł wykonanie w 2004 r. dochodów z podatku dochodowego 
od  osób fizycznych było głównie efektem niższego o 325,1 mln zł wykonania dochodów 
w  2003 r. od przyjętego do opracowania prognozy.  

Na zmniejszenie wykonanych dochodów miały wpływ zrealizowane w okresie 
przejściowym zwroty w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5,9 mln zł, 
zaliczone w ciężar roku 2004.  

Należności pozostałe do zapłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 
31 grudnia 2004 r. wyniosły 2.771,6 mln zł i zmniejszyły się o 199,9 mln zł, tj. o 6,4% 
w  stosunku do 2003 r. (2.962,5 mln zł), w tym należności, których termin płatności upłynął 
wyniosły 2.599,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 9,7%. W ogólnej kwocie nieuregulowanych 
należności zaległości bieżące stanowiły 909,9 mln zł, a zaległości z lat ubiegłych – 
1.866,6 mln zł.  

Spadek zaległości bieżących (o 11,0%) oraz niewielka poprawa relacji wpływów 
bieżących do sumy wpływów bieżących i zaległości bieżących (z 97,2% w 2003 r. do 97,6% 
w 2004 r.) wskazują, że nie nastąpiło pogorszenie ściągalności bieżącej dochodów z tego 
podatku.  

Zaległości z lat ubiegłych zmniejszyły się o 3,8% w stosunku do 2003 r. Kwota 
wyegzekwowanych dochodów wyniosła 438,1 mln zł i obniżyła się o 9,9%, a wskaźnik 
efektywności egzekucji obniżył się o 6,9 punktu procentowego w stosunku do 2003 r. 
Umorzenia udzielone w 2004 r. w zakresie zaległego podatku dochodowego dotyczyły 
głównie ulg przyznanych na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych – 282,7 mln zł oraz 
umorzeń z urzędu – 31,5 mln zł.  

3.1.5. Podatek dochodowy od osób prawnych 

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w wysokości 
9.585,9 mln zł, zrealizowano w kwocie 13.071,7 mln zł, tj. w 136,4%. W porównaniu 
do  wykonania 2003 r. (14.108,0 mln zł) były one niższe o 7,3%, głównie ze względu 
na  zwiększenie nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
udziałów  jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego podatku z 5,50% 
do  24,01% w 2004 r.  

Udział podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach podatkowych 
zmniejszył się z 10,4% w 2003 r. do 9,6% w 2004 r. Wpływy z podatku dochodowego 
od  osób prawnych w 2004 r. wyniosły 18.032,9 mln zł i w porównaniu do 2003 roku 
(14.982,4  mln zł) były wyższe o 20,4% (o 3.050,5 mln zł).   
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Na wyższe o 3.485,8 mln zł wykonanie dochodów w porównaniu do prognozy, 
wpłynęło bardzo korzystne dla budżetu państwa saldo rozliczeń rocznych za 2003 r. 
(następujące przy stosowaniu 27% stawki podatku), będące wynikiem częściowej poprawy 
sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W wyniku ostatecznego rozliczenia za 2003 r. podatek 
do zapłaty był wyższy od podatku do zwrotu o 584,0 mln zł. Saldo rozliczeń w latach 1998 – 
2002 było zawsze ujemne, kształtowało się od 1.197 mln zł do 1.959 mln zł61. Saldo 
rozliczenia CIT za 2003 r. było wyższe niż w 2002 r. o 2.543 mln zł oraz od salda za 2001 r. 
o 1.781 mln zł.  

Poza tym korzystniejsze od oczekiwanych były wyniki finansowe przedsiębiorstw 
w 2004 r., szczególnie w II kwartale spowodowane ożywieniem gospodarczym w miesiącach 
poprzedzających akcesję Polski do Unii Europejskiej. 

Na zmniejszenie wykonanych dochodów miały wpływ zrealizowane w okresie 
przejściowym zwroty w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 46,7 mln zł, 
zaliczone w ciężar roku 2004.  

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w podatku dochodowym od osób prawnych 
na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 1.389,2 mln zł i zmniejszyły się o 144,9 mln zł (o 9,4%) 
w stosunku do 2003 r.62 Należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności upłynął 
wyniosły 1.163,9 mln zł i zwiększyły się o 160,2 mln zł (o 16,0%) w relacji do roku 200363.  

W ogólnej kwocie nieuregulowanych należności, zaległości bieżące stanowiły 
 454,9 mln zł i zmniejszyły się o 41,0% w stosunku do 2003 r., a zaległości z lat ubiegłych 
wyniosły 934,4 mln zł i wzrosły o 22,5%.  

Zaległości z lat ubiegłych zwiększyły się pomimo: 

− polepszenia się efektywności egzekucji (kwota wyegzekwowanych dochodów wyniosła 
103,6 mln zł i była wyższa o 13,7%, a wskaźnik efektywności egzekucji wyniósł 25,9%  
i wzrósł o 0,7 punktu procentowego w stosunku do 2003 r.), 

− zmniejszenia się w porównaniu do roku 2003 o 31,5% zaległości objętych procesami, które 
ograniczały możliwości ich dochodzenia (z kwoty 830,5 mln zł w 2003 r. do 
569,0 mln zł w 2004 r.), przy czym zaległości płatne w ratach i odroczone wyniosły 58,7  mln 
zł (w 2003 r. - 199,5 mln zł), zaległości objęte wstrzymaniem wykonania  
decyzji w związku z postępowaniami odwoławczymi wyniosły 225,8 mln zł (w 2003 r. - 
365,2 mln zł), zaś zaległości znajdujące się w postępowaniach ugodowych, upadłościowych i 
egzekucji sądowej wyniosły 284,5 mln zł (w 2003 r. - 265,9 mln zł).  

                                                 
61  Saldo rocznego rozliczenia CIT (podatek do zwrotu i podatek do zapłaty) wynosiło: w 1998 r. minus 

1.413 mln zł; w 1999 r. minus 1.364 mln zł; w 2000 minus 1.952 mln zł; w 2001 minus 1.197 mln zł oraz 
w 2002 r. minus 1.959 mln zł. 

62  Należności pozostałe do zapłaty w 2003 r. wyniosły 1.534,0 mln zł.  
63  Zaległości w 2003 r. wyniosły 1.003,7 mln zł.   
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Relacja należności pozostałych do zapłaty w podatku dochodowym od osób prawnych 

do wpływów ogółem z tego podatku stanowiła 7,7% (w 2003 r. – 10,2%).  

Kwota dokonanych w 2004 r. umorzeń zaległego podatku dochodowego od osób 

prawnych wyniosła 87,0 mln zł i dotyczyła głównie ulg udzielonych na podstawie ustaw 

restrukturyzacyjnych – 68,9 mln zł oraz umorzeń z urzędu – 16,4 mln zł. 

3.2. Dochody niepodatkowe 

W ustawie budżetowej na rok 2004 założono dochody niepodatkowe w wysokości 

16.615,4 mln zł, tj. o 0,8% niższe niż od wykonania roku 2003 (16.750,0 mln zł). 

Wykonanie dochodów niepodatkowych w 2004 r. wyniosło 17.938,3 mln zł, 

co  stanowiło 108,0% kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 11,5% dochodów budżetu 

państwa (w 2003 r. 11,0%). Zrealizowane dochody były wyższe niż w 2003 r. o 1.188,3 mln zł, 

tj. o 7,1%. 

Realizacją dochodów niepodatkowych z poszczególnych tytułów prezentują 

dane zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela 20 
2004 Struktura  

Wykonanie 
2003 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Wykonanie 

 
 

5/3* 

 
 

5/4 2003 2004 

 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie 

mln zł % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Dochody niepodatkowe, 
z tego: 

16.750,0 16.615,4 17.938,3 107,1 108,0 100,0 100,0

1. Dywidendy i wpłaty z zysku 958,4 700,0 1.810,4 188,9 258,6 5,7 10,1

2. Wpłaty z zysku NBP 4.680,9 4.212,7 4.056,8 86,7 96,3 27,9 22,6

3. Dochody jednostek budżetowych 6.615,6 7.753,2 8.197,3 123,9 105,7 39,5 45,7

4. 
Pozostałe dochody 
niepodatkowe* 239,0 826,2 392,5 164,2 47,5 1,4 2,2

5. Dochody z ceł 3.751,3 1.924,0 2.281,0 60,8 118,6 22,4 12,7

6. 
Wpłaty jednostek samorządu 
terytorialnego 271,3 1.199,3 1.200,3 442,4 100,1 1,6 6,7

 Opłata restrukturyzacyjna* 233,6 0 -21,6 -9,2 x 1,4 x

* W roku 2004 opłata restrukturyzacyjna nie była ujęta w ustawie budżetowej jako odrębna kategoria dochodów, jak to 
miało miejsce w roku 2003, i dochody z tego tytułu ewidencjonowane w §013 ujęte są w  kategorii dochodów jednostek 
budżetowych w wysokości 0,2 mln zł, oraz pozostałych dochodach niepodatkowych, w wysokości minus 21,8 mln zł. 
Kwota wykonania opłaty restrukturyzacyjnej powtórzona jest w tej kategorii wyłącznie dla porównywalności z  rokiem 
2003. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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3.2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 

W ustawie budżetowej na rok 2004 ustalono dochody z dywidend w wysokości 

700,0 mln zł, co w stosunku do wykonania roku 2003 stanowiło 73,0%. Dochody 

te  zrealizowane zostały w kwocie 1.810,4 mln zł, co stanowi 258,6% planu (2003 r. – 958,4 mln 

zł, tj. 143,0% planu). 

Dywidendy ujęte w załączniku nr 1 ustawy budżetowej obejmowały:  

− wpłaty z zysku w wysokości 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 

do których uiszczania zobowiązane są przedsiębiorstwa państwowe na podstawie ustawy  

o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa, na podstawie ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa – zaplanowane w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 

w  wysokości 254,0 mln zł, 

− dywidendy z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach, należne 

na podstawie Kodeksu spółek handlowych - zaplanowane w części 36 - Skarb Państwa  

w wysokości 446,0 mln zł. 

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat z zysku i dywidend w porównaniu 

z  wielkościami przyjętymi w ustawie budżetowej przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 21 
2004  

Wykonanie
2003 

Plan wg ustawy 
budżetowej Wykonanie 4:3 4:2 

 Wyszczególnienie  
mln zł % 

  1 2 3 4 5 6 
 Dywidendy i wpłaty z zysku: 958,4 700,0 1.810,4 258,6 188,9 

1. Wpłaty z zysku: 488,0 254,0 1.248,0 491,3 255,7 
1.1. Przedsiębiorstw państwowych 84,5 54,0 106,2 196,7 125,7 
1.2. Jednoosobowych spółek SP 403,5 200,0 1.141,8 570,9 283,0 

2. Dywidendy i kwoty uzyskane ze 
zbycia praw majątkowych: 470,4 446,0 562,4 126,1 119,6 

2.1. Dywidendy 470,4 x 560,4 x 119,1 
2.2. Prawo poboru  0 x 2,0 x x 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek 

Skarbu Państwa (254,0 mln zł) zrealizowano w kwocie 1.248,0 mln zł, tj. 491,3% planu. 

W  porównaniu do wykonania dochodów w 2003 r. (488,0 mln zł) zrealizowane dochody były 

wyższe o 155,7%.  
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Trudności z dokładnym oszacowaniem dochodów z tego źródła powtarzają się 

od  wielu lat. W latach 2001-2002 prognozy były znacznie przeszacowane (w 2001 r. 

wykonanie wyniosło 53,3% planu, w 2002 r. - 49,5%), zaś w 2003 r. niedoszacowane 

(wykonanie wyniosło 143,0% planu). Doświadczenia z lat ubiegłych były przyczyną 

ostrożnego planowania dochodów na 2004 r. Analiza trendów wykonania wpłat z zysku 

w  latach 1996 – 2002 wskazywała, że jest to malejąca kategoria dochodów. Wprawdzie 

w  roku 2003 wpłaty z zysku znacząco wzrosły w porównaniu do wykonania roku 

poprzedniego i założeń planowych, niemniej jednak przyjęcie na podstawie wyników jednego 

roku, iż 8-letni trend uległ odwróceniu uznano za nieuzasadnione. Przyjęto natomiast, 

że  w  2004 r. ulegnie dalszemu zmniejszeniu ilość podmiotów obowiązanych do dokonywania 

tych wpłat. Ponadto planowanie dochodów utrudnia brak szczegółowej sprawozdawczości 

o rentowności podmiotów oraz występujące w przeszłości nieregulowanie zobowiązań 

z  powodu braku płynności finansowej podmiotów. 

Na znacznie wyższe od planowanego wykonanie dochodów wpłynęło szybsze niż 

zakładano tempo wzrostu gospodarczego, a tym samym nieprzewidziana na etapie 

planowania poprawa sytuacji finansowej niektórych podmiotów przynoszących dotychczas 

straty. 

 Przekazane do budżetu wpłaty dywidend z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa 

akcji/udziałów w spółkach dotyczą rozliczenia zysków osiągniętych przez te spółki w roku 

2003. Łączna wartość dochodów budżetowych z dywidend i ze zbycia praw majątkowych 

wyniosła 562,4 mln zł, z tego dywidendy wyniosły 560,4 mln zł.  

 Spośród 173 spółek zobowiązanych do wyłacenia dywidendy stanowiły wpłaty 

7  spółek, ponad 70% dochodów z tego tytułu: Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. – 

142,7  mln zł, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Warszawa – 140,0 mln zł, Polmosu 

Białystok S.A. – 33,0 mln zł, PEKAO S.A. – 30,9 mln zł, Polskiego Koncernu Naftowego 

„Orlen” S.A. w Płocku – 28,4 mln zł, Elektrociepłowni „Kraków” S.A. – 13,5 mln zł, 

Frantschach Świecie – 12,5 mln zł. 

Zaległości we wpłatach z zysku na koniec roku 2004 wyniosły 48,2 mln zł i wzrosły 

o  8,8 mln zł (tj. o 22%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszył 

się natomiast ich udział w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem (w 2003 r. udział 

ten stanowił 8%, a w 2004 r. - 3,8%). 
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3.2.2. Wpłaty z zysku NBP 

 Dochody z wpłaty z zysku NBP zrealizowano w 2004 r. w kwocie 4.056,8 mln zł, 
tj. 96,3% planu. W porównaniu do wykonania w roku 2003 (4.680,9 mln zł) dochody 
zrealizowane w 2004 r. były niższe o 13,3%. Niezrealizowanie dochodów w wysokości 
przyjętej w ustawie budżetowej było konsekwencją niższego od zakładanego wyniku 
finansowego NBP oraz zwiększenia ustawowych odpisów na fundusz rezerwowy NBP 
do  wartości stanowiącej 5% rocznego zysku64. Zysk NBP za rok 2003 był o 567,1 mln zł 
(o  11,7%) niższy niż za 2002 r., co wynikało przede wszystkim z niższego wyniku 
na  działalności bankowej, częściowo zrównoważonego wzrostem wyniku z tytułu różnic 
kursowych oraz wzrostem wyniku z tytułu odsetek, dyskonta i premii. 

3.2.3. Dochody z cła  

W ustawie budżetowej na rok 2004 przyjęto, że dochody z ceł wyniosą 1.924,0 mln zł, 

co stanowiło 51,3% wykonania 2003 r. Dochody te zrealizowane zostały w wysokości 

2.281,0 mln zł, tj. 118,6% planu, z tego w częściach:   

19 – Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe - 2.280,8 mln zł, 

35 – Rynki rolne - 0,2 mln zł. 

Nastąpiło zdecydowane zmniejszenie dochodów z cła w porównaniu z 2003 r. – 

o  1.470,1 mln zł, tj. o 39,2%, głównie spowodowane przystąpieniem do UE oraz obniżeniem 

efektywnej stawki celnej z  tytułu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (z 1,77% 

w  2003  r. do 1,44% w okresie I-IV 2004 r. oraz 1,27% w okresie V-XII 2004 r.) a także 

obniżką średniorocznego kursu walutowego PLN/USD (z 3,89 PLN/USD w 2003 r. 

do  3,65  PLN/USD w 2004 r.).   

Przekroczone zostały prognozy wpływu z ceł w 2004 r. z powodu wyższego łącznie 

o  5.549 mln euro (o 16,8%) od przyjętego w ustawie budżetowej65 importu oraz wyższego 

od  przyjętego do kalkulacji dochodów z cła kursu Euro (średnioroczny kurs w okresie I-IV 

2004 r. wyniósł 4,77 PLN/EUR – w założeniach do ustawy budżetowej dla tego okresu 

przyjęto 4,28  PLN/EUR, a w okresie V-XII 4,60 PLN/EUR wobec zakładanego 

4,23  PLN/EUR).   

                                                 
64  Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz 

o zmianie innych ustaw (DzU nr 228, poz. 2260) zwiększono z 2% do 5% wysokość odpisów z zysku NBP 
na fundusz rezerwowy. 

65  W okresie I-IV import wyniósł 22.586 mln euro - w założeniach do ustawy budżetowej dla tego okresu 
przyjęto 20.147 mln euro, a w okresie V-XII import (spoza UE) wyniósł 15.954 mln euro wobec 
zakładanego 12.844 mln euro. 
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Według stanu na koniec grudnia 2004 r. nieuregulowane należności z tytułu 

zobowiązań podmiotów wobec administracji celnej, w dziale 500 - Handel wyniosły  

942,3 mln zł, z tego w § 006 - Cła - 537,5 mln zł, a z tytułu odsetek (§ 092) 404,8 mln zł.  

W porównaniu do poprzedniego roku należności w tym dziale wzrosły o 22,2%.  

Zaległości w dziale 500 na koniec 2004 r. wyniosły 880,3 mln zł, z tego z tytułu ceł - 
484,0 mln zł, a odsetek - 396,3 mln zł. W porównaniu do 2003 r. nastąpił wzrost zaległości 
o 163,9 mln zł, tj. o 22,9%, w tym z tytułu cła o 129,7 mln zł (o 36,6%, przy prognozowanym 
spadku zaległości). Niekorzystna tendencja wzrostu zaległości w dochodach administracji 
celnej, odnotowana została po raz kolejny - w roku 2003 w porównaniu do roku 
poprzedzającego wzrost zaległości w dziale 500 wyniósł 104,9 mln zł, tj. 17,2%.  

Źródłem ponad 60% zaległości w 2004 r. były nieprawidłowości stwierdzone 
w wyniku powtórnej kontroli celnej (534,0 mln zł). Inne główne przyczyny powstawania 
zaległości to: ponowny wymiar należności celnych w związku z uchyleniem pierwotnych 
decyzji, wydanych w oparciu o sfałszowane przez podmioty dowody - 7,2% (63,6 mln zł) 
oraz niedostarczenie do izby celnej odbiorczej towaru celnego przez izbę celną nadawczą 
(bez  przyjęcia pełnego zabezpieczenia majątkowego) - 7,1% (62,7 mln zł). 

W 2004 r. izby celne dokonały umorzeń cła wraz z odsetkami w łączną kwotę 

12,9  mln zł oraz odroczenia płatności cła - 3,0 mln zł. Przedawnieniu uległo cło wraz 

z  odsetkami w kwocie 57,2 mln zł, w tym cło 17,8 mln zł. W drodze postępowania 

egzekucyjnego przeprowadzonego przez izby celne i urzędy skarbowe w 2004 r. 

wyegzekwowano dług z tytułu cła w wysokości 10,7 mln zł, tj. w kwocie niższej niż w 2003 r. 

o 2,5 mln zł. Na skutek innych działań (uchylenie lub unieważnienie decyzji, bankowe 

postępowania ugodowe, wstrzymanie wykonania decyzji) odpisane zostały należności 

w  administracji celnej na kwotę 97,4 mln zł. 

3.2.4. Dochody jednostek budżetowych 

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2004 

w wysokości 7.753,2 mln zł, tj. 117,2% wykonania 2003 r. (6.615,6 mln zł). Dochody 

zrealizowane wyniosły 8.197,3 mln zł, tj. 105,7% planu i 123,9% wykonania roku 2003.  

W 2004 r. najwyższe dochody zrealizowano w następujących częściach budżetu 

państwa: 15/00 – Sądy powszechne – 1.809,2 mln zł (22,1% łącznej kwoty dochodów 

jednostek budżetowych), 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – 1.624,0 mln zł 

(19,8% dochodów), 79 – Obsługa długu krajowego – 1.220,3 mln zł (14,9% dochodów), 

85/00 - 32 – Budżety wojewodów – 1.188,0 mln zł (14,5% dochodów) i 36 – Skarb państwa – 

679,5 mln zł (8,3% dochodów). Na wyższe niż planowano dochody jednostek budżetowych  
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wpłynęło przede wszystkim przekroczenie planu dochodów w 21 działach, w tym: w dziale  

750 – Administracja publiczna o 343,3 mln zł, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości  

o 206,7 mln zł i w dziale 758 – Różne rozliczenia o 377,9 mln zł. W sześciu działach dochody 

jednostek budżetowych były niższe od kwot pierwotnie ustalonych w ustawie budżetowej 

(w 2003 r. w dziesięciu). Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących 

działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 52,6%, 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 61,9%  

i 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 88,6%.  

Analiza wykonania dochodów jednostek budżetowych za 2004 r. wykazała, że nie 

zostały wykonane przyjęte w ustawie budżetowej dochody w 10 częściach, a w 12 częściach 

wykonane zostały dochody pomimo, że w ustawie budżetowej na 2004 r. nie zaplanowano 

w nich żadnych wpływów. Najniższy stopień realizacji planu dotyczył dochodów jednostek 

budżetowych w  częściach: 

− 36 – Skarb Państwa - 47,7% planu, tj. 679,5 mln zł66, 

− 32 – Rolnictwo - 73,6% planu, tj. 40,1 mln zł, 

Realizację dochodów jednostek budżetowych w pięciu wybranych działach 

klasyfikacji budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 
Tabela 22 

2004 Struktura   
Wykonanie 

2003  
Plan wg 
ustawy 

budżetowej

Wyko- 
nanie 

5:3 5:4 kol. 3 kol. 4 kol. 5

 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

Dochody jednostek 
budżetowych ogółem, w tym: 6.615,6 7.753,2 8.197,3 123,9 105,7 100,0 100,0 100,0

1. Dział 755 - Wymiar 
                sprawiedliwości 1.683,9 1.662,0 1.868,7 111,0 112,4 25,5 21,4 22,8 

2. Dział 750 - Administracja 
                   publiczna 1.376,1 1.496,9 1.840,2 133,7 122,9 20,8 19,3 22,4 

1 Dział 758 - Różne rozliczenia 502,3 1.059,8 1.437,8 286,3 135,7 7,6 13,7 17,5 

4. Dział 757 - Obsługa długu  
                   publicznego 1.457,0 1.245,2 1.220,3 83,8 98,0 22 16,1 14,9 

5. Dział 700 - Gospodarka 
                   mieszkaniowa 739,0 1.402,1 737,7 99,8 52,6 11,2 18,1 9,0 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

                                                 
66  Główną przyczyną uzyskania tak niskiego poziomu dochodów w tej części było całkowite niezrealizowanie 

zaplanowanych w ustawie budżetowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70012 – Agencja 
Nieruchomości Rolnych dochodów w wysokości 750,0 mln zł. Kwota ta została wprowadzona do planu 
przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowywania projektu budżetu państwa, pomimo że jej realność 
była kwestionowana przez Ministra Skarbu Państwa. 
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Dochody zrealizowane w powyższych działach w 2004 r. stanowiły 86,7% ogólnej 

kwoty zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych (w 2003 r. – 87,0%).  

W najwyższych kwotach zrealizowane zostały dochody jednostek budżetowych 

w następujących paragrafach: 

− 069 – Wpływy z różnych opłat - 2.190,5 mln zł, 

− 239 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 1.464,9 mln zł, 

− 808 – Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów 

                wartościowych i krajowych kredytów - 1.144,5 mln zł. 

 Zaległości w dochodach jednostek budżetowych, na dzień 31 grudnia 2004 r., 

wyniosły 3.845,9 mln zł (w 2003 r. 4.440,1 mln zł) i w porównaniu do 2003 r. zmniejszyły się 

o 594,3 mln zł, tj. o 13,4%. Zaległości jednostek budżetowych stanowiły 18,5% ogólnej 

kwoty zaległości budżetu państwa (20.840,2 mln zł), a ich relacja do dochodów osiągniętych 

z tego tytułu wyniosła 46,9%. 

Dochody w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zostały wykonane w wysokości 

1.868,7 mln zł. Dochody te były o 12,4% wyższe niż planowano i stanowiły 22,8% dochodów 

jednostek budżetowych ogółem. W porównaniu do 2003 r. dochody były wyższe o 1,0%. 

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy: 

− z tytułu opłat sądowych (§ 069 – Wpływy z różnych opłat) - 1.562,3 mln zł, tj. 83,6% 

ogółu dochodów; plan dochodów w zakresie opłat sądowych został wykonany 

na  poziomie wyższym od planowanego o 149,1 mln zł, tj. o 10,6%, 

− z tytułu grzywien, kar i mandatów (§ 057 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 

ludności) – 194,2 mln zł, tj. 10,4% - ogółu dochodów. Wpływy z grzywien i kar były 

wyższe od planu o 24,4 mln zł, tj. o 14,4%. 

 Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 112,2 mln zł, co stanowiło 6,0% 

ogółu dochodów i były wyższe od planowanych o 33,2 mln zł, tj. o 42,0%. Na kwotę 

tę  złożyły się przede wszystkim wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 239)  

– 39,8  mln zł, dochody z tytułu spłat pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom (§ 070) 

– 26,3 mln zł, pozostałe odsetki (§ 092) – 19,3 mln zł oraz wpływy z dochodów różnych (§ 097) 

– 17,8 mln zł. 

Najwyższy udział w realizacji dochodów w dziale 755 miały dochody wykonane 

w  części 15 – Sądy powszechne w wysokości 1.809,2 mln zł (96,8% dochodów w tym 

dziale), głównie z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym opłat i kosztów sądowych oraz 

z  tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 
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Zaległości na koniec 2004 r. w tym dziale wyniosły 448,1 mln zł i wzrosły w stosunku 

do roku 2003 (420,3 mln zł) o 6,6%. Dotyczyły głównie grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od ludności (§057) – 271,2 mln zł oraz wpływów z różnych opłat (§ 069) – 

174,5  mln zł. 

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna wykonane zostały w wysokości 

1.840,2 mln zł i były o 22,9% wyższe od planu na 2004 r. Dochody wykonane w tym dziale 

stanowiły 22,4% zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych ogółem.  

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były: 

− wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 239)  – 456,4 mln zł, 

− wpływy z różnych dochodów (§ 097)  – 358,8 mln zł, 

− grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 057) – 350,1 mln zł, 

− wpływy z różnych opłat (§ 069)  – 274,4 mln zł. 

Najwyższe dochody w dziale 750 zrealizowane zostały w częściach: 

− 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 788,4 mln zł (42,8% 

dochodów w tym dziale), głównie z tytułu wpłat do budżetu ze środków specjalnych 

(399,5 mln zł), wpływów z różnych dochodów (310,9 mln zł) oraz dochodów z grzywien, 

mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (54,2 mln zł); 

− 85/02 – 32 – Budżety wojewodów w kwocie 543,0 mln zł (29,5% dochodów w tym 

dziale), głównie z tytułu opłat paszportowych i egzaminacyjnych; 

− 45 – Sprawy zagraniczne w kwocie 113,1 mln zł (6,1% dochodów w tym dziale), głównie 

z tytułu opłat pobieranych przez urzędy konsularne za wykonane czynności związane 

z  wydawaniem wiz oraz paszportów. 

Zaległości na koniec 2004 r. w tym dziale wyniosły 994,0 mln zł i zmniejszyły się 

w porównaniu do 2003 r. (1.344,5 mln zł) o 26,1%. 

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia wykonane zostały w kwocie 

1.437,8 mln zł, tj. w 135,7% planu i stanowiły 17,5% zrealizowanych dochodów jednostek 

budżetowych ogółem.  

Uzyskane dochody stanowiły głównie odsetki od lokat terminowych (§ 092) 

złożonych przez Ministra Finansów w 2004 r. w Narodowym Banku Polskim na podstawie 

art. 108 ustawy o finansach publicznych, które wyniosły 685,6 mln zł oraz wpłaty do budżetu 

ze środków specjalnych (§ 239), w części 36 - Skarb Państwa, które wyniosły 668,8 mln zł. 

 Zaległości na koniec 2004 r. w tym dziale wyniosły 14,2 mln zł i w stosunku do roku 

2003 wzrosły o 1,7 mln zł, tj. o 13,6%.  
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Dochody w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (krajowego) wykonane zostały 

w kwocie 1.220,3 mln zł, tj. 98,0% planu na 2004 r. i stanowiły 14,9% zrealizowanych 

dochodów jednostek budżetowych ogółem. W porównaniu do 2003 r. omawiane dochody 

były niższe o 236,7 mln zł, tj. o 16,3%. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów 

spowodowane było głównie mniejszymi wpływami z tytułu obsługi krajowych skarbowych 

papierów wartościowych i kredytów o 64,2 mln zł, tj. o 5,4%. 

 Zaległości na koniec 2004 r. w tym dziale wyniosły 1.135,4 mln zł i zmniejszyły się 

do roku 2003 o 402,9 mln zł, tj. o 26,2%.  

Dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w kwocie 

737,7 mln zł, tj. o 47,4% niższej od planu na 2004 r. i stanowiły 9,0% zrealizowanych 

dochodów jednostek budżetowych ogółem. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów 

spowodowane było głównie zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów (§ 097) o 696 mln zł, 

tj. o 80,4%. 

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy uzyskane w części: 

− 85/02 – 32 – Budżety wojewodów w kwocie 569,4 mln zł (77,2% dochodów w tym 

dziale), głównie z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 

(§ 235), w szczególności z: 

● opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 

● sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 

● wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, 

− 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w kwocie 168,4 mln zł 

(22,8% dochodów w tym dziale), przede wszystkim z tytułu: 

● wpłat banków dotyczących dokonywanych przez kredytobiorców spłat zadłużenia 

z tytułu przejściowego wykupienia przez budżet państwa odsetek od kredytów 

mieszkaniowych (117,7 mln zł), 

● wpłat banków z tytułu zwróconych przez kredytobiorców nominalnych kwot umorzeń 

kredytów mieszkaniowych (50,2 mln zł). 

Zaległości na koniec 2004 r. w tym dziale wyniosły 624,9 mln zł i w stosunku do roku 

2003 zmniejszyły się o 21,6 mln zł, tj. o 3,3%. 
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W ramach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

z  budżetem państwa w 2004 r.67 Najwyższa Izba Kontroli zbadała windykację należnych 

budżetowi państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej. Badaniem objęto zaległości w łącznej kwocie 54,8 mln zł, co stanowiło 68,7% 

ogółu zaległości (79,8 mln zł) w kontrolowanych jednostkach.  

W wyniku kontroli stwierdzono liczne opóźnienia w przekazywaniu dochodów 

należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na przypadki niepodejmowania działań 

windykacyjnych (miasta na prawach powiatu) oraz na nieskuteczne i niewystarczające 

działania windykacyjne w stosunku do podmiotów zalegających z opłatami (powiaty), 

co  w  niektórych przypadkach skutkowało przedawnieniem roszczeń. W ocenie NIK mało 

skuteczna windykacja należnych zobowiązań od dłużników była między innymi wynikiem 

niewystarczającego monitorowania terminowości wpłat, nieskutecznej współpracy pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi urzędów odpowiedzialnymi za finanse i gospodarowanie 

mieniem oraz mało skutecznego egzekwowania należnych opłat. Nieskuteczność tych działań 

wynikała także z braku właściwie prowadzonej ewidencji opłat. 

3.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 

W ustawie budżetowej na rok 2004 zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu 

wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.199,3 mln zł, tj. o 928,1 mln zł 

(o  342,1%) wyższej od wykonania w 2003 r. (271,3 mln zł). Wynikało to z rozszerzenia 

liczby podmiotów zobowiązanych do dokonywania rocznych wpłat do budżetu państwa, 

w  związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2004 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do dokonywania wpłat zobowiązane 

zostały także powiaty i województwa, które przekroczyły ustalone w ustawie wskaźniki. 

Wykonanie w 2004 r. wyniosło 1.200,3 mln zł, co stanowiło 100,1% planu. Na łączną 

kwotę wpłat jednostek samorządu terytorialnego złożyły się: 

− wpłaty powiatów i miast na prawie powiatów na zwiększenie części równoważącej subwencji 

ogólnej - 475, 9 mln zł, 

                                                 
67  Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem 

państwa w 2004 r.; NIK, Warszawa, maj 2005 r. (Nr ewid. 55/2005/P04024/KAP). 
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− wpłaty samorządów województw na zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej  

- 380,5 mln zł, 

− wpłaty gmin na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej - 343,9 mln zł. 
Zaległości z tytułu wpłat gmin w 2004 r. wyniosły 0,6 mln zł i zmniejszyły się w stosunku 

do 2003 r. o 87,9%. Zmniejszenie kwoty zaległości nastąpiło w wyniku rozłożenia części 
tej  kwoty na raty i przesunięcia terminu spłaty dla gmin Rewal i Puchaczów na podstawie 
decyzji właściwych naczelników urzędów skarbowych. 

3.2.6. Pozostałe dochody niepodatkowe  

Pozostałe dochody niepodatkowe zaplanowano w kwocie 826,2 mln zł, co stanowiło 
345,7% wykonania w 2003 r. Dochody z tego źródła zostały, podobnie jak w roku 
poprzednim, nietrafnie oszacowane. Zrealizowano je w kwocie 392,5 mln zł, tj. w 47,5%. 
W porównaniu do wykonania w 2003 r. (239,0 mln zł) były jednak wyższe o 64,2%. 

Izby skarbowe dochody te zrealizowały z różnego rodzaju wpłat o charakterze 
sankcyjnym np. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (§ 057 – 1,1 mln zł), 
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
(§ 058 – 0,5 mln zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§091 – 557,6 mln zł), 
wpływów z różnych dochodów (§ 097 – 2,7 mln zł). 

Dochody z tytułu wpłaconych w 2004 r. przez podatników odsetek od nieterminowego 
uregulowania zobowiązań podatkowych wyniosły 558,5 mln zł i były wyższe o 13,1% 
w  stosunku do 2003 r., jednakże niższe od planowanych o 19,3% (o 133,9 mln zł). 
Wypłacone w 2004 r. przez urzędy skarbowe odsetki za nieterminowe rozliczenia 
z podatnikami wyniosły 150,8 mln zł, tj. o 42,1% mniej niż w 2003 r., przy czym w 2004 r. 
nie planowano ponoszenia kosztów z tego tytułu. 

Podatnicy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań (§ 091) w 2004 r. dokonali 
wpłaty 558,5 mln zł (o 133,9 mln zł mniej niż prognozowano), z tego w rozdziale 75652 - 
Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe – 256,1 mln zł, 
w  rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 160,8 mln zł, 
w  rozdziale 75603 - Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych 
i  innych jednostek organizacyjnych – 96,1 mln zł.  

Natomiast urzędy skarbowe wypłaciły w 2004 r. odsetki za nieterminowe rozliczenia 
(§089) w kwocie 150,8 mln zł, z tego w rozdziale 75653 - Zwroty podatku od towarów 
i  usług rozliczane przez urzędy skarbowe – 46,2 mln zł, w rozdziale 75652 – 
Pozostałe  wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe – 40,8 mln zł 
oraz w rozdziale 75603 - Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych 
i  innych jednostek organizacyjnych – 27,8 mln zł. 
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Opłata restrukturyzacyjna 

W ustawie budżetowej na rok 2004 nie ujęto, jako odrębnej kategorii, dochodów 

z  opłaty restrukturyzacyjnej, jak to miało miejsce w roku 2003. Dochody z tego tytułu ujęte 

zostały w pozostałych dochodach niepodatkowych w wysokości minus 21,8 mln zł. Na rok 

2004 przypadały terminy zakończenia wielu postępowań restrukturyzacyjnych i wpłaty 

z  tytułu opłaty restrukturyzacyjnej występowały sporadycznie. Natomiast w przypadku 

konieczności umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego przez organy restrukturyzacyjne 

(przy niespełnieniu warunków), następowało przeksięgowanie wpłaconej w poprzednim roku 

budżetowym kwoty opłaty na zaległości wobec budżetu państwa objęte restrukturyzacją68. 

Równowartość przeksięgowanych kwot zmniejszyła zaległości w tych tytułach należności 

budżetowych.  

Założeniem ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności 

publicznoprawnych od przedsiębiorców było radykalne oddłużenie przedsiębiorstw i poprawa 

ich sytuacji finansowej, a w konsekwencji zmniejszenie stanu zaległości i zwiększenie 

wpływów budżetu państwa z tytułu należności publicznoprawnych. Ponadto realizacja ustawy 

o restrukturyzacji miała zapewnić dodatkowe dochody budżetu państwa w postaci wpływów 

z  opłaty restrukturyzacyjnej. 

Według stanu na 30 czerwca 2004 r. do organów restrukturyzacyjnych (za wyjątkiem 

przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego) wpłynęło łącznie 121.320 

wniosków o restrukturyzację należności. Organy te wydały 102.759 decyzji o warunkach 

restrukturyzacji, obejmując nimi zaległości w łącznej wysokości 10.937,4 mln zł 

(bez  odsetek). W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji umorzono należności 

w  wysokości 2.088,2 mln zł (stanowiło to 19,1% zaległości objętych restrukturyzacją) 

i  odsetki w  wysokości 2.187,2 mln zł. 

Wyniki kontroli NIK w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS69 wskazują, 

że  znaczna część przedsiębiorców, których należności podatkowe zostały zrestrukturyzowane, 

ponownie zalega z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań podatkowych, co wskazuje, 

że założona w ustawie poprawa sytuacji finansowej tych przedsiębiorców faktycznie nie 

nastąpiła.  

                                                 
68  Art. 21ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 

od przedsiębiorców (DzU nr 155, poz. 1287 ze zm.). 
69  Informacja o wynikach kontroli realizacji przez przedsiębiorców oraz organy restrukturyzacyjne przepisów 

ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców; NIK, Warszawa, 
maj 2005 r. (Nr ewid. 25/2005/P04027/KBF). 
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Również stan zaległości podatkowych brutto, który na dzień 30 czerwca 2002 r. 

wynosił 14,2 mld zł, do dnia 30 czerwca 2004 r. uległ zwiększeniu o 2,1 mld zł, do kwoty 

16,3 mld zł (tj. o 14,8%), pomimo że w wyniku restrukturyzacji umorzone zostały należności 

podatkowe w kwocie 1,4 mld zł. 

Dochody budżetu państwa z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej, zaplanowane w ustawie 

budżetowej na rok 2003 w wysokości 623 mln zł, zrealizowane zostały - według stanu 

na dzień 30 czerwca 2004 r. - zaledwie w 39,4% ( 245,8 mln zł). Na tak niewielki poziom 

realizacji dochodów z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej wpłynął głównie fakt, iż jedynie 

41.644 przedsiębiorcom (40,5% tych, którzy przystąpili do restrukturyzacji) organy 

restrukturyzacyjne wydały decyzje o umorzeniu należności objętych restrukturyzacją.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wyłączenie zaległości powstałych w związku 

dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, nie 

zapobiegło umarzaniu w trybie tej ustawy zaległości powstałych w efekcie umyślnego 

naruszenia przepisów podatkowych. Wyłączenie (w art. 6 ust. 4 ustawy restrukturyzacyjnej) 

z  zakresu przedmiotowego restrukturyzacji, jedynie przypadków obejścia prawa 

podatkowego umożliwiło skorzystanie z restrukturyzacji również przez nierzetelnych 

przedsiębiorców, którzy nie wykazywali wszystkich przychodów, ujmowali w ewidencjach 

fałszywe dowody (faktury) zakupu lub nie dopełnili obowiązku rejestracyjnego oraz nie 

naliczali i nie odprowadzali podatku od towarów i usług. Tylko w 4 z 32 skontrolowanych 

urzędów skarbowych umorzono takim przedsiębiorcom należności w łącznej kwocie 22,0 mln zł. 

Organy restrukturyzacyjne na ogół prawidłowo wywiązywały się z obowiązków 

nałożonych na nie przez ustawę o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 

od przedsiębiorców. Tym niemniej w przeważającej większości skontrolowanych jednostek 

(91,7%) stwierdzono mniej lub bardziej istotne nieprawidłowości bądź uchybienia, które nie 

miały jednak decydującego wpływu na przebieg prowadzonych postępowań 

restrukturyzacyjnych. Najczęściej występującą nieprawidłowością było wydawanie decyzji 

o  warunkach restrukturyzacji w oparciu o niekompletne wnioski przedsiębiorców. Braki we 

wnioskach podatników polegały na niezałączeniu do nich wykazu wierzytelności i wszelkich 

wymagalnych długów przedsiębiorcy wraz z harmonogramem spłaty wymagalnych 

zobowiązań, a także kopii ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach. Świadczy 

to  o  nienależytej staranności w analizowaniu składanych przez przedsiębiorców wniosków. 

Stwierdzono także przypadki nieterminowego i nieproporcjonalnego rozliczania opłaty 

restrukturyzacyjnej. We wszystkich oddziałach ZUS nie dokonano natomiast terminowego 
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rozliczania, na kontach płatników, opłaty restrukturyzacyjnej w przypadkach umorzenia 

postępowania restrukturyzacyjnego, co zostało spowodowane nie zakończeniem procesu 

przygotowywania przez ZUS procedur umożliwiających dokonanie stosownych zapisów 

w  ewidencji KSI ZUS. 

Pomimo nieosiągnięcia przez znaczną część ze skontrolowanych przedsiębiorców 

celów ustawy restrukturyzacyjnej, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w zasadzie 

prawidłowo wywiązywali się oni z obowiązków określanych w decyzjach o warunkach 

restrukturyzacji. Jednak u większości skontrolowanych (78,7%) stwierdzono mniej bądź 

bardziej istotne nieprawidłowości lub uchybienia. Jedynie w przypadku trzech 

przedsiębiorców Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła istotne nieprawidłowości w zakresie 

wiarygodności danych przekazywanych organom restrukturyzacyjnym.  

3.3. Dochody zagraniczne 

 W ustawie budżetowej na rok 2004 przyjęto dochody zagraniczne w wysokości  

68,6 mln zł, co stanowiło 51,6% wykonania w 2003 r. Zrealizowane w 2004 r. dochody 

zagraniczne wyniosły 183,9 mln zł, tj. 268,1% planu. W porównaniu do 2003 r. dochody 

te były wyższe o 51,0 mln zł, tj. o 38,4%.  

 Na dochody zagraniczne złożyły się: 

− nie zaplanowane w ustawie budżetowej dochody w kwocie 50,9 mln zł, z tytułu premii 
ponad wartość nominalną obligacji zagranicznych (§ 809) wyemitowanych w kwocie 
400 mln franków szwajcarskich (CHF) oraz premie i odsetki od obligacji wyemitowanych 
w kwocie 700 mln euro; 

− dochody w wysokości 48,9 mln zł z tytułu odsetek i opłat od udzielonych pożyczek 
i  kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych (§ 806); poziom wykonania 
planu tych dochodów wynikał głównie z wyższych wpłat odsetek od rachunku 
walutowego Ministerstwa Finansów; różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika 
z  trudności w prognozowaniu wysokości środków w walutach obcych, jakie wpływają 
na  rachunek walutowy, m. in. w wyniku procesów prywatyzacyjnych; 

− niezaplanowane w ustawie budżetowej dochody z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez Skarb Państwa (§ 802) zrealizowane w wysokości 45,4 mln zł; dochody 
te  dotyczyły w całości wpłaty dokonanej przez LNM Holdings N.V. w związku 
z  warunkami programu restrukturyzacji zadłużenia Polskich Hut Stali Oddział Huta 
Katowice S.A. i umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29 grudnia 2003 r.; 

− dochody w wysokości 38,7 mln zł z tytułu odsetek od udostępnionych podmiotom 
gospodarczym kredytów zagranicznych (§ 807). 
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 Należności pozostałe do zapłaty za 2004 r. wyniosły 1.716,5 mln zł i stanowiły 86,5% 

należności, które wystąpiły za rok 2003.  

Zaległości w dochodach zagranicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., 

wyniosły 1.532,4 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2003 r. 

o  319,8 mln zł (17,3%). Spadek zaległości w 2004 r. w porównaniu do 2003 r. wynikał 

z  niższej kwoty należnych odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych 

(m.in.  w wyniku umocnienia się kursu złotego do USD) oraz spadku zaległych należności 

z  tytułu poręczeń i gwarancji. 

4. Wydatki budżetu państwa 

 Na rok 2004 zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 199.851,9 mln zł. 

Wykonanie wydatków wyniosło 197.698,3 mln zł i w stosunku do ustawy budżetowej było niższe o 

1,1%. W porównaniu do 2003 r. wydatki budżetu państwa były nominalnie wyższe o 4,5%, a realnie o 

1,0%.  
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Relacja wydatków budżetu państwa do PKB w latach 1998 - 2004 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W relacji do PKB wydatki budżetu państwa w 2004 r. stanowiły 22,3%. Wskaźnik 

ten  poprawił się w stosunku do poprzedniego roku o 0,9 punktu procentowego, co było 

wynikiem szybszego wzrostu PKB niż wydatków budżetu państwa oraz zmiany w systemie 

ujęcia wydatków. 
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Wydatki zostały sfinansowane dochodami budżetu państwa tylko w 79,1%. Relacja 

ta  pogorszyła się o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy 

to  wyniosła 80,4%. 

 Rzeczywiste wydatki budżetu państwa były niższe, gdyż na podstawie art. 102 ust. 6 
ustawy o finansach publicznych, Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2005 r. 
środki w kwocie 4.678,8 mln zł, w tym na współfinansowanie zadań, programów i projektów 
realizowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
ze  źródeł zagranicznych – 3.186,8 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 1.029,3 mln zł, 
w  tym 532,2 mln zł na współfinansowanie zadań realizowanych z budżetu UE 
i  niepodlegające zwrotowi środki zagraniczne. Pomijając środki na współfinansowanie zadań 
realizowanych z budżetu UE i niepodlegające zwrotowi środki zagraniczne, kwota 
na  wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, była trzykrotnie wyższa niż rok 
wcześniej, co zniekształciło obraz wykonania budżetu państwa i jego przejrzystość. 
W  ten  sposób, zdaniem NIK, nie wykorzystano szansy dokonania znacznych oszczędności 
w  wydatkach budżetu państwa w 2004 r. Potwierdzeniem tego jest także porównanie 
wydatków dokonanych w  ostatnim kwartale do wydatków z pierwszych trzech kwartałów 
danego roku. W ostatnim kwartale 2004 r. wydano proporcjonalnie więcej środków 
niż  robiono to w latach poprzednich. Jedną z przyczyn tego zjawiska było, zdaniem NIK, 
nadmierne rozdysponowanie rezerw celowych na zadania, których realizację przeniesiono 
na  2005 r., a w skrajnym przypadku nawet na 2006 r.  

W 2004 r. Ministerstwo Finansów przekazało dysponentom części budżetowych 
środki w kwocie 194.522,2 mln zł. Z kwoty tej dysponenci zwrócili niewykorzystane środki 
w wysokości 1.502,7 mln zł. W dniu 31 grudnia 2004 r. przekazane zostały środki budżetowe 
na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w wysokości 4.678,8 mln zł. 
Uwzględniając wydatki przeniesione do wykorzystania w 2005 r., saldo końcowe 
na  rachunku służącym do przekazywania dysponentom części środków budżetowych  
wyniosło 197.698,3 mln zł, co było równe zrealizowanym w 2004 r. wydatkom. 

W 2004 r. nie było trudności w przekazywaniu poszczególnym dysponentom środków 
budżetowych. Świadczą o tym wysokie stany środków, jakie utrzymywały się na ich 
rachunkach bankowych w ciągu roku oraz wysokość zwróconej kwoty (1.502,7mln zł) 
niewykorzystanych środków. Na koniec 2003 r. była to kwota sześciokrotnie niższa 
(256,7  mln zł). Zdaniem NIK bardzo wysokie kwoty wydatków nie wykorzystanych 
w  2004  r. i przeniesionych na rok 2005, koncentracja wydatków w IV kwartale oraz skala 
zwrotów środków finansowych po zakończeniu roku przez ich dysponentów, świadczą  
o  słabej dyscyplinie realizacji budżetu i wnioskowaniu o przekazanie środków na zadania,  
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które nie zostały odpowiednio przygotowane. Obszary te powinny stanowić potencjalne 
miejsca ograniczenia wydatków, a tym samym deficytu budżetowego. Jak wykazały kontrole 
NIK, uruchomienie środków budżetowych nie było w wielu przypadkach poprzedzone 
odpowiednimi analizami, a wnioski dysponentów sporządzone nierzetelnie. Łatwy dostęp 
do  środków budżetowych nie sprzyja ich racjonalnemu wydatkowaniu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. budżet państwa realizowały 2.964 jednostki 

budżetowe, 84 zakłady budżetowe oraz 524 gospodarstwa pomocnicze, w tym: w budżetach 

wojewodów 585 jednostek budżetowych, 18 zakładów budżetowych oraz 101 gospodarstw 

pomocniczych. Zwiększenie w 2004 r. liczby jednostek budżetowych w stosunku do roku 

2003 o 58 wynika m.in. z utworzenia 2 sądów okręgowych i 10 sądów rejonowych oraz 

37  urzędów skarbowych.   

Wykonanie wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych prezentują dane 

zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela 23 
2004 

w tym: 
Wykonanie 

2003 
Plan  

 wg stawy 
budżetowej  

Plan po 
zmianach Wykonanie wydatki 

niewyga-
sające 

6:3 6:4 6:5 
Struktura  

2003 

Struktura  

2004 Lp. Wyszczególnienie 

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 
 OGÓŁEM 189.153,6 199.851,9 199.851,8 197.698,3 4.678,8 104,5 98,9 98,9 100,0 100,0

1. Dotacje 
i  subwencje 105.176,1 97.509,0 102.460,8 101.577,0 2.502,1 96,6 104,2 99,1 55,6 51,4

2. 
Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

15.853,1 17.573,9 18.519,7 18.338,0 0,3 115,7 104,3 99,0 8,4 9,3

3. 
Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych 

34.199,5 40.312,6 37.458,0 37.086,1 334,0 108,4 92,0 99,0 18,1 18,8

4. Wydatki 
majątkowe 8.525,3 10.880,9 11.365,0 11.080,4 1.842,4 130,0 101,8 97,5 4,5 5,6

5. Rozliczenia z  
bankami 1.348,3 1.231,9 1.243,6 1.226,6 - 91,0 99,6 98,6 0,7 0,6

6. Obsługa długu  
publicznego 24.051,2 26.510,6 22.971,6 22.564,9 - 93,8 85,1 98,2 12,7 11,4

7. Środki własne 
Unii Europejskiej 0,0 5.833,0 5.833,1 5.825,3 - 0,0 99,9 99,9 0,0 2,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów  

Na niższe o 2.153,5 mln zł wydatki niż planowano w ustawie budżetowej wpłynęło 

przede wszystkim niewykonanie wydatków na obsługę długu publicznego. Takie zjawisko 

powtarza się od kilku lat. Poniżej planu wykonane zostały także wydatki bieżące jednostek 

budżetowych i wydatki na rozliczenia z bankami. W porównaniu do kwot ujętych w ustawie 

budżetowej, wyższe było wykonanie wydatków na dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz 

osób fizycznych oraz wydatków majątkowych. 
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Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego roku przedstawione zostało 

na poniższym wykresie: 

Wydatki według grup ekonomicznych w latach 2003 - 2004

105,2
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 

W porównaniu do 2003 r. najwyższy procentowy wzrost wystąpił w  grupie wydatków 

majątkowych (o 30,1%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 15,7%, a wydatki 

bieżące jednostek budżetowych o 8,4%. Wydatki w pozostałych grupach zmniejszyły się. 

W  porównaniu do poprzedniego roku, nastąpiły zmiany w strukturze wydatków. Na środki 

własne Unii Europejskiej przypadało 2,9% wydatków ogółem. Zwiększył się udział 

wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do 9,3%, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych do 18,8% i wydatki majątkowe do 5,6%. Zmalał udział wydatków na dotacje 

i  subwencje do 51,4%, obsługę długu publicznego do 11,4% oraz rozliczenia z bankami 

do  0,6%. 

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych 

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych z tytułu niezrealizowanych 

wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 2.756,1 mln zł, w tym 

zobowiązania wymagalne 67,8 mln zł. Zobowiązania ogółem były o 10,7% (o 266,7mln zł) 

wyższe niż na koniec 2003 r. Za zjawisko pozytywne należy uznać zmniejszenie stanu 

zobowiązań wymagalnych. W porównaniu do roku 2003 były niższe o 70,3% (zobowiązania 
wymagalne na koniec 2003 r. w stosunku do roku 2002 zmniejszyły się o 38,0%). Świadczy 
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to  o  poprawie przestrzegania dyscypliny przez dysponentów środków budżetowych 

i większej ich ostrożności przy angażowaniu środków budżetowych. 

W ogólnej kwocie zobowiązań wymagalnych: 

– zobowiązania obciążające wydatki bieżące wyniosły 29,2 mln zł, tj. 43,1% zobowiązań 

wymagalnych (w 2003 r. – 178,6 mln zł); 

– zobowiązania obciążające wydatki inwestycyjne – 3,6 mln zł, tj. 5,3% zobowiązań 

wymagalnych (w 2003 r. 9,1 mln zł); 

– zobowiązania z tytułu odsetek – 35,0 mln zł, co stanowiło 51,6% zobowiązań 

wymagalnych (w 2003 r. – 40,7 mln zł). 

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28 wynika, że wojewodowie nie wykazali 

nieuregulowanych, na dzień 31 grudnia 2004 r., płatności w łącznej kwocie 3,0 mln zł (w tym 

zobowiązania wymagalne 0,08 mln zł) i w stosunku do 2003 r. kwota ta zmniejszyła 

się  o 255,0 mln zł. Zobowiązania wymagalne dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne 

bezrobotnych niepobierających zasiłku (rozdział 85213) – 73,3 tys. zł (45,1 mln zł w 2003 r.) 

oraz finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz 

dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach 

powiatu70 (rozdział 90015) – 5 tys. zł (wobec 130,4 mln zł w 2003 r.).  

Na znaczne zmniejszenie kwoty nieuregulowanych płatności wpłynęły zmiany 

wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego71, zgodnie z którymi koszty oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina  

nie jest zarządcą oraz dróg publicznych i krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

w granicach miast na prawach powiatu od dnia 1 stycznia 2004 r. finansowane są z dochodów 

własnych gminy.  

Zobowiązania wymagalne państwowych jednostek budżetowych w 2004 r. w porównaniu 

do 2003 r. według części klasyfikacji budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 

                                                 
70  Na podstawie decyzji Ministra Finansów rozdysponowano środki z rezerw celowych na zobowiązania 

Skarbu Państwa (poz. 31) w kwocie 155,5 mln zł, zwiększając wydatki w części 85/02-32 – Budżety 
wojewodów na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla 
których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
w  granicach miast na prawach powiatu na sfinansowanie zobowiązań wynikających z faktur 
przedstawionych wojewodom. 

71  DzU nr 203, poz. 1966. 
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Tabela 24 

Stan  na dzień 31.12.2003 Stan na dzień 31.12.2004 
Zobowiązania Zobowiązania 
 w tym 

wymagalne
 w tym 

wymagalne 

4:2 5:3 

 
 

Część 1)

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem budżet państwa, w tym: 2.730.8151) 421.0381) 2.759.0421) 67.9141) 103,6 16,1
01 - Kancelaria Prezydenta RP 3.446 -- 3.372 2  97,9 --
15 - Sądy powszechne 173.094 9.339 182.598 9.921  105,7 106,2
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3.045 6 3.118 2  102,4 27,5
19 - Budżet, finanse publiczne 

i  instytucje finansowe 185.046 3.140 235.835 3.627  127,4 115,5

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 35.046 80 36.352 57  103,7 71,3

26 – Łączność 408 -- 518 1  127,1 --
46 – Zdrowie 93.817 46.601 126.789 48.330  135,1 103,7

71 - Urząd Transportu Kolejowego 1.299 841 1.309 815  100,8 96,8
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji 

i  Poczty 2.145 -- 2.167 21  101,1 --

85/02-32 Budżety wojewodów2) 160.627 33.906 128.518 4.980  80,0 14,7
1) W kwotach zobowiązań 2003 i 2004 r. w cz. 85/02-32 uwzględniono nie wykazane w sprawozdani Rb-28 o wydatkach 

budżetu państwa za 2003 i 2004 r. kwoty nieuregulowanych płatności wojewodów (241,4 mln zł w 2003 r. i 3 mln zł w 2004 r.), 
w tym zobowiązań wymagalnych (w 2003 r. – 192,6 mln zł, w 2004 r. – 0,08 mln zł). 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

 
Największe pozycje zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. 

wystąpiły w następujących częściach klasyfikacji budżetowej: 

− 46 – Zdrowie – 48,3 mln zł (46,6 mln zł w 2003 r.) i dotyczyły Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego im. dr. L. Zamenhofa w Białymstoku oraz Państwowego Szpitala Klinicznego 

im. dr. J. Sztachelskiego w Białymstoku, wierzytelności objętych postępowaniem 

sądowym, związanych z reformą ochrony zdrowia, które powstały do końca 1998 r., jako 

własne, 

− 15 – Sądy powszechne – 9,9 mln zł (9,3 mln zł w 2003 r.) z tytułu odszkodowań 

zasądzonych od Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Przyczyną powstania zobowiązań 

wymagalnych było wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel w rezerwie celowej 

budżetu państwa. W celu zmniejszenia zobowiązań wymagalnych z powyższego tytułu, 

Minister Sprawiedliwości podjął stosowne, dopuszczalne prawem działania, dokonując 

przeniesień środków budżetowych w granicach określonych ustawą o finansach 

publicznych; 
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− 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – 3,6 mln zł (3,1 mln zł w 2003 r.). 

Z łącznej kwoty zobowiązań wymagalnych 93,5% (3,4 mln zł) stanowiły zobowiązania 

dysponenta głównego z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za realizację III etapu prac 

wynikających z umowy dotyczącej zakupu produktów informatycznych oraz 

wyspecjalizowanych usług dla potrzeb realizacji utrzymania i rozbudowy oprogramowania 

Systemu Wspomagania Obsługi Odpraw Celnych CELINA. Dyrektor Generalny 

Ministerstwa Finansów podjął działania w zakresie dokładnego zbadania rozliczeń 

merytorycznych i finansowych ww. umowy, powołując w styczniu 2005 r. zespół 

do  weryfikacji rozliczeń umowy. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 22 lutego 

2005  r.; 

− 85/02-32 – Budżety wojewodów – 5,0 mln zł (33,9 mln zł w 2003 r.). Najwyższe 

zobowiązania wymagalne wystąpiły w następujących województwach:  

a) dolnośląskim, z tytułu nieprzekazania w 2001 r. dotacji do regionalnych przewozów 

pasażerskich oraz na nabycie pojazdów szynowych. Powyższa kwota została zasądzona 

wyrokami Sądu Okręgowego i Apelacyjnego we Wrocławiu. Złożona od wyroku Sądu 

Apelacyjnego kasacja została uwzględniona w dniu 31 marca 2005 r. (1,5 mln zł); 

b) mazowieckim i dotyczyła zobowiązań z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych 

przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (rozdz. 01022 § 4230), 

które powstały w 2004 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą 

w  Siedlcach. Działania podejmowane przez wojewodę w celu pozyskania na ten cel 

środków (u Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) były 

nieskuteczne. Zaciągnięcie zobowiązania na realizację tego zadania było konieczne dla 

ograniczenia ewentualnych społecznych skutków zdarzenia losowego – wystąpienia 

przypadków BSE (1,1 mln zł); 

c) podlaskim - 1,2 mln zł. Składały się na nie: zobowiązanie Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Białymstoku z tytułu kompensat w kwocie 1,0 mln zł dokonanych przez urzędy 

skarbowe za dostawę sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, których – jak 

wykazała kontrola NIK przeprowadzona w 2002 roku – faktycznie nie dostarczono 

(w sprawie tej toczy się postępowanie sądowe) oraz zobowiązanie z tytułu 

uregulowania przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „CEFARM” w Olsztynie 

własnych zobowiązań wobec Ministerstwa Skarbu Państwa (0,2 mln zł) należnościami 

od byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grajewie (jednostki budżetowej). 
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4.1. Dotacje i subwencje 

Wykonanie wydatków budżetu państwa na subwencje i dotacje prezentują dane zawarte 
w poniższej tabeli: 
Tabela 25 

2004  
Wykona- 

nie 
2003 

Plan  wg 
układu 

wykonaw-
czego 

Plan 
po 

zmianach 

 

Wykonanie

 
 

5:2 

 
 

5:3 

 
 

5:4 

 

Struktura
2004 

 
 

Wyszczególnienie 

  mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Razem 105.176,2 97.509,0 102.460,8 101.577,0 96,6 104,2 99,1 100,0
1. Subwencja dla jednostek samorządu, w tym: 31.731,2 31.136,2 31.386,9 31.386,9 98,9 100,8 100,0 30,9
    część oświatowa subwencji ogólnej 24.321,2 25.082,9 25.082,9 25.082,9 103,1 100,0 100,0 24,7
2. Dotacje dla funduszy celowych 48.761,9 41.577,2 40.690,9 40.690,1 83,4 97,9 100,0 40,1
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 28.265,3 20.836,4 22.959,2 22.959,2 81,2 110,2 100,0 22,6
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
z tego: 15.043,2 15.094,8 15.159,8 15.159,1 100,8 100,4 100,0 14,9

Fundusz Emerytalno – Rentowy 15.013,9 15.065,7 15.130,7 15.130,0 100,8 100,4 100,0 14,9
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 29,3 29,1 29,1 29,1 99,3 100,0 100,0 0,0
Fundusz Pracy 3.944,0 3.144,0 1.102,5 1.102,5 28,0 35,1 100,0 1,1
Państwowy Fundusz Kombatantów 8,5 62,0 62,4 62,4 734,1 100,6 100,0 0,1
Fundusz Alimentacyjny 1.468,9 1.535,0 502,0 502,0 34,2 32,7 100,0 0,5
PFRON 32,0 905,0 905,0 905,0 2.828,1 100,0 100,0 0,9
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 10.276,3 5.833,5 10.532,8 10.199,9 99,3 174,9 96,8 10,0
Dotacje dla gmin 4.297,2 2.179,2 6.187,9 5.955,7 138,6 273,3 96,2 5,9
Dotacje dla powiatów 4.751,6 3.572,8 3.862,4 3.792,2 79,8 106,1 98,2 3,7
Dotacje dla samorządu województwa 1.227,5 81,6 482,5 452,0 36,8 553,9 93,7 0,4
4. Dotacje przedmiotowe 820,8 601,2 626,5 603,5 73,5 100,4 96,3 0,6
Jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych, z tego: 385,4 84,5 72,1 70,9 18,4 83,9 98,3 0,1

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 42,3 49,5 42,7 42,5 100,5 85,9 99,5 0,0
Pozostałe jednostki 343,1 35,0 29,4 28,4 8,3 81,1 96,6 0,0
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych 435,4 516,7 554,4 532,6 122,3 103,1 96,1 0,5

5. Dotacje podmiotowe 12.812,5 12.711,9 14.716,0 14.481,5 113,0 113,9 98,4 14,3
Jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych, z tego: 11.669,3 11.679,0 13.231,3 13.165,3 112,8 112,7 99,5 13,0

Szkoły wyższe 6.310,9 7.009,7 8.097,9 8.097,9 128,3 115,5 100,0 8,0
Jednostki naukowe 1.877,7 1.755,2 1.797,0 1.797,0 95,7 102,4 100,0 1,8
Niepubliczne szkoły lub inne placówki  oświatowo-
wychowawcze 9,0 9,2 9,9 9,9 110,0 107,6 100,0 0,0

Instytucje kultury 329,4 393,1 415,6 415,6 126,2 105,7 100,0 0,4
Samodzielne publiczne zakłady opieki  zdrowotnej 115,3 104,8 25,1 24,9 21,6 23,8 99,2 0,0
Pozostałe jednostki 3.027,0 2.408,7 2.885,8 2.820,0 93,2 117,1 97,7 2,8
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów 
publicznych 

1.143,2 1.031,1 1.484,7 1.316,2 115,1 127,7 88,7 1,3

6. Dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw  
pomocniczych na pierwsze wyposażenie w środki 
obrotowe 

0,3 0,2 0,7 0,4 133,3 200,0 57,1 0,0

7. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, z tego: 451,8 293,5 390,7 384,8 85,2 131,1 98,5 0,4

Fundacje 49,9 29,3 78,1 75,8 151,9 258,7 97,1 0,1
Stowarzyszenia 187,3 186,8 207,0 205,9 109,9 110,2 99,5 0,2
Pozostałe jednostki 214,6 77,4 105,6 103,0 48,0 133,1 97,5 0,1
8. Dopłaty kredytowe, w tym dopłaty do odsetek od 
kredytów na: 

101,1 105,7 125,4 123,5 122,2 116,8 98,5 0,1

9. Dotacja celowa z budżetu państwa na 
finansowanie ustawowo określonych zadań 
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki 
sektora finansów publicznych 

166,6 339,0 3.637,3 3.632,0 2.180,1 1.071,4 99,9 3,6

10. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
użytkownikom zabytków nie będącym jednostkami 
budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 

16,9 20,9 19,4 19,4 114,8 92,8 100,0 0,0

11. Subwencje dla partii politycznych 36,8 54,4 54,1 54,1 147,0 99,4 100,0 0,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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 W ogólnej kwocie wydatków na dotacje i subwencje (101.577,0 mln zł) największy 

udział przypadał na dotacje dla funduszy celowych (40,1%), które wyniosły 40.690,1 mln zł. 

W porównaniu do 2003 r. były one niższe o 8.071,8 mln zł, tj. o 16,6%. Ustalony w ustawie 

budżetowej plan dotacji dla funduszy celowych w kwocie 41.577,2 mln zł został zmniejszony 

do 40.690,9 mln zł, tj. o 886,3 mln zł. Wykonanie dotacji dla funduszy celowych było 

o 0,8 mln zł niższe w stosunku do planu po zmianach. 

 Najwyższy udział w dotacjach dla funduszy celowych stanowiła dotacja dla Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (56,4%) oraz dla Funduszu Emerytalno-Rentowego (37,2%).72

 Subwencja ogólna przekazana w 2004 r. jednostkom samorządu terytorialnego 

wyniosła 31.386,9 mln zł, tj. 100% planu po zmianach i w porównaniu do wykonania 2003 r. 

zmniejszyła się o 1,1%. Dotacje podmiotowe (realizowane w § 252-258) wzrosły 

z 12.812,5 mln zł w 2003 r. do 14.481,5 mln zł, tj. o 13%. Niższe były dotacje dla jednostek 

samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących (10.199,9 mln zł), które 

w  porównaniu do 2003 r. zmniejszyły się o 76,4 mln zł. 

Wykonanie wybranych wydatków w 2004 r. w grupie dotacji i subwencji 

w porównaniu do poprzedniego roku, przedstawia poniższy wykres: 

48.762 

31.731 

6.311 

6.098 

3.958 

40.690 

31.387 

8.098 

7.560 

2.459 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

[mln zł]

16.  Wydatki budżetu państwa na subwencje i dotacje  w latach 2003 - 2004

wykonanie 2003 r.

wykonanie 2004 r.

Dotacje dla JST - 
zad. bieżące własne

Dotacje dla funduszy 
celowych

Subwencje ogólne

Dotacje podmiotowe 
dla szkół wyższych

Dotacje dla JST - 
zad. bieżące adm. 

rządowej

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

                                                 
72  Omówienie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych zamieszczono w rozdziale 

VI analizy. 
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4.1.1. Subwencje ogólne i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

 Regulacje prawne określające źródła i szczegółową konstrukcję dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego były zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 Dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. wyniosły 91.504,0 mln zł 
i w porównaniu do 2003 r. (79.140,4 mln zł) wzrosły o 15,6%. Zmniejszył się udział 
subwencji i dotacji celowych w dochodach ogółem budżetów samorządowych – z 56,5% 
w 2003 r. do 48,5% w 2004 r.. Wzrosły natomiast dochody własne jednostek samorządu 
terytorialnego (o  36,6%), a ich udział zwiększył się z 43,5% w 2003 r. do 51,5% w 2004 r. 
 W 2004 r. jednostki samorządu terytorialnego miały otrzymać z budżetu państwa, 
w formie subwencji i dotacji środki w łącznej wysokości 44.037,7 mln zł, a otrzymały 
43.242,6 mln zł (98,2% planu po zmianach). W porównaniu do roku poprzedniego 
(43.714,0 mln zł) dochody jednostek samorządu terytorialnego z dotacji celowych i subwencji 
zmniejszyły się o 471,4 mln zł, tj. o 1,1%. 
 Udział subwencji ogólnych w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego 
w 2004 r. (31.314,2 mln zł) wynosił 34,2% i w porównaniu do 2003 r. (40,1%) zmniejszył się 
o 5,9 punktu procentowego. 
 Strukturę zrealizowanych w latach 2003-2004 wydatków w części 82 – Subwencje 
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 758 – Różne rozliczenia, prezentują 
dane zawarte w poniższej tabeli: 
Tabela 26 

2003 2004 
Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura 5:3 

Lp. Wyszczególnienie 
mln zł % mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Dział 758-Różne rozliczenia ogółem,  

w tym subwencja ogólna 
31.742,9
31.731,2

100,0
99,96

31.387,0 
31.386,9 

100,0 
100,0 98,9

1.1 Część oświatowa s.o. dla j.s.t. 24.321,2 76,6 25.082,9 79,9 103,1
1.2 Część podstawowa s.o. dla gmin 2.179,5 6,9 X X X
1.3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. X X 585,9 1,9 X
1.4 Część wyrównawcza s.o. dla powiatów 448,1 1,4 649,1 2,1 144,8
1.5 Część wyrównawcza s.o. dla województw 252,5 0,8 499,3 1,6 197,8
1.6 Część rekompensująca s.o. dla gmin 1.869,7 5,9 110,2 0,4 5,9
1.7 Część drogowa s.o. dla powiatów i województw 2.657,9 8,4 X X x
1.8 Część wyrównawcza s.o. dla gmin X X 3.449,8 11,0 X
1.9 Różne rozliczenia finansowe 11,7 - 0,2 - 1,4
1.9 Rezerwy ogólne i celowe 2,3 - X X X

1.10. Część równoważąca s.o. dla gmin X X 259,2 0,8 X
1.11 Część równoważąca s.o. dla powiatów X X 450,8 1,4 X
1.12 Część regionalna s.o. dla województw X X 299,7 1,0 X

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Kontrola NIK nie wykazała przypadków opóźnień w przekazywaniu przez Ministra 

Finansów poszczególnych części subwencji ogólnej w stosunku do terminów określonych 

w art. 34 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które miałyby 

wpływ na bieżącą realizację zadań przez jednostki samorządowe objęte kontrolą. 

Szczegółowe informacje dotyczące podziału na poszczególne części subwencji zostały 

przedstawione w informacji o wynikach kontroli.73

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

 W układzie wykonawczym budżetu państwa dotacje dla jednostek samorządu 

terytorialnego na 2004 r. zostały określone w łącznej wysokości 5.986,5 mln zł (bez rezerw 

celowych), z tego na zadania bieżące 5.833,5 mln zł oraz na zadania inwestycyjne 153,0 mln zł. 

W wyniku dokonanych w 2004 r. zmian plan dotacji zwiększył się do kwoty 12.488,1 mln zł, 

tj. o 108,6% w stosunku do układu wykonawczego. 

Dokonane zmiany były wynikiem przeniesienia przez Ministra Finansów środków 

z innych części budżetowych np. z części 73-Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(2.389,3 mln zł), z części 81 – Rezerwa ogólna (6,8 mln zł), z części 83-Rezerwy celowe 

(4.102,1 mln zł) oraz przeniesień dokonanych przez dysponentów części budżetowych 

na podstawie art. 96 ustawy o finansach publicznych (2,6 mln zł). 

 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004 zaplanowane 
zostały w układzie wykonawczym w częściach: 11 – Krajowe Biuro Wyborcze (6,1 mln zł), 
24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,0 mln zł), 30 – Oświata i wychowanie 
(6,1 mln zł), 44 – Zabezpieczenie Społeczne (6,0 mln zł) oraz 85/02-32 – Budżety 
wojewodów (5.967,3 mln zł). Zmiany zakresu dotowanych zadań wystąpiły głównie 
w  związku z wejściem w życie 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o  dochodach j.s.t. oraz o zmianie innych ustaw. 

W efekcie zmian prawnych w ustawie budżetowej na rok 2004 nie planowano dotacji dla: 
– samorządów województw na dofinansowanie zadań własnych w zakresie medycyny 

pracy, organizowania i dotowania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych oraz 
na realizację programu działań osłonowych w ramach prowadzonej restrukturyzacji 
w ochronie zdrowia, 

– samorządów województw na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji 
rządowej  na dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych w komunikacji krajowej. 
Przekazane w 2004 r. dotacje na te zadania przeznaczone były na uregulowanie 
powstałych we wcześniejszych latach zobowiązań, 

                                                 
73  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa część 82 – Subwencje ogólne dla jednostek 

samorządu terytorialnego, NIK, Warszawa, maj 2005 (Nr ewid. 52/2005/P04046/KAP). 
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– powiatów na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na: nadzór nad 
działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, nadzór nad 
gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu 
gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym m.in. 
sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i nadzór nad wykonaniem planów 
zatwierdzonych oraz wykonywanie inwentaryzacji stanu lasów, 

– powiatów na zadania bieżące własne, przeznaczone na: pomoc dla rodzin zastępczych, 
dofinansowanie działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie, dofinansowanie 
działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

– gmin na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na: zaszeregowanie pól 
biwakowych i prowadzenie ich ewidencji oraz prowadzenie ewidencji innych niż hotele 
obiektów świadczących usługi hotelarskie, oświetlenie dróg publicznych, dla których 
gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
w granicach miast na prawach powiatu. Przekazywane na te zadania dotacje w 2004 r. 
przeznaczone były na uregulowanie zobowiązań, 

– gmin na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat dodatków 
mieszkaniowych.  

Zadania wskazane wyżej z dniem 1 stycznia 2004 r. stały się zadaniami własnymi 
jednostek samorządu terytorialnego finansowanymi z dochodów własnych tych jednostek. 
Poza tym dokonano innych zmian w finansowaniu, które dotyczyły m.in.:  
– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 

byłych pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, 

– dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych, do końca 2003 r. finansowanych 
z  dotacji na finansowanie zadań własnych j.s.t., obecnie z części oświatowej subwencji 
ogólnej, 

– świadczeń rodzinnych74 w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom, 

– współfinansowania stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w 
okresie wrzesień – grudzień 2004 r., w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowania pracodawców, którzy zawarli umowy o  pracę w 
celu przyuczenia pracowników młodocianych - z dotacji przekazanych na zadania własne j.s.t. 

                                                 
74  W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych uchylającej ustawę z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych 
i  wychowawczych i ustawę z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (DzU nr 228, poz. 2255). 
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– dowóz dzieci 6–letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych. Dotacje na ten cel przekazane zostały wyłącznie w 2004 r. w związku ze 
zmianą ustawy o systemie oświaty i niemożnością ujęcia środków na ten cel w części 
oświatowej subwencji ogólnej. 

Realizację wydatków na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 

prezentują dane zawarte w poniższej tabeli1): 

Tabela 27 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2003* Plan Plan po 
zm. 

Wykonanie 
2004* 5:2 5:3 5:4 Struktura 

2004 

 mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotacje ogółem, z tego: 12.048,1 5.986,5 12.488,1 12.136,7 100,7 202,7 97,2 100,0
A. Dotacje dla gmin ogółem, z tego: 4.654,6 2.183,5 6.625,2 6.377,2 137,0 292,1 96,3 52,5
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom, 
z tego: 

3.462,0 2.172,1 5.579,4 5.419,3 156,5 249,5 97,1 44,7

na zadania bieżące-§201  3.431,5 2.167,8 5.539,1 5.379,1 156,8 248,1 97,1 44,3
na zadania inwestycyjne-§631 30,5 4,3 40,3 40,2 131,6 934,8 99,7 0,3
2. Dotacje celowe na zadania własne,  
z tego: 

1.163,3 0,2 1.020,7 933,7 80,3 X 91,5 7,7

na zadania bieżące-§203 848,6 0,2 624,8 553,5 65,2 X 88,6 4,6
na zadania inwestycyjne-§ 633 314,8 0,0 395,9 380,2 120,8 X 96,0 3,1
3. Dotacje celowe na zadania gmin rea-
lizowane na podstawie porozumień, z 
tego: 

29,3 11,3 25,1 24,2 82,6 213,6 96,1 0,2

na zadania bieżące-§202 17,2 11,2 24,0 23,1 134,4 205,3 96,0 0,2
na zadania inwestycyjne-§632 12,1 0,1 1,1 1,1 9,2 X 100,0 0,0
B. Dotacje dla powiatów ogółem, z tego: 5.200,8 3.654,0 4.353,6 4.281,9 82,3 117,2 98,4 35,3
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu 
admini-stracji rządowej zlecone  powia-
tom, z tego: 

2.086,5 1.945,4 2.059,3 1.992,1 95,5 102,4 96,7 16,4

na zadania bieżące-§211 2.043,9 1.864,2 1.974,5 1.907,5 93,3 102,3 96,6 15,7
na zadania inwestycyjne-§641 42,6 81,3 84,8 84,6 198,7 104,1 99,8 0,7
2. Dotacje celowe na zadania własne po-
wiatów, z tego: 

3.019,9 1.697,5 2.232,8 2.228,8 73,8 131,3 99,8 18,4

na zadania bieżące-§213 2.613,3 1.697,5 1.826,3 1.823,7 69,8 107,4 99,9 15,0
na zadania inwestycyjne-§643 406,6 0,0 406,5 405,2 99,6 X 99,7 3,3
3. Dotacje celowe na zadania reali-
zowane na podstawie porozumień, 
z tego: 

94,4 11,1 61,6 61,0 64,6 549,5 99,1 0,5

na zadania bieżące -§212 94,4 11,1 61,6 61,0 64,6 549,5 99,1 0,5
na zadania inwestycyjne-§642 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X 0,0
C. Dotacje dla samorządów woje-
wództw ogółem, z tego: 

2.192,7 148,9 1.509,3 1.477,6 67,4 992,4 97,9 12,2

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej zlecone samorzą-
dowi województw,  z tego: 

1.005,0 147,9 568,7 559,0 55,6 378,0 98,3 4,6

na zadania bieżące-§221 622,3 80,6 282,8 273,3 43,9 339,2 96,6 2,3
na zadania inwestycyjne-§651 382,7 67,3 285,9 285,7 74,7 424,5 100,0 2,4
2. Dotacje celowe na zadania własne, z 
tego: 

1.074,4 0,0 737,8 716,8 66,7 X 97,2 5,9

na zadania bieżące -§223 496,2 0,0 101,2 81,3 16,4 X 80,3 0,7
na zadania inwestycyjne-§653 578,2 0,0 636,6 635,5 109,9 X 99,8 5,2
3. Dotacje celowe na zadania reali-
zowane na podstawie porozumień, 
z tego: 

113,2 1,0 202,7 201,8 178,2 X 99,5 1,7

na zadania bieżące -§ 222 108,9 1,0 98,4 97,5 89,5 X  99,0 0,8
na zadania inwestycyjne-§ 652 4,3 0,0 104,3 104,3 2.438,1 X 100,0 0,9
1) Dane na podstawie sprawozdań j.s.t. 
* Łącznie z wydatkami niewygasającymi. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. wyniosły 12.136,7 mln zł 

(w tym wydatki niewygasające – 441,3 mln zł), tj. 97,2% planu po zmianach. W porównaniu 

do 2003 r. (12.048,1 mln zł) wydatki te były wyższe o 88,6 mln zł, tj. o 0,7%. W ogólnej 

kwocie wydatków na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 

stanowiły 10.199,9 mln zł, tj. 84,0%, a wydatki inwestycyjne 1.936.744,8 tys. zł, tj. 16,0%. 

W 2004 r. wydatki na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizowano 

w 20 działach klasyfikacji budżetowej (w 2003 r. w 23 działach). Najwyższe wydatki 

w łącznej kwocie 10.415,6 mln zł, tj. 85,5% wydatków budżetu państwa na dotacje celowe 

przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. dotyczyły działu: 

- 852-Pomoc społeczna - w kwocie 7.179,2 mln zł, tj. 62,6% ogólnych wydatków na  dotacje, w 

tym na realizacje zadań bieżących wydatkowano 7.103,9 mln zł, 

- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.207,6 mln zł (9,9%), 

na realizacje zadań bieżących 1.132,4 mln zł, 

- 851-Ochrona zdrowia – 889,3 mln zł (7,3%), w tym na realizację zadań bieżących 

528,1 mln zł. 

W ogólnej kwocie wydatków na dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

jednostkom samorządu terytorialnego – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 

zlecone ustawami (7.970,4 mln zł) stanowiły 65,7%, na zadanie własne (3.879,3 mln zł) – 

32,0%, a na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

(287,0 mln zł) – 2,3%. 

W porównaniu do roku 2003 w gminach nastąpiło zmniejszenie dotacji na zadania 

własne i realizowane na podstawie porozumień odpowiednio o 229,6 mln zł (o 19,7%) 

i  5,1  mln zł (o 17,4%) z jednoczesnym wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji 

rządowej o 1.957,2 mln zł (o 56,5%). W samorządach województw nastąpił spadek dotacji 

na  zadania z zakresu administracji rządowej i własne odpowiednio o 446,0 mln zł (o 44,4%) 

i  o  357,6 mln zł (o 33,3%), natomiast nastąpił wzrost dotacji na zadania realizowane 

na  podstawie porozumień o 88,6 mln zł (o 78,2%). W powiatach uległy obniżeniu wydatki 

na   wszystkie dotacje i tak: na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 

o   94,4  mln zł (o 4,5%) mniej niż w roku poprzednim, a na zadania własne i na zadania 

realizowane na podstawie porozumień wydatki obniżyły się odpowiednio o 26,2% 

(791,1  mln  zł) i o 35,4% (o 33,4 mln zł). 
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Wzrost dotacji dla gmin dotyczył przede wszystkim zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych ustawami i wynikał głównie z realizacji w 

2004 r. zadań finansowanych dotacjami celowymi związanych z wyborami do 

Parlamentu Europejskiego oraz przejęcia przez gminy dodatkowych zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Zmniejszenie dotacji dla pozostałych jednostek samorządu 

terytorialnego było wynikiem zmiany zasady finansowania ich zadań, polegającej na 

ograniczeniu zakresu dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej i rekompensowaniu ich 

zwiększonymi wpływami z podatku PIT i CIT. 

Dotacje celowe dla gmin 

W 2004 r. dotacje celowe dla gmin wyniosły ogółem 6.377,2 mln zł (w tym wydatki 

niewygasające – 51,9 mln zł), tj. 96,3% do planu po zmianach. 

Największe wydatki - w łącznej kwocie 6.227,5 mln zł, tj. 97,7% ogółu dotacji 
przekazanych z budżetu państwa dla gmin, dotyczyły działu: 
a) 852 - Pomoc społeczna – 5.338,1 mln zł (96,0% planu po zmianach), tj. 83,7% dotacji 

celowych dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 5.306,8 mln zł oraz zadań 
inwestycyjnych – 31,3 mln zł. Z tej kwoty finansowano między innymi:  
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 913,0 mln zł 

(w ramach zadań bieżących), 
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe – 

3.677,3 mln zł, w tym na za zadania inwestycyjne (23,9 mln zł), 
- ośrodki pomocy społecznej – 471,0 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne (1,2 mln zł), 
- ośrodki wsparcia –86,2 mln zł, w tym wydatki na zadania: bieżące – 81,4 mln zł, 

inwestycyjne – 4,8 mln zł;  
b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 263,0 mln zł, tj. 4,1%, w tym: 

na  zadania inwestycyjne – 50,9 mln zł. Dofinansowano między innymi: 
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 220,4 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne – 

8,5 mln zł, 
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 27,8 mln zł (w ramach zadań 

inwestycyjnych). 

Dotacje celowe dla powiatów 

 W 2004 r. na dotacje celowe dla powiatów wydatkowano ogółem 4.281,9 mln zł 
(w tym wydatki niewygasające – 44,0 mln zł), tj. 98,5% do planu po zmianach. 

 



 115

Wydatki te zrealizowane były w 19 działach klasyfikacji budżetowej, a największe 

wydatki, w łącznej kwocie 3.920,7 mln zł, tj. 91,6% ogółu dotacji przekazanych z budżetu 

państwa dla powiatów, dotyczyły działu: 

a) 852 – Pomoc społeczna – 1.841,1 mln zł, tj. 43,0% dotacji celowych dla powiatów, 

w tym na zadania bieżące 1.797,1 mln zł, na zadania inwestycyjne – 44,0 mln zł. Tymi 

środkami sfinansowano między innymi zadania realizowane przez: 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 539,8 mln zł, w tym zadania bieżące – 

537,6 mln zł,  

- domy pomocy społecznej – 1.254,1 mln zł, w tym zadania inwestycyjne – 38,2  mln zł, 

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.207,6 mln zł, tj. 28,2% , 

w tym na zadania bieżące przeznaczono – 1.132,4 mln zł. Z tej kwoty dofinansowano 

przede wszystkim utrzymanie i działalność komend powiatowych Państwowej Straży 

Pożarnej (1.199,3 mln zł),  

c) 851 – Ochrona zdrowia – 593,2 mln zł, tj. 13,9%, z tego między innymi na zadania 

inwestycyjne realizowane w szpitalach – 193,2 mln zł oraz na sfinansowanie składek na 

ubezpieczenia zdrowotne – 394,8 mln zł. 

Dotacje celowe dla samorządów województw  

 Samorządy województw w 2004 r. otrzymały dotacje celowe w kwocie ogółem 

1.477,6 mln zł (w tym wydatki niewygasające – 345,5 mln zł), tj. 97,9% do planu 

po zmianach. 

Wydatki na dotacje celowe dla samorządu województw wykazano w 18 działach 

klasyfikacji budżetowej, a największe z nich w łącznej kwocie 1.322,7 mln zł, tj. 89,5% ogółu 

dotacji przekazanych z budżetu państwa dla województw, dotyczyły działu: 

a) 600 – Transport i łączność – 390,5 mln zł, tj. 26,4% dotacji celowych dla samorządów 

województw, z tego na zadania inwestycyjne – 360,5 mln zł. Środkami z dotacji 

finansowano między innymi zadania inwestycyjne realizowane dla potrzeb krajowych 

pasażerskich przewozów kolejowych (250,0 mln zł), dróg publicznych wojewódzkich 

(55,1 mln zł); 

b) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 380,1 mln zł, tj. 25,7%, w tym na zadania inwestycyjne 

(291,4 mln zł). Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych (197,7 mln zł) i dotyczących melioracji wodnych 

(93,4 mln zł); 
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c) 851 – Ochrona zdrowia – 296,2 mln zł, tj. 20,0%, z tego na zadania inwestycyjne – 

167,7 mln zł, a na zadania bieżąe – 128,5 mln zł. Z tej kwoty finansowano między 

innymi szpitale ogólne – 159,1 mln zł, w  tym zadania inwestycyjne – 158,9 mln zł, staże 

i  specjalizacje medyczne – 127,3 mln zł (w ramach zadań bieżących). 

Dotacje i subwencje przekazywane przez Ministra Finansów i wojewodów 

jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przez nie zadań własnych i zleconych, 

podobnie jak w 2003 r., zapewniły jednostkom samorządu terytorialnego możliwość 

bieżącego wykonywania zadań, choć wielkość niektórych z przekazywanych dotacji 

celowych, zwłaszcza na realizację obligatoryjnych zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami, nie odpowiadała w pełni potrzebom jednostek 

samorządowych. 

Pozytywnie należy ocenić wykorzystanie dotacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Stwierdzono jedynie nieliczne przypadki wykorzystania dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem, a także opóźnień w przekazywaniu środków podmiotom wykonującym 

zadania. 

Jednostki samorządu terytorialnego na ogół prawidłowo wykorzystywały środki 

otrzymywane z budżetu państwa. Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny wskazuje 

na  negatywne zjawisko, jakim jest znaczna zmiana wysokości przekazywanych samorządom 

dotacji w ciągu roku budżetowego. Utrzymujący się taki stan wpływa niekorzystnie na realne 

planowanie przez j.s.t. wysokości dochodów z tego tytułu. 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w realizacji zadań związanych 

z dotowaniem jednostek samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim naruszeń 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych 

finansowanych lub współfinansowanych ze środków z dotacji celowych75 oraz dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

4.1.2. Dotacje podmiotowe 

 Wydatki na dotacje podmiotowe w 2004 r. zostały ustalone w łącznej wysokości 

12.545,8 mln zł, tj. o 4,0% niższej od wykonania w 2003 r. (13.072,8 mln zł). Wydatki 

te  zostały w ciągu roku zwiększone o 1.993,5 mln zł, tj. o 15,9%.  

                                                 
75 Informacja o wynikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem 

państwa, NIK, Warszawa, maj 2005 r. (Nr ewid. 55/2005/P04024/KAP). 

 

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005134/px_2005055.pdf
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Wykonanie dotacji wyniosło 14.481,5 mln zł76, w tym 14.305,3 mln zł to wydatki 

22 części budżetu państwa ujęte w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej (w §§ 2520-2580). 

Pozostałą kwotę dotacji podmiotowych (176,2 mln zł) stanowiły wydatki zrealizowane 

w paragrafie 257 w części 43 – Wyznania religijne (78,3 mln zł), części 72 – Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (5,9 mln zł) i części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(92,0  mln zł).  

 Z kwoty dotacji podmiotowych w wysokości 13.854,8 mln (§§ 252-258) przekazano 

na dofinansowanie zadań realizowanych przez szkoły wyższe (8.097,9 mln zł), jednostki 

naukowe (1.796,9 mln zł), pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (2.643,8 mln zł) 

i jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (1.316,2 mln zł). 

W porównaniu do 2003 r. wydatki na ten cel zwiększyły się o 1.042,3 mln zł, tj. o 8,1%.  

Wybrane dotacje podmiotowe w latach 2003 – 2004 przedstawiono na poniższym 

wykresie: 

Dotacje podmiotowe w latach 2003 - 2004 
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 Najwyższe kwoty dotacji podmiotowych przeznaczono: 

− na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów oraz Fundację - Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich  (część 38 - Szkolnictwo wyższe) – 6.576,7 mln zł, tj. 46,0% 

ogólnej kwoty dotacji podmiotowych, 

− na działalność jednostek naukowych (część 28 - Nauka) – 1.793,0 mln zł, tj. 12,5%, 

                                                 
76  W tym do wykorzystania w 2005 r. przeniesiono 66,4 mln zł. 
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− dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na usuwanie klęsk 

żywiołowych (część 33- Rozwój wsi) – 1.639,8 mln zł, tj. 11,5% , 

− dla podmiotów realizujących programy „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

w latach 1998 – 2002”, dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji 

Rezerw Materiałowych, dla podmiotów przemysłu hutnictwa żelaza i stali, dla kopalni soli  

(część 20 - Gospodarka) – 1.302,5 mln zł, tj. 9,1%, 

− na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów wyższych szkół medycznych, 

dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (część 46 - Zdrowie) – 

1.016,9 mln zł, tj. 7,1%. 

Dotacje przekazane szkołom wyższym oraz pozostałym jednostkom sektora finansów 

publicznych 

 Dofinansowanie działalności dydaktycznej w części 38 – Szkolnictwo wyższe 

zaplanowano w ustawie budżetowej na 2004 r. w wysokości 4.851,9 mln zł, co stanowiło 

87,1% środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe, natomiast pomoc materialną 

dla studentów w wysokości 706,8 mln zł, tj. 12,7% środków. 

 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych zrealizowano, przekazując kwotę 

5.168,6 mln zł na finansowanie działalności dydaktycznej 90 państwowych szkół wyższych 

nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie, a także na pomoc 

materialną dla studentów w kwocie 1.396,5 mln zł (w tym dla studentów cywilnych trzech 

wyższych szkół wojskowych oraz dla 312 szkół niepaństwowych). Ponadto na dotacje 

podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 11,1 mln zł dla 

Fundacji - Zakład Naukowy im. Ossolińskich na wykonanie zadań państwowych związanych 

z utrzymaniem zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum oraz kwotę 0,3 mln zł na zadania 

realizowane przez Ogólnopolskie Przedstawicielstwo Samorządów Studenckich. 

Dotacje dla jednostek naukowych 

 Na dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych zaplanowano 

w ustawie budżetowej w 2004 r. w części 28 – Nauka, dotacje podmiotowe w kwocie 

1.750,9 mln zł. Wydatki ustalone na ten cel w planie po zmianach w kwocie 1.793,0 mln zł, 

w całości przekazane zostały jednostkom naukowym, z tego na działalność statutową 

jednostek naukowych  (1.386,4 mln zł), a na badania własne szkół wyższych (157,5 mln zł). 
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Dotacje na działalność statutową w kwocie 1.386,4 mln zł przeznaczono dla 

514 jednostek podstawowych w 102 szkołach wyższych (441,9 mln zł), 81 placówek 

naukowych PAN (530,9 mln zł), 187 jednostek badawczo-rozwojowych (408,0 mln zł) oraz 

dla Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu i Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi Cuprum Sp. z o.o. (5,6 mln zł).  

Zaplanowaną w ustawie budżetowej na 2004 r. dotację podmiotową w kwocie 

1,2 mln zł, tj. o 9% wyższej od planu 2003 r., dla Międzynarodowego Instytutu Biologii 

Mononuklearnej i Komórkowej, działającego na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1997  r.,77 jak również Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ONZ 

w  sprawie utworzenia i funkcjonowania Instytutu78, wykorzystano w pełnej wysokości. 

 Na badania własne przekazano 108 szkołom wyższym (103 państwowym szkołom 

wyższym oraz 5 niepaństwowym) 157,5 mln zł, z tego nadzorowanym przez Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu - 124,8 mln zł (79,2%), Ministra Kultury -1,2 mln zł (0,8%), 

Ministra Zdrowia - 25,3 mln zł (16,1%), Ministra Infrastruktury - 0,9 mln zł (0,6%), Ministra 

Obrony Narodowej - 4,9 mln zł (3,1%), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - 

0,3 mln zł (0,2%). 

 W 2004 r. na funkcjonowanie 48 specjalnych urządzeń badawczych (unikatowych 

urządzeń o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu) przekazano środki w wysokości 

24,9 mln zł, oraz na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury 

informatycznej przekazano środki w wysokości 70,7 mln zł. 

 Na specjalne programy badawcze i sieci naukowe współfinansowane w ramach 

programów wspólnotowych wydatkowano w 2004 r. środki finansowe w wysokości 53,4 mln zł. 

Dofinansowane zostały projekty realizowane w ramach m.in. Programu Ramowego 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – EURATOM, Międzynarodowych Sieci 

Naukowych – MSN, Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-

Technicznych – COST, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz międzynarodowego 

przedsięwzięcia pod nazwą Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT.   

                                                 
77  Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie (DzU nr 106, poz. 674). 
78  DzU z 1996 r., nr 109, poz. 521. 
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Dotacje dla górnictwa węgla kamiennego 

 Na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego zaplanowano w 2004 r. 

dotację w kwocie 822,8 mln zł, co stanowiło 86,9% środków przeznaczonych na ten cel 

w 2003 r. (949,5 mln zł). Dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane  

z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, zwiększone do kwoty 1.268,1 mln zł, zostały 

wykorzystane w łącznej kwocie 1.134,0 mln zł, tj. 89,4% budżetu po zmianach. 

W ramach dotacji na reformę górnictwa węgla kamiennego z uruchomionej 

kwoty 1.134,0 mln zł przeznaczono na: pokrycie kosztów likwidacji kopalń 

zgrupowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz w 

Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. (218,7 mln zł), usuwanie szkód 

górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów (100,2 mln zł), restrukturyzację 

zatrudnienia oraz roszczenia pracownicze (618,1  mln zł), spłatę pożyczki z Funduszu 

Pracy (50,0 mln zł), spłatę pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych (55,2 mln zł), finansowanie zadań Górniczej Agencji Pracy (2,7 mln 

zł), ekwiwalenty pieniężne za deputat węglowy dla emerytów i rencistów górnictwa 

wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ZUS (83,4 mln zł), monitoring 

procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego (5,0 mln zł), 

tworzenie nowych miejsc pracy (0,5 mln zł). 

 Najwyższa Izba Kontroli zbadała prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych 

przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r. 

Ustalenia kontroli wykazały, że w ramach dotacji na restrukturyzację zatrudnienia wypłacono 

łącznie 125.092 świadczeń będących kontynuacją świadczeń przyznanych na podstawie 

ustawy z 26 listopada 1998 r.79 oraz 21.233 świadczeń związanych z korzystaniem przez 

pracowników kopalń z instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia określonych w ustawie 

z 28 listopada 2003 r.80. W efekcie realizacji tej restrukturyzacji w 2004 r. zatrudnienie 

w przedsiębiorstwach górniczych zostało zmniejszone o 4.577 osób. W pięciu 

                                                 
79  Ustawa  z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 

w  warunkach gospodarki rynkowej (DzU nr 162, poz. 1112). 
80  DzU nr 210, poz. 2037. 
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skontrolowanych podmiotach81: Kompanii Węglowej S.A., Katowickim Holdingu  

Węglowym S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., 

Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o., dotacje na restrukturyzację 

zatrudnienia wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

 Natomiast wyniki kontroli likwidacji kopalń węgla kamiennego w 2004 r. wykazały, 
że podmioty górnicze ze środków dotacji realizowały zadania rzeczowe82 wykonywane 
w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń. 
- zlikwidowano lub zabezpieczono 2.122 m szybów, 
- wykonano 160 zadań w ramach likwidacji infrastruktury kopalń, 
- dokonano rekultywacji 19,3 ha terenów pogórniczych, 
- wykonano 137 zadań w ramach zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami, 
- zrealizowano 192 zadania w zakresie usuwania szkód górniczych wywołanych ruchem 

zakładu górniczego. 

W toku badań nie stwierdzono przypadków niezgodnego z przeznaczeniem 
wykorzystania dotacji budżetowych. W 2004 r. nie wykorzystano środków pożyczki 
Banku Światowego zaciągniętej w dniu 24 sierpnia 2004 r. z przeznaczeniem na 
likwidację kopalń. 

Monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego 
prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu odbywał się zgodnie z umową w tym 
zakresie z  Ministrem Gospodarki Pracy. Rok 2005 będzie pierwszym, w którym środki 
pożyczki zostaną uruchomione na finansowanie zadań likwidacyjnych. 

Należy zauważyć, że tak znaczne dotowanie górnictwa odbywało się w sytuacji, gdy 
spółki węglowe osiągały dobre wyniki finansowe związane z wysokimi cenami węgla 
kamiennego. 

Dotacje dla górnictwa niewęglowego 

 Na dotacje dla kopalń rud cynkowo-ołowiowych, soli, barytu i węgla brunatnego 
w 2004 r. wydatkowano kwotę 73,4 mln zł, co stanowiło 97,4% planu po zmianach. 
W porównaniu do 2003 r. dotacje na ten cel były niższe o 1,7 mln zł, tj. o 2,6%. 

Dotacje dla kopalnictwa rud cynkowo-ołowiowych przyznano na pokrycie kosztów 

likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka” (2,9 mln zł), na osłony socjalne dla Zakładu 

                                                 
81  Wyniki kontroli (P05129) wykorzystania dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację 

zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku 
Światowego. 

82  Wyniki kontroli (P05128) likwidacji kopalń węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem wykorzystania 
dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego. 
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Górniczego „Olkusz-Pomorzany” (6,3 mln zł). Dotację dla Kopalni Węgla Brunatnego 

„Sieniawa” przyznano na pokrycie rent wyrównawczych dla byłych pracowników (4,0 tys. zł 

dla 3 osób), natomiast dotację dla pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów” 

wykorzystano w 93,3% planu na pokrycie kosztów urlopów górniczych (5,6 tys. zł 

dla  3 osób). Dotację dla kopalń soli przyznano w wysokości 64,1 mln zł, z tego dla Kopalni  

Soli „Wieliczka” w wysokości 48,5 mln zł oraz Kopalni Soli „Bochnia” w kwocie 15,6 mln 

zł. Dotacje wykorzystano m.in. na finansowanie likwidacji 33 otworów eksploatacyjnych 

i  wyrobisk komorowych, naprawianie szkód górniczych w 18 obiektach, prace 

zabezpieczające (50 zadań), zabezpieczenie części zabytkowych kopalń, renowację 

zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń, opracowanie przedmiotowej dokumentacji 

i analiz (47 zadań). Ponadto dotacje te zostały m.in. wykorzystane na wypłatę deputatów 

byłym pracownikom kopalń solnych na terenie obecnej Ukrainy (15 tys. zł). 

Dotacje na restrukturyzację przemysłu hutnictwa żelaza i stali  

 Na realizację programu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali zaplanowano 

w 2004 r. dotację w kwocie 24,0 mln zł. Wydatki ustalone na ten cel w planie po zmianach 

w kwocie 23,7 mln zł zostały wykorzystane w wysokości 6,4 mln zł (tj. 27%) na dotacje  

związane z aktywizacją zawodową pracowników tego sektora (5,0 mln zł) oraz monitoring 

przebiegu procesu restrukturyzacji (1,4 mln zł). Uruchomione środki z tej dotacji pokryły 

w pełnej wysokości wnioski podmiotów o dofinansowanie świadczeń przysługujących 608 

pracownikom na odprawy warunkowe i świadczenia przedemerytalne  (5,0 mln zł), szkolenia 

ogólne i specjalistyczne (12 tys. zł). Zasadniczą przyczyną niskiego stopnia wykorzystania 

dotacji dla hutnictwa była realizacja programu dobrowolnych odejść przez dominującego 

w tym sektorze pracodawcę (Mittal Steel Poland S.A.), jak również korzystna koniunktura 

w sektorze hutniczym, która ograniczyła skalę redukcji zatrudnienia. 

4.1.3. Dotacje przedmiotowe 

 W ustawie budżetowej na rok 2004 zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 

602,2 mln zł83, które w trakcie roku zwiększono o 4,0%, tj. do kwoty 626,5 mln zł. 

 Wykonanie dotacji wyniosło 603,5 mln zł, co stanowiło 96,5% planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2003 wydatki na ten cel zmniejszyły się o 217,4 mln zł, tj. o 26,5%.  

                                                 
83  W tym określone w układzie wykonawczym w wysokości 601,2 mln zł. oraz 1,0 mln zł w rezerwach 

celowych  na dotacje do przesyłek ustawowo zwolnionych z dopłat. 
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W 2004 r. na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich przeznaczono 

356,7  mln zł oraz na realizację niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa 

204,1mln zł.  

 Wydatki na dotacje przedmiotowe określone w art. 19, 20, 21 ustawy budżetowej 

na 2004 r. zrealizowano łącznie w wysokości 603,0 mln zł, co stanowiło 96,3% planu 

po zmianach. 

 Realizację tych wydatków w 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 28 

2004 
Ustawa 

budżetowa 
Plan po 

zmianach Wykonanie 5:3 5:4 Lp.  Wyszczególnienie 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Dotacje przedmiotowe  
ogółem: 600,9 625,9 603,0 100,4  96,3 

1. Dofinansowanie krajowych pasażerskich 
przewozów kolejowych 370,0 376,0 356,7 96,4 94,9 

2. 
Dofinansowanie podręczników szkolnych do 
kształcenia zawodowego i podręczników 
akademickich 

9,2 9,2 9,2 100,0 100,0 

3. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych 
w barach mlecznych 18,0 18,0 17,5 97,2 97,2 

4 Operatorzy pocztowi 0,01 1,0 0,9 - 90,8 

5. 

Korzystanie z usług w zakresie szkolenia 
sportowego świadczonych przez Centralny 
Ośrodek Sportu  

11,6 11,6 11,5 98,9 98,9 

6. 

Wdrażanie do pracy społ. użytecznej   
i przygotowanie do zawodu w warsztatach 
szkolnych prowadzonych przy zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

0,7 0,7 0,7 100,0 100,0 

7. Dotacje przedmiotowe na powierzchnie będące 
w zarządzie parków narodowych 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 

8. Dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych 
na rzecz rolnictwa 188,9 207,0 204,1 108,0 98,6 

1 Środki w kwocie 1,0 mln zł zostały zaplanowane w rezerwach celowych część 83 poz. 60 dotacje do przesyłek 
pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 
Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich kolejowych  

 W art. 19 ustawy budżetowej zaplanowano m.in. dotacje przedmiotowe na dopłaty 

do kolejowych przewozów pasażerskich w kwocie 370,0 mln zł, tj. 185% wykonania 2003 r. 

Zrealizowano wydatki w kwocie 356,7 mln zł, co stanowiło 94,9% planu po zmianach. 

 Dotacje przedmiotowe do kolejowych przewozów pasażerskich przeznaczone były 

na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania 
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ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Zasady i tryb rozliczania tej dotacji  

w 2004 r. określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie  

dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich84. W 2004 r. Ministerstwo 

Infrastruktury przekazało przewoźnikom kolejowym dotację przedmiotową w kwocie 

356,7 mln zł, z tego spółki przewozowe otrzymały następujące kwoty:  

- „PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (310,7 mln zł), 

- „PKP Intercity” Sp. z o.o. (30,2 mln zł),  

- „PKP SKM w Trójmieście” Sp. z o.o. (13,2 mln zł), 

- „PKP WKD” Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. (2,5 mln zł).  

Dotacja ta zrekompensowała przewoźnikom ubytek przychodów z tytułu honorowania ulg.  

Dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa 

 W art. 21 ustawy budżetowej zaplanowano dotacje przedmiotowe na dofinansowanie 

niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w kwocie 188,9 mln zł, tj. na poziomie 

71,4% wykonania w 2003 r. W trakcie roku dotacje zostały zwiększone o 18,1 mln zł, 

tj. o 9,6%. Zrealizowano wydatki w kwocie 204,1 mln zł, co stanowiło 98,6% planu 

po zmianach. W porównaniu do 2003 r. wydatki te były niższe o 60,7 mln zł, tj. o 22,9%. 

Dotacje wykorzystane zostały m.in. na realizację zadań z zakresu: 

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej (139,6 mln zł),  

- zwalczania chorób zakaźnych (29,9 mln zł),  

- dopłat do nawozów wapniowych (19,8 mln zł). 

Zmniejszenie planowanych w ustawie budżetowej na rok 2004 środków na dotacje 

do nawozów wapniowych w stosunku do roku 2003 (z 51,6 mln zł do 20,0 mln zł) 

spowodowane było zakładanym odstąpieniem od dotowania tego zadania w związku 

z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przepisy UE nie przewidują bowiem dotowania 

nawozów wapniowych. Dotacje te były udzielane do chwili wstąpienia Polski do UE. 

4.2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych   

 Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w 2004 r. w kwocie 

37.086,1 mln zł, co stanowiło 99,0% planu po zmianach i 18,8% wydatków budżetu państwa. 

W porównaniu do 2003 r. udział wydatków bieżących jednostek budżetowych w wydatkach 

budżetu ogółem zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. 

                                                 
84  DzU nr 23, poz. 201, ze zm. 
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 W ogólnej kwocie wydatków bieżących jednostek budżetowych: 

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.394,2 mln zł i w porównaniu 

do  2003 r. wzrosły o 6,2%,  

– zakupy towarów i usług – 11.688,3 mln zł (w 2003 r. - 10.497,0 mln zł, tj. wzrost 

o  11,3%), 

– pozostałe wydatki – 3.003,6 mln zł (w stosunku do 2003 r. wzrost o 15,0%) w tym m.in.: 

podróże służbowe krajowe i zagraniczne (416,6 mln zł), składki do organizacji 

międzynarodowych (558,4 mln zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

(352,0 mln zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (279,4 mln zł), składki 

na ubezpieczenia zdrowotne (249,3 mln zł), podatek od nieruchomości (265,4 mln zł). 

 Największy udział w tej grupie wydatków (60,4%) stanowiły wynagrodzenia 

i pochodne. 

Wydatki na wynagrodzenia oraz zatrudnienie 

W 2004 r. w państwowej sferze budżetowej po raz kolejny zostały zawyżone 

wielkości planistyczne zatrudnienia. Różnica pomiędzy planowanym poziomem zatrudnienia 

a rzeczywistym jego wykonaniem wyniosła 49.069 osób, podczas gdy w 2003 r. - 

47.236  osób, w 2002 r. - 46.625 osób, a w 2001 r. - 43.626 osób. Przypadki różnic pomiędzy 

planowanym poziomem zatrudnienia a jego realizacją wystąpiły w państwowych jednostkach 

budżetowych i dotyczyły zarówno osób objętych, jak i nieobjętych mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń. Największe różnice w zatrudnieniu osób objętych mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń dotyczyły części 42 – Sprawy wewnętrzne (6.343  osób) oraz 

częściach – 85/02-32 – Budżety wojewodów (7.912 osób). W drugim przypadku największe 

różnice wystąpiły w części 29 – Obrona narodowa (4.588 osób), 46 – Zdrowie (4.044 osoby) 

oraz w częściach 85/02-32 – Budżety wojewodów (2.574 osoby). 

 Mimo, że wydatki na wynagrodzenia w całej państwowej sferze budżetowej były 

mniejsze od planu po zmianach centralnych, w trzech częściach stwierdzono przekroczenie 

wydatków na  wynagrodzenia. Były to części: 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego (o 4,4 mln zł), 28 – Nauka (o 0,3 mln zł) i 38 – Szkolnictwo wyższe (o 0,1 mln zł). 

Zrealizowanie wydatków w kwotach wyższych niż określone w planie stanowiło naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (art.  138 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). 
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 W ustawie budżetowej na rok 2004 (art. 16 ust. 1 pkt 1), w załączniku nr 12 ustalono 

dla  państwowych jednostek budżetowych limit zatrudnienia85 osób objętych mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń w liczbie 377.500 osób (łącznie z zatrudnieniem przewidzianym 

na  nowe zadania w części 83 – Rezerwy celowe w liczbie 2.396 osób) oraz wynagrodzeń 

ogółem w kwocie 15.718,8 mln zł (w tym: osoby nieobjęte mnożnikowym systemem 

wynagrodzeń – 2.884,1 mln zł, część 83 – Rezerwy celowe – 97,6 mln zł). Ustawa budżetowa 

określała ponadto kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 

(art.  16 ust. 1 pkt 2) oraz w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków 

budżetowych - limity zatrudnienia i wynagrodzeń dla poszczególnych grup osób objętych 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, a także oraz kwoty wynagrodzeń dla osób 

nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Kwoty bazowe obowiązujące w 2004 r. 

zostały zwiększone o 3% w stosunku do ustalonych na 2003 r. 

 Przewidziana w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy budżetowej rezerwa celowa dla 

państwowych jednostek budżetowych na zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych 

i  nowych zadań: 

a) wynagrodzeń – w wysokości 13,7 mln zł, 

b) limitów zatrudnienia dla 384 osób,   

została rozdysponowana wysokości 8,5 mln zł, tj. 62,0% kwoty planowanej, a średnioroczne 

zatrudnienie w liczbie 216 osób, co stanowiło 56,3% limitu zatrudnienia. 

 Minister Finansów, na podstawie wniosków dysponentów oraz uchwał Rady 

Ministrów, dokonał przeniesienia środków z rezerw celowych86 do budżetów części 

budżetowych. Niewykorzystanie środków na wynagrodzenia oraz średniorocznego 

zatrudnienia wynikało z przyznania limitów zatrudnienia nie od 1 stycznia, a w terminach 

późniejszych. Minister Finansów zwracał uwagę, że w świetle „Programu uporządkowania 

i  ograniczenia wydatków publicznych” w roku 2004 powinien być rozdysponowany 

faktyczny limit zatrudnienia dla 384 osób, a nie w ujęciu średniorocznym. Limity 

zatrudnienia przyznawane w terminach późniejszych powodują w roku następnym skutki dla 

budżetu państwa. 

                                                 
85 Przez limit zatrudnienia – rozumie się średnioroczny stan zatrudnienia, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, 

który nie może być przekroczony (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej) DzU nr 110, poz. 1255 ze zm. 

86  Środki na sfinansowanie tej rezerwy zostały zaplanowane w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej 
na rok 2004, w pozycji 39 rezerw celowych w wysokości 17,3 mln zł (na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń), w tym 0,9 mln zł jako skutki przechodzące z roku 2003. 
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Przewidziana w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej rezerwa celowa dla 

państwowych jednostek budżetowych na zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 6,0 mln zł 

– przeznaczonych na wypłaty: 

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, 

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pracowników jednostek organizacyjnych 

stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit  zatrudnienia nie przekracza 

50 osób, 

została rozdysponowana w wysokości 3,1 mln zł87, tj. 51,7% kwoty planowanej. 

Minister Finansów, na podstawie wniosków dysponentów dokonał przeniesienia 

środków z rezerwy celowej do budżetów części budżetowych.  

 Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2004 r. wydatki na wynagrodzenia 

w państwowych jednostkach budżetowych (załącznik nr 12) w kwocie 15.718,8 mln zł, 

po  zmianach centralnych 15.285,0 mln zł (bez ABW – 214,8 mln zł i AW - 33,8 mln zł88), 

zrealizowano w wysokości 15.071,2 mln zł, w tym na  wynagrodzenia: 

- dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 12.248,3 mln zł, tj. 98,7% 

planu po zmianach centralnych (12.410,6 mln zł), przy średniorocznym zatrudnieniu 

344.436 osób, tj. o 26.496,6 osób (o 7,1%) mniej, niż przewidziano w planie po zmianach 

centralnych (370.932,6 osób),  

- dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 2.822,9 mln zł, tj. 98,2% 

planu po zmianach  (2.874,5 mln zł). 

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia (wykonanie wg Rb-70) w 2004 r. w państwowych 

jednostkach budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń według statusu 

zatrudnionych w porównaniu do wykonania w  2003 r. (w obydwu latach bez ABW i AW) prezentują 

dane zawarte w poniższej tabeli:  

                                                 
87 Środki na sfinansowanie tej rezerwy zostały zaplanowane w załączniku nr 2 ustawy budżetowej na rok 2004 

w części 83 – Rezerwy celowe, w pozycji 41 – 6,2 mln zł (wynagrodzenia – 6,0 mln zł plus pochodne 
od wynagrodzeń – 0,2 mln zł). Rozdysponowano łącznie 3,2 mln zł, tj. 52,3%. 

88   Dane dla cz. 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i cz. 59 Agencja Wywiadu są opatrzone klauzulą 
„tajne”, na podstawie art. 2 pkt 1 (załącznik nr 1 pkt II ppkt 30) ustawy o ochronie informacji niejawnych 
(DzU z 1999 r. nr 11, poz. 95 ze zm.). 
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Tabela 29 
2003 2004 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-70 

(osób) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70  
(mln zł) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro- 
dzenie (zł)

Zatrudnienie
(osób) 

Wynagro- 
dzenia 

(mln zł) 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-70 

(osób) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-70 
(mln zł) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro- 
dzenie (zł)

Wyszczególnienie 

wykonanie plan po zmianach 
centralnych wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Razem1 343.337 11.292,5 2.740,9 370.932,6 12.410,6 344.436 12.248,3 2.963,4 

Członkowie korpusu  
 służby cywilnej 103.961 2.945,1 2.360,8 119.854,4 3.826,5 105.950 3.821,3 3.005,6 

Oosoby zajmujące  
kierownicze stanowiska  
państwowe 

223 34,8 13.011,7 246,7 39,5 219 35,2 13.394,2 

Etatowi członkowie  
SKO 419 35,0 6.964,4 435,0 37,6 423 36,7 7.230,1 

Funkcjonariusze  
służby celnej 13.999 547,3 3.257,9 14.225,0 574,7 13.868 567,6 3.410,7 

Żołnierze  
i funkcjonariusze 218.714 7.302,7 2.782,4 229.365,0 7.433,8 217.555 7.308,8 2.799,6 

Orzecznicy2 5.802 415,3 5.964,7 6.301,0 468,2 5.966 449,6 6.280,0 
Pracownicy  
Rządowego Centrum  
Legislacji 

112 7,5 5.598,9 124,5 8,7 121 8,4 5.785,1 

Eksperci Urzędu  
Patentowego RP 

107 4,7 3.695,5 145,0 7,4 133 7,1 4.448,6 

Etatowi członkowie 
kolegiów RIO2 - - - 236,0 14,2 201 13,6 5.638,5 

1 Dane roku 2004 nie są w pełni porównywalne do 2003 r.  
2 Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy i aplikanci 
prokuratorscy. 

3 W związku z nowelizacją ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 
2003 r. (DzU nr 149, poz. 1454) z dniem 29 listopada 203 r. do kategorii pracowników państwowej sfery 
budżetowej włączono etatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, których limity 
zatrudnienia i wynagrodzeń począwszy od 2004 r. prezentowane są w ustawie budżetowej. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 Dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych 

jednostkach budżetowych w 2004 r. wynagrodzenia ogółem w porównaniu do  2003 r. 

wzrosły o 955,8 mln zł, tj. o 8,5%, a przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1.099 osób, tj. o 0,3%. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla osób objętych mnożnikowymi systemami 

wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2004 r. wyniosło – 2.963,40 zł 

i było wyższe o 6,3% od planu po zmianach centralnych (2.788,20 zł). W porównaniu 

do  2003 r. wzrosło o 222,50 zł, tj. o 8,1%. 

Dla osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych 

jednostkach budżetowych przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.986,90 zł.  
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 Przeciętne zatrudnienie89 w 2004 r. (według Rb-70) w państwowych jednostkach 
budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez ABW i AW90) 
wyniosło 344.436 osób i było niższe o 26.497 osób od planu po zmianach centralnych 
(370.933 osoby), tj. o 7,1%. W 2003 r. przeciętne zatrudnienie w tych jednostkach wynosiło 
343.337 osób (bez ABW i AW). Przeciętne zatrudnienie dla osób nie objętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło 118.396 osób i było niższe o 13.963 osoby 
od planu po zmianach (132.359 osób), przyjętego przez jednostki dla tej grupy osób, 
tj.  o  10,6%. 

 Wynagrodzenia ogółem (wg Rb-70) w państwowych jednostkach budżetowych 
w 2004 r. dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania 
wyniosły 15.071,2 mln zł91 i były o 213,8 mln zł (tj. o 1,4%) niższe od planu po zmianach 
centralnych (15.285,1 mln zł). W porównaniu do 2003 r. (14.031,8 mln zł) wydatki 
na wynagrodzenia wzrosły o 1.253,3 mln zł, tj. o 7,4%. 
 Przekroczenie wydatków na wynagrodzenia stwierdzono w częściach 24 – Kultura 
i  ochrona dziedzictwa narodowego, 28 – Nauka i 38 – Szkolnictwo wyższe. 
W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekroczenie o 4,4 mln zł było 
skutkiem błędnego powiadomienia jednostek szkolnictwa artystycznego przez dysponenta 
drugiego stopnia o kwotach planowanych wynagrodzeń w 2003 r. Określając wówczas 
wysokość wynagrodzeń, nie rozdzielono kwot wynagrodzeń planowanych dla nauczycieli 
(wynagrodzenia te nie są prezentowane w załączniku do ustawy budżetowej) od kwot 
pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, co spowodowało, że w niektórych 
szkołach dokonano niewłaściwego podziału wynagrodzeń pomiędzy grupami pracowniczymi. 
Działania podjęte przez resort kultury w celu wyeliminowania nieprawidłowości, zostały 
rozpoczęte już po uchwaleniu ustawy na rok 2004, stąd niektóre nieprawidłowości w zakresie 
planowania wynagrodzeń wystąpiły także w 2004 r., a w konsekwencji spowodowały 
przekroczenie wykonania wynagrodzeń w grupie osób nie objętych mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń. 

                                                 
89 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 125, poz. 1160) do stanu zatrudnionych w 2003 r. nie 
wlicza się osób będących na urlopach macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych.  

90  Dane dla cz. 57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i cz. 59 Agencja Wywiadu są opatrzone klauzulą 
„tajne”, na podstawie art. 2 pkt 1 (załącznik nr 1 pkt II ppkt 30) ustawy o ochronie informacji niejawnych 
(DzU z 1999 r., nr 11, poz. 95, ze zm.). 

91 Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (DzU z 1999 r., nr 11, poz. 95, ze zm.) prezentowane 
dane zostały pomniejszone o wykonanie ABW (część 57) i AW (część 59). W celu przedstawienia 
danych   planowanych porównywalnych z wykonaniem zawarte w analizie wielkości dotyczące planu 
zatrudnienia i wynagrodzeń zostały przedstawione bez zawartych w ustawie budżetowej planowanych 
wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń w części 57 – ABW, w wysokości 5.410 osób i 212,2 mln zł oraz 
w  części 59 – AW - w wysokości 507 osób i 32,4 mln zł. 
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W części 28 – Nauka przekroczenie o 0,3 mln zł spowodowane było nierzetelnym 
planowaniem kosztów związanym z reorganizacją i przekształceniem byłego Komitetu Badań 
Naukowych w  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 
W części 38 – Szkolnictwo wyższe przekroczono wydatki o 0,1 mln zł, w wyniku 
wypłacenia, w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych, nagród Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych w  niepaństwowych 
szkołach wyższych i uczelniach innych resortów. W trakcie roku budżetowego dysponent 
części 38 dokonał zwiększenia planowanych wynagrodzeń w stosunku do planu po zmianach 
centralnych o 0,1  mln zł. W odniesieniu do tej grupy nauczycieli nie było możliwości 
przekazania dotacji z budżetu resortu edukacji na wypłatę nagród, gdyż w trakcie roku 2004, 
w wyniku realizacji wniosku Najwyższej Izby Kontroli nastąpiła zmiana klasyfikacji nagród 
dla nauczycieli akademickich92, a w 2005 r. odstąpiono od planowania środków na powyższe 
nagrody w   budżecie Urzędu MENiS.    

Największe niewykorzystanie limitów zatrudnienia wystąpiło w częściach: 42- Sprawy 
wewnętrzne, 29 – Obrona narodowa i w częściach 85/02-32 – Budżety wojewodów. 

W cz. 42 – Sprawy wewnętrzne przeciętne zatrudnienie było niższe od limitu  
o  6.343  osoby, głównie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. Podejmowane przez Komendanta Głównego Policji działania, polegające 
m.in. na przyjęciu do służby 5.390 kandydatów i skierowanie ich na szkolenie podstawowe, 
nie doprowadziły do pełnego wykorzystania limitu zatrudnienia, a jedynie utrzymanie liczby 
vacatów na poziomie niższym w stosunku do lat 2002-2003. 

W części 29 – Obrona narodowa, niższe niż planowano zatrudnienie o 6.208 osób 
wystąpiło we wszystkich grupach osobowych. W grupie żołnierzy zawodowych wiązało się 
ze zwolnieniem ze służby wojskowej 5.005 osób, tj. o 1.505 osób więcej niż planowano. 
Niskie zatrudnienie wystąpiło również w korpusie szeregowych zawodowych, gdzie na 
koniec roku zamiast 3.000, służbę pełniło 1.234 żołnierzy (41,1% planu). Niepełne 
zatrudnienie wystąpiło także w grupie żołnierzy niezawodowych, gdzie najniższe wskaźniki 
wystąpiły wśród żołnierzy służby zasadniczej – do służby powołano o 3.811 osób mniej niż 
planowano (93,5% planu).  

Zatrudnienie osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 
wynagrodzenia dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 
w państwowych jednostkach budżetowych według części 85/02-32 budżety wojewodów 
w 2004 r. prezentuje poniższa tabela: 

                                                 
92  Po kontroli wykonania budżetu państwa za 2003 r. w cz. 38 – Szkolnictwo wyższe, NIK wnioskowała m.in. 

o zaprzestanie przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu planowania w swoim budżecie środków na 
nagrody dla nauczycieli akademickich. W budżecie państwa na 2005 rok nagrody takie zostały zaplanowane 
w § 252 - dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla państwowej szkoły wyższej.  
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Tabela 30 
Zatrudnienie   (osób) Wynagrodzenia  (mln zł) 

Wyszczególnienie  Ustawa 
budżetowa 

Plan 
po zmianach 
centralnych 

 Plan 
po zmianach 
dysponentów 

 Wykonanie 
wg Rb-70 

Różnica 
(kol.5-kol.3)

 Ustawa 
budżetowa

 Plan 
po 

zmianach 
central 
nych 

Plan 
po 

zmianach 
dysponen- 

tów 

Wykonanie 
Wg Rb-70 

Różnica 
(kol.10-
kol.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY 
WOJEWODÓW OGÓŁEM 30.937 30.976,9 31.505 23.065 -7.911,9 1.002,0 1.009,1 996,3 994,7 -14,4

 część 85/02 - Województwo 
dolnośląskie    2.406 2.417,1 2.514 1.780 -637,1 74,6 75,3 72,6 72,6 -2,7
 część  85/04 - Województwo 
kujawsko – pomorskie 1.406 1.414,1 1.443 1.247 -167,1 55,6 56,1 54,4 54,3 -1,8
 część 85/06 - Województwo 
lubelskie      2.045 2.004,0 2.034 1.434 -570,0 69,3 69,0 68,7 68,6 -0,4
 część 85/08 - Województwo 
lubuskie       1.090 1.097,3 1.110 865 -232,3 34,3 34,7 34,2 34,2 -0,5
 część 85/10 - Województwo 
łódzkie    2.108 2.116,8 2.139 1.698 -418,8 69,9 70,5 70,5 69,9 -0,6
 część 85/12 - Województwo 
małopolskie       2.193 2.204,3 2.241 1.662 -542,3 73,1 73,9 73,7 73,5 -0,4
 część  85/14 - Województwo  
mazowieckie 3.630 3.635,3 3.687 2.572 -1.063,3 114,6 115,3 113,3 113,3 -2,0
 część 85/16 - Województwo 
opolskie     955 962,3 999 774 -188,3 31,9 32,2 31,8 31,6 -0,6
 część 85/18 - Województwo 
podkarpackie    1.858 1.858,9 1.899 1.438 -420,9 62,3 62,8 62,3 62,1 -0,7
 cześć 85/20 - Województwo 
podlaskie  1.483 1.481,5 1.493 1.121 -360,5 47,2 47,5 47,1 47,0 -0,5
 część 85/22 - Województwo 
pomorskie 1.743 1.735,1 1.768 1.224 -511,1 54,4 54,6 54,0 54,0 -0,6
 część 85/24 - Województwo 
śląskie    3.003 3.014,8 3.054 2.036 -978,8 87,3 88,2 87,3 87,3 -0,9
 część 85/26 - Województwo 
świętokrzyskie 1.105 1.112,3 1.128 857 -255,3 37,2 37,5 37,3 37,2 -0,3
 część 85/28 - Województwo 
warmińsko – mazurskie 1.467 1.470,3 1.486 1.104 -366,3 46,1 46,4 46,1 46,1 -0,3
 część 85/30 – Województwo 
wielkopolskie   2.812 2.824,6 2.855 2.091 -733,6 93,8 94,7 93,8 93,7 -1,0
 część 85/32 – Województwo 
zachodniopomorskie  1.633 1.628,0 1.655 1.162 -466,0 50,5 50,6 49,3 49,3 -1,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 

Przyjęty na 2004 r w „planie po zmianach centralnych” w częściach 85/02-32 –
Budżety – wojewodów limit zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń został wykorzystany w 74,6%, przy jednoczesnym wykorzystaniu wydatków 
na  wynagrodzenia w 98,6%. 

W 2004 r. w częściach 85/02-32 – Budżety wojewodów zostały zawyżone wielkości 
planistyczne zatrudnienia zarówno dla osób objętych jak i nieobjętych mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń. Zatrudnienie niższe o 7.912 osób od „planu po zmianach 
centralnych” dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wystąpiło 
we  wszystkich województwach. Największe różnice wystąpiły w województwie 
mazowieckim – o 1.063 osoby, województwie śląskim - o 979 osób i województwie 
wielkopolskim o  734  osoby. 
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Różnica pomiędzy planowanym poziomem zatrudnienia dla osób nie objętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń ukształtowała się w przedziale od 61 osób 
w województwie kujawsko-pomorskim i 83 osób w województwie lubuskim do 314 osób 
w  województwie mazowieckim, 226 osób w województwie łódzkim, 217 osób 
w  województwie podkarpackim i 215 osób w województwie dolnośląskim.  

Zrealizowane wynagrodzenia w 2004 r. w budżetach wojewodów ogółem (według 
Rb-70) wyniosły 994,7 mln zł i były niższe od planu po zmianach centralnych o 14,4 mln zł. 
W żadnym z województw nie wystąpiło przekroczenie wynagrodzeń, a najwyższe różnice 
w stosunku do planu odnotowały województwa: dolnośląskie (-2,7 mln zł), mazowieckie 
( 2,0 mln zł) i kujawsko-pomorskie (-1,8 mln zł).   

W 2004 r. z planowanego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w kwocie 

20.776,9 mln zł, zrealizowano 21.279,4 mln zł, tj. 102,4%. Z  powyższej kwoty w jednostkach 

budżetowych wypłacono wynagrodzenia w wysokości 15.071,2 mln zł (99,7% planu) oraz 

w  szkołach wyższych w wysokości 5.711,8 mln zł (112,0% planu), co stanowiło odpowiednio 

70,8% i 26,8% wszystkich wynagrodzeń w  państwowej sferze budżetowej.  

Po pomniejszeniu o kwotę 602,2 mln zł zrealizowaną ponad ustalony poziom 

wynagrodzeń, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia 

przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być 

wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń93, kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2004 r. 

w państwowej sferze budżetowej wyniosła 20.677,2 mln zł i w porównaniu do planu była 

niższa o 99,7 mln zł, tj. o 0,5%, a w stosunku do 2003 r. (18.782,7 mln zł) wynagrodzenia 

wzrosły nominalnie o  1.894,5 mln zł, tj. o 10,1%94.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2004 w państwowej sferze budżetowej 

wyniosło 2.835,1 zł i w porównaniu do 2003 r. (2.589,6 zł) było wyższe o 245,5 zł, tj. o 9,5%, 

pomimo że planowany w ustawie budzetowej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosił 103,0%. 

 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w latach 2003 - 2004 w państwowej sferze 

budżetowej (według Rb-70) dla poszczególnych form organizacyjno – prawnych, prezentują 

dane zawarte w poniższej tabeli: 

                                                 
93  DzU nr 64, poz. 750. 
94  Kwota wynagrodzeń dla państwowych szkół wyższych, po pomniejszeniu o kwotę 598,3 mln zł zrealizowaną 

na podstawie ww. rozporządzenia ponad ustalony poziom wynagrodzeń, w 2004 r. w porównaniu do planu po 
zmianach (5.099,1 mln zł) była wyższa o 14,4 mln zł, tj. o 0,3%, a w stosunku do 2003 r. (5.113,5 mln zł) 
wynagrodzenia te wzrosły nominalnie o 848,1 mln zł, tj. o 19,9%. 
Przekroczenie wynagrodzeń w szkołach wyższych wynikało z przekroczenia wynagrodzeń o 30,1 mln zł 
w uczelniach nadzorowanych przez resort edukacji, na skutek nieuwzględnienia w kwocie wynagrodzeń 
wypłaconych poza limitem naliczonego od nich dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dodatkowe 
wynagrodzenie roczne ujęte zostało łącznie). Z powyższej przyczyny, w resorcie obrony narodowej 
wystąpiło przekroczenie wynagrodzeń o 3,6 mln zł, a ponadto na skutek niedokonania stosownej korekty 
planu po zmianach, w Wojskowej Akademii Technicznej wystąpiło przekroczenie wynagrodzeń osobowych 
o kwotę 1,3 mln zł.    
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Tabela 31 

2003 2004 %% 
w tym   w tym  

Wyszczegól-
nienie 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie        
(osób) 

Wykonanie 
wynagro-

dzeń  
(mln zł) 

ponad 
ustalony 
poziom 
wynagro  

dzeń* 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
(zł) 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie       
(osób) 

Wykonanie 
wynagro-

dzeń  
(mln zł) 

ponad 
ustalony 
poziom 

wynagro-
dzeń* 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
(zł) 

5:2 6:3 (6-6a): 
(3-3a) 7:4 

1 2 3 3a 4 5 6 6a 7 8 9 9a 10 
Jednostki 
budżetowe 

461.756,0 14.031,8 0,0 2.532,3 462.832 15.071,2 0,0 2.713,6 100,2 107,4 107,4 107,2

Zakłady bu-
dżetowe 
i gospodarstwa 
pomocnicze 
niedotowane 
oraz środki 
specjalne  

19.504,0 487,6 2,1 2.083,3 18.834 496,4 3,9 2.196,2 96,6 101,8 101,4 105,4

Szkoły wyższe 143.225,0 4.885,9 620,5 2.842,8 143.801 5.711,8 598,3 3.310,0 100,4 116,9 119,9 116,4

Ogółem 624.485,0 19.405,3 622,6 2.589,5 625.467 21.279,4 602,2 2.835,1 100,2 109,7 110,1 109,5

* o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których 
wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

Wyższy od planowanego wzrost wynagrodzeń w 2004 r. wynikał m.in. z: 

– naliczenia w 2004 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyższego niż w 2003 r. (które 

było liczone od wynagrodzeń „zamrożonych” w 2002 r.),  

– włączenia z dniem 1 stycznia 2004 r. środków specjalnych do wynagrodzeń osobowych, 

w części odpowiadającej wartości 60% ujętych w budżecie państwa na 2003 r. 

wynagrodzeń osobowych, skorygowanych o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2004 r. 

dla pracowników: urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej 

oraz pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów 

publicznych i instytucji finansowych (z wyłączeniem pracowników urzędów celnych, izb 

celnych oraz funkcjonariuszy celnych)95, 

– skutków przechodzących rezerw celowych rozdysponowanych w roku 2003, w tym rezerwy 

na II etap poprawy wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa wyższego, 

                                                 
95  Powyższe wynika z przepisów art. 33 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich 

Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz 
organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
(DzU nr 137, poz. 1302). 
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– zmniejszenia zatrudnienia w obronie narodowej osób z niższym wynagrodzeniem, w związku 
z realizacją planu restrukturyzacji wojska, a zwiększenia zatrudnienia dla prokuratorów i 
funkcjonariuszy służby więziennej ze stosunkowo wysokimi wynagrodzeniami. 

Najwyższa Izba Kontroli od kilku lat formułowała wnioski pod adresem dysponentów 
części budżetowych dotyczące odchyleń pomiędzy wielkościami planistycznymi zatrudnienia 
a  rzeczywistym jego  wykonaniem. 

Minister Finansów już w 2000 r., określając zasady wyznaczania limitów wydatków 
do  opracowania projektu budżetu państwa na 2001 rok, wskazał na konieczność dokonania 
weryfikacji rozbieżności pomiędzy rzeczywistą liczbą osób zatrudnionych, a liczbą etatów 
kalkulacyjnych, podając iż NIK oraz Sejm RP zwracają uwagę na istniejące w tej mierze 
nieprawidłowości, powodujące znaczne odchylenia pomiędzy wielkościami faktycznymi 
i planowanymi.  

Po kontroli wykonania budżetu państwa za 2003 r. NIK sformułowała wniosek 
o  urealnienie planowanego stanu zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej.  

Ustalenia kontroli za 2004 r. wskazują, że chociaż Minister Finansów na etapie 
opracowania budżetu państwa zwracał się do dysponentów części budżetowych o dokonanie 
weryfikacji (urealnienia) zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
państwowej sfery budżetowej, różnice zwiększyły się. W 2004 r. różnica pomiędzy planowanym 
a rzeczywistym zatrudnieniem w państwowej sferze budżetowej wyniosła (-49.069 osób) 
i  w stosunku do różnicy odnotowanej w  2003 r. zwiększyła się na niekorzyść o 1.833 osoby. 
W  latach poprzedzających różnica zwiększała się o: 611 osób (2003 r. do 2002 r.) oraz 
o   2.999  osób (2002 r. do 2001 r.).  

4.3. Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.080,4 mln zł. W porównaniu do  roku 

2003 były one wyższe o 30,0%, a do 2002 r. o 41,8%. Ich udział w wydatkach budżetu państwa 

wzrósł z 4,3% w 2002 r. do 4,5% w 2003 r. i do 5,6% w 2004 r., tj.  odpowiednio o  1,1 i 1,3 punktu 

procentowego. Mimo odnotowanego w ostatnich dwóch latach wzrostu udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach budżetu państwa, udział ten jest nadal niski. Faktycznie zrealizowane w 

2004 r. wydatki majątkowe, tj. bez uwzględniania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 

budżetowego 2004 r. wyniosły tylko 83,4% planu po zmianach i w porównaniu do roku 2003 (7.893,0 

mln zł - bez wydatków niewygasających) były wyższe o 17,0%, a ich udział w wydatkach budżetu 

państwa wyniósł 4,7%.  
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Nastąpił znaczący wzrost  udziału wydatków niewygasających w wydatkach 

majątkowych z 7,4% (632,3 mln zł) w 2003 r. do 16,6% (1.842,4 mln zł) w 2004 r., 

tj.  o 9,2 punktu procentowego. W wyrazie wartościowym nastąpił wzrost o 191,4%. 

W  7  częściach budżetu państwa plan wydatków majątkowych po zmianach (po wyłączeniu 

wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 r.) został wykonany poniżej 

30%. Dotyczyło to części 33 – Rozwój wsi (3,9%), części 20 – Gospodarka (11,3%), części 

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (13,2%), części 09 – Krajowa Rada Radiofonii  

i Telewizji (22,6%), części 45 – Sprawy zagraniczne (27,6%) , części 40 – Turystyka (27,8%) 

i części 17 – Administracja publiczna (29,2%).  

W ocenie NIK, powyższe świadczy o nieprawidłowym planowaniu wydatków 

inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych. 

4.3.1. Finansowanie inwestycji wieloletnich 

Najwyższa Izba Kontroli ponownie negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa 

w 2004 r. w zakresie realizacji inwestycji wieloletnich, ustalonych w załączniku nr 6 

do  ustawy budżetowej, dotyczących infrastruktury drogowej, przejścia granicznego i lotniska 

oraz inwestycji wieloletnich z zakresu służby zdrowia realizowanych w ramach kontraktów 

wojewódzkich. 

Realizację pozostałych inwestycji wieloletnich, dotyczących sądownictwa, szkół 

wyższych, kultury i tramwajowej infrastruktury technicznej, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie.  

W ustawie budżetowej na 2004 r. (załącznik nr 6) przewidziano realizację 39 inwestycji 

wieloletnich o wartości kosztorysowej 12.280,9 mln zł, z czego 5.017,3 mln zł, tj. 40,8% 

stanowiły środki z budżetu państwa. Pozostałe źródła finansowania to kredyty bankowe  

i pożyczki - 1.841,5 mln zł, tj. (15,0%), środki własne - 482,7 mln zł (3,9%) oraz PHARE, 

ISPA i inne – 4.339,4 mln zł (40,2%). 

Na realizację powyższych inwestycji w 2004 r. określono w ustawie budżetowej środki 

w wysokości 2.820,5 mln zł, tj. 39,5% nakładów zaplanowanych do poniesienia po 2003 r. 

Przyjęto, że realizacja zadań będzie finansowana środkami z dotacji budżetowej w wysokości 

553,9 mln zł (19,6% planowanych nakładów na 2004 r.). Środki własne, obejmujące środki 

inwestora i współinwestorów określono w wysokości 15,3 mln zł, tj. 0,5%, kredyty i pożyczki 

w wysokości 404,0 mln zł, tj. 14,3% oraz PHARE, ISPA w wysokości 1.847,4 mln zł, 

tj.  65,5% kwoty zaplanowanej na realizację inwestycji w 2004 r. 
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 W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków z budżetu państwa 

o  72,2% (o 399,8 mln zł) do kwoty 953,7 mln zł, które w porównaniu do planu po zmianach 

w roku 2003 (1.641,5 mln zł) uległy obniżeniu o 41,9%. 

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przekazano z budżetu państwa ogółem kwotę 

w wysokości 780,7 mln zł, stanowiącą 81,9% planu po zmianach (z uwzględnieniem 

wydatków niewygasających w kwocie 141,9 mln zł96) wydatki z budżetu państwa wyniosły 

922,6 mln zł, tj. 96,7% planu po zmianach.  

W 2004 r. wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 1.784,4  mln zł, 

tj.  55,4% planu po zmianach. 

Wśród 39 przedsięwzięć realizowanych w 2004 roku było 37 inwestycji 

kontynuowanyvh z roku 2003 oraz 2 nowe zadania o wartości kosztorysowej 208,0 mln zł, 

stanowiącej 1,7%  wartości wszystkich inwestycji: 

- rozbudowa siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, 

- budowa budynku dla Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz 

z  salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenów 

północno-wschodniej Polski. 

Największą grupę inwestycji wieloletnich stanowiły 22 inwestycje drogowe, na które 

w 2004 r. zaplanowano nakłady na kwotę 2.719,4 mln zł, w tym środki PHARE i ISPA 

w  wysokości 1.812,1 mln zł. Poniesione wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 

1.440,6 mln zł, co stanowiło 53,0% kwoty określonej ustawą budżetową.  

Z mocy ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, inwestycje wieloletnie 

wymienione w załączniku do ustawy budżetowej na 2000 r., finansowane z  dotacji celowych, 

stały się inwestycjami wpisanymi w kontrakty wojewódzkie. W 2004 r. w kontraktach 

wojewódzkich ujęto 39 inwestycji wieloletnich  na które zaplanowano dotację z budżetu 

państwa w wysokości 498,6 mln zł, a przekazano 414,3 mln zł, tj. 83,1%. Spośród 

39  realizowanych inwestycji, 31 zadań stanowiły obiekty ochrony zdrowia. 

                                                 
96  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które 

w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (DzU nr 266, poz. 2645) ujęto kwotę 141.941  tys. zł 
dla 12 inwestycji wieloletnich wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej, co  stanowiło 
18,2% przekazanych w 2004 r. środków z budżetu państwa i 25,6% środków przewidzianych na ten cel 
w  ustawie budżetowej. 
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W ramach kontroli wykonania budżetu państwa skontrolowano 20 inwestycji97, w tym 

12 ujętych w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r. i 8 realizowanych w  ramach 

kontraktów wojewódzkich. Skontrolowano 7 inwestycji budowy dróg i autostrad, 

6  inwestycji służby zdrowia, 2 inwestycje komunikacyjne oraz po jednej inwestycji 

drogowego przejścia granicznego, dla potrzeb rozwoju kultury, szkolnictwa wyższego, 

sadownictwa. 

Na 12 skontrolowanych inwestycji wieloletnich wymienionych w załączniku nr 6 

do  ustawy budżetowej na 2004 r. zaplanowano nakłady w wysokości 1.565,3 mln  zł, w tym 

z  budżetu państwa w wysokości 191,5 mln zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 

plan nakładów został zwiększony do kwoty 1.992,9 mln zł, w tym środków z budżetu państwa do 

kwoty 576,8 mln zł. W 2004 r. poniesiono nakłady ogółem w wysokości 942,5 mln zł, 

co  stanowiło 47,3% wykonania planu nakładów po zmianach.  

Jednocześnie stwierdzono niski stopień wykorzystania w 2004 r. środków finansowych 

pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa, tj.: środków własnych inwestora, pożyczki 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i środków Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki 

Strukturalnej (ISPA). Średni stopień ich wykorzystania we współfinansowaniu kontrolowanych 

inwestycji wynosił 40,8%, przy jednoczesnym wykorzystaniu środków z budżetu państwa 

w  71,9%.  

Dla 8 skontrolowanych inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego, 

realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich, zaplanowano nakłady w wysokości 

61,6 mln zł, w całości ze środków z budżetu państwa. Na ich realizację ogółem poniesiono 

nakłady w wysokości 60,7 mln zł, co stanowiło 98,5% planu. 

Pomimo corocznego zmniejszenia liczby inwestycji ujętych w wykazie i zwiększenia 

liczby przeprowadzonych kontroli przez dysponentów części budżetowych, nie nastąpiła 

istotna poprawa w procesach realizacji zadań inwestycyjnych.  

Inwestycje drogowe były nadal nieprawidłowo przygotowane do realizacji. Spośród 

objętych kontrolą 7 inwestycji drogowych niepełne wykonanie planów finansowych 

stwierdzono w 6, a w 1 przypadku, mimo wydatkowania zaplanowanych środków 

finansowych nie zrealizowano w całości zadania. I tak, kontrola budowy drogi ekspresowej 

Żywiec – Zwardoń realizowanej od 2002 r. wykazała, że określony w ustawach budżetowych 

z lat 2003 i 2004 efekt rzeczowy w postaci 27 kilometrów drogi ekspresowej (S-69) mający  

                                                 
97  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r. „Realizacja inwestycji wieloletnich 

finansowanych ze środków publicznych, NIK, Warszawa, maj 2005 r. 

 

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005134/px_2005112x.pdf
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poprawić jakość i bezpieczeństwo ruchu tranzytowego oraz umożliwić dojazd ciężkich 

pojazdów do uruchomionego w ciągu tej drogi przejścia granicznego w Zwardoniu pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką, nie będzie uzyskany. Planowany do realizacji 

w ramach tej inwestycji odcinek B obejmuje jedynie przebudowę i wzmocnienie drogi 

powiatowej o długości 8,16 km i nie ma związku z docelowym przebiegiem drogi S-69. 

Natomiast uzyskane w wyniku realizacji robót na tym odcinku efekty nie zapewnią spełnienia 

warunków technicznych wymaganych dla dróg ekspresowych. Efektów tych nie gwarantował 

również planowany dotychczas do realizacji zakres rzeczowy odcinków D1 i C2 (łącznie 

6,4  km).  

Również rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka oraz 

budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach (woj. warmińsko-mazurskie) 

realizowane były z opóźnieniami, przy jednoczesnym niewielkim wykorzystaniu środków 

z budżetu państwa. 

Nie nastąpiła również istotna poprawa w wykonywaniu inwestycji wieloletnich 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 4 z 6 skontrolowanych inwestycji 

służby zdrowia (szpitale) stwierdzono, że inwestorzy nie osiągnęli zaplanowanych efektów 

rzeczowych w 2004 r., pomimo wydatkowania wszystkich przewidzianych środków 

finansowych. 

Działający obecnie system finansowania inwestycji z budżetu państwa oparty 

na  dotychczasowych zasadach, w ocenie NIK, nie zapewnia planowego i właściwego 

realizowania zadań inwestycyjnych, w tym oszczędnego gospodarowania środkami 

publicznymi.  

Udział środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich w wydatkach ogółem 
budżetu państwa oraz ich liczba objęta dofinansowaniem malała na przestrzeni lat 1998 – 2004. W 
1998 r. udział ten wynosił 2,0%, w 1999 r. - 1,5%, w 2000 r. - 1,1%, w  2001  r. - 0,9%, w 2002 r. - 
0,6%, w 2003 r. - 0,9%, a w 2004 r. - 0,7%. Spowodowało to, że spośród 20 inwestycji poddanych 
kontroli dotychczasowy okres realizacji w przypadku 11  inwestycji wynosił poniżej 5 lat, 2 inwestycji 
od 5 do 10 lat, także 2 inwestycji od 10 do 15 lat, 1 inwestycji od 15 do 20 lat, a 4 inwestycji powyżej 
20 lat. 

Najdłużej realizowanymi do 2004 r. inwestycjami były: 

− budowa Opery „NOVA” w Bydgoszczy 32 lata 

− budowa Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu 26 lat 

− rozbudowa Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu 23 lata 
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− budowa Szpitala w Miliczu 22 lata 

− budowa Szpitala  Miejskiego w Radomsku 17 lat 

− przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii  

      Radzieckiej w Białogardzie 11 lat 

− budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku 11 lat 

Najważniejszymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli 20 inwestycji 

wieloletnich było: 

a) niewłaściwe przygotowanie inwestycji do realizacji; 

b) nieposiadanie przez inwestorów dokumentów stwierdzających prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane; 

c) niedotrzymanie terminów zakończenia budowy z powodu nieprawidłowego ich 

przygotowania do  realizacji lub niskiego poziomu ich finansowania; 

d) realizowanie procesów budowlanych z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy Prawo budowlane. 

Dla 10 spośród 20 skontrolowanych inwestycji wieloletnich przed rozpoczęciem ich 

finansowania, inwestorzy nie posiadali kompletnych, aktualnych i zaakceptowanych 

programów inwestycji przez dysponentów części budżetowych. Pomimo nieposiadania 

programów inwestycji, zaplanowano i przekazano na ich realizację w 2004 r. środki 

z  budżetu państwa w wysokości 430,9  mln zł. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2  października 2001 r.  w sprawie szczegółowych 

zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa98, ponieważ posiadanie przez inwestora 

zaakceptowanego programu inwestycji stanowi wymóg dopuszczenia do finansowania 

ze  środków budżetu państwa. Skutkowało to  ponoszeniem przez budżet państwa wydatków 

na inwestycje, które nie spełniały wymogów określonych w tym rozporządzeniu. Było 

to  działanie nierzetelne i nielegalne. Szczegółowa analiza przygotowania do realizacji 

7  inwestycji drogowych (budowy obwodnicy miasta Piaski w ciągu drogi krajowej nr 7, 

budowy drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Cieszyn, budowy drogi ekspresowej S-69 Żywiec 

- Zwardoń, budowy autostrady A-4 odcinek Kleszczów – Sośnica, przebudowy 

i  modernizacji autostrady A-4 Wrocław – Krzywa, budowy autostrady A-4, Sośnica – 

Murckowska, budowy drogi S-7 odcinek Myślenice – Lubień) wykazała, że żadna z nich 

nie  posiadała uzgodnionego programu z dysponentem przed rozpoczęciem finansowania  

                                                 
98  DzU z 2001 r. nr 133, poz. 1480. 
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ze  środków z budżetu państwa (wymóg § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia). Przyczynami 

nieposiadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 

uzgodnionych programów inwestycji brak było: 

– nieskompletowanych dokumentów stwierdzających prawo dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (wymóg § 6 ust. 1, pkt 5 cyt. rozporządzenia), 

– nieprawidłowego określenia wartości kosztorysowych, które odpowiadałyby w pełni 

rzeczywistym nakładom niezbędnym do realizacji inwestycji (wymóg § 6 ust. 1, pkt 3 

rozporządzenia), 

– zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad programów 

przed przedłożeniem ich Ministrowi Infrastruktury.  

Jednocześnie zaznaczyć należy, że Minister Infrastruktury zaakceptował w listopadzie 

i grudniu 2004 r. programy inwestycyjne dla 4 z 7 skontrolowanych inwestycji drogowych, 

z  tym, że dla budowy: autostrady A-4 odcinek Sośnica – Murckowska i obwodnicy miasta 

Piaski w ciągu drogi krajowej nr 17 nastąpiło to w końcowym okresie ich realizacji. 

Inwestor nie dopełnił warunków posiadania zaakceptowanego przez dysponenta części 

budżetowej programu inwestycji realizowanych również w ramach kontraktów 

wojewódzkich. Dotyczyło to: budowy Centrum Traumatologicznego w Gdańsku, budowy  

Opery NOVA w Bydgoszczy oraz przebudowy i modernizacji szpitala po byłych jednostkach 

Armii Radzieckiej w Białogardzie, na realizację których przekazano środki w wysokości 

ok.  21,6  mln  zł. 

Niewystarczający nadzór i kontrola dysponentów części budżetowych nad  

inwestycjami spowodowała, że inwestycje wieloletnie były realizowane w sposób nie zawsze 

prawidłowy i terminowy, a ponoszone na ich budowę wydatki nie były dokonywane przez 

inwestorów w sposób oszczędny i efektywny. Podejmowane przez dysponentów działania, 

mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, nie były w pełni skuteczne. 

Wojewodowie nie zawsze w sposób właściwy prowadzili ewidencję inwestycji 

finansowanych z budżetu państwa, co stwierdzono w przypadku Wojewody Pomorskiego, 

Łódzkiego i Zachodniopomorskiego.  

W 5 przypadkach inwestorzy nie posiadali prawidłowo opracowanych, zaktualizowanych 

i zaakceptowanych wartości kosztorysowych inwestycji przez dysponentów części budżetowych. 

Brak określenia wartości kosztorysowej inwestycji utrudniał efektywne planowanie procesów 

inwestycyjnych. I tak dla inwestycji pn.: 

 



 141

• „Przebudowa, modernizacja autostrady A-4 Wrocław – Krzywa” o wartości kosztorysowej 
1.150.696 tys. zł, wartość podpisanych kontraktów na realizację każdego z trzech etapów 
inwestycji była niższa od zakładanej o około 30%, 

• „Budowa autostrady A-4 odcinek Sośnica – Murckowska” w wartości kosztorysowej 

1.124.866 tys. zł, koszty nie mające odzwierciedlenia w zakresach rzeczowych prac ujęte 

zostały jako rezerwa. Przewiduje się, że wydatki na budowę będą niższe od zakładanych 

o 104.897 tys. zł. 

Powyższe działania były nierzetelne i nielegalne, naruszające § 6 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 

wymienionego rozporządzenia. 

Wystąpiły przypadki, że inwestorzy nie posiadali prawa do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane, niezbędnymi do realizacji inwestycji, co było niezgodne z 

§ 6 ust. 1 pkt 5 cytowanego rozporządzenia. Dotyczyło to m.in. Przedsiębiorstwa Państwowego 

Porty Lotnicze (PPL) dla realizowanej rozbudowy i modernizacji portu lotniczego Rzeszów – 

Jasionka oraz GDDKiA dla realizowanych budów dróg ekspresowych Bielsko-Biała – 

Cieszyn. Ponadto stwierdzono, że na jednym z odcinków drogi S-69 Żywiec – Zwardoń 

zaplanowano i nabyto nieruchomość, która następnie stała się zbędna. 

We wszystkich skontrolowanych 7 inwestycjach drogowych realizowanych przez 

GDDKiA stwierdzono opóźnienia w realizacji robót, w tym nawet do 2 lat (budowa drogi 

ekspresowej S-69 Żywiec – Zwardoń). Przyczynami nieterminowej realizacji były m.in. 

niewłaściwa organizacja robót budowlanych przez wykonawców, a także opóźnienia 

w  zawarciu kontraktów. Opóźnienia ze strony wykonawców wystąpiły niejednokrotnie 

z  powodu trudności ze znalezieniem podwykonawców robót. Np. na budowie autostrady A-4 

Kleszczów–Sośnica stwierdzono braki kadrowe i sprzętowe u portugalskiego wykonawcy 

oraz niewłaściwą współpracę z  inwestorem. 
W 3 skontrolowanych inwestycjach stwierdzono, że przy zlecaniu robót oraz dostaw maszyn i 

urządzeń nie przestrzegano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych99, m.in. udzielano 

zamówień bez zastosowania ustawy lub w niewłaściwym trybie. Były to działania nielegalne i 

stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wartość przedmiotu umów zawartych z 

naruszeniem prawa wyniosła 695 tys. zł. Nieprawidłowości wystąpiły przy udzielaniu zamówień na 

wykonywanie robót elektrycznych w ramach zamówień dodatkowych przy rozbudowie Kampusu 

Poznań – Morasko oraz na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku. 

W trakcie realizacji 3 inwestycji stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie dzienników 
budowy, polegające na niedokonywaniu zapisów z przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego. 
Główną przyczyną było nieprawidłowe wypełnianie obowiązków przez  

                                                 
99  DzU nr 19, poz. 177, ze zm. – obowiązuje od dnia 2 marca 2004 r. 
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kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Były to działania nierzetelne 
i nielegalne. Takie postępowanie stanowiło naruszenie art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz § 6 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.100  

Do końca marca 2005 r. nie podjęto czynności prowadzenia odpraw granicznych 
samochodów ciężarowych i osobowych oraz osób pieszych na Drogowym Przejściu 
Granicznym Zwardoń-Myto, pomimo zakończenia budowy w grudniu 2004 r. Ustalono, 
że  przyczyną niefunkcjonowania przejścia granicznego było niewybudowanie drogi 
tymczasowej przez stronę słowacką. Połączenie przejścia granicznego z drogami Polski 
i Słowacji nastąpi dopiero w czerwcu 2005 r. Zdaniem NIK, również w latach następnych 
wykorzystanie przejścia granicznego może być ograniczone, z uwagi na zaplanowane dopiero 
w 2007 r. zakończenie budowy po stronie polskiej fragmentów drogi ekspresowej S-69 
Żywiec–Zwardoń oraz autostrady po stronie słowackiej. Należy także podkreślić, że w 2008 r. 
przewidywane jest wejście w życie postanowień traktatu z Schengen, przewidujących m.in. 
całkowitą likwidację odpraw osobowych na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. 
Koszt realizacji inwestycji wynosił łącznie 78.016 tys. zł. 

Z kontroli wynikało, że GDDKiA podjęła działania w celu wprowadzenia przez 
kierowników projektów ISPA korekty sum wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
na realizowanych inwestycjach wieloletnich drogowych. Powyższe działania wynikały 
z  negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie zaliczania w kwalifikowane 
koszty inwestycji drogowych finansowanych ze środków unijnych, kosztów majątku 
trwałego, takiego jak wyposażenie, samochody i sprzęt laboratoryjny, przekazywanego przez 
wykonawców robót drogowych na rzecz GDDKiA. Występowanie nieprawidłowości 
związanych ze świadczeniem na rzecz GDDKiA, w ramach tzw. „zaplecza zamawiającego”, 
usług oraz dostaw składników majątkowych stwierdziła NIK w trakcie kontroli inwestycji 
wieloletnich w 2003 r. i 2004 r. W przypadku budowy drogi ekspresowej Bielsko-Biała – 
Cieszyn, GDDKiA zrezygnowała z finansowania ze środków bezzwrotnych poniesionych 
kosztów w kwocie 1.160 tys. zł. Po dokonanych korektach koszty te zostały pokryte 
ze  środków pożyczki EBI oraz z Krajowego Funduszu Drogowego. 

Stan zobowiązań ogółem dla realizowanych inwestycji wieloletnich zwiększył 
się  ze 174,8 mln zł na początku 2004 r. do 179,5 mln zł na koniec roku, tj. o 0,4%. 

4. 4. Wydatki budżetu państwa w niektórych działach 

 Realizację wydatków budżetu państwa w 2004 r. w układzie działowym prezentują 
dane zawarte w poniższej tabeli: 

                                                 
100  W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU nr 108, poz. 953 ze zm.). 
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Tabela 32 
2004 

w tym: Wykonanie 
2003 

Plan według 
ustawy 

budżetowej  

Plan po 
zmianach 

Wykonanie wydatki 
niewygasające 

6:3 6:4 6:5 
Struk-
tura  
2004 Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.531.726,0 2.499.180,0 6.256.410,8 6.169.589,4 2.366.701,4 174,7 246,9 98,6 3,1
2. 020 Leśnictwo 49.639,3 35.625,0 40.407,4 40.082,6 400,0 80,7 112,5 99,2 0,0
3. 050 Rybołówstwo i rybactwo 35.453,4 31.909,0 39.523,2 34.543,1 4.145,0 97,4 108,3 87,4 0,0
4. 100 Górnictwo i kopalnictwo 1.034.063,4 912.183,0 1.357.505,6 1.221.418,7 60.000,0 118,1 133,9 90,0 0,7
5. 150 Przetwórstwo 

przemysłowe 
711.173,7 124.813,0 644.279,9 624.981,6 227.360,6 87,9 500,7 97,0 0,3

6. 
400 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

248,8 0,0 352,3 351,2 0,0 141,2 x 99,7 0,0

7. 500 Handel 888.874,5 907.853,0 1.005.259,1 999.496,6 86.352,1 112,4 110,1 99,4 0,5
8. 550 Hotele i restauracje 16.543,1 18.000,0 18.000,0 17.489,3 0,0 105,7 97,2 97,2 0,0
9. 600 Transport i łączność 5.041.671,8 3.130.119,0 5.606.924,6 5.524.997,0 711.162,3 109,6 176,5 98,5 2,8
10. 630 Turystyka 43.623,9 38.429,0 46.455,5 45.992,3 1.843,6 105,4 119,7 99,0 0,0
11. 700 Gospodarka 

mieszkaniowa 
1.728.758,2 1.602.170,0 1.679.613,1 1.658.995,0 1.796,7 96,0 103,5 98,8 0,8

12. 710 Działalność usługowa 702.703,2 365.522,0 767.445,4 764.051,1 16.293,4 108,7 209,0 99,6 0,4
13. 720 Informatyka 147.019,1 153.472,0 155.846,3 154.441,7 4.661,1 105,0 100,6 99,1 0,1
14. 730 Nauka 2.729.171,0 2.892.191,0 2.894.394,1 2.893.810,9 9.997,1 106,0 100,1 100,0 1,4
15. 750 Administracja publiczna 6.551.397,3 7.559.233,0 8.166.848,8 8.046.741,9 337.407,8 122,8 106,4 98,5 4,1

16. 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1.489.684,8 1.543.586,0 1.624.089,4 1.512.104,7 5.190,0 101,5 98,0 93,1 0,8

17. 752 Obrona narodowa 9.982.267,7 10.993.887,0 11.032.024,0 11.027.147,8 57.634,0 110,5 100,3 100,0 5,5
18. 753 Obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne 
54.242.017,6 47.011.403,0 48.521.674,6 48.483.497,6 0,0 89,4 103,1 99,9 24,3

19. 
754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 
przeciwpożarowa 

8.380.952,4 8.561.838,0 9.099.012,1 9.084.908,9 282.101,2 108,4 106,1 99,8 4,6

20. 755 Wymiar sprawiedliwości 5.870.397,3 6.339.462,0 6.436.426,8 6.431.808,7 8.470,0 109,6 101,5 99,9 3,2

21. 

756 Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych  i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatków związanych z 
ich poborem 

0,0 145.221,0 145.221,0 144.677,1 1.647,0 x 99,6 99,6 0,1

22. 757 Obsługa długu 
publicznego 

24.137.378,4 26.730.031,0 23.106.284,0 22.674.227,0 0,0 93,9 84,8 98,1 11,6

23. 758 Różne rozliczenia 31.905.014,4 51.087.850,0 37.928.509,6 37.371.035,6 44,3 117,1 73,2 98,5 19,0
24. 801 Oświata i wychowanie 1.497.514,9 794.807,0 1.313.034,3 1.297.887,7 164.349,3 86,7 163,3 98,8 0,7
25. 803 Szkolnictwo wyższe 7.071.241,2 7.846.071,0 8.950.736,8 8.867.272,6 44.954,6 125,4 113,0 99,1 4,5
26. 851 Ochrona zdrowia 3.714.453,7 3.193.100,0 3.915.644,9 3.834.601,1 213.575,5 103,2 120,1 97,9 2,0
27. 852 Pomoc społeczna 0.0 8.721.207,0 11.392.257,9 11.113.462,3 11.261,3 x 127,4 97,6 5,7

28. 
853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

0,0 5.286.500,0 5.616.310,7 5.590.401,6 14.385,3 x 105,7 99,5 2,8

29. 853 Opieka społeczna* 15.674.634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 0,0
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
270.122,8 161.531,0 292.511,4 273.406,1 2.316,6 101,2 169,3 93,5 0,130. 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

572.078,6 138.908,0 454.541,8 453.336,4 13.773,5 79,2 326,4 99,7 0,231. 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

898.208,1 805.806,0 1.064.446,8 1.062.486,6 28.466,5 118,3 131,9 99,8 0,532. 

925 Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty 
chronionej przyrody 

83.010,8 83.702,0 84.585,3 84.092,4 153,0 101,3 100,5 99,4 0,033. 

34. 926 Kultura fizyczna i sport 152.548,7 136.253,0 195.284,6 194.983,8 2.365,3 127,8 143,1 99,8 0,1
35. Razem: 189.153.592,1 199.851.862,0 199.851.862,1 197.698.320,4 4.678.808,6 104,5 98,9 98,9 100,1

* Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. dział 
„853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” miał brzmienie „853 Opieka społeczna”, a rozdziały 
wyodrębnione w 2004 r. w dziale „852 Pomoc społeczna” zaliczane były w 2003 r. do działu „853 Opieka społeczna”.  
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 Największy wpływ na zmianę struktury działowej wydatków miało rozdysponowanie 

rezerw celowych. 

 W trakcie 2004 r. Minister Finansów po uzyskaniu pozytywnych opinii Sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych utworzył 8 nowych pozycji rezerw i dokonał zwiększenia 

kwoty w rezerwach celowych o 3.941,2 mln zł, tj. do kwoty 17.835,8 mln zł. Limit ten został 

rozdysponowany w wysokości 17.303,1 mln zł. tj. w 97,0%. Kwota ta stanowiła 8,7% 

wydatków ogółem budżetu państwa w 2004 r.  

Na podstawie art. 100 ustawy o finansach publicznych w 2004 r. dokonano blokad 

w  łącznej kwocie 712,1 mln zł, z tego na podstawie art. 100 ust. 2 Minister Finansów 

dokonał blokad na łączną kwotę 434,2 mln zł. Pozostałe blokady, w łącznej wysokości 

277,8  mln zł, dokonane zostały przez dysponentów poszczególnych części.  

 Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, tak znaczna liczba tytułów i wysokość kwot 

ujętych w rezerwach celowych prowadzą do coraz mniejszej przejrzystości finansów 

publicznych. Utrudnia to prace w Sejmie nad projektem ustawy budżetowej, bowiem plan 

wydatków dla wielu dysponentów nie jest w pełni porównywalny z przewidywanym 

wykonaniem w poprzednim roku. W wykonaniu budżetu środki z rezerw są zaliczane 

do  właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, a w planie występują jak odrębne tytuły. 

 W wydatkach zrealizowanych w 2004 r. 4.678,8 mln zł stanowiły wydatki 

niewygasające z upływem roku budżetowego. W kwocie tej ok. 2 mld zł stanowiły środki 

z rezerw celowych przeznaczane na uzupełniające płatności bezpośrednie do gruntów rolnych 

realizowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. 

 Na krytyczną ocenę zasługuje, zdaniem NIK, wnioskowanie przez dysponentów 

części o utworzenie i rozdysponowanie środków z rezerw celowych, które z kolei   

zgłaszane  były przez tych samych dysponentów (w związku z brakiem realizacji zadań) 

do  ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Porównanie 

uruchomionych rezerw celowych z zadaniami ujętymi w załączniku Nr 1 i 3 

do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu 

państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wykazało, iż niektóre 

wydatki ujęte w części 83 budżetu państwa na rok 2004 zostały w części lub w całości 

przesunięte do realizacji w 2005 r., a nawet 2006 r. 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, świadczy to o tym, że działania w zakresie 

rozdysponowania limitów wydatków nie we wszystkich przypadkach były celowe oraz 

poprzedzone wnikliwą analizą składanych wniosków o uruchomienie poszczególnych tytułów  
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rezerw celowych okazały się mało skuteczne. Powyższe działania spowodowały 

uruchomienie środków w kwocie co najmniej 817 mln zł na zadania, których realizację 

przeniesiono na 2005 r., a w skrajnym przypadku na 2006 r. Budżet państwa musiał więc 

zapewnić środki, które pozostawały niewykorzystane, zamiast skorzystać z możliwości 

dokonania oszczędności. 

4.5 Wydatki na obsługę zadłużenia Skarbu Państwa 

W 2004 r. wydatki budżetu państwa na obsługę długu krajowego i zadłużenia 

zagranicznego wyniosły łącznie 22.674,2 mln zł i obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego 

o 1.463,2 mln zł, tj. o 6,1%. Spadek ten wynikał z niższych o 1.883,4 mln zł kosztów obsługi 

długu krajowego oraz wyższych o 420,2 mln zł kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego. 

W ocenie NIK, Ministerstwo Finansów w pełni i terminowo obsługiwało dług krajowy 

i zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym odpowiednio z realizacji 

wydatków budżetu państwa w częściach 78 i 79. 

Wydatki na obsługę zadłużenia Skarbu Państwa w 2004 r. stanowiły 11,5% wydatków 

ogółem budżetu państwa, wobec 12,8% w 2003 r. Na uwagę zasługuje odwrócenie się 

w  2004  r. tendencji wzrostowej wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. W minionych 

latach tempo ich wzrostu w relacji do roku poprzedniego wyniosło 116% w 2001 r., 115% 

w  2002 r. i 100,4% w 2003 r. Wydatki poniesione w 2004 r. stanowiły 93,9% wydatków na 

obsługę długu Skarbu Państwa w 2003 r. 

Spadek kosztów obsługi długu krajowego Skarbu Państwa w porównaniu 

z  2003  rokiem był spowodowany przede wszystkim obniżeniem się rentowności bonów 

skarbowych wykupywanych w 2004 r. oraz niższymi kosztami obsługi obligacji 

oszczędnościowych. 

Wzrost w 2004 r. kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego był głównie efektem 

znacznego wzrostu zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w 2003 r.101, którego koszty 

obsługi obciążały po raz pierwszy wydatki roku 2004. Struktura oraz dynamika zmian długu 

Skarbu Państwa w 2004 r. zostały omówione w rozdziale „Państwowy dług publiczny”. 

                                                 
101  Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (wg kryterium miejsca emisji, wg nominału) na koniec roku 2003 

wyniosło 127,8 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 19,2 mld zł, 

tj. o 17,7%. W ujęciu dolarowym zadłużenie zagraniczne wyniosło 34,2 mld USD i było wyższe od stanu 

sprzed roku o 5.881,7 mln USD, tj. o 20,8%.  
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Wydatki na obsługę długu krajowego 

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2004 na obsługę długu 

krajowego102 w wysokości 21.012,4 mln zł zostały zmniejszone o kwotę 2.450,0 mln zł.  
Uwzględnione w planie po zmianach do ustawy budżetowej różnice pomiędzy 

planem, a  wykonaniem wydatków powstały przede wszystkim w kosztach obsługi obligacji 
hurtowych (1.420,7 mln zł) oraz z tytułu realizacji poręczeń i gwarancji (968,7 mln zł). 
W przypadku obligacji hurtowych, o niższym od planowanego wykonaniu wydatków 
zadecydowały przede wszystkim: 
1)  zmniejszenie limitów wydatków na obsługę obligacji stałoprocentowych w związku z:  

a) wielkością zrealizowanego odkupu na przetargach zamiany w 2003 r. obligacji 
zapadających w 2004 r. (na etapie planowania kosztów całorocznych nie był on 
zakładany) – kwota oszczędności około 201,0 mln zł; 

b) wielkością zrealizowanego odkupu na przetargach zamiany w 2004 r. obligacji 
zapadających w 2004 r. (na etapie planowania nie był on zakładany) – kwota 
oszczędności z tego tytułu wyniosła 178,0 mln zł; 

c) mniejszą niż zakładano sprzedażą pod koniec 2003 r. i w I półroczu 2004 r. (łącznie na 
przetargach sprzedaży i zamiany) obligacji 5-, 10- i 20-letnich, od których płacony był 
kupon w 2004 r.; faktyczna wartość nominalna obsługiwanych w 2004 r. obligacji, które 
sprzedano we wspomnianym okresie, była niższa od przewidywanej o 16.242,0 mln zł; 
sprzedawano obligacje o innej niż zakładano charakterystyce (termin wykupu, kupon) – 
oszczędności w kwocie około 780,0 mln zł; 

d) niższym niż planowano wykupem na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2005 r. 
– kwota oszczędności około 380,0 mln zł; 

2)  zmniejszenie limitu wydatków na obsługę obligacji zmiennoprocentowych w związku 
z niższą niż zakładano konwersją zobowiązań wobec OFE na obligacje – o kwotę 193,0 mln 
zł; kwota konwersji wynika z weryfikacji nieprzekazanych składek przez ZUS dla OFE; 
faktyczna wartość skonwertowanych zobowiązań w danym roku znana jest dopiero ex 
post; 

3)  zwiększenie limitu wydatków na obsługę obligacji zmiennoprocentowych, których emisji 
nie planowano przy wyznaczaniu limitu wydatków, w kwocie 305,0 mln zł. 

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji były niższe od planowanych ze względu na 
brak konieczności dokonania planowanych spłat większości poręczonych zobowiązań, które 
w całości lub w części były obsługiwane przez dłużników. 

                                                 
102  Wydatki na obsługę długu krajowego planowane są w części 79 – obsługa długu krajowego. 
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 Uwzględniając opisane wyżej oszczędności w wydatkach części 79, w 2004 r. 

Minister Finansów podejmował decyzje o blokadzie, zmniejszeniu oraz przesunięciu 

wydatków wcześniej  przeznaczonych na obsługę długu krajowego.  

Wszystkie te decyzje o utworzeniu nowych rezerw celowych z oszczędności 

w wydatkach zaplanowanych na obsługę długu krajowego zostały wydane po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Z oszczędności w wydatkach na 

obsługę długu krajowego zostały utworzone trzy nowe rezerwy celowe z przeznaczeniem na: 

1) sfinansowanie zadań określonych w art. 48 ustawy budżetowej tj. na: wzmocnienie 

motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej – 50,0 mln zł, 

uzupełnienie dotacji dla FUS – 2.000,0 mln zł, 

2) 

3) 

                                                

spłatę wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa w kwocie 450,0 mln zł, w tym przede 

wszystkim na: uregulowanie zobowiązań z tytułu zaległych składek do organizacji 

międzynarodowych, ustawowe świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych funkcjonariuszy, 

renty socjalne wypłacane przez ZUS; 

sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa103 – 882,9 mln zł.  

Zrealizowane wydatki wyniosły 18.494,8 mln zł, tj. 99,6% budżetu po zmianach. 

W porównaniu do 2003 roku wydatki były niższe o 1.883,4 mln zł, tj. o 9,2%. W strukturze 

zrealizowanych w 2004 r. wydatków największy udział, tj. 99,2% miały koszty obsługi 

krajowych skarbowych papierów wartościowych, a pozostałą część, tj. 0,8% stanowiły 

rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa. 

Wydatki na spłatę odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych 

wyniosły w 2004 r. 18.342,9 mln zł i były niższe od wykonanych w 2003 r. o 1.479,6 mln zł, 

tj. o 7%. 

 
103  W ramach poz. 84 sfinansowane zostały zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych 

obciążających Skarb Państwa oraz z realizacji zadań określonych przepisami prawa, uprawniającymi do 

refundacji poniesionych kosztów podmiotom je realizującym, zobowiązania z tytułu wyrównania 

przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów w związku z honorowaniem ustawowych ulg 

taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich (cz. 39 - Transport), uregulowanie zaległych 

zobowiązań Wojewody Łódzkiego za 2001 r. z tytułu dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie 

autobusowym oraz zobowiązania wynikające z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym. 
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Dane dotyczące wielkości zadłużenia Skarbu Państwa w 2003 i 2004 r. z tytułu 

wyemitowanych obligacji i bonów skarbowych oraz koszty ich obsługi przedstawia poniższa 

tabela: 

Tabela 33 

Zadłużenie Zmiana zadłużenia Wydatki w roku na 
obsługę Zmiana wydatków 

31.12.2003 31.12.2004Tytuł 

mln zł 
mln zł % 2003 2004 mln zł % 

1 2 4 5 6 7 3 8 9 
Ogółem spw, 
w tym: 245.979,3 286.887,7 40.908,4 16,6 19.822,5 18.342,9 -1.479,6 - 7,5

1. Bony skarbowe 48.067,4 46.900,0 -1.167,4 - 2,4 3.353,4 2.495,0 -858,4 - 25,6
2. Obligacje ogółem 197.911,9 239.987,7 42.075,8 21,3 16.469,1 15.847,9 - 621,2 - 3,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Zmniejszenie wydatków na obsługę skarbowych papierów wartościowych (spw) 

w  2004 r. w stosunku do 2003 r. było efektem spadku wydatków na obsługę bonów 

skarbowych o 858,4 mln zł i spadku wydatków na obsługę obligacji o 621,2 mln zł. 

Spadek wydatków na obsługę bonów skarbowych wynikał przede wszystkim 

ze  spadku rentowności tych papierów wartościowych wykupywanych w 2004 r. 

w  porównaniu z rokiem 2003. Rentowność bonów wykupionych w 2004 r. wyniosła średnio 

5,4%, natomiast w przypadku bonów wykupionych w 2003 r. rentowność ta wynosiła 7,8%. 

W 2004 r. niższa też była o 2,1% wartość nominalna wykupionych bonów skarbowych. 

Koszty obsługi obligacji ogółem spadły w porównaniu z 2003 r. głównie na skutek 

niższych kosztów obsługi obligacji detalicznych. Kwoty zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu 

emisji obligacji skarbowych oraz wydatki budżetu państwa na obsługę tego zadłużenia 

w  latach 2003 i 2004 przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 34 

Zadłużenie Zmiana zadłużenia Wydatki w roku na 
obsługę Zmiana wydatków 

31.12.2003 31.12.2004Tytuł 

mln zł 
mln zł % 2003 2004 mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obligacje ogółem 197.911,9 239.987,7 42.075,8 21,3 16.469,1 15.847,9 - 621,2 - 3,8

1.  Obligacje 
rynkowe104 184.496,9 226.600,7 42.103,8 22,8 14.877,0 14.911,1 34,1 0,2 

2.  Obligacje 
oszczędnościowe 

7.449,6 9.053,6 1.604,0 21,5 1.251,3 693,2 - 558,1 - 44,6

3.  Obligacje 
nierynkowe 

5.965,4 4.333,3 -1.632,1 - 27,4 340,8 243,6 - 97,2 - 28,5

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W porównaniu z rokiem 2003, wydatki związane z obligacjami oszczędnościowymi 

spadły o 558,1 mln zł, tj. o 44,6%. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż w 2003 r. 

wydatki te były szczególnie wysokie m.in. z uwagi na przypadający wówczas wykup dużych 

emisji dwuletnich obligacji oszczędnościowych oraz wykup trzech serii obligacji 

czteroletnich, od których odsetki były kapitalizowane i wypłacane przy wykupie. 

Przyczyny obniżenia się wydatków na obsługę spw w 2004 r., w tym na obsługę 

obligacji oszczędnościowych, znajdują odzwierciedlenie w koszcie obsługi przypadającym na 

każde 100 zł średniorocznego długu krajowego, co przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104  Do obligacji rynkowych zaliczane są obligacje hurtowe sprzedawane na przetargach oraz trzyletnie 

i pięcioletnie obligacje sprzedawane w sieci detalicznej, które mogą być przedmiotem obrotu na GPW; stan 

na koniec 2004 r.: zadłużenie - obligacje hurtowe 220.595,9 mln zł i detaliczne rynkowe 5.988,8 mln zł, 

tj.  razem rynkowe 226.600,7 mln zł, wydatki – obligacje hurtowe 14.513,2 mln zł i obligacje detaliczne 

rynkowe 397,8 mln zł. 
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Tabela 35 
Koszt obsługi na każde 100 zł 
średniorocznego zadłużenia (zł) Lp. Tytuł 
2002 2003 2004 

Zmiana 
kosztu w 
zł (4-3) 

Zmiana 
w  %  

[4-3):3] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Skarbowe papiery wartościowe 
ogółem 

9,97 8,46 6,74 - 1,72 - 20,3

1.1. Bony skarbowe 10,85 7,48 4,95 - 2,53 - 33,8

1.2. Obligacje ogółem 10,57 8,70 7,15 - 1,55 - 17,8

1.2.1. Obligacje rynkowe 10,29 8,51 7,17 - 1,34 - 15,7

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 5,67 17,48 7,97 - 9,51 - 54,4

1.2.3. Obligacje nierynkowe 4,78 4,58 4,84  0,26 5,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W 2004 r. w największym stopniu (o 54,4%) obniżyły się koszty przypadające na 

każde 100 zł średniorocznego zadłużenia z tytułu emisji obligacji oszczędnościowych. 

Znaczący był również spadek tego kosztu w przypadku bonów skarbowych (o 33,8%).  

Strukturę zrealizowanych wydatków w rozdziale 75703 z tytułu obsługi krajowych 

skarbowych papierów wartościowych oraz stopień wykonania planu wydatków po zmianach 

przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 36 
Ustawa budżet. 

na 2004 po 
zmianach 

Wykonanie 
wydatków  4:3 Struktura L.p. Wyszczególnienie 

mln zł mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 

 Obsługa krajowych spw 
(rozdział 75703), w tym: 18.496,5 18.479,5 99,9 100,0 

1. Bony skarbowe  2.495,1 2.495,0 100,0 13,5 

2. Obligacje detaliczne1 1.106,3 1.091,0 98,6 5,9 

3. Obligacje hurtowe2 14.513,2 14.513,2 100,0 78,5 

4. Obligacje nierynkowe3 243,6 243,6 100 1,3 

5. Instrumenty pochodne4 65,5 65,5 100,0 0,4 

6. Koszty emisji spw5 72,8 71,0 97,6 0,4 
1 Obligacje detaliczne: stałoprocentowe dwuletnie DOS i pięcioletnie SP oraz zmiennoprocentowe trzyletnie TZ i 

czteroletnie COI. 
2 Obligacje hurtowe: stałoprocentowe dwuletnie zerokuponowe OK, pięcioletnie PS i OS, dziesięcioletnie DS, 

dwudziestoletnie WS, skonwertowane dla NBP PK i DK oraz obligacje zmiennoprocentowe dziesięcioletnie DZ, 
wieloletnie WZ, zabezpieczone operacją swap PP. 
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3 Obligacje nierynkowe: restrukturyzacyjne, na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A. i dolarowa z 1991 r. 
4 Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności 

odsetkowych. 
5 Pozycja ta obejmuje wynagrodzenie agentów emisji obligacji detalicznych, stałą opłatę dla GPW i koszty obsługi prawnej. 

                                                

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że po uwzględnieniu zmian w planie 

wydatków dokonanych w 2004 r. przez Ministra Finansów wydatki na obsługę skarbowych 

papierów wartościowych zostały zrealizowane blisko w 100%. 

Na sfinansowanie kosztów emisji krajowych spw w 2004 r. w ustawie budżetowej 

zaplanowano kwotę 82.800 tys. zł. Wydatki te wyniosły 71.044 tys. zł, co stanowiło 97,6% 

planu po zmianach. Wynagrodzenie agentów emisji uzależnione jest od wielkości sprzedaży 

poszczególnych obligacji oraz od ich ilości w rejestrach agentów w dniu wykupu. Niższe niż 

zakładano wydatki na rzecz agentów emisji wynikały przede wszystkim z niższego wolumenu 

sprzedaży tych obligacji w sieci PKO BP S.A. 

Plan wydatków z tytułu spłaty w 2004 r. poręczonych przez Skarb Państwa 

zobowiązań został ustalony na 1.034,6 mln zł, a realizacja tych wydatków wyniosła 

15,4 mln zł, tj. 1,5% planu. Ze zrealizowanych wydatków 98,9%, tj. 15,2 mln zł dotyczyło 

spłaty kredytów za dłużników ujętych w preliminarzu wydatków105, a 1,1%, tj. kwota 

166,7 tys. zł, dotyczyła dłużnika nieujętego w preliminarzu. Nieplanowane wydatki dotyczyły  

płatności na rzecz Chłodni Łódź S.A., wynikającej z realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego 

z 16 grudnia 2003 r. W 2004 r. Minister Finansów wniósł kasację od tego wyroku do Sądu 

Najwyższego. 

Niewykonane zostały, uwzględnione w planie wydatków, wypłaty poręczeń 

za  zobowiązania: Laboratorium Frakcjonowania Osocza S.A. (57.069,9 tys. zł), Huty 

Stalowa Wola (1.249,0 tys. zł), Agencji Rynku Rolnego (476.779,6 tys. zł), PKP S.A. 

(50.854  tys. zł), Huty im. T. Sendzimira (2.867,7 tys. zł), Walcowni Rur „Jedność” Sp. z o.o. 

(12.629,8 tys. zł), sektora stoczniowego (293.845,5 tys. zł) oraz Elektrowni Opole S.A. 

(122.054,3 tys. zł). 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w częściach budżetu państwa związanych 

z obsługą zarówno długu krajowego, jak i zagranicznego, średnie wykorzystanie 

planowanych kwot wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2000–2004 wyniosło 

24%. Najwyższe wykorzystanie planu wydatków wystąpiło w 2003 r. i wyniosło 42,1%, 
 

105  Poniesione wydatki dotyczyły spłaty poręczonych przez Skarb Państwa zobowiązań Kopalni Węgla 

Kamiennego „Budryk” S.A. (4,2 mln zł) oraz spłaty kredytów mieszkaniowych obciążających spółdzielnie 

mieszkaniowe, spłacanych PKO BP S.A. (11 mln zł). 
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natomiast w 2004 r. było najniższe i wyniosło 2,4%. NIK, zgadzając się z argumentami 

Ministerstwa Finansów o konieczności zapewnienia środków na wypłaty z tytułu poręczeń 

i  gwarancji, zwraca uwagę, że plan wydatków na ten cel znacząco odbiega w kolejnych 

latach od faktycznego zapotrzebowania na środki. 

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego 

Ustalono w ustawie budżetowej na rok 2004 wydatki na obsługę zadłużenia 

zagranicznego w wysokości 5.717,6 mln zł, zostały zwiększone o 30,0 mln zł oraz 

zmniejszone o 1.203,7 mln zł, do łącznej wysokości 4.543,9 mln zł. Zwiększenie wydatków 

związane było z przekazaniem z rezerw celowych (pozycja 30 – Realizacja programu 

wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe) środków na wyposażenie Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe. 

Decyzje Ministra Finansów o zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.203,7 mln zł zostały 

poprzedzone trzema decyzjami o blokadzie wydatków na kwotę 1.475,0 mln zł. Przesłankę 

do  podjęcia tych decyzji stanowiły analizy wykonania i zaangażowania wydatków na obsługę 

zadłużenia zagranicznego wskazujące, że przewidywana realizacja wydatków będzie 

odpowiednio niższa od zaplanowanej, ze względu na: 

– niższe niż zaplanowano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o 529 mln zł; 

– niższe niż planowano odsetki od kredytów zagranicznych o 252,5 mln zł; 

– przedterminowy (w październiku 2003 r.) wykup całości obligacji Brady’ego (DCB) nie 
zakładany we wrześniu 2003 r. (w okresie planowania budżetu na rok 2004), który obniżył 

wydatki z tytułu odsetek o około 50 mln zł; 

– realizację płatności po niższych stopach procentowych (np. wydatki na rzecz Klubu 

Paryskiego i polskich spw), co skutkowało spadkiem wydatków o około 87,5 mln zł; 

– niższe od planowanych kursy walutowe – oszczędności z tym związane wyniosły ponad 

210 mln zł; 

– niższe wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych na rynki zagraniczne o ponad 

300 mln zł. Inny termin emisji w porównaniu z planem spowodował m. in. rozłożenie 

w czasie płatności odsetek od tych obligacji. Przykładowo plan na 2004 r. zakładał obsługę 
nowych (z 2004 r.) emisji na kwotę 1.000 mln USD i emisji na kwotę 500 mln euro. 

Przewidywany koszt obsługi tych emisji miał wynosić odpowiednio 30 mln USD 
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i  4,4  mln  euro. Faktyczna obsługa „nowych” emisji w 2004 r. obejmowała jedynie 
nieplanowaną emisję w JPY (łączna wartość – 56.800 mln JPY) i spowodowała 

poniesienie kosztów w przeliczeniu na USD w wysokości około 3,4 mln USD. 

Zablokowane środki, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych, zostały przeznaczone na utworzenie nowych rezerw celowych z przeznaczeniem 

na uzupełnienie dotacji dla FUS i KRUS w celu zapewnienia płynności wypłat 

gwarantowanych przez państwo, zgodnie z postanowieniami art. 48 ustawy budżetowej 
na  rok 2004 i na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa. 

Zrealizowane wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego wyniosły 4.179,4 mln zł, 

tj. 92% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2003 roku wydatki były wyższe o 420,2 mln zł, 
tj. o 11,2%. 

Koszty obsługi zadłużenia zagranicznego stanowiły 99,5% wydatków w części  

78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, natomiast 0,5%, wydatków przeznaczono na spłaty 

zobowiązań gwarantowanych przez Skarb Państwa. 
Koszty obsługi zadłużenia zagranicznego, poniesione w kwocie 4.156,4 mln zł, 

stanowiły 80,5% wydatków pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej oraz 93,9% planu 

po zmianach. Na wydatki w tym rozdziale złożyły się odsetki i opłaty od otrzymanych 
pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP 

wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego, w łącznej kwocie  

4.100,7 mln zł, wydatki związane z finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego 
w  kwocie 17,5 mln zł oraz wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów 

wartościowych oraz innych kosztów i prowizji w wysokości 38,3 mln zł. Realizacja planu 

wydatków z poszczególnych tytułów przedstawiała się następująco: 
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Tabela 37 

Plan  
po zmianach Wykonanie Różnica 

(3-2) Tytuł 
mln zł 

3:2 
% 

1 2 3 4 5 
Rozdział 75701, w tym: 4 427,6 4 156,4  -271,2 93,9 

Obligacje skarbowe wyemitowane za granicę 1 888,0 1 853,3 -34,7 98,2 

Klub Paryski 1 368,4 1 368,0 -0,4 100,0 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 413,8 306,1 -107,7 74,0 

Bank Światowy 340,3 276,1 -64,2 81,1 

Obligacje Brady’ego 189,6 189,6 0,0 100,0 

Bank Rozwoju Rady Europy 74,0 68,1 -5,9 92,0 

Inne kredyty 61,6 39,6 -22,0 64,3 
Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw  oraz 
innych kosztów i prowizji 61,9 38,3 -23,6 61,8 

Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 30,0 17,5 -12,5 58,3 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów 

Niższe od planu po zmianach wykonanie wydatków w rozdziale 75701 o kwotę 
271,2 mln zł wynikało przede wszystkim z mniejszych od przewidywań kwot odsetek 
od  zadłużenia wobec międzynarodowych instytucji finansowych o 177,8 mln zł. 
W  przypadku kredytów z EBI, niższe niż planowano płatności z tytułu odsetek, wynikały 
m.in. z niższego od założeń wykorzystania przez beneficjentów środków kredytów. 
Przykładowo z planowanej kwoty 151,45 mln EUR kredytu na infrastrukturę drogową 
i  portową wypłacono 135 mln EUR, z planowanej kwoty 81,55 mln EUR kredytu 
na  usuwanie skutków powodzi wykorzystano 63,6 mln EUR, nie wykorzystano też kredytu 
na osuwiska planowanego w kwocie 19,55 mln EUR. Na realizację niższych od planu 
wydatków wpłynęła także korzystniejsza od założeń relacja kursowa złotego do euro oraz 
stopa oprocentowania kredytów EBI106. 

                                                 
106  Wysokość stałej stopy procentowej jest ustalana indywidualnie w momencie wypłaty danej transzy kredytu 

na podstawie kosztu uzyskania środków na rynkach finansowych i marży banku w wysokości 0,13%. 

W trakcie preliminowania wydatków z tytułu obsługi zadłużenia kredytów EBI w projekcie budżetu na 

2004 r. przyjęto założenie, że średnia stała stopa procentowa dla kredytów EBI będzie oscylować wokół 5% 

(wliczając w to marżę banku). W przeciągu roku 2004 stała stopa procentowa dla kredytów EBI 

wypłacanych w EUR z uwzględnieniem marży banku wahała się w przedziale 3,98%- 4,78%. 
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Wydatki na spłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań wyniosły 

23 mln zł107 (tj. 4,2% planu i 19,8% planu po zmianach) i były niższe o 529,2 mln zł od planu 

oraz o 93,3 mln zł od planu po zmianach. Plan wydatków z tego tytułu nie został  

zrealizowany, ze względu na niższe od planu obciążenie budżetu państwa spłatami 

gwarantowanych zobowiązań. Uwzględnione w planie wydatków wypłaty gwarancji 

za  zobowiązania PKP S.A. w kwocie 303.851 tys. zł, PGNiG w kwocie 41.365 tys. zł, 

Elektrowni Opole S.A. w kwocie 3.542 tys. zł nie zostały poniesione, gdyż wymienieni 

kredytobiorcy samodzielnie obsługiwali objęte gwarancjami zobowiązania. Nie wystąpiła 

również potrzeba wypłaty odszkodowań za uszkodzone lub skradzione eksponaty 

wystawowe, na co w budżecie państwa zarezerwowane były środki w kwocie 

128.340 tys. zł108.  

4.6. Ocena realizacji wybranych zadań 

Jednym z podstawowych zadań w dziedzinie finansów publicznych powinna być poprawa 
efektywności wykorzystania środków publicznych pochodzących głównie z wpłat podatników. 
Przyczyną niskiej efektywności jest m. in. wciąż tradycyjna procedura budżetowa w zakresie 
opracowywania, wykonywania i rozliczania budżetu. Charakteryzuje się ona tym, że: 
– wnioski poszczególnych dysponentów o środki są nierealistyczne (przedkładane Ministrowi 

Finansów na formularzach planistycznych informacje są traktowane jako materiał  
pomocniczy przy opracowywaniu budżetu), 

– przydział środków następuje bez znajomości szczegółowych planów i skutków, głównie 
w  oparciu o dane z lat poprzednich, przy zastosowaniu jednolitych wskaźników, 

– wydatki są dokonywane do wyczerpania przyznanych środków, gdyż jednostki nie są 
rozliczane z wyników działalności, 

– nie zostały wyznaczone cele i zadania, które powinni osiągnąć dysponenci części 
budżetowych. 

Należy podkreślić, że kontrola wykonania zadań, jak również rozliczenie budżetu  
państwa byłoby łatwiejsze, gdyby budżet miał charakter zadaniowy. W porównaniu z 
budżetem klasycznym, sporządzonym wyłącznie w układzie podziałek klasyfikacji 
                                                 
107  Na kwotę 22.982,7 tys. zł złożyły się wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych za zobowiązania 

przedsiębiorstw produkujących żywność bezglutenową (971,0 tys. zł), PEC Katowice S.A. (15.666,1 tys. zł) 

oraz Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. (6.345,6 tys. zł). 

108  Plan wydatków na wypłaty odszkodowań za skradzione, zniszczone lub uszkodzone eksponaty wystawowe 

na rok 2004 został przygotowany w oparciu o informacje Ministra Kultury z maja i sierpnia 2003 r., według 

których szacunkowa wartość poręczeń z tego tytułu na rok 2004 wynosiła 2,4 mld euro. 
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budżetowej, budżet zadaniowy polega na planowaniu i zarządzaniu działalnością jednostek 
budżetowych ujętą także w zadania. Wszystkie wydatki są w takim przypadku 
przyporządkowane określonym zadaniom, rozumianym jako każde działanie finansowane z 
budżetu państwa. Celem zadania jest osiągnięcie określonego rezultatu, który powinien być 
wyrażony ilościowo i jakościowo, co  umożliwia ocenę jego realizacji. 

W trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r. wytypowano do kontroli 

kilkadziesiąt  zadań109. Kontrola realizacji tych zadań była utrudniona ze względu na to, że: 

– trudno było w wielu przypadkach ustalić cele działalności kontrolowanego podmiotu, 

– rzadko były określone cele dla realizacji konkretnego zadania, 

– zadania nie były określane ilościowo i wartościowo, 

– jednostki nie dokonywały jakichkolwiek pomiarów wykonanych zadań. 

W tej sytuacji w wielu przypadkach nie można było przeprowadzić kontroli z punktu 

widzenia wszystkich trzech kryteriów stosowanych w kontroli wykonania zadań. Stosowano 

więc dwa lub jedno kryterium, a nawet odstępowano od kontroli wykonania zadań, ograniczając 

się do kontroli prawidłowości. Niemniej jednak niektóre wyniki kontroli są ciekawe z punktu 

widzenia racjonalizacji wydatków budżetowych. Dotyczy to w szczególności ustaleń z kontroli 

tego samego zadania realizowanego przez wiele jednostek.  

W ramach kontroli wykonania zadań u wojewodów, objęto badaniem wykonywanie 

przez nich nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w  zakresie zgodności 

podejmowanych uchwał przez organy samorządu terytorialnego z obowiązującym prawem. 

Badanie przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów: 

– wydajności, co w przypadku badanego zadania oznacza zależność pomiędzy osiągniętym 

wynikiem (liczba rozpatrzonych spraw oraz podjętych rozstrzygnięć nadzorczych) 

a   liczbą pracowników oceniających legalność podejmowanych uchwał przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

– skuteczności, co w przypadku badanego zadania oznacza zależność pomiędzy ilością 

wydanych rozstrzygnięć nadzorczych a liczbą rozstrzygnięć uchylonych przez NSA 

w  wyniku zaskarżenia ich przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

                                                 
109  Szczegółowe ustalenia zawarte są w informacjach o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa 

w  poszczególnych częściach. 
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Badaniem objęto działalność wojewodów w 2004 r. w porównaniu do roku 

poprzedniego, a także dokonano porównań w ramach grupy kontrolowanych 

jednostek. 

Podstawowe wielkości wynikające z przeprowadzonych kontroli wykonania zadań 

realizowanych przez wojewodów – obejmujących nadzór nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie zgodności podejmowanych uchwał przez organy 

samorządu terytorialnego z obowiązującym prawem – przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 38 

Średnia 
liczba 

pracowników 
oceniających 

legalność 
uchwał 

Liczba uchwał 
j.s.t., które 

wpłynęły do 
wojewody 

przypadająca na 
jednego 

pracownika  

Liczba 
rozstrzygnięć 
nadzorczych 
przypadająca 
na jednego 
pracownika  

Liczba 
rozstrzygnięć 
nadzorczych 
zaskarżonych 

do NSA 

Liczba 
rozstrzygnięć 
nadzorczych 
uchylonych Lp. Wojewoda 

osoby % do 
2003 szt. % do 

2003 szt. % do 
2003 szt. % do 

2003 szt. % do 
2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Dolnośląski  18 105,9 776,9 105,1 46,8 146,6 39 83,0 5 71,4
2. Kujawsko-pomorski  300,011,1 101,5 880,8 87,3 2,5 55,2 8 200,0 6
3. Lubelski  12 100,0 1.036,9 93,9 18,9 132,8 6 31,6 0 -
4. Lubuski  3,25 108,3 1.872,3 89,6 35,7 85,7 9 81,8 2 100,0
5. Łódzki  24 120,0 418,3 80,6 1,5 45,6 10 125,0 1 100,0
6. Małopolski  11 122,2 980,2 68,3 29,2 102,6 11 1100,0 2 -
7. Mazowiecki  30 100,0 761,4 102,9 4,6 74,3 2 40,0 0 -
8. Opolski  4 100,0 1.262,8 106,7 34,0 100,7 9 90,0 2 50,0
9. Podkarpacki  13 130,0 676,1 71,0 6,3 54,9 4 57,1 1 100,0
10. Podlaski  4 88,9 1.253,5 109,8 13,0 48,7 3 100,0 0 -
11. Pomorski  9 90,0 1.045,7 112,7 0,7 111,7 0 - 0 -
12. Śląski  121,620 111,1 804,5 91,1 19,9 75 468,7 51 -
13. Świętokrzyski 16 104,9 351,6 92,5 9,6 89,6 0 - 0 -
14. Warmińsko-mazurski  12 109,1 990,9 92,4 26,9 77,3 4 33,3 1 50,0
15. Wielkopolski 20,7 98,8 880,6 100,8 13,7 79,9 10 111,1 2 100,0
16. Zachodniopomorski  13 100,0 656,8 92,7 16,5 76,4 28 107,7 1 -

Wartość średnia 13,8 106,1 789,8 92,4 15,2 97,4 13,6 120,4 4 206,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kontroli NIK w urzędach wojewódzkich. 

W 2004 r. wojewodowie realizowali swoje uprawnienia nadzorcze względem uchwał 
jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zatrudniając łącznie 221 pracowników (wielkość 
średnia), którzy dokonywali oceny zgodności tych aktów z obowiązującymi normami 
prawnymi. W porównaniu do roku poprzedniego wielkość ta wzrosła o 12,4 etatów,  
tj. o 6,1%. Średni stan zatrudnienia osób zajmujących się w 2004 r. oceną legalności uchwał 
j.s.t. wynosił 13,8 etatów.  

 



 158

Wzrost liczby tych pracowników w stosunku do 2003 r. nastąpił u 9 wojewodów,  
u 4 pozostał na poziomie 2003 r., a u 3 uległ zmniejszeniu. Największy wzrost zatrudnienia 
miał miejsce w  województwie łódzkim – o 4 osoby (o 20,0%) i podkarpackim o 3 osoby 
(o  30,0%). Największy spadek zatrudnienia wystąpił w województwie pomorskim (o 10,0%).  

W 2004 r. do wojewodów wpłynęło 174.615 uchwał j.s.t., co w odniesieniu do 2003 r. 

oznaczało spadek o 3.698 uchwał, tj. o 2,1%. Średnio do jednego urzędu wojewódzkiego 

wpłynęło 10.913,4 uchwał (w 2003 r. – 11.144,6 uchwał). Liczba uchwał w poszczególnych 

województwach charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem, zależnym od ich wielkości. 

Najwięcej uchwał j.s.t. podejmowały w województwach mazowieckim (22.841 uchwał, 

co  w porównaniu do 2003 r. oznaczało wzrost o 2,9%), wielkopolskim (18.272 uchwały – spadek 

o 0,4%), śląskim (16.090 uchwał – wzrost o 1,2%), natomiast najmniejszą w województwach 

podlaskim (5.014 – spadek o 2,4%), opolskim (5.051 – wzrost o 6,7%) oraz świętokrzyskim 

(5.625 – spadek o 3,0%). 

 Największy wzrost liczby uchwał w odniesieniu do 2003 r. odnotowano 

w  województwie dolnośląskim – o 11,3% (o 1.420 uchwał), a największy spadek 

w  województwie małopolskim o 16,5% (o 2.129 uchwał). 

Wzrost liczby osób zajmujących się w 2004 r. oceną legalności uchwał j.s.t. (liczony 

do roku poprzedniego) nie był skorelowany z wydajnością mierzoną wskaźnikami liczby 

uchwał j.s.t. przypadających na jednego pracownika oceniających ich legalność oraz liczby 

rozstrzygnięć nadzorczych przypadających na jednego pracownika, gdyż przy jednoczesnym 

wzroście (w stosunku do 2003 r.) średniego zatrudnienia o 6,1%, nastąpił spadek ww. 

wskaźników odpowiednio o 7,6% i o 2,6%. Brak racjonalnego uzasadnienia do wzrostu 

zatrudnienia wystąpił w 6 urzędach, w szczególności w województwach:  

– podkarpackim – przy wzroście średniego zatrudnienia o 30% (3 etaty) nastąpił spadek obu 

wskaźników odpowiednio o 29,0% i 45,1%, 

– łódzkim – przy wzroście średniego zatrudnienia o 20% (4 etaty) oba wskaźniki 

zmniejszyły się odpowiednio o 19,4% i 54,4%, 

– kujawsko-pomorskim – przy wzroście średniego zatrudnienia o 1,5% (0,2 etatu) nastąpił 

spadek obu wskaźników odpowiednio o 12,7% i 44,8%, 

– lubuskim – przy wzroście średniego zatrudnienia o 8,3% (0,25 etatu) nastąpił spadek ww. 

wskaźników odpowiednio o 10,4% i 14,3% 

W trzech województwach – dolnośląskim, opolskim i pomorskim – wielkości obu 

wskaźników uległy zwiększeniu (jednakże przy różnorodnych poziomach zatrudnienia). 
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W  pozostałych województwach brak było prawidłowości, tj. przy zwiększeniu się jednego 

ze  wskaźników zmniejszeniu ulegał drugi.  

W zakresie liczby uchwał, przypadających na jednego pracownika oceniającego ich 

legalność, najwyższa wydajność w 2004 r. (średnia wielkość dla wszystkich urzędów - 

789,7  spraw) wystąpiła w województwach: lubuskim (1.872,3 spraw na jedną osobę), opolskim 

(1.262,7) i podlaskim (1.253,5), zaś najniższa w województwach: świętokrzyskim (351,6  sprawy), 

łódzkim (418,3 sprawy) i zachodniopomorskim (656,8 sprawy). 

W zakresie liczby rozstrzygnięć nadzorczych przypadających na jednego pracownika 
najwyższa wydajność w 2004 r. (średnia wielkość w urzędach – 15,2 spraw na 1 osobę) 
wystąpiła w województwach: dolnośląskim (46,8 spraw), lubuskim (35,5 spraw)  
i opolskim (34 sprawy), zaś najniższa w województwach pomorskim (0,6 sprawy), łódzkim 
(1,5 sprawy) oraz mazowieckim (4,6 sprawy). 
 W wyniku podejmowanych w 2004 r. przez wojewodów działań wydanych zostało 
3.357 rozstrzygnięć nadzorczych (w stosunku do 2003 r. - wzrost o 104 rozstrzygnięcia, 
tj.  o  3,2%). Średnio jeden wojewoda wydał 209,8 aktów (w 2003 r. – 203,3). 
 Liczba rozstrzygnięć nadzorczych nie szła w parze z liczbą napływających uchwał j.s.t. 
Na przykład, wojewoda mazowiecki wydał w 2004 r. zaledwie 139 rozstrzygnięć (przy 22.200 
uchwałach), co było wynikiem niższym od średniej o 70,8 sztuk, tj. o 33,7%. 
 Największą liczbę rozstrzygnięć zanotowano w województwie dolnośląskim – 843 
(wzrost w odniesieniu do 2003 r. o 55,3%), śląskim – 397 (wzrost o 35,0%) i małopolskim – 
321 (wzrost o 25,4%), natomiast najmniejszą w województwach pomorskim – 6 (na poziomie 
2003 r.), kujawsko-pomorskim – 28 (spadek o 44,0%), łódzkim – 35 (spadek o  45,3%). 
 Powyższe wskaźniki wydajności są bardzo zróżnicowane i dlatego powinny być brane 
pod uwagę przy ustalaniu limitów zatrudnienia dla urzędów wojewódzkich. Nawet 
uwzględniając nieporównywalność uchwał j.s.t., tak duże różnice w wydajności pracy 
pomiędzy poszczególnymi urzędami wojewódzkimi nie mogą być tolerowane. 
 W 2004 r. liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów zaskarżonych przez j.s.t. 
do  NSA wyniosła 218 spraw, co w odniesieniu do 2003 r. oznaczało wzrost o 37 odwołań, 
tj.  o 20,4%. Średnio na jeden urząd przypadało 13,6 spraw, od których j.s.t. odwoływały się. 
 Najwięcej zaskarżonych w 2004 r. rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło województw 
śląskiego (75), dolnośląskiego (39) i zachodniopomorskiego (28), zaś wcale ich nie było 
w województwach pomorskim i świętokrzyskim, a w mazowieckim zaskarżone zostały tylko 
2. Najwyższy wzrost zaskarżonych rozstrzygnięć w odniesieniu do 2003 r. wystąpił 
w  województwie małopolskim – o 1.100% (z 1 do 11) i śląskim – o 368,7% (z 16 do 75), zaś 
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największy spadek w województwie lubelskim – o 68,4% (z 19 do 6) i mazowieckim – o 60% 
(z 5 do 2). 
 W 2004 r. NSA uchylił 74 zaskarżone sprawy, tj. 33,9% spraw wniesionych do NSA 
(w 2003 r. – 17,1%). Pomimo ponad dwukrotnego, w porównaniu do 2003 r., wzrostu liczby 
takich spraw, skuteczność pracy urzędów wojewódzkich należy ocenić pozytywnie, gdyż aż 
51 uchylonych rozstrzygnięć nadzorczych z 74 (68,9%) dotyczyło województwa śląskiego. 
Ponadto jeszcze w województwie - kujawsko-pomorskim (6 spraw wobec 2 w 2003 r.), 
skuteczność pracy pogorszyła się w porównaniu do 2003 r. 
 Wskaźnik rozstrzygnięć nadzorczych uchylonych przez NSA do liczby wydanych 
rozstrzygnięć w 2004 r. (średni dla wszystkich województw) wynosił 0,0191 i  w  odniesieniu 
do 2003 r. (0,0095) zwiększył się o 101,1%. Ponad dwukrotne zwiększenie się wartości tego 
wskaźnika było wynikiem pogorszenia się skuteczności pracy dwóch województw: śląskiego 
i  kujawsko-pomorskiego. 

NIK pozytywnie oceniła prawidłowość rozstrzygnięć nadzorczych. Akty te wydawane 
były przed upływem 30 dniowego terminu do stwierdzenia nieważności uchwały, posiadały 
uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o możliwości ich zaskarżenia do sądu 
administracyjnego. 

Kontrolę prawidłowości nadzoru wojewodów nad uchwałami j.s.t. zbadano we 
wszystkich urzędach wojewódzkich na bazie 20, losowo wybranych uchwał, które w 2004 r. 
samorządy przekazały wojewodom. W przypadku 4 województw stwierdzono uchybienia 
polegające na: 

– wydaniu ostatecznej oceny legalności 10 uchwał (u trzech wojewodów) po upływie terminu 
30 dni od daty ich wpływu (po tym terminie następuje uprawomocnienie się uchwały). 
Opóźnienie wynosiło od 4 dni do 11 miesięcy, 

– nadsyłaniu uchwał przez samorządy po terminie 7 dni od ich podjęcia (u jednego 
wojewody). Opóźnienia wynosiło od jednego do pięciu dni, 

– niewydaniu przez Wojewodę Lubuskiego rozstrzygnięcia nadzorczego, pomimo 

przesłanek do tego obligujących. 
Podobną kontrolę przeprowadzono, w objętych kontrolą budżetową 13 samorządowych 

kolegiach orzekających. Badaniem objęto realizację w 2004 r. podstawowego zadania 
samorządowych kolegiów odwoławczych, tj. rozpatrywania spraw będących w ich 
właściwości (w tym odwołań od decyzji organów I instancji, zażaleń na postanowienia 
i żądań wznowienia postępowania). Badanie przeprowadzono z  uwzględnieniem kryteriów: 
– wydajności, co w przypadku badanego zadania oznacza zależność pomiędzy osiągniętym 

wynikiem a środkami wykorzystanymi do jego osiągnięcia. W badaniu zastosowano 
wskaźniki liczby spraw rozpatrzonych przez jednego członka Kolegium oraz kwoty 
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wydatków bieżących poniesionych przez SKO w roku w  przeliczeniu na jedną rozpatrzoną 
sprawę. 

– skuteczności, co w przypadku badanego zadania oznacza osiągnięte rezultaty działalności 
(liczba rozpatrzonych spraw) w odniesieniu do założonych wcześniej celów, tj. prowadzenia 
działalności w taki sposób, aby zapewnić bieżące rozpatrzenie napływających do SKO spraw. 
Ponadto w badaniu uwzględniono jakościowy aspekt osiągniętych rezultatów wyrażający się 
w  ocenie prawidłowości formalnej prowadzonych postępowań (merytoryczna prawidłowość 
orzeczeń nie podlega kontroli NIK). 

– oszczędności – kryterium to z uwagi na fakt, że budżety jednostek sektora finansów 
publicznych nie są określane zadaniowo, zostało zastosowane w ograniczonym zakresie, 
poprzez zbadanie, czy SKO ograniczają przy realizacji zadań orzeczniczych koszty 
zastępstwa procesowego (tj. czy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby SKO korzystało 
z  własnych pracowników posiadających uprawnienia radcowskie lub adwokackie, czy też 
korzystało z odpłatnych usług obcych). 

Badaniem objęto działalność w poszczególnych 13 SKO w 2004 r. w porównaniu do roku 
poprzedniego, a także dokonano porównań w ramach grupy kontrolowanych jednostek. 

Podstawowe dane dotyczące liczby spraw, które zostały przez SKO rozpatrzone, 
pozostały na koniec roku do rozpatrzenia oraz zaskarżonych do sądu administracyjnego 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
Tabela 39 

Sprawy do 
rozpatrzenia 

w 2004* 

Sprawy 
rozpatrzone 

 w 2004 

Pozostało do 
rozpatrzenia 

Liczba spraw 
na osobę 

Wydatki poniesione 
w 2004  

w przeliczeniu  
na 1 sprawę SKO 

szt. szt. % do 
2003 szt. 

% 
 kol. 
5:2 

% do 
2003 szt. % do 

2003 zł % do 
2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Częstochowa 2698 2423 118 275 10,2 126 128 118 589 82
Gorzów Wlkp. 1241 1082 105 169 13,6 32 64 105 1127 92
Kielce 3618 3179 103 439 12,1 150 151 103 657 105
Kraków 7271 6752 99 519 7,1 86 141 110 503 110
Lublin 3920 3311 116 609 15,5 255 141 134 618 91
Łódź 4906 4531 95 375 7,6 132 162 95 506 97
Opole 2810 2500 109 310 11,0 89 122 124 718 99
Piła 1137 1055 89 82 7,2 117 70 95 871 109
Radom 1899 1763 104 136 7,2 95 118 92 744 100
Rzeszów 1965 1451 100 244 12,4 197 52 114 846 99
Słupsk 2205 2286 95 73 3,3 47 163 109 476 114
Wałbrzych 3326 3095 111 231 6,9 254 135 112 394 95
Włocławek 1292 1210 109 82 6,3 83 71 116 578 95

* Stan na koniec 2003 r. i wpływy w 2004 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w SKO. 
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Liczba spraw rozpatrzonych w 2004 r. w większości SKO (8) wzrosła w stosunku do 

poprzedniego roku, a w nielicznych przypadkach osiągnięto efekt w postaci spadku liczby 

spraw pozostałych do rozpatrzenia. Tylko w 4 SKO (w Gorzowie Wlkp., Opolu, Radomiu 

i  we Włocławku) zmniejszyła się liczba nierozpatrzonych spraw przy jednoczesnym wzroście 

liczby spraw rozpatrzonych. W przypadku SKO w Gorzowie Wlkp i  Opolu udział spraw 

nierozpatrzonych jest jednak nadal wysoki i wynosi odpowiednio 13,6% i 11,0% ogółu spraw 

przypadających do załatwienia w 2004 r. Wysokie wskaźniki odnotowano również w SKO 

w  Lublinie (15,5%), w Rzeszowie (12,4%), w Kielcach (12,1%) i w Częstochowie (10,2%).  

Wyniki kontroli wykazały znaczne rozbieżności pomiędzy wydajnością pracy 

w  poszczególnych SKO, o czym świadczą liczby spraw przypadające na 1 osobę, które  

kształtowały się w granicach od 52 w SKO w Rzeszowie, do 163 w Słupsku. Uwzględniając 

nawet czynnik zróżnicowania złożoności rozpatrywanych spraw, tak duże rozpiętości 

wskazują na nierównomierne rozłożenie zatrudnienia w tych jednostkach. Potwierdzają 

to  wskaźniki kosztów rozpatrzenia 1 sprawy (rozumiane jako wielkość wydatków bieżących 

SKO w przeliczeniu na 1 rozpatrzoną sprawę), które w przypadku trzech SKO w Gorzowie 

Wlkp., w Pile i w Rzeszowie wyniosły odpowiednio 1.127 zł, 871 zł i 846 zł przy wydajności 

64, 70 i 52 liczby spraw rozpatrzonych przez 1 osobę. Wskazuje to na konieczność zwiększenia 

wydajności pracy w tych jednostkach gdzie jest ona niska oraz na celowość uwzględniania przy  

określaniu limitów zatrudnienia dla poszczególnych SKO zróżnicowania w obciążeniu 

pracowników liczbą spraw przypadających do rozpatrzenie na 1 członka Kolegium. 

W zakresie skuteczności pracy SKO ustalono ponadto, że formalne procedury 

rozpatrywania spraw były przestrzegane. SKO posiadały aktualne i kompletne regulaminy 

organizacyjne, orzekanie odbywało się we właściwych składach (trzyosobowych), 

a  orzeczenia były podpisywane przez wszystkie osoby ze składu orzekającego.  

Zwiększeniu uległa natomiast zaskarżalność orzeczeń do sądów administracyjnych 

(największy wzrost w SKO w Łodzi, w Radomiu i w Częstochowie). Udział spraw 

zaskarżonych w sprawach rozpatrzonych ogółem kształtował się na poziomie od 5,6% 

do  11,9%, przy czym największy wystąpił w SKO w Kielcach, Łodzi, Słupsku i Włocławku, 

a najmniejszy w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Krakowie. Ustalenia te nie wskazują 

jednoznacznie na jakość pracy Kolegiów. Ze względu na ograniczoną dostępność 

porównywalnych danych wyniki kontroli nie dały jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób 

sądy rozpatrzyły złożone skargi. Mogą być one natomiast przesłanką do podjęcia 

w niektórych SKO analiz w tym zakresie. 
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W kontroli ustalono ponadto, że 11 spośród 13 objętych kontrolą SKO nie ponosiło 

w  2004 r. wydatków z tytułu opłacenia kosztów zastępstwa procesowego. W 2 SKO 

(w  Lublinie i w Pile) poniesiono niewielkie wydatki, odpowiednio 5490 zł i 610 zł. 

W  ocenie NIK świadczy to o oszczędnych działaniach SKO w tym zakresie i właściwym 

wykorzystaniu potencjału kadrowego. 

Obie powyższe kontrole wykonania zadań świadczą o dużych potencjalnych 

możliwościach racjonalizacji zatrudnienia i obniżki kosztów w państwowych jednostkach 

budżetowych. Niewątpliwie przyczynić mogłoby się do tego wykorzystanie mierników 

efektywności przy planowaniu, zarządzaniu i rozliczaniu budżetu. 

5. Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania 

5.1. Deficyt budżetu państwa i pozostałe potrzeby pożyczkowe 

Deficyt budżetu państwa w 2004 r. wyniósł 41,4 mld zł, tj. o 3,9 mld zł mniej 

od  limitu określonego w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2003 r. zrealizowany deficyt 

był wyższy o 4,4 mld zł. Dane dotyczące planowanych i zrealizowanych dochodów, 

wydatków i  deficytu budżetu państwa przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 40 
Wykonanie 

2000 
Wykonanie 

2001 
Wykonanie 

2002 
Wykonanie 

2003 
Plan 
2004 

Wykonanie 
2004 7:6 7:5 5:4 4:3 3:2 

Treść 
mln zł % 

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

Dochody 135.664 140.527 143.520 152.111 154.553 156.281 101,1 102,7 106,0 102,1 103,6

Wydatki 151.055 172.885 182.922 189.154 199.852 197.698 98,9 104,5 103,4 105,8 114,5

Deficyt 121,8 15.391 32.358 39.403 37.043 45.299 41.417 91,4 111,8 94,0 210,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Istotne znaczenie dla wielkości deficytu budżetowego w 2004 r. miała zmiana sposobu 

finansowania reformy systemu ubezpieczeń społecznych. W 2003 r. środki na ten cel 

w  wysokości 9,9 mld zł były przekazane do FUS w formie dotacji budżetu państwa, tj. były 

wydatkiem powiększającym deficyt. Natomiast w 2004 r. środki na reformę systemu 

ubezpieczeń społecznych, w wysokości 10,6 mld zł, zostały przekazane z rozchodów budżetu  

państwa110 w części 98, w wyniku czego nie powiększały kwoty deficytu budżetowego. 

                                                 
110  Zastosowany w 2004 r. sposób finansowania reformy systemu ubezpieczeń społecznych z rozchodów 

budżetu państwa znajdował podstawę w treści ustawy budżetowej na rok 2004 (tj. w załączniku nr 3) oraz 
w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części 
mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. DzU nr 106, 
poz.  673, ze zm. Przepis art. 2 ust. 1 stanowi, że „wpływy z prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw 
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Jednocześnie w części 19 budżetu państwa błędnie wykazano dochody niższe o ponad 2 mld zł, 

co w nieuzasadniony sposób podwyższyło z kolei kwotę deficytu. W warunkach 

porównywalnych, przy założeniu zaliczenia do wydatków budżetu państwa kwot 

przekazanych FUS w 2004 r. z rozchodów budżetowych oraz prawidłowego wykazania 

dochodów w części 19, deficyt budżetu państwa w roku 2004 wyniósłby 50,0 mld zł i byłby 

wyższy od deficytu roku poprzedniego o prawie 13 mld zł, tj. o 35,1%.  

W 2004 r., podobnie jak w latach ubiegłych, dotacja przekazana z budżetu państwa 

Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych i Funduszowi Pracy na realizację powierzonych zadań 

była niewystarczająca. Ograniczanie dotacji budżetowych na finansowanie niedoboru 

środków tych funduszy i zaciąganie w związku z tym pożyczek bankowych przez fundusze, 

umożliwia wykazanie odpowiednio niższego deficytu budżetowego. Zdaniem NIK, sytuacja 

ta ogranicza przejrzystość finansów publicznych i rachunku deficytu. Zadłużenie FUS, 

Funduszu Pracy i  Agencji Rynku Rolnego w systemie bankowym wzrosło w ciągu roku 2004 

o 0,5 mld zł (z 9,0 mld zł w 2003 r. do 9,5  mld zł w 2004 r.). Powstało na skutek braku 

wystarczających dotacji budżetowych na  finansowanie powierzonych tym instytucjom zadań 

publicznych111. 

Wskaźnik udziału deficytu w PKB wzrósł z 4,5% w 2003 r. do 4,7% w 2004 r. 

Utrzymująca się relacja deficytu budżetowego do PKB na poziomie przekraczającym 3% nie 

odpowiada warunkom przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach Unii 

Europejskiej. 

W 2004 r. deficyt narastał nierównomiernie, szczególnie w początkowych 

i końcowych miesiącach roku. Tempo przyrostu deficytu budżetu państwa w 2004 r. było 

bardziej równomierne w porównaniu z rokiem 2003, co ilustruje poniższy wykres: 

                                                                                                                                                         
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz zbycia akcji lub udziałów spółek należących 
do Skarbu Państwa przeznacza się na finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych”. 

111  Problem braku wystarczających dotacji dla FUS, Funduszu Pracy i ARR oraz zniekształcanie w związku 

z  tym rachunku deficytu budżetowego był poruszony przez NIK m.in. w Analizie wykonania budżetu 

państwa i założeń polityki pieniężnej w 2002 r. na str. 209 i w Analizie wykonania budżetu państwa 

i  założeń polityki pieniężnej w 2003 r. na str. 180.  
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Tempo przyrostu deficytu w układzie miesięcznym18.
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Najwyższy miesięczny przyrost deficytu wystąpił w grudniu i wyniósł 7,6 mld zł, 

podczas gdy w kwietniu nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 1,0 mld zł, przy 

średnio

– roz

miesięcznej wysokości tego deficytu na poziomie 3,5 mld zł. Przyrost deficytu 

w grudniu był spowodowany głównie zaliczeniem do wydatków budżetu państwa wydatków 

niewygasających w wysokości 4,7 mld zł. 

Deficyt budżetu państwa w 2004 r. stanowił 23,3% ogólnej kwoty potrzeb 

pożyczkowych, które wyniosły łącznie 177,6 mld zl. Faktyczne potrzeby pożyczkowe były 

niższe od planowanych o 142,9 mld zł, tj. o 44,6%. Było to przede wszystkim wynikiem 

niższych od planu potrzeb związanych z finansowaniem: 

– rozchodów zagranicznych – o 85,2 mld zł, 

chodów krajowych – o 46,5 mld zł, 

– rozchodów na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej – o 4,4, mld zł, 

– deficytu budżetowego – o 3,9 mld zł. 

Niższe od planowanych potrzeby pożyczkowe były również efektem przejściowego 

wykorzystania otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej zaliczek w kwocie 3 mld zł 

na  programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych. 

Rozchody zagraniczne planowane w kwocie 106,4 mld zł zrealizowano w 19,9%, 

tj. w kwocie 21,2 mld zł. Mniejsze od planowanych były przede wszystkim rozchody 

związane z przekazaniem środków na zasilenie rachunku walutowego Ministerstwa Finansów 
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– o 44,7 mld zł oraz rozchody na przedterminową spłatę zobowiązań zagranicznych – 

o 29,5 mld zł. Realizacja niższych od planu rozchodów w tych pozycjach nie powodowała 

negatyw

y krajowe planowane w kwocie 148,6 mld zł zostały zrealizowane 

ujmo anu zarówno w potrzebach pożyczkowych, jak i w źródłach 

finansowania kwoty 45 mld zł na potrzeby o charakterze fakultatywnym oraz z mniejszej 

skali f

stały one ujęte już we 

właściwych sobie pozycjach, a nie w pozycji „pozostałe rozchody”. Powyższe środki 

wykorzystano na wykupy w ramach przetargów zamiany obligacji zapadających poza 2004 r. 

(5,8 mld zł) oraz na ponadplanowy wykup obligacji oszczędnościowych (762 mln zł).  

Informacje dotyczące realizacji przychodów i rozchodów związanych 

z prefinansowaniem zostały przedstawione w rozdziale „Przychody i rozchody związane 

z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej”. 

5.2. Finansowanie deficytu budżetowego i pozostałych potrzeb pożyczkowych 

budżetu państwa 

W 2004 r. Minister Finansów działając jako dysponent części 98 budżetu państwa – 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego i rozdysponowaniem 

nadwyżki budżetowej, prowadził pełne i terminowe finansowanie deficytu budżetu państwa 

oraz pozostałych potrzeb pożyczkowych. Realizację planu przychodów i rozchodów 

budżetowych w części 98 prezentują dane zawarte w poniższej tabeli. 

nych skutków dla budżetu państwa, bowiem rozchody ujęte w tych pozycjach mają 

charakter fakultatywny, zależny od możliwości i opłacalności przeprowadzenia różnych 

operacji związanych np. z przedterminową spłatą zadłużenia. 

Rozchod

w 68,7% tj. w kwocie 102 mld zł. Wynikało to głównie z niepełnego zrealizowania, 

wanej na etapie pl

inansowania potrzeb finansowych w drodze emisji bonów skarbowych, w wyniku 

czego rozchody na ich wykup były niższe od planu o 9,4 mld zł. W 2004 r. Ministerstwo  

Finansów wykorzystało tylko częściowo plan „pozostałych rozchodów”. Z operacji 

fakultatywnych - na które przewidziano w budżecie państwa po stronie rozchodów kwotę 

45 mld zł - wykonano rozchody na kwotę 6,6 mld zł, przy czym zo
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Tabela 41 

Plan 2004 Wykonanie 2004 Odchylenia od planu % wykonania planu 
Saldo Przychody Rozchody Saldo Przychody Rozchody   Saldo Przychody Rozchody Saldo PrzychodyRozchodyTreść 

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

Finansowanie deficytu 
budżetowego 

45.299 320.544 275.245 41.417 177.629 136.212    -3.882 -142.914 -139.032 91,40 55,40 49,50

I. Finansowanie ze źródeł 
krajowych 

53.522 202.099 148.577 40.906 142.944 102.037 -12.616 -59.156 -46.540 76,40 70,70 68,70 

1. Skarbowe papiery wartościowe  48.726 146.518 97.793 36.886 132.459 95.573 -11.840 -14.059 -2.219 75,70 90,40 97,70 
  1.1. Skarbowe papiery rynkowe 48.261 141.118 92.857 36.939 126.841 89.902 -11.322 -14.277 -2.955 76,50 89,90 96,80 
  a) Bony skarbowe 3.302 60.047 56.745 -1.628 45.744 47.372    -4.931 -14.303 -9.373 -49,30 76,20 83,50
  b) Obligacje rynkowe 44.959 81.071 36.112 38.567 81.097 42.530 -6.392 26 6.418 85,80 100,00 117,80 
  1.2. Obligacje oszczędnościowe  2.223 5.400 3.177 1.678 5.617 3.939 -545 217 762 75,50 104,00 124,00
  1.3. Obligacje nierynkowe -1.758 0 1.758 -1.731 0 1.731 27 0 -27 98,50  98,50 
2. Pożyczki krajowe -139 192 331 80 105 26 218 -87 -305 -57,50 54,80 7,70 
3. Pozostałe przychody i rozchody 0 45.000 45.000 1 1 0 1 -44.999 -45.000  0,00 0,00 
4. Środki przechodzące 4.936 10.389 5.454 3.940 10.379 6.439 -995 -10 985 79,80 99,90 118,10 
II. Finansowanie ze źródeł 
zagranicznych 

2.259 108.644 106.385 3.125 24.336 21.211    865 -84.309 -85.174 138,30 22,40 19,90

III. Przychody z prywatyzacji i ich 
rozdysponowanie, w tym: 

-5.987 8.835 14.822 -4.692   100,80 10.254 14.945 1.296 1.419 124 78,40 116,10

-rekompensaty     -1.500 0 1.500 -1.386 0 1.386 114 0 -114 92,40 92,40
-reforma systemu ubezp. społ.     -11.399 0 11.399 -10.613 0 10.613 786 0 -786 93,10 93,10
IV. Prefinansowanie -4.495 965 5.461 -933 96 1.029 3.562 -869 -4.431 20,80 10,00 18,90 
IVa. Środki z zaliczki funduszy 
strukturalnych 

0 0 0 3.011 0 -3.011    3.011 0 -3.011

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 



W 2004 r. w zasadniczy sposób zmieniła się struktura finansowania potrzeb 

pożyczkowych budżetu państwa, w wyniku innej prezentacji w załączniku nr 3 do ustawy 

budżetowej112 wpływów z prywatyzacji i ich rozdysponowania, utworzenia części 97 

budżetu państwa – przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

wykorzystania nieplanowanych środków w formie zaliczki na fundusze strukturalne, 

przekazanej z budżetu Unii Europejskiej, która stała się czasowo źródłem finansowania 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Finansowanie deficytu budżetowego 

przedstawiało się następująco: 

Tabela 42 

2004 
Plan Wykonanie Wyszczególnienie 

mln zł 
1 2 3 

Finansowanie deficytu budżetu państwa ogółem,  
w tym: 45.299,3 41.417,1

– finansowanie krajowe 53.522,4 40.906,4

– finansowanie zagraniczne 2.259,3 3.124,7

–  prywatyzacja -5.987,1 -4.691,5

–  prefinansowanie  -4.495,4 -933,3

–  środki z zaliczki na fundusze strukturalne - 3.010,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Krajowe finansowanie potrzeb pożyczkowych było niższe od planowanego 

o 59,2 mld zł, głównie w wyniku niepełnego zrealizowania fakultatywnych tzw. 

„pozostałych przychodów”, planowanych w kwocie 45 mld zł. 
Głównym źródłem finansowania krajowych potrzeb pożyczkowych w 2004 r. było 

dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych (spw) oraz – 

szczególnie na początku roku - środki przechodzące, zgromadzone na rachunku budżetu 

państwa jeszcze w 2003 r. Saldo emisji i wykupów spw wyniosło 36,9 mld zł i było niższe od 

planowanego o 11,8 mld zł. Saldo to wyniosło 38,6 mld zł dla obligacji, natomiast rozchody 

na wykup bonów skarbowych okazały się wyższe od wpływów z ich sprzedaży, powodując 

w efekcie oddłużenie o 1,6 mld zł. 

Struktura dokonanych w 2004 r. emisji krajowych spw była odmienna od planowanej, 

co było spowodowane koniecznością dostosowywania emisji poszczególnych rodzajów 
                                                 

112  W ustawie budżetowej na rok 2003 plan przychodów i rozchodów budżetu państwa był prezentowany 

w załączniku nr 4. 
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papierów wartościowych do zmiennych warunków rynkowych. W IV kwartale 2003 r.  

i  I  kwartale 2004 r. nastąpiła zmiana otoczenia zewnętrznego zarządzania długiem, 

spowodowana głównie niepokojem inwestorów o stan finansów publicznych. Prowadziło to 

do wzrostu rentowności spw, proporcjonalnie większego dla dłuższych terminów 

zapadalności i załamania się popytu na obligacje długo- i średnioterminowe 

o oprocentowaniu stałym. W tej sytuacji Ministerstwo Finansów, nie chcąc finansować 

potrzeb pożyczkowych poprzez emisję bonów skarbowych, dokonało emisji nowych 

rodzajów obligacji, tj. obligacji indeksowanej inflacją, obligacji o oprocentowaniu zmiennym 

oraz obligacji w systemie private placement113. NIK pozytywnie ocenia działania 

Ministerstwa Finansów mające na  celu dostosowanie emisji instrumentów do potrzeb rynku, 

przy jednoczesnym dążeniu do  obniżania kosztów obsługi długu. 

W ustawie budżetowej na rok 2004 saldo finansowania zagranicznego w części 98 

budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 2,3 mld zł. Kwoty przychodów i rozchodów 

z  tego tytułu planowane na rok 2004 wynosiły odpowiednio: 108,6 mld zł i 106,4 mld zł. 

Faktycznie saldo finansowania zagranicznego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł, 

co  stanowiło 138,3% salda planowanego w ustawie budżetowej, przy wykonanych 

przychodach w kwocie 24,3 mld zł (22,4% planu) i rozchodach w kwocie 21,2 mld zł 

(19,9%  planu). 

W zrealizowanych w 2004 r. przychodach zagranicznych główny udział miały: 

– wpływy z emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym, 

uzyskane w kwocie 14,1 mld zł, co stanowiło 57,9% ogółu uzyskanych przychodów 

zagranicznych, w tym kwota 3,6 mld zł przeznaczona na przedterminową spłatę 

oprocentowanych zobowiązań zagranicznych, tj. kredytów zagranicznych i części 

pożyczek tzw. „poolowych” z Banku Światowego; 

– zwrot nie związanych z prywatyzacją środków z rachunku walutowego w kwocie 7,7 mld zł, 

co stanowiło 31,7% ogółu uzyskanych przychodów zagranicznych; 

– przychody z tytułu zaciągniętych przez Skarb Państwa kredytów zagranicznych 

w międzynarodowych instytucjach finansowych uzyskane w 2004 r. w kwocie 2,3 

mld zł, co stanowiło 9,7% ogółu przychodów zagranicznych. 

                                                 
113  Emisja private placement jest dokonywana poza systemem przetargowym i jest adresowana, w drodze 

umowy, tylko do jednego odbiorcy (w tym przypadku był to Bank Handlowy w Warszawie S.A.). 
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Na rozchody zagraniczne budżetu państwa w 2004 r. składały się przede wszystkim:  

– terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, zrealizowane w kwocie 

9,9 mld zł, co stanowiło 46,6% ogółu rozchodów; 

– rozchody związane z przekazaniem środków na zasilenie rachunku walutowego (lokaty), 

zrealizowane w wysokości 7,0 mld zł, co stanowiło 33,1% ogółu rozchodów 

zagranicznych;  

– przedterminowe spłaty zadłużenia zagranicznego w kwocie 3,6 mld zł, co stanowiło 

16,9% rozchodów. 

5.3. Przychody z prywatyzacji 

Na 2004 r. szacowane przychody i rozchody z prywatyzacji miały wynieść  

odpowiednio 8.834,6 mln zł i 14.821,6 mln zł. Rozchody miały być przeznaczone na: 

– 1.500,0 mln zł – wypłaty rekompensat, 

– 5.477,0 mln zł – reformę systemu ubezpieczeń społecznych, przy czym planowana kwota 

do przekazania do FUS wynosiła 11.399,1 mln zł, co oznaczało że niedobór wpływów 

z  prywatyzacji na ten cel będzie sfinansowany środkami pozyskanymi np. z emisji spw, 

– 1.922,5 mln zł na inne cele przewidziane w ustawie budżetowej, w tym środki specjalne 

1.810,6 mln zł.  

W 2004 r. przychody i rozchody z prywatyzacji wyniosły114 odpowiednio 

10.254,0  mln zł i 14.945,5 mln zł. Przychody były wyższe od planowanych o  1.419,4  mln zł, 

przy rozchodach wyższych zaledwie o 123,8 mln zł. W efekcie saldo przychodów 

i  rozchodów z prywatyzacji było wyższe od planowanego o 1.295,6 mln zł. 

Rozchody z prywatyzacji przeznaczono m.in. na: 

– 1.385,7 mln zł – wypłata rekompensat (co oznaczało, że całość potrzeb w tym zakresie 

została sfinansowana przychodami z prywatyzacji), 

– 10.612,9 mln zł na reformę systemu ubezpieczeń społecznych (co oznaczało, że tylko 

część potrzeb w tym zakresie – w kwocie 5,9 mld zł, została sfinansowana przychodami 

z prywatyzacji, zaś pozostała kwota w wysokości 4,69 mld zł została sfinansowana 

z pozostałych źródeł), 

                                                 
114  Przychody z prywatyzacji w 2004 r. były nierównomierne; ok. 74% przychodów zostało zrealizowanych 

w  listopadzie. Największe przychody pochodziły z prywatyzacji banku PKO BP (7.088 mln zł), 
Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. (823 mln zł, wpływ w walutach), Zespołu Elektrowni 
Wybrzeże S.A. w  Gdańsku (259 mln zł), Zespołu Elektrowni Poznańskich S.A. (355 mln zł) oraz 
Wydawnictw Szkolnych i  Pedagogicznych (230 mln zł).  
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– 63,4 mln zł na restrukturyzację i modernizację techniczną sił zbrojnych RP (co oznaczało, 

że całość potrzeb w tym zakresie została sfinansowana przychodami z prywatyzacji). 

5.4. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

Część 97 budżetu państwa – przychody i rozchody związane z prefinansowaniem 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została 

po raz pierwszy utworzona w budżecie państwa na rok 2004115. Dysponentem tej części  jest 

Minister Finansów. 

Środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności mogą otrzymać z budżetu państwa jednostki sektora finansów 

publicznych oraz agencje płatnicze realizujące zadania Wspólnej Polityki Rolnej. Środki 

na  prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek. Wyjątek 

od  tej  zasady stanowią pożyczki udzielane agencjom płatniczym, państwowym jednostkom 

budżetowym oraz samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia 

realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy, które nie są oprocentowane. 

Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków 

z budżetu Unii Europejskiej. Rozliczenie pożyczki udzielonej agencji płatniczej następuje po 

wpłynięciu środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja 

Gwarancji” na rachunek bankowy służący do obsługi tych środków. 

W 2004 r. prefinansowaniu podlegały programy: 

– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 

–  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 

– Sektorowy Program Operacyjny Transport, 

–  Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, 

–  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 

–  Program Operacyjny Pomoc Techniczna, 

–  Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

oraz zadania z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej. 

                                                 
115  Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części 

budżetowych oraz określenia ich dysponentów (DzU nr 137, poz. 1306). 
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Plan i realizację przychodów i rozchodów w części 97 budżetu państwa, w układzie 

załącznika nr 16 do ustawy budżetowej na 2004 r., przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 43 

Przychody Rozchody 
wg ustawy 
budżetowej wykonanie wg ustawy 

budżetowej wykonanieProgram 

tys. zł 

 
3:2 
% 

tys. zł 

 
6:5 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
OGÓŁEM 965.397 96.169 10,0 5.460.780 1.029.452 18,8
Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego 

163.064 - 815.320 30.996 3,8

PO Rozwój Zasobów Ludzkich 96.985 - 484.925 32.435 6,7
PO Pomoc Techniczna 5.525 - 27.625 1.548 5,6
PO Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw 36.593 - 182.963 6.231 3,4

PO Rybołówstwo i Przetwórstwo 
Ryb 10.770 - 53.848 115 0,2

PO Transport 98.855 - 494.275 0

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 255 - 1.275 9.207 722,1

Wspólna Polityka Rolna 553.350 96.169 17,4 3.400.549 948.920 27,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Przychody części 97 budżetu państwa zaplanowane w ustawie budżetowej na 2004 r. 

w  wysokości 965,4 mln zł zostały zrealizowane w kwocie 96,2 mln zł, co stanowiło 10,0% 

planu. Źródłem zrealizowanych przychodów były wpłaty dokonane przez Komisję 

Europejską z tytułu refundacji wydatkowanych z budżetu państwa kwot na prefinansowanie 

Wspólnej Polityki Rolnej. Niskie wykonanie przychodów spowodowane było późnym 

uruchomieniem systemu prefinansowania. Kolejnym powodem - w odniesieniu do zadań 

realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – było uruchomienie przez 

Komisję Europejską (wcześniej nie przewidywanej) zaliczki na Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW), co w praktyce obniżyło kwotę uruchomionego prefinansowania WPR 

w wysokości przekazanej zaliczki. 

Rozchody cz. 97, zaplanowane w ustawie budżetowej na 2004 r. w wysokości 

5.460,8 mln zł, zostały zrealizowane w 18,8%. Niewykonanie planu rozchodów, podobnie jak 

w przypadku przychodów, było spowodowane późnym uruchomieniem systemu 

prefinansowania.  
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Uruchomienie prefinansowania uwarunkowane było terminem wydania przez Ministra 

Finansów, na podstawie upoważnienia art. 30 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych116, 

rozporządzeń (odrębnie dla każdego programu operacyjnego) w sprawie przekazywania 

i zwrotu środków na prefinansowanie. Powyższe rozporządzenia zostały opublikowane 

dopiero między 7 września a 12 października 2004 r. Należy jednak zaznaczyć, że termin 

wydania tych rozporządzeń uzależniony był od terminu opublikowania przepisów 

wykonawczych dotyczących poszczególnych programów operacyjnych117, które z kolei 

zostały opublikowane w okresie od 26 lipca do 9 września 2004 r. Zdaniem NIK, przewlekłe 

wielomiesięczne procedury tworzenia aktów wykonawczych miały decydujący wpływ 

na  bardzo ograniczone wykorzystanie w 2004 r. planowanych środków na prefinansowanie 

zadań.  

W strukturze wykonanych w 2004 r. rozchodów na prefinansowanie najwyższy udział 

miały rozchody związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej – 948,9 mln zł (92,2%), 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 32,4 mln zł (3,2%) 

i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 31,0 mln zł (3,0%). 

Zrealizowane rozchody części 97 w podziale na finansowane programy prezentuje poniższa 

tabela: 

                                                 
116  Artykuł dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (DzU nr 93, poz. 890), zmieniający ustawę o finansach publicznych 

z dniem 1 maja 2004 r. 

117  Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 

(DzU nr 166, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2004 r. 
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Tabela 44 
z tego: 

Kwota ogółem dla umów 
zawartych 
przez MF 

dla umów 
zawartych 
przez BGK

środki 
przekazane 

ARR 

Środki 
przekazane 

ARiMR 
Program 

tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

OGÓŁEM 1.029.452,6 52.531,6 28.000,0 120.192,9 828.728,1
Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

30.996,2 2.996,2 28.000,0 - -

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 32.435,2 32.435,2 - - -
PO Pomoc Techniczna 1.547,8 1.547,8 - - -
SPO Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw 

6.230,8 6.230,8 - - -

SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo 
Ryb 

115,0 115,0 - - -

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 9.206,6 9.206,6 - - -
Wspólna Polityka Rolna 948.921,0 - - 120.192,9 828.728,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W 2004 r. Minister Finansów zawarł 37 umów pożyczek na prefinansowanie zadań 
w ramach Programów Operacyjnych na łączną kwotę 492.829,7 tys. zł. W 2004 r. przekazano 
środki w wysokości 52.531,6 tys. zł. Szczegółowym badaniem objęto wszystkie umowy 
zawarte przez Ministra Finansów, dla których realizacja płatności w całości dotyczyła 2004 r. 
Objęte badaniem umowy były zawarte w imieniu Ministra Finansów przez upoważnioną 
osobę, a uruchamianie kolejnych transz środków przebiegało zgodnie z postanowieniami tych 
umów. 

W przypadku jednej umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2004 r. z Ministrem 
Gospodarki i Pracy na prefinansowanie zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
stwierdzono, że kwota zawarta w umowie i przekazana Ministerstwu Gospodarki i Pracy była 
wyższa niż zaplanowana w ustawie budżetowej na 2004 r. Planowano bowiem prefinansowanie 
zadania w kwocie 1.275 tys. zł, zaś faktycznie, zgodnie z umową, przekazano 9.206.589 zł, 
to  jest o 622% więcej niż planowano. 
Ustalono, że umowa w powyższym zakresie została podpisana na kwotę o 622% większą 
od  wielkości zapisanej na ten cel w ustawie budżetowej na 2004 r., po dokonaniu oceny 
wniosków o przyznanie prefinansowania, która wskazywała, że nie zostaną wykorzystane 
wszystkie środki na prefinansowanie przewidziane w ustawie budżetowej. 

W związku z prefinansowaniem zadań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej, z Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zostały zawarte umowy (odpowiednio 8 czerwca i 11 października 2004 r.), których 
przedmiotem była pożyczka udzielona przez Ministra Finansów ze środków budżetu państwa 
na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Wysokość pożyczek określonych 
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w umowach wynosiła odpowiednio do 847 mln zł i do 3 mld zł. Agencjom tym w 2004 r. 
zgodnie z umowami przekazano odpowiednio: 120,2 mln zł i 828,7 mln zł. 

Ponadto obsługę finansową związaną z prefinansowaniem zadań realizowanych przy 
udziale środków Unii Europejskiej prowadził także Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W 2004 r. BGK zawarł 95 umów pożyczek na prefinansowanie na łączną kwotę 383.149,2 
tys. zł, z tego z jednostkami samorządu terytorialnego 86 umów na łączną kwotę 330.665,1 tys. zł, z 
placówkami oświatowymi 3 umowy na kwotę 38.762,0 tys. zł i z placówkami ochrony zdrowia 6 
umów na kwotę 13.722,0 tys. zł. Na realizację ww. umów w 2004 r. Minister Finansów przekazał 
Bankowi 28.000,0 tys. zł, z czego Bank do końca 2004 r. przekazał pożyczkobiorcom 14.448,6 tys. zł. 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez BGK z Ministrem Finansów, 
Bankowi przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie czynności objętych umową. 
W umowie nie określono jednak wysokości kwot na wynagrodzenie. Bank przedłożył 
Ministerstwu Finansów rozliczenie kosztów poniesionych w listopadzie i grudniu 2004 r.  
na  kwotę 415 tys. zł. Według dokumentów z BGK, na kwotę tę złożyły się koszty osobowe 
(248,4 tys. zł), koszty rzeczowe (112,5 tys. zł) oraz prowizja banku w wysokości 15% od 
kosztów osobowych i rzeczowych (54,1 tys. zł). 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych powyższa płatność wobec Banku nie 
została uregulowana. Ministerstwo nie zaakceptowało bowiem wysokości kwoty określonej 
przez Bank, uznając ja za zbyt wysoką.  

Zdaniem NIK, kwota wynagrodzenia powinna zostać określona w umowie. 
W  Ministerstwie Finansów podjęto działania w celu rozstrzygnięcia kwestii wysokości, 
kosztów wynagrodzenia BGK za rok 2004, a także określenia zryczałtowanego 
wynagrodzenia za rok 2005.  

Przychody i rozchody budżetu państwa za 2004 r. w części 97 ewidencjonowane były 
w odrębnych kategoriach, pozwalających na wyodrębnienie kwot udzielonych pożyczek od 
kwot uzyskanych z tytułu spłat tych pożyczek (komputerowy rejestr dokumentów 
bankowych). Ustalono ponadto, że w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest nowy 
system księgowy, który ma połączyć ze sobą operacje przekazania środków i ich księgowanie. W 
przypadku sporządzania przelewów dotyczących części 97, każdy przelew otrzyma kod, który 
będzie wskazywał program realizowany ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, którego dotyczy pożyczka. Na podstawie tych kodów, w programie zostaną 
zaksięgowane na kontach księgi głównej kwoty ujęte w wyciągu bankowym. 

Poza opisaną powyżej ewidencją, w Ministerstwie Finansów prowadzona jest 
ewidencja operacji związanych z udzielaniem pożyczek na prefinansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej. Księgowanie odbywa się w oparciu o plan kont oraz o spis operacji 
związanych z uruchamianiem środków pochodzących z rozchodów budżetowych, a także 
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refundacją tych wydatków ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – ze wskazaniem sposobu ewidencjonowania poszczególnych operacji. 

Odrębną ewidencję księgową udzielonych pożyczek na prefinansowanie prowadzi 
Bank Gospodarstwa Krajowego dla umów, które zawarł z jednostkami sektora finansów 
publicznych. W tym przypadku w Ministerstwie Finansów prowadzona jest jedynie ewidencja 
zawartych umów. Informacje odnośnie ich realizacji pochodzą ze sprawozdań sporządzanych 
w tym zakresie przez BGK. 

5.5. Zarządzanie płynnością budżetu państwa 

Zarządzanie płynnością budżetu państwa w 2004 r. przebiegało bez zakłóceń, pomimo 
nierównomiernego rozkładu w ciągu roku potrzeb pożyczkowych, bowiem poziom rezerwy 
płynnych aktywów, w tym środków przechodzących z poprzedniego roku, zapewniał 
bezpieczne finansowanie bieżących płatności. 

W ciągu roku Minister Finansów, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 108 

ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dokonywał oprocentowanych lokat w NBP i BGK 

z nadwyżek środków budżetu państwa. Średni dzienny stan lokat w NBP wyniósł 12,1 mld zł, 

a w BGK 0,6 mld zł. Oznaczało to przyrost średniego dziennego stanu lokat w porównaniu do 

roku 2003 o 6,6 mld zł, tj. o 108%. Odpowiednio wysoki poziom środków budżetowych 

został osiągnięty na początku roku dzięki finansowaniu zagranicznemu gdyż w IV kwartale 

2003 r. znacząco zmniejszył się popyt krajowy na skarbowe papiery wartościowe. Ponadto 

polityka pozyskiwania środków w 2004 r. była również efektem dążenia do zapewnienia 

rezerwy środków w okresie niskiej płynności rynku krajowego, szczególnie w I półroczu 

2004 r., planowania wysokich potrzeb pożyczkowych na II półrocze 2004 r.118 oraz 

niepewności co do wpływów z prywatyzacji PKO BP S.A. (około 7 mld zł).  

Lokowanie wolnych środków w NBP odbywało się w 2004 r. na podstawie umowy 

ramowej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie lokowania środków pieniężnych Ministerstwa 

Finansów (MF) na rachunkach lokat terminowych w złotych. Zawarcie tej umowy, 

z inicjatywy NBP, było konsekwencją rozpoczętych rok wcześniej prac nad zmianą systemu 

lokat. NBP zwracał bowiem uwagę, że Ministerstwo Finansów lokując wolne środki  

budżetowe ściąga nadpłynność z sektora bankowego, co powodowało zaburzenie operacji 

absorbujących zaplanowanych przez bank centralny. W ramach prac nad umową NBP 

proponował dwa warianty przeciwdziałania tej sytuacji, tj. ograniczenie od góry poziomu 

                                                 
118  M.in. na finansowanie deficytu budżetowego, transferów do OFE, wykupy obligacji. 
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lokat MF w NBP lub zmianę dotychczasowej formuły ustalania oprocentowania na mniej 

korzystną dla MF. 

Obowiązująca w 2004 r. umowa, w której zawarto rozwiązanie o mniej korzystnym 

oprocentowaniu lokat, nie spowodowała jednak ograniczenia wysokości kwot lokowanych 

przez Ministerstwo Finansów. W ciągu 2004 roku na posiedzeniach Komitetu Zarządzania 

Długiem Publicznym przedstawiciele NBP niejednokrotnie zwracali uwagę na wysoki 

poziom lokat, który w sposób znaczący wpływa na ograniczenie płynności w sektorze 

bankowym i pośrednio na wzrost krótkoterminowych stóp procentowych na rynku 

międzybankowym. NBP zaznaczał, że wysoki poziom lokat powoduje, iż instrumenty 

polityki pieniężnej stosowane przez bank centralny w niewielkim stopniu oddziałują na 

poziom stóp procentowych na rynku. Z tego powodu NBP proponował rozważenie 

możliwości lokowania wolnych środków w bankach komercyjnych. 

W dniu 15 grudnia 2004 r. pomiędzy MF a NBP została podpisana następna 

umowa w sprawie lokowania środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych 

w złotych. Umowa ta zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2005 r. Od tego dnia 

przyjmowanie lokat przez NBP podlega ograniczeniom. Limit lokat, liczony wg 

stanów dziennych, wynosił w okresie od 1 stycznia do 11 kwietnia 2005 r. 10 mld zł, 

następnie od 12 kwietnia do 11 sierpnia 2005 r. wyniesie 8,5 mld zł, od 12 sierpnia do 

11 października 2005 r. 6,5 mld zł i  od  12 października do 31 grudnia 2005 r. 6 mld 

zł. Docelowy poziom lokat, zgodnie z  umową, ma wynosić 1 mld zł na koniec 2007 r.  

W dniu 21 maja 2004 r. pomiędzy MF a BGK została podpisana umowa w sprawie 

rachunku lokat specjalnych w złotych oraz zawierania transakcji warunkowych typu repo lub 

buy-sell-back119. Transakcje warunkowe mogą być realizowane jedynie przy wykorzystaniu 

papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz NBP. W 2004 r. lokowanie  

środków w BGK odbywało się na podstawie transakcji warunkowych z wykorzystaniem 

bonów skarbowych, natomiast od 21 stycznia 2005 r. transakcje warunkowe mogą być 

dokonywane również z wykorzystaniem rynkowych obligacji skarbowych. W 2004 r. średni 

                                                 
119  Transakcje te są zabezpieczone papierami wartościowymi, w tym przypadku emitowanymi przez Skarb 

Państwa lub NBP. Z ekonomicznego punktu widzenia transakcje typu repo i buy-sell-back mają taki sam 

charakter, różnią się jednak aspektami prawno-rozliczeniowymi (inne formy zabezpieczenia). W przypadku 

operacji buy-sell-back papiery wartościowe (będące formą zabezpieczenia) są przemieszczane z rachunku 

BGK na rachunek MF, natomiast w przypadku operacji repo – formą zabezpieczenia może być blokada tych 

papierów na rachunku BGK. 
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roczny stan środków ulokowanych w BGK wyniósł ok. 570 mln zł, a dochody z tych lokat 

wyniosły 33,5 mln zł.  

NIK pozytywnie ocenia zawarcie umowy z BGK, które pozwoliło na rozszerzenie 

dostępnych środków zarządzania płynnością. Ponadto lokowanie środków poza bankiem 

centralnym będzie eliminowało negatywny wpływ lokat środków budżetu państwa 

na  efektywność prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. 

Innym istotnym instrumentem zarządzania płynnością złotową budżetu państwa 
w 2004 r. były przetargi zamiany obligacji, które pozwoliły na zrealizowanie w formie 
bezgotówkowej płatności z tytułu wykupu i obsługi obligacji zapadających w najbliższych 
miesiącach. NIK pozytywnie ocenia realizację tych przetargów, gdyż wpłynęły one na 
ograniczenie ryzyka refinansowania, a jednocześnie przyczyniły się do wydłużenia średniej 
zapadalności krajowych skarbowych papierów wartościowych (spw) o około 0,22 roku dla 
obligacji i około 0,18 roku dla całego portfela spw. Wykupy obligacji przeprowadzone 
w 2004 r. w ramach przetargów zamiany dotyczyły obligacji obciążonych dyskontem  
w wysokości 1,86 mld zł, zaliczonym do wydatków roku 2004. Na miejsce wykupionych 
obligacji sprzedano inne, od których dyskonto wyniesie 1,3 mld zł. Oznacza to, że do czasu 
wykupu, obligacje te będą generowały koszty rozłożone bardziej równomiernie, wynikające 
głównie z oprocentowania. Udział dyskonta odłożonego do wykupu w przyszłości będzie 
niższy niż dotychczas. 

NIK pozytywnie ocenia stosowane w 2004 r. metody zarządzania środkami 
pozyskiwanymi w walutach obcych. Służyły temu dwa odrębne rachunki dla zarządzania 
wpływami walutowymi. Na rachunku walutowym w NBP gromadzone są środki uzyskane 
z prywatyzacji, kredytów i emisji za granicę skarbowych papierów wartościowych, 
przeznaczone na cele zarządzania i obsługi zadłużenia Skarbu Państwa. Prowadzony w BGK 
specjalny rachunek bankowy służy zakupowi lub sprzedaży walut obcych przez ten bank, na 
zlecenie MF. Zakup walut obcych przeznaczony jest na obsługę zagranicznych zobowiązań 
Skarbu Państwa, a sprzedaż walut na rynku krajowym służy finansowaniu deficytu budżetu 
państwa. Otwarcie w banku rachunku specjalnego MF, obok prowadzonego rachunku  
walutowego w NBP, pozwala Ministerstwu Finansów na skup i sprzedaż walut obcych na 
rynku walutowym, a więc poza limitami ustalonymi przez NBP i bez wpływu na podaż 
pieniądza. Na obu rachunkach walutowych zawiązywane są oprocentowane lokaty wolnych 
środków, z których dochody budżetu państwa w 2004 r . wyniosły 31,8 mln zł. 
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5.6. Działania podjęte w Ministerstwie Finansów w celu wprowadzenia jednolitego 
rachunku budżetowego 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na przedłużający się proces wdrażania 
systemu bankowej obsługi budżetu państwa, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami, 
takimi jak: 

– brakiem wdrożonych rozwiązań rachunkowo-księgowych, w tym szczególnych 
zasad rachunkowości dla budżetu państwa oraz planu kont dla części 98 budżetu 
państwa, 

– utrzymywaniem się w 2004 r. wysokich stanów środków u dysponentów, w wysokości 
średnio 1,3 mld zł oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów utrzymywania wolnych 
środków na rachunku bieżącym budżetu państwa (w 2004 r. koszty te wyniosły 
82 mln zł), 

– ograniczeniem możliwości obniżenia wysokich stanów lokat środków budżetu państwa na 
rachunkach Ministerstwa Finansów w NBP i BGK. 

Prace zmierzające do wprowadzenia jednolitego rachunku budżetowego zostały 
w Ministerstwie Finansów podjęte jeszcze w 1999 r. Ustawa o finansach publicznych 
w art. 190 ust. 1 określiła termin wprowadzenia rachunków budżetowych dla obsługi budżetu 
państwa na dzień 1 stycznia 2005 r. Formalnie termin ten został dotrzymany poprzez wydanie  
przez Ministra Finansów w dniu 28 grudnia 2004 r. dwóch rozporządzeń, tj. w sprawie 
szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu 
informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania 
w  ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa oraz w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Faktyczne wdrożenie nowego 
systemu bankowej obsługi budżetu państwa będzie wymagało zmiany tych rozporządzeń. 

Od dnia 1 stycznia 2005 r. w skład centralnego rachunku budżetu państwa wchodzą 

rachunki budżetu państwa, rachunki państwowych jednostek budżetowych (odrębne dla 

dochodów i wydatków), rachunki dla środków na prefinansowanie i rachunki bieżące 

urzędów skarbowych oraz izb celnych dla gromadzenia dochodów budżetowych. Zwiększona 

została częstotliwość przekazywania dochodów pobranych przez urzędy skarbowe, izby celne  

i państwowe jednostki budżetowe, co powoduje występowanie mniejszych sald na 

rachunkach dla gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto skrócono drogę przepływu 

dochodów państwowych jednostek budżetowych, które według nowych regulacji przekazują 

je bezpośrednio na odpowiedni rachunek budżetu państwa, z pominięciem rachunku 

właściwego urzędu skarbowego. Oceniając pozytywnie powyższe rozwiązania należy 

stwierdzić, iż są one niewystarczające. 
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Nadal nie uległy zmianie zasady przekazywania środków na wydatki i zasady 

dokonywania wydatków budżetowych. Przepływy pomiędzy rachunkami budżetu państwa, 

dotyczące wydatków budżetowych, przebiegają według zasad obowiązujących przed 

1 stycznia 2005 r. Nie wprowadzono m.in. automatycznego przeksięgowania środków 

znajdujących się na rachunkach państwowych jednostek budżetowych na centralny rachunek 

bieżący budżetu państwa na koniec dnia roboczego. Centralny rachunek nadal nie zapewnia 

pełnego wykorzystania możliwości lokowania wolnych środków budżetu państwa. Przyczyną 

tego jest przede wszystkim brak odpowiedniego narzędzia informatycznego, umożliwiającego 

precyzyjne oszacowanie wpływów oraz wielkości środków pozostających na rachunkach 

budżetowych wchodzących w skład centralnego rachunku budżetu państwa. 

Z dniem 1 stycznia 2005 r., pomimo wcześniejszych założeń zawartych w Definicji 

Projektu „Informatyczny system obsługi budżetu państwa” z maja 2003 r., nie został 

wdrożony informatyczny system obsługi budżetu państwa, mający zasadnicze znaczenie dla 

usprawnienia działań m.in. w zakresie zarządzania płynnością budżetu państwa. 

Niedotrzymanie tego terminu wynikało z przedłużania się, a następnie unieważnienia  

postępowania przetargowego120 prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego w latach 

2001–2003 oraz z  konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania w I kwartale 

2004 r., co uniemożliwiło dotrzymanie terminu realizacji przedsięwzięcia. 

 Ponadto na termin realizacji miało wpływ błędne oszacowanie przez Ministerstwo 

Finansów zapotrzebowania na powierzchnię serwerowni. Na etapie oceny ofert w trakcie 

powtórnego postępowania przetargowego (w styczniu 2004 r.), analiza zapotrzebowania na 

powierzchnię serwerowni nie wskazywała na ewentualne przyszłe kłopoty z pomieszczeniem 

sprzętu w serwerowniach Ministerstwa Finansów. Dopiero w drugiej połowie lipca 2004 r. 

stwierdzono, że w serwerowniach Ministerstwa brak jest miejsca na umieszczenie sprzętu 

komputerowego, na którym docelowo ma funkcjonować system. Spowodowało 

to  konieczność rozpoczęcia prac nad rozszerzeniem zamówienia o usługę wynajęcia 

powierzchni serwerowni wraz z obsługą administratorską. Planowane jest wynajęcie 

powierzchni serwerowni na okres 3 lat, a szacowany, nieplanowany wcześniej koszt tej usługi 

                                                 
120  W trakcie postępowania Komisja Przetargowa podjęła kolejno trzy decyzje o unieważnieniu postępowania, 

które zostały unieważnione wyrokami Zespołów Arbitrów. Jeden z oferentów poinformowany 

o  przywróceniu do udziału w postępowaniu po zapadnięciu ostatniego z wyroków, nie był w stanie 

wywiązać się z dalszych obowiązków wynikających z udziału w postępowaniu, co skutkowało 

koniecznością ostatecznego unieważnienia postępowania z powodu braku dwóch ważnych ofert. 
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wyniesie 1-1,5 mln zł rocznie. Do chwili zakończenia kontroli, w wyniku przedłużających się 

uzgodnień pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, nie zakończono 

prac nad opracowaniem wymagań dotyczących rozszerzenia zamówienia o usługę wynajęcia 

serwerowni i obsługi administratorskiej, a tym samym nie ogłoszono postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności 

Skarbu Państwa 

Na państwowy dług publiczny składa się nominalne zadłużenie podmiotów sektora 

finansów publicznych po konsolidacji, tj. po wyeliminowaniu przepływów finansowych 

pomiędzy podmiotami tego sektora. Konstytucja RP w art. 216 ust. 5 ustanawia ograniczenia 

dla państwowego długu publicznego. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji 

i  poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 

3/5  wartości rocznego PKB. Natomiast ustawa o finansach publicznych przewiduje 

procedury ostrożnościowe i sanacyjne, które powinny być wdrożone, jeżeli wartość relacji  

łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych 

wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów 

publicznych do produktu krajowego brutto przekroczy progi określone w art. 45 ust. 1 tejże 

ustawy.  

6.1. Państwowy dług publiczny powiększony o kwotę przewidywanych wypłat 

z tytułu poręczeń i gwarancji 

Państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu 

poręczeń i gwarancji, na koniec 2004 r. wyniósł 444.136,6 mln zł i w relacji do PKB stanowił 

50,2%. Oznacza to odwrócenie, utrzymującej się w ostatnich latach, tendencji wzrostowej 

tej  relacji, która na koniec 2003 r. wynosiła 51,5%. 

Porównanie powyższych wartości na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje 

poniższa tabela: 
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Tabela 45 

31.12.2002 31.12. 2003 31.12. 2004 

Kwota PKB Kwota PKB Kwota PKB Wyszczególnienie 

mln zł % mln zł % mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Dług Skarbu Państwa  327.904,2 42,0 378.943,8 46,4 402.860,3 45,5

Dług Skarbu Państwa powiększony o 
przewidywane wypłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa 

339.960,0 43,5 390.281,0 47,8 414.629,6 46,8

Państwowy dług publiczny 352.604,2 45,1 408.631,3 50,1 432.282,1 48,8

Państwowy dług publiczny 
powiększony o przewidywane wypłaty 
z tytułu poręczeń i gwarancji  

364.728,1 46,7 420.040,7 51,5 444.136,6 50,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Ograniczenie tempa wzrostu długu publicznego nie było jednak skutkiem poprawy 

stanu finansów publicznych, lecz nastąpiło w rezultacie aprecjacji złotego, dzięki której 

zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wyrażone w złotych, na dzień 31 grudnia 2004 r. 

zmalało o  20.053,4 mln zł. Na koniec 2004 roku relacja państwowego długu publicznego 

powiększonego o przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, pozostawała nadal 

na  poziomie przekraczającym 50%, tj. pierwszy z progów ostrożnościowych określonych  

w  art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym, w uchwalonym przez 

Radę Ministrów projekcie budżetu państwa na rok 2006, relacja deficytu do dochodów nie 

może być wyższa niż w roku 2004. 

Wielkość państwowego długu publicznego oraz jego struktura w 2004 r. zostały 

przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 46 

31.12.2003 31.12.2004 Zmiana Struktura
kol. 3 

Wyszczególnienie 
mln zł % 

1 2 3 4 5 
Zadłużenie sektora finansów publicznych 408.631,3 432.282,1 23.650,8 100,0
1. Zadłużenie sektora rządowego 392.083,1 413.887,0 21.803,9 95,7

1.1. Zadłużenie Skarbu Państwa 378.505,2 402.233,0 23.727,7 93,0
1.2. Zadłużenie pozostałych jednostek sektora  
       rządowego 13.577,9 11.654,0 - 1.923,8 2,7

w tym: 
ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze 11.225,4 10 061,3

 
- 1.164,1 2,3

SP ZOZ utworzone przez jednostki centralne 496,5 633,1 136,6 0,1
Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone 
na podstawie odrębnych ustaw  

1.245,8 600,8 - 645,0 0,1

2. Zadłużenie sektora samorządowego 16.548,2 18.395,1 1.846,9 4,3
w tym:  

jednostki samorządu terytorialnego 13.797,9 15.359,3
 

1.561,4 3,6
SP ZOZ utworzone przez j.s.t. 2.704,3 2.980,5 276,2 0,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Wzrost państwowego długu publicznego w 2004 r. wynikał przede wszystkim 

ze  zwiększenia zadłużenia Skarbu Państwa po konsolidacji o 23,7 mld zł. Wśród pozostałych 

podmiotów należących do sektora rządowego największą kwotę zobowiązań wykazały 

fundusze zarządzane przez ZUS (10,1 mld zł) oraz państwowe osoby prawne (0,6 mld zł), 

chociaż obydwie te grupy podmiotów zmniejszyły swoje zadłużenie w stosunku do roku 

poprzedniego. Wzrosło natomiast zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej utworzonych przez jednostki centralne. Zgodnie z założeniami przyjętymi 

na  etapie projektu ustawy budżetowej na 2004 r., zwiększyło się zadłużenie sektora 

samorządowego, głównie w wyniku wzrostu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2004 r. NIK przeprowadziła kontrolę „Zaciąganie i spłata zobowiązań oraz 

egzekwowanie należności przez podmioty sektora rządowego oraz ewidencja 

i  sprawozdawczość tych podmiotów w zakresie państwowego długu publicznego  

i  należności” 121. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Finansów prawidłowo 

gromadziło i przetwarzało dane dotyczące zobowiązań i należności podmiotów sektora 

rządowego, na potrzeby wyliczenia kwot długu Skarbu Państwa i państwowego długu 

                                                 
121  Kontrolę przeprowadzono w 32 jednostkach, tj. w Ministerstwie Finansów, jedenastu szpitalach 

klinicznych, dziesięciu uczelniach wyższych, pięciu jednostkach badawczo-rozwojowych, dwóch centrach 

krwiodawstwa, dwóch państwowych agencjach  oraz w jednym państwowym funduszu (Nr ewid. informacji 

23/2005/P04030/KBF). 
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publicznego. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie nie miały zasadniczego wpływu 

na kontrolowaną działalność, gdyż stwierdzono, że opublikowana przez Ministra Finansów 

kwota długu Skarbu Państwa, na koniec 2003 r., została zaniżona o 192,6 mln zł, tj. o 0,05%. 

NIK negatywnie oceniła natomiast rzetelność sprawozdawczości w zakresie 

państwowego długu publicznego i należności, sporządzanej przez podmioty sektora 

rządowego. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 32 jednostkach, negatywnie ocenione 

zostały sprawozdania 21 jednostek (tj. 66%). W pełni pozytywnie oceniono sprawozdania 

3  jednostek (9%), w których nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych 8 jednostkach 

stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań, których skutki 

finansowe nie przekraczały przyjętego przez NIK dopuszczalnego poziomu 3% kwoty 

wykazanej w sprawozdaniach.  

Występujące nieprawidłowości powodowały przede wszystkim zawyżenie ogólnej 

kwoty zobowiązań i należności wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N. Dodatnie 

saldo nieprawidłowości w kwocie 48 mln zł stanowiło 8,2% zobowiązań ogółem wykazanych 

przez te jednostki na dzień 31 grudnia 2003 r. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku 

sprawozdań za I półrocze 2004 r., dla których dodatnie saldo nieprawidłowości w kwocie 

38,9 mln zł stanowiło 5,8% zobowiązań ogółem. W przypadku kształtowania się relacji długu 

publicznego do PKB nieznacznie poniżej progów ostrożnościowych ustalonych w ustawie 

o finansach publicznych, zawyżenie zobowiązań w sprawozdaniach Rb-Z może skutkować 

wykazaniem przekroczenia tych progów i niezasadnym wszczęciem procedur 

ostrożnościowych lub sanacyjnych. 

Ograniczony do 32 jednostek zakres podmiotowy kontroli nie pozwala 

na  ekstrapolację nieprawidłowości na ogólną kwotę państwowego długu publicznego 

obliczonego na koniec 2003 r. i I połowę 2004 r. Tym niemniej charakter tych 

nieprawidłowości wskazuje, że mogą one występować w wielu podmiotach sektora finansów 

publicznych sporządzających sprawozdania Rb-Z. 

Przyczyny tych nieprawidłowości wynikały głównie z błędnej interpretacji przepisów 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie 

rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz  

poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych122, jak również z pomyłek 

                                                 
122  DzU nr 148, poz. 1653. 
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i niedostosowania systemów ewidencji księgowej do potrzeb związanych ze sporządzaniem 

sprawozdań Rb-Z i Rb-N.  

Ministerstwo Finansów nie opublikowało szczegółowej instrukcji, która służyłaby 

prawidłowemu sporządzaniu tych sprawozdań. Ze względu na wysoki stopień zagregowania 

danych wykazywanych zarówno w jednostkowych, jak i zbiorczych sprawozdaniach o stanie 

zobowiązań i należności, w praktyce ograniczone są możliwości skorygowania ewentualnych 

błędów zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i podmioty sporządzające zbiorcze 

sprawozdania na podstawie danych z jednostek podległych. W związku z tym, zdaniem NIK, 

główne znaczenie dla poprawy jakości danych sprawozdawczych zawartych 

w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N może mieć doprecyzowanie odpowiednich przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. oraz opublikowanie 

szczegółowej, precyzyjnej instrukcji określającej zasady sporządzania tych sprawozdań. 

6.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa 

W kwocie zadłużenia sektora finansów publicznych przed konsolidacją 91,4% 

stanowił dług Skarbu Państwa, który na koniec roku 2004 był wyższy niż w 2003 r.  

o 23,9 mld zł. Przyrost długu Skarbu Państwa o tę kwotę był wypadkową wzrostu krajowego 

zadłużenia Skarbu Państwa o 40,5 mld zł oraz spadku długu zagranicznego o 16,6 mld zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 r. dług krajowy Skarbu Państwa wyniósł 291,7 mld zł 

i  stanowił 72,4% łącznej kwoty długu Skarbu Państwa. W stosunku do roku poprzedniego 

wzrósł on o 40,5 mld zł, co było przede wszystkim wynikiem finansowania potrzeb 

pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetowego. Zwiększająco oddziaływały 

także: wzrost zadłużenia Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 

(o 1,2 mld zł) oraz konwersja zobowiązań ZUS wobec OFE z tytułu nieprzekazanych składek 

(o 0,8 mld zł).  

W 2004 r. nastąpił dalszy spadek zobowiązań wymagalnych u dysponentów środków 

budżetowych z 311,8 mln zł na koniec 2003 r. do 98,7 mln zł, co było m.in. skutkiem 

uruchomienia środków z rezerw celowych na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa, w tym  

rezerw utworzonych w trakcie roku budżetowego, m.in. z oszczędności w wydatkach 

na  obsługę zadłużenia zagranicznego i krajowego. Łącznie na spłatę zobowiązań 

przeznaczono środki z rezerw w kwocie 2,0 mld zł.  

Na koniec 2004 r. zmniejszyła się także kwota zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu 

okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej (o 1,4 mld zł). Kwota zobowiązań 
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z  tego tytułu będzie systematycznie malała z uwagi na to, że w 2004 r. ostatnie grupy 

wiekowe nabyły uprawnienia do wypłaty rekompensat. Nieodebrane rekompensaty, do czasu 

przedawnienia się roszczeń z tego tytułu, stanowić będą zobowiązania Skarbu Państwa. 

Wielkość oraz strukturę długu krajowego Skarbu Państwa wg nominału w latach 

2003 – 2004 prezentuje poniższe zestawienie: 

Tabela nr 47 

31.12.2003 31.12.2004 Zmiana Rodzaje zadłużenia mln zł struktura % mln zł struktura% mln zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Dług krajowy ogółem, z tego: 251.165,9 100,0 291.658,5 100,0 40.492,7 16,1
1. Dług z tytułu  spw 245.979,3 97,9 286.887,7 98,4 40.908,4 16,6
1.1. Rynkowe spw 232.564,4 92,6 273.500,7 93,8 40.936,3 17,6
       - bony skarbowe 48.067,4 19,1 46.900,0 16,1 - 1.167,4 - 2,4
       - obligacje rynkowe 184.496,9 73,5 226.600,7 77,7 42.103,8 22,8
1.2. Obligacje oszczędnościowe  7.449,6 3,0 9.053,6 3,1 1.604,0 21,5
1.3. Nierynkowe spw  5.965,4 2,4 4.333,3 1,5 - 1.632,1 - 27,4
2. Pozostałe zadłużenie krajowe  5.186,6 2,1 4.770,9 1,6 - 415,7 - 8,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W porównaniu z rokiem poprzednim, na koniec 2004 r. zadłużenie krajowe Skarbu 

Państwa z tytułu spw wzrosło o 40.908,4 mln zł, a jego udział w długu krajowym o 0,4 punku 

procentowego (p.p.). Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w poszczególnych segmentach 

długu krajowego były następujące: 

– o kwotę 1.167,4 mln zł (2,4%) zmalało zadłużenie w bonach skarbowych i zarazem 

zmalał udział tych instrumentów  w długu krajowym (o 3,1 p.p.); 

–  zadłużenie w obligacjach rynkowych zwiększyło się o 22,8%, a ich udział w długu 

krajowym wzrósł z 73,5% do 77,7%, przy czym obligacji o oprocentowaniu stałym 

wzrósł o 1,6 p.p., obligacji o oprocentowaniu zmiennym o 1,7 p.p.; 

– w 2004 r. wyemitowano obligacje indeksowane (IZ0816); zadłużenie z tego tytułu 

wg  zindeksowanej wartości nominalnej wyniosło 2.646,0 mln zł i stanowiło 0,9% długu 

krajowego; 

– zmniejszył się udział w długu instrumentów rynkowych o terminie zapadalności krótszym 
niż 5 lat (bony skarbowe oraz obligacje 2- i 3-letnie) z 42,1 do 37,7% oraz o terminie 
zapadalności od 5 lat do 10 lat (obligacje 5- i 7-letnie) z 34,3 do 25,5%, wzrosło natomiast 
zadłużenie w obligacjach najdłuższych (10-, 12- i 20-letnie) z 16,2 do 30,5%; 
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– zadłużenie w obligacjach oszczędnościowych wzrosło o 1.604,1 mln zł (21,5%), przy 
czym udział tego segmentu w długu krajowym, jak i jego struktura pozostały na niemal 
niezmienionym poziomie; 

– w efekcie dokonanego w 2004 r. wykupu obligacji nierynkowych (w tym całkowitego 
wykupu obligacji nominowanej w USD z 1991 r.) zmniejszyło się zadłużenie z tego tytułu 
o 1.632,1 mln zł oraz jego udział w długu krajowym o 0,9%; 

–  zmniejszeniu uległo również pozostałe zadłużenie krajowe Skarbu Państwa (o 8,0%), 
w tym zobowiązania wymagalne spadły o 213,1 mln zł, tj. o 68,3%. 

6.1.2. Dług zagraniczny 

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (wg kryterium miejsca emisji, wg nominału) na 
koniec roku 2004 wyniosło 111.201,7 mln zł, co stanowiło spadek w stosunku do stanu na 
koniec 2003 r. o 16.576,2 mln zł, tj. o 13,0%. W ujęciu w euro zadłużenie zagraniczne 
wyniosło 27.262,0 mln euro i było wyższe od stanu na koniec roku 2003 o 173,2 mln euro, 
tj.  o 0,6%. Stan zadłużenia zagranicznego wyrażonego w PLN na koniec roku 2003 i 2004 
przedstawia poniższa tabela: 
Tabela 48 

2003 Struktura 
2003 2004 Struktura 

2004 
Zmiana 

2004–2003 Treść 

mln zł % mln zł % mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Zadłużenie zagraniczne  

Skarbu Państwa 

127.777,9 100,0 111.201,7 100,00 - 16.576,2 - 13,0

1. Dług z tytułu spw 44.267,4 34,6 48.461,9 43,6 4.194,5 9,5
Obligacje typu Brady 4.463,3 3,5 3.568,3 3,2 - 895,0 - 20,1
Pozostałe obligacje zagraniczne 39.804,1 31,1 44.893,6 40,4 5.089,5 12,8
2. Dług z tytułu kredytów 83.510,6 65,4 62.739,9 56,4 - 20.770,7 - 24,9
Klub Paryski 67.121,5 52,5 50.254,6 45,2 - 16.866,9 - 25,1
Międzynarodowe Instytuty 
Finansowe, w  tym: 

15.279,1 12,0 12.032,8 10,8 - 3.246,3 - 21,2

- Bank Światowy 7.476,8 5,8 4.390,2 3,9 - 3.086,6 - 41,3
- Europejski Bank Inwestycyjny 6.331,9 5,0 6.387,8 5,7 55,9 0,9
- Europejski Bank Odbudowy  
   i Rozwoju 

86,8 0,1 58,3 0,1 - 28,5 - 32,8

- Bank Rozwoju Rady Europy 1.383,6 1,1 1.196,5 1,1 - 187,1 - 13,5
Pozostałe 1.109,9 0,9 452,5 0,4 - 657,4 - 59,2

Kurs (PLN/EUR) przyjęty do obliczeń  stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł 4,7170, natomiast na dzień 
31  grudnia 2004 r. kształtował się na poziomie 4,0790. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Zadłużenie zagraniczne wyrażone w euro na koniec roku 2003 i 2004 kształtowało się 

następująco: 

Tabela 49 

2003 Struktura 

2003 

2004 Struktura  

2004 

Zmiana 

2004 – 2003 Rodzaj zadłużenia 

mln euro % mln euro % mln euro % 

1 2 3 4 5 6 7 

Zadłużenie zagraniczne  

Skarbu Państwa 

27.088,8 100,0 27.262,0 100,00 173,2 0,6

1. Dług z tytułu spw 9.384,7 34,6 11.880,8 43,6 2.496,2 26,6

Obligacje typu Brady 946,2 3,5 874,8 3,2 - 71,4 - 7,5

Pozostałe obligacje zagraniczne 8.438,4 31,1 11.006,0 40,4 2.567,6 30,4

2. Dług z tytułu kredytów 17.704,2 65,4 15.381,2 56,4 - 2.323,0 - 13,1

Klub Paryski 14.229,7 52,5 12.320,3 45,2 - 1.909,4 - 13,4

Międzynarodowe Instytuty Finansowe, 
z tego: 

3.239,2 12,0 2.949,9 10,8 - 289,2 - 8,9

- Bank Światowy 1.585,1 5,8 1.076,3 3,9 - 508,8 - 32,1

- Europejski Bank Inwestycyjny 1.342,4 5,0 1.566,0 5,7 223,6 16,7

- Europejski Bank Odbudowy  

   i Rozwoju 

18,4 0,1 14,3 0,1 - 4,1 - 22,2

- Bank Rozwoju Rady Europy 293,3 1,1 293,3 1,1 0,0 0,0

Pozostałe 235,3 0,9 110,9 0,4 - 124,4 - 52,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Zmiana stanu zadłużenia zagranicznego w roku 2004 była spowodowana przez: 

− zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 669,0 mln euro; 

− emisję obligacji na międzynarodowym rynku finansowym na łączną kwotę 3.005,8 mln euro 
(faktyczna emisja w euro, CHF i JPY); 

− spłaty kredytów w wysokości 2.818,5 mln euro; 

− wykup obligacji skarbowych na kwotę 247,5 mln euro; 

− spadek zadłużenia o 435,7 mln EUR w wyniku aprecjacji euro w stosunku do innych 
walut, w których nominowana jest część zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa. 
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Największy udział w zadłużeniu zagranicznym, według stanu na koniec roku 2004 
miały zobowiązania z tytułu kredytów wobec Klubu Paryskiego w kwocie 12.320,3 mln euro 
stanowiące 45,2% zadłużenia. W stosunku do końca roku 2003 zobowiązania Skarbu Państwa 
wobec Klubu Paryskiego spadły o 1.909,4 mln euro, co było głównie wynikiem dokonanych 
w 2004 roku terminowych spłat zadłużenia z tego tytułu w kwocie 890,4 mln USD 
i 953,8 mln euro. 

Drugim co do wielkości tytułem zadłużenia zagranicznego, według stanu na koniec 
roku 2004, były obligacje skarbowe wyemitowane na międzynarodowym rynku finansowym. 
Zadłużenie z tego tytułu na koniec roku 2004 wyniosło 11.006,0 mln euro i było wyższe 
od  stanu na koniec roku 2003 o 2.567,6 mln euro tj. o 30,4%. Wzrost zadłużenia był przede 
wszystkim efektem wyemitowania w roku 2004 obligacji nominowanych w EUR o wartości  
nominalnej 2.200 mln euro, nominowanych w CHF o wartości 400 mln i nominowanych 
w JPY o wartości łącznej 73.600 mln JPY. Ministerstwo Finansów dokonało również 
terminowego wykupu obligacji o wartości 300 mln USD. 

Na pozytywną ocenę zasługuje w szczególności, ustalenie 30-letniego terminu 
zapadalności wyemitowanych w 2004 r. obligacji zagranicznych nominowanych w jenach 
japońskich na łączną kwotę 23,6 mld JPY (wykup w 2034 r.) oraz przedterminowy wykup 
części kredytów (w tym kredytów „poolowych” z Banku Światowego), których 
oprocentowanie odbiegało od stóp rynkowych lub ich wykup był uzasadniony ekonomicznie. 

6.1.3. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych 

Cele przyjęte w strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2004-2006123 
nie  uległy zmianie w stosunku do określonych w strategii na lata 2003-2005. Założono 
utrzymanie wielkości długu publicznego na bezpiecznym poziomie oraz minimalizację 
kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu, przy przyjętych ograniczeniach odnośnie 
poziomu ryzyka refinansowania, ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka 
płynności budżetu państwa, pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności kredytowego 
i operacyjnego oraz rozkładu kosztów obsługi długu w czasie. Efekty podejmowanych przez 
Ministerstwo Finansów w 2004 r. działań były zbieżne z celami przyjętymi w strategii 
zarządzania długiem Skarbu Państwa.  

Na koniec roku 2004 dług Skarbu Państwa ogółem przed konsolidacją wyniósł 

402,9 mld zł i był wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 23,9 mld zł. Nastąpiło jednak 

                                                 
123  „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004-2006”, przyjęta przez Radę 

Ministrów w dniu 27 września 2003 r., została przekazana do Sejmu w dniu 30 września 2003 r. 
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zahamowanie tempa przyrostu długu Skarbu Państwa ogółem z 15,5% w 2002 r., 15,6% 

w  2003 r. do 6,3% w 2004 r. Zadecydował o tym spadek zadłużenia zagranicznego, głównie  

w wyniku umocnienia się złotego, bowiem w wyrażeniu walutowym dług zagraniczny wzrósł 

o 173 mln euro. Tempo przyrostu długu krajowego utrzymało się na poziomie zbliżonym 

do  lat poprzednich. 

Zmiana wielkości długu publicznego była skutkiem przede wszystkim finansowania 

deficytu budżetowego. Rzeczywiste potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa były jednak 

niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej, a ich finansowanie przebiegało 

w warunkach znacznego umocnienia złotego oraz wysokiego wzrostu PKB, w efekcie czego 

relacja długu Skarbu Państwa do PKB obniżyła się z 46,4% do 45,5%. 

                                                

Zgodnie z przyjętymi w strategii założeniami, nastąpił wzrost wyrażonej w latach 
średniej zapadalności długu rynkowego z 2,66 na koniec 2003 r. do 3,07124 na koniec 2004 r. 
Udział w długu krajowym bonów skarbowych, tj. instrumentów o najkrótszym terminie 
zapadalności, zmniejszył się z 19,1% do 16,1%, co korzystnie wpływa na ograniczanie ryzyka 
refinansowania w walucie krajowej. Na koniec 2004 r. wzrosła również średnia duracja 
krajowego długu rynkowego – z 2,12 do 2,44 roku – będąca miarą wrażliwości kosztów 
obsługi długu na zmiany stóp procentowych. 

Wprowadzenie w roku 2004 nowych instrumentów: obligacji trzy- i siedmioletnich 
o oprocentowaniu zmiennym, obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji oraz obligacji 
o niestandardowch kuponach zabezpieczonych transakcjami na instrumentach pochodnych, 
wyemitowanych w systemie private placement – było zbieżne z celami określonymi 
w strategii. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu wyemitowane zostały w warunkach 
odnotowanego w IV kwartale 2003 r. i na początku 2004 r. wzrostu rentowności 
instrumentów stałoprocentowych. Celowe zatem było ograniczenie podaży w tym segmencie 
rynku i zastosowanie alternatywnych źródeł finansowania. Emisja obligacji o oprocentowaniu 
zmiennym, powodująca wprawdzie przejściowe zwiększenie ryzyka stopy procentowej, 
pozwoliła na utrzymanie ryzyka refinansowania na poziomie zbliżonym do emisji obligacji 
średnio i długoterminowych o stałym oprocentowaniu, a ponadto nie powinna wpłynąć 
ograniczająco na realizację drugiego z celów strategii, tj. minimalizację kosztów obsługi  
długu. Emisja obligacji private placement, pozwoliła na pozyskanie środków po kosztach 
niższych niż koszty 10-letnich obligacji stałoprocentowych, przy identycznych parametrach 
uwzględnianych przy ocenie ryzyka refinansowania i ryzyka stopy procentowej. Oba 

 
124  Bez obligacji inflacyjnej; z uwzględnieniem tej obligacji średnia zapadalność długu rynkowego wyniosła 

3,15 roku. 
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alternatywne instrumenty przyczyniły się w znacznej mierze do osiągnięcia zachwianej 
równowagi rynku. 

Wprowadzenie obligacji o nominale indeksowanym wskaźnikiem inflacji – mimo 
wzrostu zadłużenia ze względu na indeksację oraz większej, w stosunku do obligacji 
stałoprocentowych, zmienności kosztów obsługi – przyczyni się do minimalizacji kosztów 
obsługi długu, z uwagi na wyeliminowanie kosztów premii za ryzyko wzrostu inflacji, oraz 
ograniczenia ryzyka refinansowania ze względu na 12-letni termin zapadalności. 

6.2.  Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

Zobowiązania niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji 
i poręczeń na koniec 2004 r. wynosiły 29,4 mld zł i w relacji do 2003 r. uległy zmniejszeniu 
o 636 mln zł, tj. o 2,1%, natomiast udział w PKB przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń 
i gwarancji Skarbu Państwa w roku 2004 wynosił 1,33%. Według stanu na koniec 2004 r.  
kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji spłaty kredytów zagranicznych 
wynosiła 13,7 mld zł i  była niższa o 1,9 mld zł, tj. o 12,1% w stosunku do 2003 r., a z tytułu 
gwarancji i poręczeń spłaty kredytów krajowych wynosiła 15,7 mld zł i uległa zwiększeniu 
w  ciągu roku o 1,3 mld zł, tj. o 8,7%. Na koniec 2004 r., w porównaniu ze stanem sprzed 
roku, zmniejszył się udział poręczeń i gwarancji o niskim ryzyku spłaty z 63% do 59%. 
Zwiększył się natomiast udział poręczonych i gwarantowanych zobowiązań zaliczonych 
do  kategorii podwyższonego ryzyka spłaty (o 4 p.p.) i wysokiego ryzyka spłaty (o 3 p.p.) 
oraz zobowiązań spłacanych za kredytobiorców. Zdaniem NIK sytuacja ta może spowodować 
zwiększenie wydatków budżetowych z tego tytułu w latach następnych. Potencjalne 
zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji wg stopnia ryzyka ich spłaty 
ze  środków budżetowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 50 
2003 2004 Kategoria 

mln zł % mln zł % 
1 2 3 4 5 

Ogółem  30.068,5   100,0 29.432,7   100,0 
Niskie  ryzyko spłaty  19.017,1   63,2 17.237,4   58,6 
Średnie  ryzyko spłaty 1.511,0   5,1 931,4   3,1 
Podwyższone  ryzyko spłaty  432,7   1,4 1.376,0   4,7 
Wysokie  ryzyko spłaty  9.097,8  30,3 9.810,9   33,3 
Spłacane za kredytobiorców 9,9   0,0 77,1   0,3 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W 2004 r. udzielono 16 nowych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa o wartości 
7.093 mln zł. Wnioski o udzielenie poręczeń i gwarancji rozpatrywane były przez 
Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o poręczeniach 
i gwarancjach (...) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Skarb 
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Państwa poręczeń i gwarancji (...).125 Decyzje w sprawie ich udzielania były podejmowane 
po  pozytywnej rekomendacji Komisji do spraw Gwarancji i Poręczeń. 

Poręczenia i gwarancje zostały ukierunkowane jako instrument wsparcia dla sektorów 
gospodarki znajdujących się w trudnej sytuacji. Wsparcie restrukturyzacji sektorów 
stoczniowego, hutniczego i PKP S.A. poprzez udzielenie im poręczeń i gwarancji było 
zgodne z wytycznymi  „Średniookresowej strategii udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu 
Państwa do 2010 roku”126. Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji SP na 2004 r., 
ustalonego w ustawie budżetowej na kwotę 17.000 mln zł, wyniosło 34%. 

6.3. Należności Skarbu Państwa 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. należności Skarbu Państwa wyniosły 
36,7 mld zł, co stanowi 96,1% stanu należności na koniec 2003 r. Wartości poszczególnych 
należności oraz zmiany ich stanu w roku 2004 przedstawia poniższa tabela. 

                                                 
125  Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne (DzU z 2003 r., nr 174, poz. 1689)  i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. 
w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczeń 
i  gwarancji (DzU 2004 r., nr 170, poz. 1786). 

126  „Średniookresowa strategia udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2010 roku”, została przyjęta 
przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2003 r. 
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Tabela 51 

Stan w dniu Zmiana 
31.12.2003 31.12.2004 (4-3) (4:3) 

Lp. Tytuł należności 

mln zł % 
1 2 3 4 5 6 
 Należności Skarbu Państwa ogółem 

w tym: 38.153,8 36.669,7 - 1.484,1 96,1

1. Należności pozostałe do zapłaty 
podatkowe i niepodatkowe 19.634,4 19.881,1 246,7 101,3

2. 
Należności z tytułu przejściowego 
wykupu odsetek od kredytów 
mieszkaniowych 

7.817,8 7.654,4 - 163,4 97,9

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych 
jednostkom samorządu terytorialnego - 25,6 25,6 -

4. Należności z tytułu pożyczki dla kas 
chorych 824,0 723,7 - 100,3 87,8

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji 
w tym: 1.957,6 1.619,2 - 338,4 82,7

- z tytułu gwarancji zagranicznych  176,5 114,2 - 62,3 64,75. 

- z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 1.781,1 1.505,0 - 276,1 84,5
Należności z tytułu udzielonych kredytów 
zagranicznych w tym: 5.388,7 4.449,8 - 938,9 82,6

- w walutach wymienialnych  5.382,4 1 4.443,4 - 939,0 82,66. 

- w walutach niewymienialnych 6,3 6,4 0,1 101,6

7. 
Należności w walutach rozliczeniowych 
(salda likwidacyjne, rozliczenia clearingowe 
i bartery, rachunki  specjalne) 

26,9 25,0 - 1,9 92,9

8. Należności z tyt. Collateralu 1.539,5 1.392,4 - 147,1 90,4
Należności z tyt. spłaty kredytów MBI od 
Rosji i FRE 27,6 26,3 - 1,3 95,3

- MBI 8,6 8,3 - 0,3 96,5
- Porozumienie Generalne 17,3 17,2 - 0,1 99,4

9. 

- Fundusz Rozwoju Eksportu 1,7 0,8 - 0,9 47,1

10. 
Należności z tyt. udostępnienia środków 
z  kredytów zagranicznych podmiotom 
krajowym 

743,0 2  701,5 - 41,6 94,4

11. Inne należności, w tym: 56,8 51,9 - 4,9 91,4

 - pożyczki dla Orbis S.A.  5,4 3 0,0 - 5,4 0,0

 - pożyczki dla KUKE 51,4 4) 51,9 0,5 101,0

12. Należności od MBI w Moskwie 137,5 118,9 - 18,6 86,5
1 Kwota należności na koniec 2003 r. obejmuje naliczone memoriałowo odsetki bieżące (niewykazywane w roku 

poprzednim) w kwocie 93,8 mln zł. 
2 Kwota należności na koniec 2003 r. obejmuje naliczone memoriałowo odsetki bieżące (niewykazywane w roku 

poprzednim) w kwocie 5,9 mln zł.  
3 Kwota należności na koniec 2003 r. obejmuje naliczone memoriałowo odsetki bieżące (niewykazywane w roku 

poprzednim) w kwocie 0,1 mln zł. 
4 Kwota należności na koniec 2003 r. obejmuje naliczone memoriałowo odsetki bieżące (niewykazywane w roku 

poprzednim) w kwocie 0,5 mln zł. 
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Największy udział w kwocie należności ogółem, poza tzw. należnościami 
podatkowymi i niepodatkowymi, miały należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek 
od  kredytów mieszkaniowych (20,9%), należności z tytułu udzielonych kredytów 
zagranicznych (12,1%) oraz należności z tytułu poręczeń i gwarancji (4,4%). 

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków 
budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych na koniec 2004 r. wynosił 7,65 mld zł 
i był niższy od stanu sprzed roku o 163,4 mln zł, tj. o 2,1%. Spadek należności był wynikiem 
spłat dokonanych przez kredytobiorców w kwocie 119,2 mln zł, umorzenia zadłużenia 
kredytobiorców na kwotę 248 mln zł127 oraz korekty rozliczeń w wysokości 7 mln zł. 
Zwiększająco na wielkość należności z tego tytułu wpłynął w 2004 r. wykup odsetek 
w kwocie 201 mln zł oraz oprocentowanie przejściowo wykupionych odsetek podlegające 
skapitalizowaniu na koniec roku w kwocie 9,8 mln zł. 

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych na koniec 
2004 r. wyniosły 4.449,8 mln zł i były niższe od należności z tego tytułu na koniec roku 2003 
o  938,9 mln zł, tj. o 17,4%. Z tej kwoty 99,9% stanowiły należności z tytułu udzielonych 
kredytów w walutach wymienialnych. Na kwotę 4.443,4 mln zł (1.485,9 mln USD) składały się 
należności bieżące (348,3 mln USD) i należności zaległe (1.137,6 mln USD). Wzrost 
należności bieżących wyrażonych w USD o 17,1%, tj. o 50,8 mln USD, związany był 
z  wykorzystaniem kredytów udzielonych w latach poprzednich (Wietnam, Chiny, Serbia 
i  Czarnogóra, Indonezja) i z wejściem w życie w 2004 r. umowy restrukturyzacyjnej z  Syrią, 
skutkiem czego było przekwalifikowanie na koniec 2004 r. zadłużenia w kwocie 21,3 mln USD 
z należności zaległych na należności bieżące. Spośród należności bieżących obsługiwane 
są  kredyty udzielone Jemenowi, Algierii, ChRL, Wietnamowi, Angoli i  Indonezji. 

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 
2004 r. wyniosły 1.619 mln zł. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2003 roku 
zmniejszyły się one o 338 mln zł, w tym z tytułu gwarantowanych kredytów zagranicznych  
o  62 mln zł128 oraz z tytułu poręczonych i gwarantowanych kredytów krajowych  
o 276,1 mln zł.129 Należności zaległe na koniec 2004 r. wyniosły 1.250 mln zł i stanowiły 
77% całości należności z tego tytułu, podczas gdy w 2003 r. ten udział wynosił 88%. 

                                                 
127  Decyzje o umorzeniu zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek podejmują 

banki na podstawie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (...) (j.t. DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1115 ze zm.). 

128  Na zmniejszenie wpłynęło całkowite rozliczenie należności SP wobec Polskich Hut Stali Oddział Huta 
Katowice S.A w kwocie 93,7 mln zł w wyniku sprzedaży wierzytelności spółce LNM Holdings N.V. 
Na  zwiększenie wpływ miały spłaty kredytów dokonane przez SP za kredytobiorców (23 mln zł) 
i  naliczenie odsetek bieżących i ustawowych (8,4 mln zł). 

129  Na zmniejszenie należności w 2004 r. wpłynęły spłaty należności przez dłużników (75,5 mln zł), zamiana 
wierzytelności na akcje (267,8 mln zł), zakończenie procesu upadłościowego (22,9 mln zł); na zwiększenie 
wpływ miały spłaty kredytów dokonane przez SP za kredytobiorców (15,4 mln zł), naliczenie odsetek 
bieżących i ustawowych (74,9 mln zł). 
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NIK pozytywnie ocenia działania windykacyjne podejmowane w 2004 r. przez 

Ministerstwo Finansów w celu odzyskania kwot wydatkowanych przez Skarb Państwa 

z  tytułu udzielonych i zrealizowanych umów poręczeń i gwarancji. W wyniku tych działań 

osiągnięto dochody w wysokości 120,8 mln zł, tj. o 31,3% więcej niż w 2003 r. Minister 

Finansów podjął szereg działań zmierzających do odzyskania należności, w tym przede 

wszystkim angażował się w procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz negocjował 

sposoby uregulowania ciążącego na nich zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne były 

przeprowadzone zgodnie z trybem i warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji.130

Wśród należności Skarbu Państwa występują m. in. należności z tytułu spłaty 

kredytów Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego (MBI) w kwocie 8,3 mln zł i od Rosji 

z  tytułu Porozumienia Generalnego w kwocie 17,2 mln zł. Należności te praktycznie 

nie  są  obsługiwane w związku z upadłością tych firm (np. Mera-Błonie, Krywałd-ERG, 

Metalchem), wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw (Spomasz Wronki, Przedsiębiorstwo 

Państwowe Stocznia Odra) lub zakończeniem działalności (6 z 9 przedsiębiorstw – 

kooperantów byłego Handlomoru). Zdaniem NIK należności z tytułu spłaty kredytów 

powinny zostać skorygowane o wierzytelności, których odzyskanie nie będzie możliwe. 

                                                 
130  Rozporządzenie RM z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu 

Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały) 

rozłożenie ich spłaty na raty oraz umorzenie wierzytelności w całości lub w części (DzU nr 26, poz. 1468). 
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VI. FUNDUSZE CELOWE I AGENCJE  
Istotnymi elementami sektora publicznego są fundusze celowe i agencje. W ustawie 

budżetowej zamieszczono plany finansowe 13 państwowych funduszy celowych i 7 agencji. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, 

który posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla państwowych funduszy celowych, 

do ustawy budżetowej nie jest włączany. Wydatki i koszty tych instytucji przedstawiono 

na poniższym wykresie: 
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19.
Wydatki państwowych funduszy celowych oraz koszty NFZ i agencji 
w latach 2003 - 2004

 
1. Państwowe fundusze celowe 

W załączniku nr 5 do ustawy budżetowej na 2004 r. zawarte są plany finansowe 

13 państwowych funduszy celowych, w tym 7 otrzymujących dotacje z budżetu. Dotacje dla 

funduszy celowych ujęto także w częściach budżetowych w załączniku nr 2 do ustawy 

budżetowej. Dotacje w załączniku nr 2 są planowane także dla funduszy, które nie są 

zaliczane formalnie do państwowych funduszy celowych.  

W strukturze dochodów sektora finansów publicznych (po wyeliminowaniu wzajemnych 

transferów) państwowe fundusze celowe ustępują tylko budżetowi państwa, a w wydatkach 

sektora finansów publicznych (po wyeliminowaniu wzajemnych transferów) państwowe 

fundusze celowe przewyższają wydatki budżetu państwa.  

W 2004 r. przychody państwowych funduszy celowych wyniosły 139.284,6 mln zł 

(tj. 99,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej); wydatki omawianych funduszy 

osiągnęły kwotę 138.930,3 mln zł, tj. 98,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. 
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Dotacje z budżetu państwa zaplanowane dla 7 spośród  13 państwowych funduszy celowych 

wyniosły 40.690,1 mln zł, tj. 97,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,9% planu 

po zmianach. Oprócz dotacji z budżetu FUS otrzymał środki w wysokości 10.613,0 mln zł na 

refundację z tytułu przekazania składek do OFE.  

Realizację przychodów131 państwowych funduszy celowych w 2004 przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

Tabela 52 

2004   
Wykonanie 

2003 1)
Ustawa 

budżetowa
Plan 2) 

po zmianach Wykonanie 
 

6:3 
 

6:4 
 

6:5 
Lp. Nazwa funduszu 

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ogółem: 133.472,4 139.488,5 140.627,5 139.284,6 104,4 99,9 99,0

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  101.372,9 106.518,2 108.641,0 109.842,0 108,4 103,1 101,1
 w tym dotacja: 28.265,3 20.836,4 22.959,2 22.959,21) 81,2 110,2 100,0

2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 16.101,3 16.119,3 16.184,3 16.306,9 101,3 101,2 100,8
 w tym dotacja: 15.013,9 15.065,7 15.130,7 15.130,0 100,8 100,4 100,0

3. Fundusz Pracy 9.812,4 8.964,0 6.922,5 7.097,3 72,3 79,2 102,5
 w tym dotacja: 3.944,0 3.144,0 1.102,5 1.102,5 28,0 35,1 100,0

4. Fundusz Alimentacyjny 3.123,6 3.310,9 4.298,3 1.077,3 34,5 32,5 25,1
 w tym dotacja: 1.468,9 1.535,0 524,8 502,0 34,2 32,7 95,0

5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

1.314,1 2.580,6 2.580,6 102,0 102,02.632,4 200,3 

 w tym dotacja: 32,0 905,0 905,0 905,0 2.828,1 100,0 100,0
6, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 33,7 34,8 34,8 35,0 103,8 100,5 100,5

 w tym dotacja: 29,3 29,1 29,1 29,1 99,3 100,0 100,0
7. Państwowy Fundusz Kombatantów 9,1 62,0 62,4 62,6 688,6 101,0 100,4

 w tym dotacja: 8,5 62,0 62,4 62,4 733,5 100,6 100,0
 Ogółem fundusze dotowane: 132.741,9   
 w tym dotacje: 48.761,9 41.577,2 40.713,8 40.690,2 83,4 97,9 99,9

8. Fundusz Administracyjny 467,2 471,5 471,5 474,4 101,5 100,6 100,6
9. Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 
223,5 502,3 502,3 742,9 332,4 147,9 147,9

10. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

793,8 742,0 742,0 786,0 99,0 105,9 105,9

11. Centralny Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

17,217,6 17,2 19,5 110,9 113,1 113,1

12. Państwowy Fundusz Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym 

202,5 164,9 164,9 207,7 102,6 125,90 125,9

13. Fundusz Promocji Twórczości 0,7 0,8 0,8 0,6 80,8 74,8 74,8
1) Oprócz dotacji z budżetu FUS otrzymał jeszcze środki w wysokości 10.613,0 mln zł na refundację z tytułu przekazania 

składek do OFE. W sprawozdaniu FUS kwota ta została wykazana jako przychody własne. 
2) Dane w kol. 5 obejmują zmiany limitów dotacji, dokonane w trakcie roku budżetowego, tj. zwiększono limity dotacji dla FUS 

o 2.122,8 mln zł (z poz. 82, 84 i 85 rezerw celowych w kwocie 2.100,0 mln zł oraz na podstawie decyzji Zarządu ZUS 
o kwotę 22,8 mln zł, dla FER o 65,0 mln zł (z poz. 86 rezerw celowych) oraz dla PFK z ogólnej rezerwy budżetowej o 0,4 mln zł. 
Zmniejszono dotację dla Funduszu Pracy o 2.041,5 mln  zł i dla Funduszu Alimentacyjnego o 1.010,2 mln  zł, który uległ likwidacji 

                                                 
131 Przychody w ujęciu memoriałowym. NIK w Analizie za 2001 r. zwracała uwagę, że fundusze celowe 

księgują przychody memoriałowo, co powoduje, że przychody funduszy są systematycznie zawyżane, 
bowiem ściągalność należnych funduszom wpłat nie jest stuprocentowa, a możliwości egzekucyjne 
ograniczone. W efekcie prowadzi to do niespójności przy konsolidacji finansów publicznych, ponieważ 
jednostki budżetowe księgują dochody na zasadzie kasowej. NIK podtrzymuje wyrażone wówczas 
stanowisko. 
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z dniem 1 maja 2004 r. Dotacja dla FA została ponadto zmniejszona na podstawie decyzji Zarządu ZUS o 22,8 mln zł. Łącznie limit 
dotacji dla wyżej wymienionych 7 funduszy zmniejszono o 863,5 mln zł, a po uwzględnieniu decyzji Zarządu ZUS (dot. FA) 
o 886,3 mln zł. Powyższe zmiany, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zostały uwzględnione w planach 
przychodów przedmiotowych funduszy, zostały natomiast wykazane zgodnie ze stanem faktycznym w sprawozdaniach z wykonania 
przychodów. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 

W porównaniu do 2003 r. przychody państwowych funduszy celowych były wyższe 

o 4,4%. Wyraźnie poniżej planu (79,2%) wykonał przychody Fundusz Pracy, co związane 

było ze zmniejszeniem dotacji budżetowej o 2.041,5 mln zł, tj. o 64,9% oraz Fundusz 

Promocji Twórczości (74,8%). Realizacja planu przychodów Funduszu Alimentacyjnego na 

poziomie 32,5% wynikała z zakończenia działalności z dniem 30 kwietnia 2004 r. 

Likwidatorem Funduszu jest ZUS132. O 47,9% przekroczony został plan przychodów FGŚP, 

a o 25,9% PFGZGiK. 

Realizację wydatków państwowych funduszy celowych w 2004 r. prezentują dane 

zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela 53 

2004  
Wykonanie 

20031) Plan  
wg ustawy 
budżetowej

Plan  
po zmianach

Wykonanie
6:3 6:4 6:5  Lp.

   
Nazwa funduszu  

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  OGÓŁEM: 135.897,0 140.924,9 140.971,4 138.930,3 102,2 98,6 98,6
1. Fundusz Ubezpieczeń 

Społecznych1)
104.393,0 107.180,0 107.180,0 108.657,7 104,1 101,4 101,4

2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 16.226,7 16.270,6 16.270,6 16.338,6 100,7 100,4 100,4
3. Fundusz Pracy 10.494,4 11.128,9 11.128,9 9.142,3 87,1 82,1 82,1
4. Fundusz Alimentacyjny 1.640,1 1.728,9 1.728,9 573,6 35,0 33,2 33,2
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
1.588,1 3.144,0 3.141,0 2.736,2 172,3 87,0 87,1

6. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 33,3 35,3 35,3 34,7 104,2 98,5 98,5
7. Fundusz Kombatantów 18,2 16,0 16,0 10,4 57,1 65,1 65,1
8. Fundusz Administracyjny 478,0 484,7 484,7 481,0 100,6 99,2 99,2
9. Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych 
35,4 49,4 49,4 97,6 276,0 197,6 197,6

10. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

800,4 658,8 658,8 657,0 82,1 99,7 99,7

11. Centralny Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

18,3 17,2 17,2 19,5 106,9 113,6 113,6

12. Państwowy Fundusz Gospodarki 170,5 210,3 259,8 181,1 106,3 86,2 69,7

                                                 
132  Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany w oparciu o Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej 

(z czerwca 2003 r.), w którym założono reformę świadczeń rodzinnych, polegającą m.in. na zwiększeniu 
zasiłku rodzinnego z tytułu niemożności wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo braku możliwości 
ustalenia zobowiązanego do alimentów w miejsce świadczenia alimentacyjnego. Fundusz uległ likwidacji 
z dniem 1.05.2004 r. zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
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2004  
Wykonanie 

20031) Plan  
wg ustawy 
budżetowej

Plan  
po zmianach

Wykonanie
6:3 6:4 6:5  Lp.

   
Nazwa funduszu  

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zasobem Geodezyjnym 
 i Kartograficznym 

13. Fundusz Promocji Twórczości 0,7 0,8 0,8 0,6 83,0 70,9 70,9
1) Różnica pomiędzy danymi prezentowanymi obecnie i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003 jest wynikiem 

przeprowadzonego badania sprawozdań FUS przez biegłego rewidenta. W sprawozdaniu FUS za rok 2003 wydatki 
zostały wykazane w wysokości  102.347,8 mln zł.  

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 
Zrealizowane w 2004 r. wydatki omawianych funduszy osiągnęły kwotę 138.930,3 

mln zł i w porównaniu do 2003 r. były wyższe o 2,2%.  
Plan wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykonany 

został w 197,6%. O 13,6% przekroczony został plan wydatków Centralnego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

W 65,1% wykonany został plan wydatków Funduszu Kombatantów, w 69,7% plan 
Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w 82,1% 
plan Funduszu Pracy. Realizacja planu Funduszu Alimentacyjnego na poziomie 33,2% 
wynikała z zakończenia działalności z dniem 30 kwietnia 2004 r. 

Stan środków obrotowych funduszy celowych w 2004 r. prezentują dane zawarte 
w poniższej tabeli: 

Tabela 54 

2004 
Wykonanie 

2003  Wg ustawy 
budżetowej 

Plan  
po zmianach

Wykonanie 6:3 6:4 6:5 Nazwa funduszu 

 mln zł %% 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Razem:  
Stan funduszy na początek roku 3.743,4 1.288,1 1.388,9 1.259,5 33,6 97,8 90,7 
Stan funduszy na koniec roku 1.259,5 -125,0 -109,4 1.598,7 126,9 x x 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
Stan funduszu na początek roku -9.510,0 -12.192,5 -12.192,5 -12.530,1 131,8 102,8 102,8 
Stan funduszu na koniec roku -12.530,11) -12.854,2 -12.854,2 -11.345,8 90,5 88,3 88,3 

Fundusz Emerytalno-Rentowy 
Stan funduszu na początek roku 419,9 645,0 645,0 294,5 70,1 45,7 45,7 
Stan funduszu na koniec roku 294,5 493,7 493,7 262,9 89,3 53,2 53,2 

Fundusz Pracy 
Stan funduszu na początek roku -685,2 -1.953,0 -1.953,0 -1.367,3 199,5 70,0 70,0 
Stan funduszu na koniec roku -1.367,3 -4.117,9 -4.117,9 -3.412,3 249,6 82,9 82,9 

Fundusz Alimentacyjny 
Stan funduszu na początek roku 5.887,6 7.173,1 7.173,1 7.296,1 123,9 101,7 101,7 
Stan funduszu na koniec roku 7.296,1 8.755,0 8.755,0 7.765,4 106,4 88,7 88,7 
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2004  

 
 

Wykonanie 
2003  Wg ustawy 

budżetowej 
Plan  

po zmianach
Wykonanie 

6:3 6:4 6:5 Nazwa funduszu 

mln zł %% 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Stan funduszu na początek roku 1.425,7 1.326,1 1.326,1 1.161,5 81,5 87,6 87,6 
Stan funduszu na koniec roku 1.161,5 768,6 770,1 1.060,8 91,3 138,0 137,7 

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 
Stan funduszu na początek roku 1,0 0,7 0,7 1,4 138,2 191,6 191,6 
Stan funduszu na koniec roku 1,4 0,3 0,3 1,7 116,7 582,1 582,1 

Państwowy Fundusz Kombatantów 
Stan funduszu na początek roku -111,2 -114,7 -114,7 -120,3 108,2 104,9 104,9 
Stan funduszu na koniec roku -120,3 -68,7 -68,7 -68,1 56,6 99,2 99,2 
Ogółem fundusze dotowane 
Stan funduszu na początek roku -2.572,2 -5.115,3 -4.043,8 -5.264,2 204,7 102,9 130,2 
Stan funduszu na koniec roku -5.264,22) -7.0232 -7.021,7 -5.735,4 109,0 81,7 81,7 

Fundusz Administracyjny 
stan funduszu na początek roku 34,4 13,4 13,4 23,6 68,7 175,7 175,7 
stan funduszu na koniec roku 23,6 0,2 0,2 17,0 71,9 8.991,5 8.991,5 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
Stan funduszu na poczatek roku 1.505,0 1.665,7 1.665,7 1.693,1 112,5 101,6 101,6 
Stan funduszu na koniec roku 1.693,1 2.118,6 2.118,6 2.338,3 138,1 110,4 110,4 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Stan funduszu na początek roku 4.634,0 4.650,4 4.633,3 4.633,3 100,0 99,6 100,0 
Stan funduszu na koniec roku 4.633,3 4.750,9 4.733,8 4.778,6 103,1 100,6 100,9 

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Stan funduszu na początek roku 4,6 4,8 4,8 3,9 84,6 81,1 81,1 
Stan funduszu na koniec roku 3,9 4,8 4,8 3,8 98,0 79,5 79,5 

Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
Stan funduszu na początek roku 137,3 68,6 132,2 169,3 96,3 192,7 192,7 
Stan funduszu na koniec roku 169,3 23,3 37,3 196,0 115,7 841,8 525,0 

Fundusz Promocji Twórczości 
Stan funduszu na początek roku 0,4 0,3 0,4 0,4 116,2 121,4 100,0 
Stan funduszu na koniec roku 0,4 0,3 0,4 0,4 107,6 130,6 107,6 
1) różnica między danymi prezentowanymi obecnie (-12.530,1 mln zł) i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003 

(-11.358,5 mln zł) jest wynikiem przeprowadzonego badania sprawozdań FUS przez biegłego rewidenta. 
2) różnica między danymi prezentowanymi obecnie (-5.264,2 mln zł) i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003  

(-4.092,6 mln zł) jest wynikiem przeprowadzonego badania sprawozdań FUS przez biegłego rewidenta. 

Źródło: Wyniki kontroli NIKw Ministerstwie Finansów. 

W porównaniu do 2003 r. zwiększył się o 471,2 mln zł, tj. o 9,0% łączny ujemny stan 
funduszy celowych dotowanych z budżetu państwa z minus 5.264,2 mln zł do minus 
5.735,4 mln zł w 2004 r., przy czym stan FUS zmniejszył się z minus 12.530,1 zł do minus 
11.345,8 mln zł, tj. o 9,5%, a stan FP wzrósł z minus 1.367,3 mln zł do minus 3.412,3 mln zł, 
tj. o 149,6%. 

Wśród funduszy niedotowanych najwyższy stan środków na koniec roku posiadał 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.778,6 mln zł). O dobrej 
sytuacji finansowej tego funduszu świadczy fakt, że mógł lokować wolne środki w bankach, 
w wyniku czego uzyskał przychody finansowe z lokat w kwocie 25,9 mln zł. 
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Zasadniczą część wydatków dotowanych z budżetu państwa funduszy celowych 
stanowią wypłaty ustawowo gwarantowanych świadczeń. Fakt, iż fundusze nie dysponowały 
w 2004 r., podobnie jak rok wcześniej, środkami niezbędnymi dla wypłaty tych świadczeń 
dowodzi, że budżetowe dotacje dla nich zostały zaniżone.  

W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie założono poprawy 
sytuacji finansowej Funduszu, przyjmując, że zaplanowane przychody własne oraz kwota 
dotacji133 (w porównaniu do 2003 r. planowana w kwocie niższej o 7.428,9 mln zł), 
nie zapewnią pełnego pokrycia wydatków FUS w 2004 r. Nie przewidywano 
zmniejszenia zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych. 
Zaplanowano również niski stan środków finansowych na koniec roku, zakładając 
sfinansowanie wypłaty świadczeń w pierwszych terminach stycznia zaliczkową dotacją 
budżetową roku 2005.  

Stan zobowiązań FUS na koniec 2004 r. wyniósł 15.021,7 mln zł (w 2003 r. 
15.870,7 mln zł). W porównaniu do stanu na początek roku był niższy o 849,0 mln zł, 
a od planu według ustawy budżetowej na rok 2004 był niższy o 6.945,0 mln zł (o 31,6%). 
Ogólna kwota zobowiązań wynikała głównie z rozrachunków z OFE – 5.409,5 mln zł (36,0% 
ogólnej kwoty zobowiązań), zaciągniętych kredytów bankowych z odsetkami – 4.626,4 mln zł 
i dotacji ze środków roku następnego – 2.450,0 mln zł. 

Podobnie jak w ubiegłych latach konieczność pełnego zabezpieczenia środków na 
wypłatę świadczeń z FUS, wymagała pozyskiwania części tych środków w formie kredytów 
w bankach komercyjnych. W 2004 r. Fundusz, za zgodą Ministra Finansów, zaciągnął 16 
kredytów na łączną kwotę 5.240,0 mln zł. Warunki ciągnięć i spłat tych kredytów 
dopasowane były do specyfiki zarządzania płynnością funduszu. Mimo zmniejszenia 
zadłużenia Funduszu na koniec 2004 r. w porównaniu ze stanem na początku roku, zadłużenie 
było nadal wysokie. Średnioroczny stan zadłużenia Funduszu w bankach z tytułu 
zaciągniętych kredytów nadal wzrastał, osiągając w 2004 r. – 3.805 mln zł (wzrost zadłużenia 
w stosunku do roku poprzedniego o 1.233 mln zł, tj. o 47,9%). Zważywszy na konieczność 
spłaty tych kredytów w latach następnych, istnieją poważne wątpliwości co do utrzymania 
płynności finansowej Funduszu w przyszłych okresach, a tym samym co do możliwości 
realizacji jego zadań wyznaczonych ustawowo. 

Znacznemu zmniejszeniu uległ stan środków pieniężnych zarówno na początek 
2004 r. i na koniec 2004 r. Stan środków pieniężnych na początek 2004 r., wyniósł 
56,1 mln zł, a na koniec 2004 r. - 5,1 mln zł. W obu przypadkach był on niższy od planu 
wg ustawy budżetowej (odpowiednio o 63,2% i o 96,6%). Stan środków na początek 2004 r. 
w wysokości 56,1 mln zł stanowił tylko ok. 3,7 % świadczeń przypisanych do pierwszego 
                                                 
133  Bez środków na refundację z tytułu przekazania składki do OFE w wysokości 10.613,0 mln zł. 
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terminu płatności stycznia 2004 r. Natomiast stan środków na koniec 2004 r. w wysokości 
5,1 mln zł stanowił zaledwie ok. 0,3 % świadczeń przypisanych do pierwszego terminu 
płatności stycznia 2005 r. Utrzymująca się przynajmniej od dwóch lat sytuacja jest 
zjawiskiem niepokojącym. Może spowodować utratę płynności finansowej Funduszu. 
Powoduje ona konieczność rezerwowania w budżecie państwa pod koniec roku środków 
finansowych gwarantujących terminowe wypłaty świadczeń w pierwszych terminach roku. 

Stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych FUS na koniec 
roku zależy przede wszystkim od kwot wpłat, jakie wpłyną na rachunki w ostatnich 
godzinach roku, a więc w momencie, gdy nie ma już możliwości ich zagospodarowania. 
Ich wielkość zależy nie tylko od tego, jakie środki są wpłacane przez płatników lecz również 
od sprawności systemu bankowego w ostatnim dniu roku.  

Udział wpływu składek na ubezpieczenie społeczne w przychodach ogółem Funduszu 
zmniejszył się z 71,2% w 2003 r. do 68,1% w 2004 r., tj. o 3,1 punktu procentowego. 
Jednocześnie nastąpił wzrost udziału dotacji z budżetu państwa (łącznie z wpływami 
rekompensującymi kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych) 
z 27,9% w 2003 r. do 30,6% w 2004 r., tj. o 2,7 punktu procentowego. Wzrost ten 
spowodowany był przekazywaniem do OFE coraz większych składek (co wynika z faktu, 
że coraz większa część składek pochodzi od osób młodych, obligatoryjnie będących 
członkami OFE), ustawowym zwiększeniem składki przekazywanej do Funduszu Rezerwy 
Demograficznej134, wyższą przeciętną liczbą wypłaconych świadczeń, jak i wzrostem ich 
przeciętnej bieżącej wysokości. 

W 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do otwartych funduszy 
emerytalnych w formie obligacji oraz w formie pieniężnej kwotę 11.219,5 mln zł. 
W porównaniu do kwoty przekazanej w 2003 r. (10.140,5 mln zł) była ona wyższa 
o 1.079,0 mln zł, tj. o 10,6%.  

Kwota nieprzekazanych składek do OFE w ciągu 2004 r. uległa zmniejszeniu 
o 1.060,4 mln zł, tj. o 16,4 %; na koniec 2004 r. wynosiła bez odsetek 5.409,5 mln zł. Łączna 
kwota nieprzekazanych składek do OFE w ciągu 2004 r. zmniejszyła się o 1.263,2 mln zł 
(o 13,4 %). Zobowiązania wobec otwartych funduszy emerytalnych są jednak nadal bardzo 
wysokie i wynoszą 8.145 mln zł. 

Łączny stan należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne na 
koniec 2004 r. wyniósł 9.701,2 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2003 r. 
(12.809,2 mln zł) stan należności zmniejszył się o 3.108,0 mln zł, tj. o 24,3%.  

                                                 
134  Utworzonego na podstawie art. 58 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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W ramach postulowanych przez NIK działań zwiększających przychody FUS, w tym 
działań zmierzających do poprawy ściągalności składek, rozszerzono działania dyscyplinujące 
płatników składek oraz egzekucyjne, co przyczyniło się do stałego przyrostu kwoty zadłużeń 
objętych działaniami egzekucyjnymi. Na koniec 2003 r. – egzekucją objęta była kwota 
7,9 mld zł, a na koniec 2004 r. kwota ta wynosiła już – 9,4 mld zł. Wzrosły także wpływy 
z egzekucji – w 2004 r. odzyskano kwotę 1,5 mld zł. W porównaniu do 2003 r. nastąpił 
wzrost przychodów z tego tytułu o 0,3 mld zł.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał odsetki za opóźnienia w ustalaniu prawa 
do świadczeń i ich wypłacie. W 2004 r. wypłacono ich ogółem 15.725 tys. zł (liczba wypłat: 
42.215), a w 2003 r. wypłacono ich ogółem 29.441 tys. zł (przy liczbie wypłat: 69.506). 
Na pozytywną ocenę zasługuje zjawisko zmniejszenia się w 2004 r. liczby wypłat (o 27.291) 
oraz wartości kwotowej tych wypłat (o 13.717 tys. zł, tj. o 46,6%) z tytułu naliczonych 
odsetek, zwłaszcza, że od 2002 r. jest to stała tendencja.  

O sytuacji finansowej Funduszu Pracy zadecydował przyrost o 1.196,6 mln zł, tj. o 37,1% 
zobowiązań na koniec 2004 r. w stosunku do stanu na koniec 2003 r. oraz zrealizowanie 
przychodów mniejszych niż założono w ustawie budżetowej o 1.867,7 mln zł, tj. o 20,8%. 

Zobowiązania FP na koniec 2004 r. wyniosły 4.422,4  mln zł, przy czym 97,2% 

ogólnej kwoty zobowiązań stanowiły niespłacone kredyty zaciągnięte przez FP w latach 

2002-2004. Zaciągnięty w 2004 r. kredyt w wysokości 1.600,0 mln zł oraz istniejące 

zobowiązania kredytowe z roku 2003 w łącznej kwocie 3.100,0 mln zł (w tym wynikające 

zkredytu zaciągniętego w 2003 r. w kwocie 2.400,0 mln zł) stanowi – zdaniem Najwyższej 

Izby Kontroli – zagrożenie dla istnienia Funduszu Pracy (łączna kwota kredytów na koniec 

2004 r., bez odsetek, osiągnęła wielkość 4.300,0 mln zł).  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako niecelowe i niegospodarne uruchomianie 

kolejnych transz zaciągniętego w bankach kredytu przed wykorzystaniem środków z dotacji 

budżetowej i bez uwzględnienia aktualnego stanu środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych. 

Zaciąganie kredytów powodowało negatywne skutki finansowe dla Funduszu 

w postaci płaconych odsetek i kosztów obsługi kredytu. W 2004 r. ze środków Funduszu 

Pracy poniesiono koszty w łącznej kwocie 265,6 mln zł, w tym odsetki od kredytów 

zaciągniętych w 2002 r. wyniosły 43,6 mln zł, od kredytu zaciągniętego w 2003 r. – 153,4 mln zł, 

od kredytów zaciągniętych w 2004 r. – 66,2 mln zł.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, spłata tak dużego zadłużenia Funduszu nie może 

nastąpić bez pomocy ze strony budżetu państwa. Już w 2003 r. NIK oceniła negatywnie 
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przyjętą koncepcję stałego współfinansowania zadań Funduszu Pracy poprzez zaciąganie 

kredytów bankowych. Powoduje to narastające zadłużenie Funduszu, wzrost środków 

przeznaczonych corocznie na obsługę zaciąganych kredytów a w konsekwencji realną groźbę 

utraty płynności finansowej Funduszu i zagrożenie dla realizacji jego zadań ustawowych. 

Zrealizowane przychody FP wyniosły 7.097,3 mln zł, z czego dotacja wyniosła 

1.102,5 mln zł,  i w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2004 były niższe o 1.866,7 mln zł, 

tj. o 20,8%. Niższe wykonanie przychodów spowodowane było przesunięciem do ZUS zadań 

w zakresie wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Zrealizowane wydatki wyniosły 

9.142,3 mln zł, tj. 82,1% planu. W porównaniu do 2003 r. wydatki były niższe 

o 1.352,2 mln zł, tj. o 12,9%. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

wyniosły łącznie 1.433,2 mln zł, tj. 15,7% ogółu wydatków; w stosunku do wykonania 

2003 r. były niższe o 26,6 mln zł, tj. o 1,9%. Plan Funduszu Pracy na 2005 r. przewiduje 

wydatki na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w kwocie 2.070,0 mln zł. 

W 2004 r. w trakcie realizacji planów finansowych funduszy celowych doszło 

do przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I tak: 

1) w PFRON:  

−  dopuszczenie do przedawnienia z tytułu należnych wpłat kwoty 0,8 mln zł, 

−  przekroczenie planu wydatków bieżących w 5 paragrafach w łącznej wysokości  4,7 mln zł, 

−  wydatkowanie w wyniku działań nielegalnych kwoty 20,2 tys. zł z tytułu zagranicznych 
delegacji służbowych, 

−  dopuszczenie do zwłoki w regulowaniu zobowiązań, powodujących uszczuplenie 
środków publicznych wskutek zapłaty odsetek w łącznej kwocie 73,0 tys. zł; 

2) w Funduszu Administracyjnym KRUS: 

−  nielegalne i niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie 2.694,1 tys. zł na modernizację 
i rozbudowę Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu; 

3) w Funduszu Pracy: 

−  dopuszczenie do zwłoki w regulowaniu zobowiązań przez powiatowe urzędy pracy, 
powodujących uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek z tytułu 
nieterminowej płatności zobowiązań w wysokości 350 tys. zł; 

4) w NFOŚiGW – przekroczenie planu finansowego (w zakresie) dotacji inwestycyjnych 
o 1.350 tys zł. 
Stopień finansowania wydatków poszczególnych funduszy dotacją budżetową wynosił: 
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– Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21,1%  (w 2003 r. - 27,1%) 

- dotacja FUS łącznie z wpływami rekompensującymi  
 kwoty składek przekazanych na rzecz OFE  30,6%  (w 2003 r. - 27,9%) 

– Fundusz Emerytalno-Rentowy 92,6%  (w 2003 r. - 92,5%) 
– Fundusz Pracy 21,1%  (w 2003 r. - 37,6%) 
– Fundusz Alimentacyjny 87,5%  (w 2003 r. - 89,6%) 
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33,1%  (w 2003 r.- 2,0%) 
– Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 83,8%  (w 2003 r. - 87,9%) 
– Państwowy Fundusz Kombatantów 100,0% (w 2003 r. - 46,6%) 

Kwota dotacji dla funduszy celowych w 2004 r. stanowiła 20,6% wydatków budżetu 
państwa ogółem. W roku poprzednim relacja ta wyniosła 25,8%. 

Kontrola Parlamentu nad zadłużeniem funduszy celowych jest ograniczona. Wyraźna 
rozbieżność wykonania stanów funduszy na koniec roku w porównaniu do stanów 
przewidzianych ustawą budżetową, a co za tym idzie również rozbieżność stanów 
zobowiązań i należności, wskazuje na formalny charakter planów finansowych państwowych 
funduszy zamieszczanych w ustawie budżetowej. Z uwagi na znaczenie, zwłaszcza FUS, FP 
i FER dla stanu finansów publicznych, parlamentarna kontrola finansów państwowych 
funduszy celowych winna ulec wzmocnieniu.  

Zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy 

Od 1999 r. w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz od 2000 r. w Funduszu Pracy 

występuje zjawisko corocznego finansowania zadań w kwotach przekraczających osiągane 

przychody (łącznie z dotacjami), co wymusza zaciąganie pożyczek i kredytów. Zobowiązania 

FUS z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 1999 r. wynosiły 6.472 mln zł, 

a kwota nie przekazanych składek do OFE wyniosła 1.006 mln zł. Na koniec 2004 r. 

zobowiązania ZUS z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 4.676 mln zł, a kwota 

nieprzekazanych składek do OFE wyniosła 5.409 mln zł (bez odsetek). Zaciąganie kredytów 

nie powodowało konieczności finansowania tych zadań z budżetu, czyli nie powodowało 

zwiększenia deficytu budżetu państwa, lecz zwiększało deficyt sektora finansów publicznych. 

Utrzymywanie nadal takiego stanu nie wydaje się być zgodne z zasadą przejrzystości 

finansów publicznych. 

W Funduszu Pracy finansowanie zadań z zaciągniętych kredytów miało początek 

w 2000 r. Na koniec 2000 r. zobowiązania Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosły 745 mln zł, a na koniec 2004 r. – 4.300 mln zł. 
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Zobowiązania FUS z tytułu kredytów i nie przekazanych składek do OFE oraz FP 

z tytułu kredytów na koniec 2004 r. osiągnęły kwotę 14.385 mln zł. 

W ocenie NIK, konieczne jest podjęcie przez Radę Ministrów radykalnych działań 

w celu zapewnienia realnych źródeł finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

i Funduszu Pracy w celu spłaty ciążących na tych funduszach zobowiązań. 

Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1999–2004 nie wystarczały na 

pełne pokrycie wydatków na świadczenia. Brak środków spowodował konieczność zaciągania 

kredytów i pożyczek. 

FUS w 1999 r. otrzymał z budżetu państwa 7 pożyczek w kwocie 4.000 mln zł, 

a w 2000 r. – 3 pożyczki w łącznej kwocie 2.000 mln zł. 

Zobowiązania Funduszu z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa, wraz 

z odsetkami, kształtowały się następująco: 

Tabela 55 
Stan na dzień 31 grudnia:  

1999  2000  2001  2002  
mln zł 

1 2 3 4 
4.070 6.796 7.785 8.142 

 
Zgodnie z postanowieniem art. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw135, pożyczki 

udzielone Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa w latach 1999–2000 oraz 

odsetki od tych pożyczek uległy umorzeniu. 

Niedobór środków na finansowanie zadań spowodował konieczność zaciągania przez 
FUS również kredytów w bankach.  

Stan zadłużeń FUS z tytułu zaciągniętych kredytów, kształtował się następująco: 

Tabela 56 

Stan na dzień 31 grudnia:  
1999  2000  2001 2002  2003  2004  

mln zł 
1 2 3 4 5 6 

2.402 580 1.706 2.396 4.756 4.626 

                                                 
135  Art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. (DzU nr 241, poz. 2074). 
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Relacja stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wydatków 

Funduszu w latach 1999–2004 przedstawiała się następująco: 

Tabela 57 

1999  2000 2001  2002  2003  2004  
Lp. Wyszczególnienie 

mln zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Przychody wg wpływów 73.708 81 285 91664 95.301 98.619 107.713 

2 Wydatki 80.403 89.616 98 911 102.776 104.196 108.658 

3 
Zobowiązania ogółem z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

6.472 7.376 9.491 10.538 4.756 4.626 

4 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 4.070 6.796 7.785 8.142 - - 

5 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów  2.402 580 1.706 2.396 4.756 4.626 

  %% 

6 
Stosunek kwoty zobowiązań ogółem z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek do wydatków ogółem 

8,0 8,2 9,6 10,3 4,6 4,3 

7 
Stosunek kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów do wydatków ogółem  

3,0 0,6 1,7 2,3 4,6 4,3 

 
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, część składki na ubezpieczenie 

emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, odprowadzana jest przez Zakład do wybranego 

przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego. 

Kwoty nieprzekazanych składek do OFE (narastająco), na koniec lat 1999–2004 

kształtowały się następująco:  

Składki do OFE w latach 1999 - 2004

1.006
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Łączne zadłużenie FUS w latach 1999 - 2004

14.960

17.125
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duszy emerytalnych niezbędne będzie kontynuowanie 
lu jego sanacji gdyż konieczność spłaty kredytów w latach następnych wskazuje 
źbę utraty jego płynności finansowej.  

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu136 dysponent Funduszu Pracy zaciągnął w 2000 r. kredyt 
w o mln zł na uzupełnienie ś w ni nych na wypła siłków  
be b czeń przedemerytalnych.  

ągano nowe wyższe kredyty bez konieczności całkowitej 

spłaty  W rezultacie kredyty za ne w ejnych ch 

zw k 04 r. do kwoty 4.3 ln zł. 

Stan zadłużenia Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2000–2004 

przedstawia poniższe zestawienie:  

Tabela 58 

2000 2001  2002  2003  2004  

W zaistniałej sytuacji znacznego zadłużenia Funduszu w bankach i znacznych 
zobowiązań wobec otwartych fun
działań w ce
na realną gro

 kw cie 745 rodkó ezbęd tę za  dla
zro otnych oraz zasiłków i świad

W kolejnych latach zaci

 istniejących już zobowiązań. ciąga  kol  lata

ię szyły zadłużenie na koniec 20 00 m

Lp. Wyszczególnienie 
mln zł 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Przychody 6.092 8.317 9.276 9.812 7.097 

2. Wydatki 7.160 8.344 9.807 10.494 9.142 
3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów 
745 904 1.800 3.100 4.300 

                                                 
136  Wprowadzonym ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu (DzU 2000 r., nr 70, poz. 820). W wyniku znowelizowania ustawy, od dnia 1.04.2002 r. 
przepisy określone w ust. 4 i 5 przestały obowiązywać. 
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  %% 
4. Stosunek kwoty zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów do przychodów 
ogółem  

 
12,2 

 
10,9 

 
19,4 

 
31,6 

 
60,6 

5. Stosunek kwoty zobowiązań z tytułu 
z
ogó

     
aciągniętych kredytów do wydatków 
łem  

10,4 10,8 18,4 29,5 47,0 

Zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy plan poprawy sytuacji 

finansowej Funduszu przewiduje redukcję stanu zadłużenia z przychodów pochodzących 

05 r. przewidziano 

spłatę 

rzewidują 

całkow

arastaniem zadłużenia Funduszu i groźbą niewypłacalności, co oznaczałoby 

załamanie się polityki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.  

Z przedstawionych danych wynika, że łączne zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych wobec otwartych funduszy emerytalnych oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 

i Funduszu Pracy w 2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 14,4 mld zł. 

Dotacje do funduszy, niezaliczanych do państwowych funduszy celowych 

W załączniku nr 2 do ustawy budżetowej zaplanowano, w odpowiednich częściach, 

wydatki w formie dotacji do 5 innych funduszy niż wymienione w załączniku nr 5. 

Dotacje z załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2004 prezentują dane 

w poniższej tabeli: 

z podwyższonej składki lub dotacji celowej. W planie finansowym na 20

kredytu w wysokości 300 mln zł. Spłata kredytu w latach następnych w kwotach 

porównywalnych nie gwarantuje wywiązania się z umów kredytowych, które p

itą spłatę kredytu w ciągu najbliższych 3 lat. Niewywiązanie się z umów kredytowych 

będzie skutkowało n
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Tabela 59 
2004  Wykonanie 

2003  Ustawa 
budżetowa

Plan  
po zmianach Wykonanie 

6:3 6:4 6:5 Lp. Nazwa funduszu 

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem 734,1 685,1 709,9 628,2 85,6 91,7 88,5 

1. 

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa (część 01 – 
Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej) 

29,9 30,5 30,5 30,5 102,0 100,0 100,0 

2. 
Fundusz  Pożyczek i Kredytów 
Studenckich (część 38 –  Szkolnictwo 
Wyższe)1)

164,7 81,7 81,7 - - - - 

3. Fundusz Kościelny (część 43 – 
Wyznania religijne)  78,3 78,3 78,3 78,3 100,0 100,0 100,0 

4. 

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 
(część 18 – Budownictwo, 
Gospodarka Przestrzenna  
i Mieszkaniowa) 

455,9 450,0 472,5 472,5 103,6 105,0 100,0 

5. 
Fundusz Termomodernizacji (część 
18 – Budownictwo, Gospodarka 
Przestrzenna i Mieszkaniowa) 

5,3 39,6 41,6 41,6 784,9 105,0 100,0 

6. 
Fundusz Żeglugi Śródlądowej 
i Fundusz Rezerwowy (część 39 – 
Transport) 

- 5,0 5,0 5,0 - 100,0 100,0 

1) W związku z tym, że nie zakończono prac nad nowelizacją ustawy o kredytach i pożyczkach studenckich Minister 
Finansów w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu dokonał blokady wydatków budżetu państwa 
do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 81,7 mln zł w zakresie dopłat z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.  

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W trakcie kontroli ustalono, że działania podejmowane przez Fundusz Kościelny 
w stosunku do beneficjentów, którzy nie rozliczyli się prawidłowo z otrzymanych środków 
były nieskuteczne. Pomimo wysyłanych monitów, informowania zwierzchników lub 
prolongaty terminów na dzień 31 grudnia 2004 r. 49 dotacji udzielonych przed 2004 r. 
pozostawało nierozliczonych. 

W 2004 r. z części 18 – Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna i Mieszkaniowa 

przekazano na rachunek Krajowego Funduszu Mieszkaniowego łącznie dotację w wysokości 

472,5 mln zł, tj. zgodnie z planem po zmianach. Sytuacja ta jest przykładem braku 

racjonalnego działania, gdyż Minister Finansów emituje papiery wartościowe, żeby 

sfinansować deficyt budżetu państwa, a dysponent części 18 budżetu państwa przekazuje 

472,5 mln zł dotacji do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z których to środków Fundusz 

kupuje papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów. 

Zdaniem NIK, stan wolnych środków pieniężnych Funduszu, podlegających 

inwestowaniu na rynku finansowym, przekraczający na dzień 31 grudnia 2004 r. o 65,1% 

zaciągnięte zobowiązania, nie w pełni był uzasadniony w sytuacji wysokiego zasilenia 

Funduszu środkami z kredytów zaciągniętych przez BGK w bankach EBI i BRRE oraz 
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z pożyczki udzielonej BGK przez Ministra Finansów ze środków pożyczki Banku Rozwoju 

Rady Europy.  

2.  Narodowy Fundusz Zdrowia 

Według ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia137, NFZ był państwową jednostką organizacyjną, nad którą 
nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Fundusz ten posiada wszystkie cechy 
charakterystyczne dla państwowych funduszy celowych. Pozostawienie tego funduszu poza 
ustawą budżetową narusza zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz 
ogranicza jego kontrolę. 

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia w trakcie roku ulegał zmianom, 
w wyniku czego wartość środków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych 
zwiększono łącznie o kwotę 1.342,1 mln zł, tj. o 4,6% w stosunku do planu pierwotnego. 

Plan przychodów Funduszu na 2004 r. ustalony 30 września 2003 r. wynosił 
31.209,8 mln zł. W trakcie roku planowane przychody zwiększono do 31.396,6 mln zł. 

Zrealizowane przychody ogółem w roku 2004 wyniosły 31.743,6 mln zł i w stosunku 
do planu po zmianach były wyższe o 347,6 mln zł, tj. o 1,1%.  

W strukturze zrealizowanych przychodów największy udział miały przychody z tytułu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, których udział w przychodach ogółem wyniósł 99,13%. 

Wyższe przychody o 158,3 mln zł (o 0,56%) od prognozowanych na rok 2004 
osiągnięto w wyniku wzrostu wymiaru składki na ubezpieczenie o 0,25% podstawy jej 
wymiaru oraz poprawy jej ściągalności. 

Niższe od planowanych przychody na łączną kwotę 99,6 mln zł uzyskano z tytułu: 
− składki na ubezpieczenie zdrowotne, gromadzonej i przekazywanej przez KRUS o kwotę 

71,1 mln zł, tj. o 2,56 %, 
− programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministra Zdrowia o kwotę 

28,5 mln zł, tj. o 43,77%.  
W 2004 r. przychody finansowe zrealizowano w wysokości 69,6 mln zł, co stanowiło 

366,5% planu po zmianach. Odsetki z lokat bankowych wyniosły 56,1 mln zł, a odsetki 
od inwestycji w bony skarbowe 2 mln zł i stanowiły łącznie 83,6 % przychodów finansowych 
zrealizowanych w 2004 r. 

W planie finansowym z 30 września 2003 r. ustalono koszty ogółem Funduszu 
w wysokości 31.209,8 zł. W trakcie roku planowane koszty zwiększono do 31.396,6 mln zł, 
tj. o 0,6%. Koszty poniesione w 2004 r. wyniosły 31.084,8 mln zł, tj. 99,0% planu po zmianach. 
Planowane koszty przekroczono na ogólną kwotę 77,8 mln zł w następujących pozycjach: 

                                                 
137 DzU nr 45, poz. 391, ze zm.  
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− pozostałe koszty o 65,9 mln zł (o 64,6% planu), 
− koszty finansowe o 11,9 mln zł (o 319,7% planu), 
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Z analizy realizacji planu poszczególnych rodzajów kosztów świadczeń zdrowotnych 
wynika, że rzeczywista struktura kosztów odbiegała od planowanej. Przekroczenia 
planowanych kosztów wystąpiły w 7 oddziałach, m.in. w lecznictwie szpitalnym (o 74,4 mln zł). 
Koszty niższe od planowanych wystąpiły m.in. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 
(o 75,8 mln zł), leczeniu stomatologicznym (o 26,4 mln zł). W zakresie refundacji cen leków 
odnotowano przekroczenie planu w 14 oddziałach, łącznie o kwotę 91,0 mln zł. 

Jednocześnie w ewidencji pozabilansowej na dzień 31 grudnia 2003 r., 30 
września i 31 grudnia 2004 r., odnotowano wartości świadczeń wykonanych przez 
świadczeniodawców ponad wielkości określone w umowach, które wynosiły 
odpowiednio: 843,6 mln zł, 1.060,4 mln zł i 787,1 mln zł. 

Zobowiązania na koniec 2004 r. wyniosły 758,4 mln zł, w tym zobowiązania 

wymagalne 36,9 mln zł. W 2004 r. Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał zapłaty 12,9 mln zł 

z tytułu obsługi zobowiązań wymagalnych, z tego zapłacone odsetki wyniosły 12,1 mln zł.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocena fakt nie dysponowania przez Fundusz 

rzetelnymi informacjami o liczbie faktycznie wykonanych świadczeń, w tym 

ponadlimitowych. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że nie stosowanie jednolitych zasad 

gromadzenia, przekazywania między pionami i komórkami organizacyjnymi Funduszu 

(medycznymi i finansowymi) oraz analizowania informacji o wykonanych świadczeniach, 

miało również bezpośredni wpływ na proces planowania i kontraktowania świadczeń 

zdrowotnych, ich dostępność, proces sporządzania planu finansowego i częstotliwość jego 

zmian oraz zarządzanie wolnymi środkami finansowymi.  

* 

* * 

Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej z czerwca 2003 r. zawierał m.in. 

postulat o przeanalizowanie celowości działania niektórych funduszy. W stosunku do niektórych 

z nich przedstawiono oceny wskazujące na potrzebę ich likwidacji lub dokonania zmian. 

W 2004 r. likwidacji uległ Fundusz Alimentacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (w miejsce świadczenia alimentacyjnego zaproponowano 

zwiększenie zasiłku rodzinnego z tytułu niemożności wyegzekwowania zasądzonych 

alimentów albo braku możliwości ustalenia zobowiązanego do alimentów).  
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Ustawa budżetowa na 2004 r. zawierała plany finansowe 13 funduszy celowych. 

Ustawa budżetowa na 2005 r. zawiera plany finansowe tych samych funduszy 

celowych, z wyłączeniem zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego. Dodatkowo w ustawie 

budżetowej na 2005 r. zamieszczono plany finansowe 13 nowych funduszy celowych (łącznie 

25 funduszy)138, w miejsce zlikwidowanych, ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie 

ustawy finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw139 środków specjalnych 

(ich dotychczasowe dochody i wydatki włączono do budżetu państwa, wprowadzono 

kategorię dochodów własnych, określając w ustawie o finansach publicznych ich katalog). 

Liczba funduszy celowych uległa zatem prawie podwojeniu. 

3.  Wykonanie planów finansowych agencji 

W ustawie budżetowej na rok 2004 ujęte zostały plany finansowe 7 agencji 

realizujących zadania rządowe (załącznik nr 15 do ustawy).   

Na rok 2004 zaplanowane dotacje dla agencji w kwocie ogółem 2.689 mln zł zostały 

zrealizowane w wysokości 2.704,7 mln zł, tj. w 97,1% planu po zmianach. 

Najwyższe dotacje z budżetu otrzymały: 

− Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 1.318,1 mln zł, tj. 99,9% 

planu po zmianach i o 17,5% mniej niż w 2003 r., 

− Agencja Rynku Rolnego w kwocie 757,7 mln zł, tj. 90,7% planu po zmianach i o 0,1% 

mniej niż w 2003 r., 

− Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w kwocie 344,8 mln zł, tj. w 100% planu po zmianach 

i o 7,4% więcej niż w 2003 r. 

Przychody ogółem siedmiu agencji zostały w 2004 r. wykonane w wysokości 

6.889,3 mln zł, co stanowiło 106,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2003 r. przychody 

te były niższe o 634,1 mln zł, tj. o 8,4%. W przychodach ogółem dotacje z budżetu państwa 

stanowiły kwotę 2.704,7 mln zł, tj. 39,3%. 

Poniesione w 2004 r. koszty siedmiu agencji wyniosły 5.855,7 mln zł i stanowiły 

75,5% planu po zmianach. W porównaniu do 2003 r. koszty te były niższe o 2.527,2 mln zł, 

                                                 
138  1) Fundusz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów; 2) Fundusz wsparcia policji; 3) Fundusz rozwoju 

kultury fizycznej; 4) Fundusz promocji kultury; 5) Fundusz modernizacji bezpieczeństwa publicznego; 
6)Fundusz reprywatyzacji; 7) Fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców; 8) Fundusz Skarbu Państwa; 
9) Fundusz nauki i technologii polskiej; 10) Fundusz pomocy postpenitencjarnej; 11) Fundusz – Centralna 
ewidencja pojazdów i kierowców; 12) Fundusz  rozwoju przywięziennych zakładów pracy; 13) Fundusz 
modernizacji sił zbrojnych. 

139  DzU nr 273, poz. 2703. 
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tj. o 30,1%. W ustawie budżetowej na 2004 r. zaplanowano dla pięciu agencji ujemny wynik 

finansowy, a dla dwóch dodatni. 

Łączny wynik finansowy dla wszystkich agencji zaplanowano jako ujemny 

w wysokości (-) 1.667 mln zł, a w planie po zmianach (-) 1.301,6 mln zł. Na koniec grudnia 

2004 r. wynik ten był dodatni i wyniósł 1.033,5 mln zł. 

Dodatni wynik finansowy uzyskało pięć agencji, a ujemny wystąpił w dwóch, 

tj.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (-) 151 mln zł i Agencji Rezerw 

Materiałowych (-) 43 mln zł. 

Realizację planów finansowych siedmiu agencji w zakresie realizacji przychodów, 

kosztów i wyniku finansowego przedstawiają dane w poniższej tabeli: 

Tabela 60 

2004  
Wykonanie 

2003  
Ustawa 

budżetowa 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 6:3 6:4 6:5 L.p Wyszczególnienie 

mln zł % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Agencja Mienia Wojskowego 
 Przychody ogółem z tego: 206,7 208,8 208,8 209,6 101,9 100,4 100,4
 - dotacja z budżetu państwa 1,8 1,9 1,9 0,8 43,3 41,1 41,5
 Koszty 76,6 88,9 88,9 81,0 105,7 91,1 91,1
 Wynik finansowy brutto 130,1 119,9 119,9 128,6 98,8 107,3 107,3

2. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
 Przychody ogółem z tego: 1.287,4 1.197,9 1.244,2 1.274,2 98,9 106,4 102,4
 - dotacja z budżetu państwa 321,1 344,8 344,8 344,8 107,4 100 100
 Koszty 1.103,3 1.074,8 1.040,1 1.061,4 96,2 98,8 102,0
 Wynik finansowy brutto 184,0 123,1 204,1 212,7 115,6 172,8 104,2

3. Agencja Rezerw Materiałowych 
 Przychody ogółem, z tego: 453,5 315,1 652,5 636,6 140,4 202,0 97,6
 - dotacja z budżetu państwa 30,0 30,0 30,0 30,0 100 100 100
 Koszty 419,7 354,6 695,4 679,6 161,9 191,7 97,7
 Wynik finansowy brutto 33,9 -39,5 -42.8 -43,0 x 108,9 100,5

4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
 Przychody ogółem z tego: 500,1 855,0 857,9 845,4 169,0 98,9 98,5
 - dotacja z budżetu państwa 189,7 254,0 252,7 253,3 133,5 99,8 100,3
 Koszty 555,5 924,9 843,3 695,7 125,2 75,2 82,5
 Wynik finansowy brutto -55,3 -69,9 14,6 149,7 x x 1025,3

5. Agencja Rynku Rolnego 
 Przychody ogółem z tego: 2.257,6 1.164,0 1.251,1 1.095,7 48,5 94,1 87,6
 - dotacja z budżetu państwa 758,7 748,6 835,7 757,7 99,9 101,2 90,7
 Koszty 2.989,0 1.440,6 1.509,3 744,7 24,9 51,7 49,3
 Wynik finansowy brutto -731,4 -276,6 -258,2 351,0 x x x

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 Przychody ogółem z tego: 1.687,1 1.329,0 1.374,2 1.385,6 82,1 104,3 100,8
 - dotacja z budżetu państwa 1.597,2 1.309,0 1.319,2 1.318,1 82,5 100,7 99,9
 Koszty 1.459,2 1.873,3 1.733,7 1.536,7 105,3 82,0 88,6
 Wynik finansowy brutto 227,9 -544,2 -359,5 -151,0 x 27,7 42,0

7. Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa 
 Przychody ogółem z tego: 1.128,9 865,6 865,6 1.442,2 127,8 166,6 166,6
 - dotacja z budżetu państwa 0,06 0,24 0,24 0,03 50,0 12,5 12,5
 Koszty*) 1.779,7 1.845,3 1.845,3 1.056,8 59,4 57,3 57,3
 Wynik finansowy brutto -650,9 -979,7 -979,7 385,4 x x x

8. Razem dla siedmiu agencji 
 Przychody ogółem z tego: 7.523,4 5.935,4 6.454,3 6.889,3 91,6 116,1 106,7
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 - dotacja z budżetu państwa 2.898,5 2.688,6 2.784,6 2.704,7 93,3 100,6 97,1
 Koszty 8.382,9 7.602,4 7.756,0 5.855,7 70,0 77,0 75,5
 Wynik finansowy brutto -861,7 -1.667,0 -1.301,6 1.033,5 x x x

*) W planie finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych w kolumnie plan na rok 2004 w poz. koszty uwzględniono wpłatę 
do budżetu w wysokości 750.000 tys. zł. Zgodnie z art.20 ust. 5a znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 4 marca 2004 r. kwoty stanowiące różnicę pomiędzy środkami uzyskanymi 
z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Skarbu Państwa w danym roku obrotowym z tytułów, o których mowa 
w art.20c ust. 1 pkt. 1, a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, o których mowa w art. 20 ust. 4 i 5, podlegają 
przekazaniu przez Agencję do budżetu państwa w terminie do 30 czerwca roku następnego.  

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
 
 Należy zauważyć, że na wyniki finansowe niektórych agencji wpływ miały dodatkowe 

przychody finansowe uzyskane z lokat. I tak Agencja Rynku Rolnego uzyskała z tego tytułu 

20,8 mln zł, Agencja Nieruchomości Rolnych – 11,3 mln zł, a Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa – 27,9 mln zł. 

Agencja Mienia Wojskowego (część 29 – Obrona narodowa) 

Agencja Mienia Wojskowego w 2004 r. zrealizowała przychody w wysokości 

209,6 mln zł, w których dotacja stanowiła 0,4% (0,8 mln zł). Dotacja została wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem, tj. na refundację kosztów utrzymania nieruchomości przejętych 

w 2004 r. od Ministerstwa Obrony Narodowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 

111,2 tys. zł (wraz z odsetkami 2,6 tys. zł) agencja przekazała na rachunek bankowy MON 

w I kwartale 2005 r. 

Przychody agencji (bez dotacji) w kwocie 208,8 mln zł to głównie przychody 

ze sprzedaży obiektów i gruntów. Wynik finansowy brutto w 2004 r. wyniósł 128.6 mln zł 

i został przeznaczony w kwocie 119,6 mln zł (93%) na środek specjalny MON – na realizację 

programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. 

Agencja, oprócz działalności związanej z zagospodarowaniem mienia przejętego 

z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowała zakupy środków materiałowych dla Sił 

Zbrojnych RP. W 2004 r. zrealizowano zakupy na kwotę 456,7 mln zł, które zostały opłacone 

ze środków finansowych MON. 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (część 29 – Obrona narodowa) 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2004 r. zrealizowała przychody w wysokości 

1.274,2 mln zł, w których dotacja budżetowa stanowiła 27% (344,8 mln zł), koszty 

w wysokości 1.061,5 mln zł oraz wynik finansowy brutto w wysokości 212,7 mln zł. Dotacja 
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została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania zlecone przez Ministra Obrony 

Narodowej, w tym na wypłatę ekwiwalentów w zamian za rezygnację z kwatery dla 

2.299 żołnierzy zawodowych (211 mln zł). Wśród pozostałych zadań zleconych na pokrycie 

kosztów najmu lokali mieszkalnych wydatkowano 34,4 mln zł, a na pokrycie kosztów 

utrzymania miejsc internatowych dla żołnierzy uprawnionych do zakwaterowania – 

17,7 mln zł.  

Agencja Rezerw Materiałowych (cz. 20 – Gospodarka) 

Agencja funkcjonowała na podstawie planu finansowego, który do końca 2004 r. nie 

został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będącego dysponentem 

części 20 budżetu państwa. 

Pierwszy projekt planu finansowego na rok 2004, opracowany stosownie 

do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 

budżetowej na 2004 r. Agencja przesłała do Ministerstwa Gospodarki i Pracy w dniu 

5 sierpnia 2003 r. Kolejne wersje projektów planów, przesłane zostały do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w dniach: 19 lutego, 14 lipca i 17 grudnia 

2004 r. Ostatecznie plan zatwierdzony został w dniu 10 stycznia 2005 r. Przedkładane 

projekty planów nie były zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ze 

względu na prowadzone prace nad zmianą zasad funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego, 

skutkujące zmianami w funkcjonowaniu Agencji Rezerw Materiałowych (przejęcie zadań 

w zakresie rezerw artykułów żywnościowych). 

ARM w 2004 r. zrealizowała przychody w wysokości 636,6 mln zł, tj. 97,6% planu po 

zmianach, w których dotacja budżetowa (30,0 mln zł) stanowiła 4,7% przychodów ogółem. 

Koszty ARM wyniosły 679,6 mln zł, tj. 97,7% planu po zmianach oraz wynik finansowy 

brutto był ujemny i wyniósł (-) 43,0 mln zł. Dotacja jako przychód Agencji ewidencjonowana 

była na koncie „pozostałych przychodów operacyjnych” i wykorzystana została w 100% na 

pokrycie kosztów utrzymania rezerw państwowych w magazynach obcych. Prowadzona 

w Agencji ewidencja kosztów nie zawierała podziału na koszty finansowane z dotacji 

budżetowych i koszty finansowane ze środków własnych. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (cz. 20 – Gospodarka) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną 

utworzoną 1 stycznia 2001 r. na bazie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych 
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i Średnich Przedsiębiorstw, która działała w latach 1995–2000. Z dniem 31 marca 2002 r. 

PARP przejęła działania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii, a z dniem 

31 maja 2002 r. zadania likwidowanej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Działalność agencji w 2004 r. związana była z realizacją zadań dotyczących polityki 

rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, 

wykorzystania nowych technik i technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy, 

przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej PARP odpowiedzialna jest 

za niektóre działania w ramach „Sektorowego programu Wzrostu Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw”. Są one współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Celem Programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki 

poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. PARP jest 

również odpowiedzialna za działanie programu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 

i przedsiębiorczości” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów 

Ludzkich, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości określono w ustawie budżetowej 
dotacje w wysokości 253,9 mln zł, która zrealizowana została w kwocie 253,3 mln zł co 
stanowiło 99,8% planu. Plan finansowy (po zmianach) PARP przewidywał w 2004 r. dotację 
podmiotową w wysokości 54,4 mln zł (w tym dotacja podmiotowa 2004 r. w kwocie 
51.120 tys. zł i wydatki niewygasające z 2003 r. w kwocie 3.300 tys. zł.) oraz dotację 
inwestycyjną w kwocie 0,72 mln zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana na realizację 
programu rządowego „Kierunki działań Rządu wobec sektora Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w latach 2003-2006”.  

W ramach dotacji zrealizowano m. in. takie zadania jak: 

− utrzymanie i rozbudowa sieci Krajowego Systemu Usług – koordynowanie prac 
i wyznaczanie kierunków rozwoju systemu; utrzymywanie i rozwój standardów 
funkcjonowania ośrodków KSU, budowa kadr i promocja systemu, 

− prowadzenie Centrum Zarządzania Informacją dla Przedsiębiorców (CZIP) – świadczenie 
usług informacyjnych i doradczych z zakresu programów pomocowych oraz innych 
instrumentów wsparcia MSP we współpracy z Punktami Konsultacyjno- Doradczymi 
(PKD/PK) i Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości (LOP); 

− upowszechnianie informacji o działaniach wspierających przedsiębiorczość; 

− usługi informacyjno-doradcze – utrzymywanie sieci PKD, realizacja usług informacyjnych 
świadczonych przez PKD. 
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Ponadto z dotacji podmiotowej finansowano wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń pracowników agencji, działania mające na celu promocję i ewaluację 
programów realizowanych przez agencję. 

W 2004 r. PARP otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 198,2 mln zł, (w tym 
dotacja celowa z 2004 r. – 174,6 mln zł oraz środki niewygasające z 2003 r. w kwocie 
23,4 mln zł), które zostały wydatkowane na: 
− współfinansowanie i koszty operacyjne programów PHARE dotyczących m.in. krajowych 

sektorowych programów rozwoju MSP oraz zasobów ludzkich, 

− współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy 
strukturalnych, na pokrycie kosztów działań w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006. 

Niższe koszty poniesione przez agencję od przychodów wynikały z następujących 
przyczyn: 

− beneficjencji programów rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju zasobów ludzkich PHARE 
2000 i 2001 nie w pełni wykorzystali przyznane im środki. Przy wnioskowaniu o środki 
z rezerwy celowej zakładano, że płatności będą dokonywane w wysokości wynikającej 
z umów z beneficjentami. Tymczasem w licznych przypadkach okazało się, że beneficjenci 
przedkładają rozliczenia na kwoty znacząco niższe niż oczekiwano. Dodatkowo, wypłaty 
były ograniczane również w wyniku weryfikacji dokumentów przedstawionych przez 
beneficjentów oraz działań monitorujących; 

− w realizacji wojewódzkiego programu rozwoju zasobów ludzkich PHARE 2001 wystąpiły 
przede wszystkim trudności związane ze specyficznym charakterem jednego z działań: 
wsparcie dla lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia. Działanie to ma charakter 
sekwencyjny, a w jego ostatniej fazie następuje m.in. zakup sprzętu dla wybranych szkół. 
Ze względu na długotrwałość procedur zakupu (w większości przypadków konieczne jest 
przeprowadzenie przetargu międzynarodowego, co trwa ok. 100 dni), a jednocześnie brak 
możliwości wcześniejszego uruchomienia tej procedury (musiała zostać rozpisana dopiero 
po zakończeniu fazy szkoleń dla beneficjentów), wystąpiła konieczność przesunięcia 
terminu wydatkowania. Komisja Europejska przedłużyła okres wydatkowania środków 
do 15 czerwca 2005 r.; 

− bardzo duże zainteresowanie beneficjentów PHARE 2002 – Program sektorowy MSP 
i Innowacyjność spowodowało znacznie wyższą, niż przewidywana liczbę wniosków 
złożonych w tym programie. Wskutek tego ocena wniosków znacznie przedłużyła się 
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w czasie, co z kolei spowodowało przesunięcie terminu zawierania umów z przedsiębiorcami, 
a tym samym wpłaty zaliczek w ramach przyznanej dotacji; 

Agencja Rynku Rolnego (cz. 35 – Rynki Rolne) 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową jednostką organizacyjną, której 
działalność do końca kwietnia 2004 r. miała na celu stabilizację krajowego rynku 
produktów rolnych i żywnościowych oraz ochronę dochodów uzyskiwanych z rolnictwa, 
głównie poprzez interwencyjny zakup i skup produktów rolnych oraz ich przetworów w kraju 
i za granicą, gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych 
oraz produktów i półproduktów żywnościowych, udzielanie poręczeń kredytowych 
przedsiębiorcom, którzy realizują zadania zlecone przez Agencję. 

W dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Finansów akredytował140 Agencję Rynku 
Rolnego jako agencję płatniczą dla 51 mechanizmów interwencyjnych stosowanych w Unii 
Europejskiej. Po wejściu Polski do UE, ARR jako agencja płatnicza, podjęła w 2004 r. 
administrowanie instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej. Do jej zadań należało m.in. 
dokonywanie płatności, wydawanie decyzji administracyjnych, obsługa systemu finansowo-
księgowego dla potrzeb mechanizmów interwencji, a także sprawowanie nadzoru i kontroli 
nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z wymogami Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). 

W ustawie budżetowej dla Agencji Rynku Rolnego zaplanowano dotację w wysokości 
748,6 mln  zł, z tego na dotację podmiotową 746,4 mln zł i na wydatki majątkowe 2,2 mln zł. 
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dotacji do 835,7 mln zł.  

W 2004 r. ARR wydatkowała 757,7 mln zł, a na wydatki niewygasające z upływem 
roku budżetowego zostały przeniesione wydatki w kwocie 76,3 mln zł. 

Dotację w kwocie 757,7 mln zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki 
administracyjne, w tym na spłatę zobowiązań kredytowych, na działalność interwencyjną, 
nautrzymanie rezerw państwowych oraz pozostałe środki m.in. na wydatki majątkowe, 
realizację projektów PHARE, a także na zadania kontrolne stanu zapasów produktów rolnych 
i cukrowych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych 
zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych. 

Uzyskane w 2004 r. przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 1.095,7 mln zł 
– stanowiącej 87,6% planu po zmianach, a koszty uzyskania przychodów w kwocie 744,7mln zł 
(49,3% planu po zmianach). Na taki poziom realizacji kosztów miało wpływ m.in. 
nierealizowanie od czerwca 2004 r. zadań związanych z gospodarowaniem państwowymi 
                                                 
140  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia ARR agencją 

płatniczą (DzU nr 76, poz. 712). 
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rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych, a także 
przedterminowa spłata zobowiązań kredytowych ARR. Środki związane z całorocznym 
utrzymaniem państwowych rezerw produktów rolnych oraz produktów i półproduktów 
żywnościowych, wpłynęły na rachunek ARR w grudniu 2004 r. i za zgodą Ministra Finansów 
wykorzystane zostały w 2005 r. na spłatę zobowiązań kredytowych agencji. W konsekwencji 
w 2004 r. Agencja uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 351,0 mln zł. 

Zadłużenie ARR z tytułu kredytów na dzień 1 stycznia 2004 r. wyniosło 
1.200,7 mln zł, a na dzień 31 grudnia 2004 r. spadło do poziomu 585,0 mln zł. ARR w 2004 r. 
samodzielnie obsługiwała swoje zobowiązania wobec banków. Jednocześnie nie obsługiwała 
zadłużenia wynikającego z poręczonych przez Skarb Państwa za ARR kredytów bankowych. 
Kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła 347,7 mln zł, w tym z 
tytułu odsetek 45,7 mln zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec grudnia 2004 r. 
o 37,1 mln zł. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− ujęciu w całorocznym planie finansowym agencji środków na utrzymanie rezerw 
państwowych produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych, które 
z dniem 14 czerwca 2004 r. zostały przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych, 
co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym, 

− nietrafnym prognozowaniu cen oraz relacji popytowo-podażowych na poszczególnych 
rynkach rolnych w zakresie realizacji krajowych zadań interwencyjnych. 

Ponadto ocenę determinują nieprawidłowości w zakresie gromadzenia 
i gospodarowania przez ARR rezerwami państwowymi zbóż stwierdzone w toku kontroli 
przeprowadzonej w 2004 r. na zlecenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.141 
W wyniku kontroli ujawniono braki w stanach rezerw oraz złą jakość znacznej ich części. 
Ujawniono składowanie rezerw zbóż w miejscach innych niż określone w umowach, a także 
łącznie ze zbożem należącym do osób trzecich. Jedną z przyczyn tego stanu były wadliwe 
postanowienia umów w sprawie przechowywania rezerw zawieranych przez ARR 
z przedsiębiorcami. Kontrole przeprowadzane przez ARR u przedsiębiorców przechowujących 
rezerwy państwowe zbóż były mało wnikliwe i nieefektywne. Ponadto przejęcie rezerw 
w czerwcu 2004 r. pomiędzy ARR i ARM zostało dokonane bez należytej staranności, tj. bez 
przeprowadzenia inwentaryzacji stanu ilościowo-jakościowego oraz z opóźnieniem. 

Zobowiązania ogółem wykazane na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 932,6 mln zł 
i były o 42,2% niższe w porównaniu do roku 2003, w tym zobowiązania wymagalne 
stanowiły 67,6% zobowiązań ogółem. Zobowiązania ogółem dotyczyły zobowiązań 
                                                 
141  Informacja o wynikach kontroli doraźnej stanu rezerw państwowych zbóż, Warszawa listopad 2004 r. (Nr ewid. 

180/204/D/04504/KSR). 
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bieżących z tytułu kredytów zaciągniętych przez ARR w latach poprzednich na działalność 
interwencyjną w kwocie 585,0 mln zł (62,7%) oraz zobowiązań wymagalnych wobec Skarbu 
Państwa w kwocie 302,0 mln zł (32,4%) z tytułu kredytów spłaconych w 2003 r. przez 
Ministra Finansów w związku z udzielonymi poręczeniami. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (cz. 33 – Rozwój Wsi) 
Strategicznym celem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 

z chwilą przystąpienia Polski do UE było uzyskanie akredytacji oraz osiągniecie pełnej 

gotowości operacyjnej w zakresie obsługi płatności do gruntów rolnych, Planu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, rynku owoców i warzyw, rynku ryb (zgodnie z Traktatem 

Akcesyjnym). Osiągnięcie tej gotowości wiązało się z wypełnieniem przez ARiMR kryteriów 

akredytacji dla agencji płatniczej określonych w prawodawstwie Unii Europejskiej. Agencja 

uzyskała w 2004 r. warunkową akredytację w zakresie ewidencji producentów, ewidencji 

płatności obszarowych oraz ewidencji płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania. Poza tym rozszerzony został kolejnymi rozporządzeniami zakres 

warunkowej akredytacji w części dotyczącej płatności bezpośrednich i dopłat w ramach 

PROW. ARiMR uzyskała w 2005 r. warunkową akredytację na kolejne działania PROW, 

tj. „Renty strukturalne” i „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy 

dobrostanu zwierząt”. 

W 2004 r. przychody agencji zrealizowane zostały w wysokości 1.385,6 mln zł, 

co stanowiło 100,8% planu po zmianach i były wyższe o 56,6 mln zł, tj. o 4,3% w stosunku 

do ustawy budżetowej. Planowaną w ustawie budżetowej dotację budżetową w wysokości 

1.309,0 mln zł zwiększono decyzją Ministra RiRW do kwoty 1.319,2 mln zł. Dodatkowe 

środki przeznaczono na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji 

w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w 2003 r. w wyniku klęski suszy. 

Przychody z tytułu dotacji podmiotowej zaplanowane w kwocie 1.269,5 mln zł 

wykonano w 99,9%, tj. w wysokości 1.268,3 mln zł, z przeznaczeniem na działalność 

statutową i na współfinansowanie projektów PHARE. W strukturze wydatków działalności 

podstawowej największy udział miały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania agencji, 

na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych, na dopłaty do cen mleka 

w klasie ekstra i na wydatki majątkowe. Pozostałe przychody agencji były wyższe o 6,5 mln zł, 

tj. 20,2% od planowanych po zmianach i wyższe o 23,6 mln zł. od kwoty ujętej w ustawie 

budżetowej. Przekroczenie planowanych pozostałych przychodów wynikało z uzyskania 
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wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków agencji, zwrotów środków z tytułu 

udzielonych pożyczek w ramach programu „małej przedsiębiorczości”, z b. Funduszu 

Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR) i umów przedfunduszowych. 

Zrealizowane w 2004 r. koszty agencji wyniosły 1.536,7 mln zł, co stanowiło 88,6% 
planu po zmianach. W 2004 r. agencja nie wykonała planowanych zadań i kosztów z tytułu 
działalności promocyjno-informacyjnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt, na budowę 
i wyposażenie serwerowni zapasowej dla systemów informatycznych, na budowę systemu 
Ewidencji Działek Rolnych – LPIS oraz współfinansowanie programów PHARE. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako działania nierzetelne m.in.: 

− niższe od planowanych o 62,5 mln zł (o 31,5%) wykonanie wydatków majątkowych, które 
wyniosły 135,9 mln zł. Nie zrealizowano m.in. zadania dotyczącego budowy i wyposażenia 
serwerowni zapasowej dla systemów informatycznych działających w ARiMR; 

− niższe wykonanie o 7,3% wydatków na współfinansowanie programów PHARE 
w stosunku do planu po zmianach, co skutkowało przeniesieniem niewykorzystanych 
środków w kwocie 41.083 tys. zł do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2004 r.  

− niepełne zrealizowanie zaplanowanych zadań, co spowodowało uzyskanie nadwyżki 
finansowej142 na koniec 2004 r. w kwocie 191.401 tys. zł. Agencja uzyskała dodatkowe 
wpływy z tytułu odsetek w wysokości 27.941 tys. zł w wyniku utrzymywania wolnych 
środków finansowych na lokatach bankowych. Świadczy to o nierzetelnym planowaniu 
wydatków oraz niewłaściwym zasilaniu agencji w środki finansowe z budżetu państwa 
będących wynikiem niepełnego nadzoru ze strony Ministra RiRW oraz Ministra Finansów; 

− nieprzeprowadzenie w 2004 r. inwentaryzacji zwierząt z powodu niskiej funkcjonalności 
systemu informatycznego Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Tym samym nie 
zrealizowano wniosku NIK z kontroli wykonania planu finansowego ARiMR w 2003 r. 
dotyczącego poprawy funkcjonowania i organizacji przetwarzania danych w tym systemie; 

− nieprowadzenie rejestrów umów o wartości do 6 tys. EUR i związanych z działalnością 
statutową agencji, tj. z działalnością na rzecz rolników i przetwórców artykułów rolno-
spożywczych oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania do kredytów udzielanych 
dla podmiotów oraz nie zaewidencjonowanie w rejestrze prowadzonym w Centrali ARiMR 
2 umów zawartych w maju 2004 r. z Polkomtel S.A. i Media Planning Sp. z o.o. 
Utrudniało to monitorowanie i sprawdzanie umów przez kontrolę i audyt wewnętrzny 

                                                 
142  Nadwyżka finansowa rozumiana jako stan środków finansowych pozostający w dyspozycji Agencji na koniec roku 

pomniejszony o zobowiązania roku bieżącego płatne w roku następnym. 
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agencji na co NIK zwracała uwagę po kontroli wykonania planu finansowego ARiMR 
w 2002 r. 

Agencja Nieruchomości Rolnych (cz. 36) 

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest od 16 lipca 2003 r. następcą prawnym 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Zrealizowane w 2004 r. przychody ogółem Zasobu WRSP i Agencji wyniosły łącznie 
1.442,2 mln zł i w stosunku do planu były wyższe o 576,6 mln zł, tj. o 66,6%. Zwiększeniu 
uległy przychody z gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w porównaniu do wielkości 
planowanej o 39,0% (403,5 mln. zł). Wzrost ten wynikał z przeszacowania kwoty należności 
ze sprzedaży i dzierżawy mienia Zasobu WRSP. 

Koszty w wysokości 1.056,8 mln. zł były niższe od planowanych o 788,5 mln zł, 
tj. o 42,7%, co było wynikiem wprowadzonych w 2004 r. zmian w ustawie o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zobowiązujących Agencję do przekazania 
do budżetu państwa w terminie do 30 czerwca roku następnego kwoty stanowiącej różnicę 
między środkami uzyskanymi z gospodarowania mienia Zasobu WRSP w danym roku 
obrotowym, a środkami wydatkowanymi na realizację zadań przez ANR oraz odstąpienia 
od wpłaty 750,0 mln zł do budżetu państwa, do czego zobowiązywał agencję zapis w planie 
finansowym ANR, który został zawarty w załączniku 15 ustawy budżetowej. 

W 2004 r. należności ogółem Zasobu WRSP i Agencji w ujęciu bilansowym wyniosły 
łącznie 2.798,5 mln zł i były mniejsze w porównaniu do 2003 r. o 8,1%, tj. o 247,1 mln zł. 
W 86,3% należności te powstały głównie z tytułu dzierżawy i innych form użytkowania 
składników majątkowych Zasobu WRSP oraz z tytułu sprzedaży mienia Zasobu WRSP. 
W 2004 r. nastąpiła poprawa w spłacie należności bieżących z tytułu umów dzierżawy 
i sprzedaży mienia WRSP. Wskaźnik bieżącej ściągalności poprawił się z 74,9% w 2003 r. 
do 86,2% w 2004 r. 

Należności wymagalne (z umów czynnych oraz rozwiązanych i wypowiedzianych) 
wzrosły w 2004 r. o 0,7% w stosunku do 2003 r. i wyniosły 1.144,7 mln zł, z czego 
uregulowano 319,0 mln. zł, tj. 27,9%. 

Dotacja w 2004 r. dla Agencji w wysokości 239 tys. zł stanowiła 0,02% wpływów 
statutowych Agencji (1.230,2 mln zł). Z otrzymanej dotacji na odpłatne przejmowanie 
nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa od rolników, którzy nabyli uprawnienia 
do emerytury lub renty, agencja wykorzystała 33 tys. zł, tj. 13,8%. Niewykorzystana dotacja 
została zwrócona na konto Ministerstwa Skarbu Państwa. Niższe wykorzystanie dotacji było 
spowodowane utrzymującym się brakiem zainteresowania rolników na przekazywanie 
gruntów w zamian za otrzymanie świadczeń emerytalnych. 
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VII. ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, 
GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Zaliczane do sektora finansów publicznych środki specjalne, zakłady budżetowe 

i gospodarstwa pomocnicze charakteryzują się odmiennym od jednostek budżetowych 

systemem finansowym. Koszty ich działalności pokrywane są z uzyskanych przychodów 

własnych, a z budżetem powiązane są za pomocą metody budżetowania netto, tj. przez 

włączenie tylko wyniku finansowego. Inna sytuacja występuje w jednostkach budżetowych, 

których dochody i wydatki są objęte budżetem. 

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem środków specjalnych, zakładów 

budżetowych i gospodarstw pomocniczych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 

Tabela 61 

2004  
Ustawa 

budżetowa
Plan  
po 

zmianach 

Wykonanie 
5:2 5:4 Wyszczególnienie 2003  

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Środki specjalne 
1. Przychody  5.116,2 4.327,0 5.075,6 5.952,5 116,3 117,3
    w tym dotacja z budżetu - - - - - -
3. Wydatki  (bez wpłat do 
budżetu) 

4.261,3 3.192,7 4.596,6 3.685,4 86,5 80,2

4. Wpłaty do budżetu 281,4 1.460,7 1.486,3 1.463,8 520,2 98,5
II. Zakłady budżetowe 

1. Przychody  416,2 458,7 390,4 387,1 93,0 99,1
    w tym dotacja z budżetu 44,6 56,0 48,4 47,4 106,2 97,9
2. Wydatki (bez wpłat do 
budżetu) 

410,5 458,0 389,7 384,8 93,7 98,7

3. Wpłaty do budżetu 0,3 0,0 0,0 0,9 296,2 -
III. Gospodarstwa pomocnicze  

1. Przychody  1.595,9 1.331,4 1.609,1 1.709,3 107,1 106,2
    w tym dotacja z budżetu 5,5 4,5 4,6 4,6 83,5 99,4
2. Wydatki  1.531,7 1.308,7 1.563,8 1.624,8 106,1 103,9
3. Wpłaty z zysku do 
budżetu 

13,0 3,5 3,5 27,8 213,1 783,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 

Najwięcej przychodów pochodziło z działalności prowadzonej w formie środków 

specjalnych. W 2004 r. przychody środków specjalnych, zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych wyniosły odpowiednio: 5.952,5 mln zł, 387,1 mln zł i 1.709,3 mln zł. 
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Ze środków specjalnych zrealizowano też największe wpłaty do budżetu w kwocie 

1.463,8 mln. zł., podczas gdy w gospodarstwach pomocniczych 27,8 mln zł, a w zakładach 

zaledwie 0,9 mln zł. Znaczne dysproporcje we wpłatach do budżetu wynikają m.in. 

z odmiennych zasad dokonywania rozliczeń z budżetem w tych jednostkach. Wysokość wpłat 

do budżetu zależy od nadwyżki finansowej w zakładach budżetowych i gospodarstwach 

pomocniczych, a w przypadku środków specjalnych – od wysokości planowanych 

przychodów. Należy zauważyć, że w ostatnich latach dynamicznie rozwijała się jedynie 

działalność w formie środków specjalnych. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych 

niewiele się zmieniały, a działalność zakładów budżetowych uległa ograniczeniu. Zjawiska te 

ilustruje poniższy wykres: 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

[mln zł] 

   
środki specjalne

gospodarstwa pomocnicze
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22.
Przychody środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów

atach 1998 - 2004

 

1. Śr

adnione 
wynikami kontroli środków specjalnych prowadzonych corocznie przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. Uregulowania prawne dotyczące gospodarki środkami specjalnymi nie zapewniały 

                                                

budżetowych w l

odki specjalne 
Podstawą tworzenia i funkcjonowania środków specjalnych państwowych jednostek 

budżetowych był art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, 
uchylony z dniem 1 stycznia 2005 r.143 Wprowadzone zmiany w systemie budżetowym na 
skutek rezygnacji z tej formy gospodarowania środkami publicznymi, były uzas

 
143  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych 

ustaw (DzU nr,. 273, poz. 2703). 
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skutecz

a wyodrębnionych 

 częściach  budżetu państwa144, w tym 16 budżetach wojewodów 
omad

ych w 2004 r. wyniosły 5.952,5 mln zł i były wyższe 
o 17,3% od kwoty przyjętej w planie po zmianach i wyższe o 16,3% od zrealizowanych 

awie budżetowej o 0,2%. Wpłaty 
środkó

                                                

nej kontroli ich gromadzenia i wykorzystywania, a nawet niekiedy sprzyjały 
powstawaniu nieprawidłowości w tym obszarze działalności jednostek budżetowych. W 
ustawie budżetowej na 2004 r., podobnie jak w latach ubiegłych, dane o środkach specjalnych 
(przychody, wydatki, stan na początek i koniec roku) prezentowane były tylko w globalnych 
kwotach wszystkich środków specjalnych w danej części, co utrudniało kontrolę 
prawidłowości wykorzystania poszczególnych rodzajów środków specjalnych.  

Środki specjalne gromadzone przez jednostki budżetowe n
rachunkach bankowych pochodziły z wpływów finansowych określonych w ustawach lub 
uchwałach organów samorządowych, na podstawie których utworzono te środki, a także 
ze spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie 
oraz ze sprzedaży zapasów materiałów przechowywanych w celach mobilizacyjnych. 

W 2004 r. w 56
gr zono środki finansowe w ramach środków specjalnych, na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych. Analiza źródeł i rozmiarów przychodów i wydatków środków 
specjalnych wykazała, że w ostatnich latach występowała tendencja do rozszerzania zakresu 
zadań finansowanych w tej formie. Corocznie tworzone były nowe rodzaje środków 
specjalnych na mocy ustaw, co prowadziło do zwiększenia sfery działalności jednostek 
budżetowych, która podlegała ograniczonym mechanizmom kontrolnym. 

 Przychody środków specjaln

w 2003 r. Wydatki w ramach środków specjalnych w 2004 r. (bez wpłat do budżetu) wyniosły 
3.685,4 mln zł, co stanowiło 80,2 % planu po zmianach i były niższe o  13,5% od wydatków 
poniesionych w 2003 r. 
 W 2004 r. dysponenci części budżetowych dokonali wpłat do budżetu państwa 
w kwocie 1.463,8 mln zł, tj. wyższej od zakładanej w ust

w specjalnych do budżetu państwa w 2004 r. były pięciokrotnie wyższe w porównaniu 
do wpłat w 2003 r. (281,4 mln. zł). Podstawą dokonania powyższych wpłat były planowane 
wpływy na rachunek środków specjalnych i ustalony w ustawie budżetowej wskaźnik 
odpisów od tych wpływów. W 2004 r. wskaźnik ten wynosił 40% i był  ośmiokrotnie wyższy 
od obowiązującego w 2003 r. (5% ), co spowodowało tak duży wzrost wpłat do budżetu 
w stosunku do poprzedniego roku.  

 
144  W 56 częściach budżetowych, w których funkcjonowały środki specjalne w 2004 r. mieściło się m.in. 

9 sądów powszechnych (w miastach wojewódzkich), 16 budżetów wojewodów oraz utworzone w 2004 r 

środki specjalne w części 17 – Administracja publiczna i części 75 – Rządowe Centrum Legislacji.  
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 W 2004 r. nadwyżka finansowa na rachunku środków specjalnych wyniosła 
803,3 mln zł i w porównaniu z 2003 r. (573,5 mln zł) była wyższa o 229,8 mln zł, tj. 40,1%. 
Planow

ln zł). Stan środków obrotowych na koniec 2004 r. był 
wyższy od stanu na początku roku o 39% (2.057,5 mln zł). 

środków specjalnych znacznych kwot na 
koniec 2004 r. m ianą systemu finansowania zadań realizowanych ze 

zak ecjalnych powstały nowe formy 

finansowych na koniec 2004 r. pozostająca w dyspozycji jednostek budżetowych tworzyła 

sys
Największy udział środków specjalnych w finansowaniu zadań publicznych miał 

miejsce

– 19 –

ane były zasady obowiązujące 

przy opracowywaniu planów finansowych środków specjalnych, określone w § 6 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw 

any na koniec 2004 r. stan środków obrotowych w wysokości 1.012,9 mln zł został 
przekroczony o 182,4% (2.860, 8 m

W ocenie NIK, pozostawienie na rachunkach 
iało związek ze zm

środków specjalnych i wprowadzeniem od stycznia 2005 r.  nowych rozwiązań w tym 
resie. W miejsce zlikwidowanej instytucji środków sp

działalności w postaci wydzielonego rachunku dochodów własnych, funduszy 
motywacyjnych oraz państwowych funduszy celowych. Wysoka nadwyżka środków 

lepszą bazę wyjściową do działania w nowych zmienionych od 1 stycznia 2005 r. warunkach 
temowych.  

 w następujących częściach:  

– 36 – Skarb Państwa: przychody 2.671,4 mln zł, wydatki 1.509,6 mln zł, (w tym wpłata 

do budżetu 668,8 mln zł), 

 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe: przychody 861,6 mln zł, wydatki 

1.158,0 mln zł (w tym wpłata do budżetu 399,5 mln zł), 

– 39 – Transport: przychody 644,2, wydatki 696,8 mln zł (w tym wpłata do budżetu 

52,1 mln zł), 

– 25 – Kultura fizyczna i sport: przychody 494,4 mln zł, wydatki 459,9 mln zł (bez wpłat 

do budżetu). 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami 

specjalnymi dotyczyły, podobnie jak w latach ubiegłych, zarówno sfery planowania, 

gromadzenia i wydatkowania środków specjalnych, a także ich ewidencjonowania 

i rozliczania z budżetem państwa.  

Wyniki kontroli wskazują, że nie zawsze przestrzeg
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pomocniczych

Ewiden

i Admi

klasyfi

487,1 t

która p

Ministra Finansów z

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów .  

 Spraw 

Wewnę

 należnymi odsetkami w wysokości 5,5 tys. zł) 

zostały

                                                

 jednostek budżetowych. Np. plan finansowy środków specjalnych Centralnej 

cji Pojazdów i Kierowców „CEPiK” opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

nistracji nie zawierał szczegółowego podziału wydatków bieżących według paragrafów 

kacji budżetowej. W planie finansowym oraz ewidencji księgowej błędnie ujęto kwotę 

ys. zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie danych w § 297- Różne przelewy, 

owinna być wykazana w § 069-Wpływy z różnych opłat, zgodnie z rozporządzeniem 

 dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
145

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (województwo 

lubuskie) nie wprowadzono odpowiednich zmian w planie finansowym środków 

specjalnych, na skutek czego przekroczono plan wydatków o 19,2 tys. zł w trzech 

paragrafach (4260, 4270 i 4300) według stanu na dzień 23.06.2004 r. natomiast 

według stanu na dzień 23.12.2004 r. – o kwotę 46,5 tys. zł w pięciu paragrafach (3020, 

4210, 4270, 4300 i 4410). Takie działanie było sprzeczne z zasadami określonymi w 

art. 92 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych i skutkowało naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych, zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych. 

Ujawnione w wyniku kontroli uchybienia w realizacji przychodów środków 

specjalnych dotyczyły m.in. zaniedbań w pozyskiwaniu i gromadzeniu środków finansowych, 

co wskazuje na brak skutecznej wewnętrznej kontroli finansowej. Np. w Ministerstwie

trznych i Administracji nie podejmowano działań mających na celu wyegzekwowanie 

należnych jednostce kontrolowanej kwot z tytułu różnic kursowych – w terminach 

przewidzianych w zawartej umowie na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną 

i rozwój systemu informatycznego CEPiK. Koszty z tytułu różnic kursowych podlegające 

odzyskaniu w kwocie 185,7 tys. zł (wraz z

 zwrócone dopiero w wyniku działań podjętych przez MSWiA w trakcie kontroli. 

W ocenie NIK, niepodejmowanie działań w terminie określonym w umowie, z żądaniem 

zwrotu poniesionych kosztów przez MSWiA było przejawem niegospodarności i braku 

zachowania należytej staranności w pozyskiwaniu przychodów środków specjalnych.  

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych − stwierdzone przez kontrolę uchybienia 

w realizacji przychodów środków specjalnych polegały na nieuzasadnionej zwłoce 

w wyegzekwowaniu należnych opłat za korzystanie z pokoi gościnnych placówki (Ambasada 

 
145  DzU nr 68, poz. 634, ze zm. 
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RP w Kopenhadze). W wyniku realizacji wniosku NIK, należna z tego tytułu kwota 3,5 tys. zł 

została wpłacona na rachunek MSZ. 

Niskie wykorzystanie środków specjalnych na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych 
dla dzieci i młodzieży w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (w części 25 – Kultura 
fizyczn

 bo budżetu ze środków specjalnych tzw.„funduszu prowizyjnego” 
w pełn

lony w art. 45 ust.1 ustawy budżetowej na 2004 r. Ponadto 
stwierdzono, że wpłaty do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 12.534 tys. zł dokonane 

. po terminie określonym w art. 45 ust. 2 ww. ustawy, który 
stanow

wność 
finansó

a i sport), spowodowane było brakiem szczegółowych zasad przyznawania, 
przekazywania i rozliczania środków na realizację tych zajęć oraz trybu składania wniosków. 
Do wydania stosownego rozporządzenia zobowiązany był Minister Edukacji Narodowej 
i Sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów, na podstawie przepisów 
art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi146. Delegacja 
powyższa została zrealizowana dopiero w październiku 2004 r.147 Brak unormowań prawnych 
skutkował m.in. wydatkowaniem w 2004 r. na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych dla 
dzieci i młodzieży kwoty 1.768,7 tys. zł, co stanowi zaledwie 22,1% przychodów środków 
specjalnych, uzyskanych w tym roku (12.476,4 tys. zł). 

Nieprawidłowe rozliczenie należnych wpłat do budżetu ze środków specjalnych miało 
miejsce w Ministerstwie Finansów, które przekazało w 2004 r na rachunek budżetu państwa 
kwotę 399.508 tys., tj. o 2.028 tys. zł niższą od należnej. Przyczyną było niezrealizowanie 
planowanej wpłaty

ej wysokości. Dysponenci tych środków wpłacili do budżetu państwa kwotę 
96.514 tys. zł, zamiast planowanej 98.542 tys. zł. Obowiązek dokonywania wpłat ze środków 
specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 40% planowanych 
wpływów został okreś

zostały w styczniu 2005 r., tj
i m.in., że wpłaty należy przekazywać do budżetu w częściach co kwartał - w 

wysokości 25% wpłat, w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 
20 grudnia 2004 r.  

Podane wyżej przykłady nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami specjalnymi, 
na tle wyników wcześniejszych kontroli NIK, potwierdzają zasadność likwidacji tej formy 
prowadzenia działalności, która w znacznym stopniu ograniczała przejrzystość i ja

w publicznych.  

                                                 
146  Art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
147  Warunki i tryb przyznawania dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów określone 

zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. (DzU nr 24, 

poz. 75). 
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2. Zakłady

 zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów 
własny

żetu nadwyżki środków obrotowych. 

akład
eń 31 grudnia 

2004 r. nkcj

ładów budżetowych były o 7,0% 
niższe 

(47,4 mln zł) stanowiły 12,2% przychodów 
zakładó

ch w 2003 r. W ustawie budżetowej na 2004 r. 

 Dokonane w 2004 r. wpłaty do budżetu wyniosły 0,9 mln zł i były wyższe od 
wpłat 

owych zwiększył się z 12,9 mln zł 
4 r. 

wych występowały w 
następu

 budżetowe 

Zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej, które 
odpłatnie wykonują wyodrębnione

ch. Zakłady budżetowe są tworzone m.in. przez ministrów, kierowników urzędów 
centralnych i wojewodów.  Podstawę gospodarki finansowej zakładów budżetowych stanowią 
plany obejmujące: przychody, rozchody, stan środków obrotowych oraz rozliczenia 
z budżetem. Zakłady budżetowe wpłacają do bud

Z y budżetowe w 2004 r. funkcjonowały w 25 częściach budżetu państwa 
(w 2003 r. w 26 częściach), w tym w 10 województwach. Według stanu na dzi

 fu onowały 84 zakłady budżetowe (o 4 mniej niż w 2003 r.). 

 W 2004 r. przychody zakładów budżetowych wyniosły 387,1 mln zł, tj. 99,1% 
planu po zmianach. Osiągnięte w 2004 r. przychody zak

od wykonania w 2003 r.  

 Dotacje z budżetu państwa 
w budżetowych w 2004 r. (w 2003 r. – 10,7%). Dotacje te były wyższe o 2,8 mln zł, 

tj. o 6,3 % od dotacji zrealizowany
zaplanowano dotacje w wysokości 56,0 mln zł.  

 Wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 384,8 mln zł, tj. 98,7% planu po 
zmianach. Wydatki w 2004 r. były niższe o 6,3% od zrealizowanych w 2003 r.  

dokonanych w 2003 r. o 200% (0,3  mln zł). W ustawie budżetowej nie były 
przewidywane wpłaty do budżetu. 

 Stan środków obrotowych zakładów budżet
na początku do 13,9 mln zł na koniec 200

 Najwyższe przychody i wydatki zakładów budżeto
jących częściach budżetowych: 

– 29 – Obrona narodowa zrealizowane przychody wyniosły 85,3 mln zł, wydatki 85,9 mln zł, 

– 25 – Kultura fizyczna i sport zrealizowane przychody wyniosły 78,3 mln zł, wydatki 76,9 mln zł, 

– 32 – Rolnictwo zrealizowane przychody wyniosły 75,6 mln zł, wydatki 75,7 mln zł, 

Najwyższy udział dotacji budżetu państwa w przychodach zakładów budżetowych, 
wystąpił w zakładach budżetowych funkcjonujących przy częściach: 

– 32 – Rolnictwo – 27,0  mln zł, tj.  35,7%  przychodów, 
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– 46 – Zdrowie – 1,8 mln zł, tj. 30,5%, 

– 25 – Kultura fizyczna i sport – 14,3 mln zł, tj. 18,3% przychodów. 

Na łączną kwotę 939 tys. zł, dokonanych w 2004 r. przez zakłady budżetowe wpłat 
do budżetu, złożyły się wpłaty zakładów funkcjonujących przy 4 częściach budżetowych 
(46 – Zdrowie, 37 - Sprawiedliwość, 29 – Obrona narodowa, 20 – Gospodarka). Najwyższa 
wpłata 807 tys. zł zrealizowana została przez zakłady budżetowe działające przy części 46 – 
Zdrowie. 

w ramach kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2004 r. w poszczególnych częściach budżetowych, w 12 (w 74%) stwierdzono 
nie
public
public
dyscy
zobow  Świadczeń Socjalnych, 
do
w pro
I tak n

– w k  w Wiśle (część 85/24 województwo 

• 

nej 

• nieodprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego kwoty 7,9 tys. zł 
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od umów zleceń za lata 1997-1998, 
co było niezgodne z art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

                                                

W wyniku kontroli 16 zakładów budżetowych 

prawidłowości i uchybienia. Nieprawidłowości dotyczyły głównie udzielania zamówień 
znych z naruszeniem zasad i trybu lub z pominięciem ustawy o zamówieniach 
znych i ustawy – Prawo zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie zasad 
pliny finansów publicznych. Wystąpiły też przypadki nieterminowego regulowania 
iązań  podatkowych, wpłat na PFRON i Zakładowy Fundusz

konywania wydatków przekraczających plan finansowy oraz nieprawidłowości 
wadzeniu ewidencji finansowo-księgowej i sporządzaniu sprawozdań budżetowych. 
p.: 

Ośrodku Szkolenia, Pracy i Wypoczynku „Rela s”
śląskie) stwierdzono  nieprawidłowości dotyczące: 

wydatkowania środków finansowych w łącznej kwocie 40,2 tys. zł  przed zmianą planu 
finansowego. Zmiany planu finansowego dokonano  po upływie od 1 do 55 dni po 
dokonaniu wydatku, pomimo że przepis art. 28 ustawy o finansach publicznych 
stanowił, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i wysokości ustalo
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.  

• nieuregulowania zobowiązań w wys. 38,1 tys. zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych za lata 1994-1998, które w 2004 r. wyksięgowano jako 
przedawnione, co stanowiło wykroczenie w świetle art. 12a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych148,  

 
148  DzU z 1996 r., nr 70, poz. 335, ze zm. 
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od osób fizycznych149. Należności te wyksięgowano  w 2004 r. jako przedawnione 
(na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa150). 

– 

z odatku od towarów i usług; od stycznia do czerwca 

– 

ozostałe nieprawidłowości dotyczyły m.in. przekroczenia  planu 

 

                                                

– w Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” (część 85/02 województwo 
dolnośląskie) wydatkowano z naruszeniem prawa  środki w wysokości 4.987,6 tys. zł na 
zakup 8.810,8 ton zbóż, stanowiących karmę dla hodowanych ryb, z pominięciem 
wymogów i procedur przewidzianych dla postępowań o zamówienia publiczne, co stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych; w rocznym sprawozdaniu Rb-30 przychody 
w łącznej wysokości 14.169,7 tys. zł (w § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 
i składników majątkowych) zawyżono o 3.139,9 tys. zł, gdyż do przychodów zaliczono 
m.in. zapas magazynowy ryb (wyhodowanych i niesprzedanych w 2004 r.),  

w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki Terenowy Bank Danych w Łodzi (część 82/10 
województwo łódzkie) w 2004 r. wydatkowano z tytułu zapłaty odsetek kwotę 23,3 tys. zł 
za  nieterminowe odprowadzanie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych ora  p
2003 r. jednostka nie dokonywała miesięcznych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych151. Należne wpłaty na rzecz PFRON w łącznej kwocie 
46,1 tys. zł odprowadzono w dniu 12 października 2004 r. Po terminie, bo w dniu 
17 sierpnia 2004 r. zapłacono także podatek od towarów i usług (VAT) za miesiące maj 
i czerwiec 2004 r., co stanowiło naruszenie art. 103 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług152;  

w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku (część 

85/20 województwo podlaskie), stwierdzono nieprawidłowości w dowodach księgowych, 

polegające na niewłaściwym opisie operacji gospodarczej oraz braku informacji 

o sprawdzeniu dowodu pod względem merytorycznym lub o przeprowadzeniu kontroli 

formalno-rachunkowej. P

wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 41,1 tys. zł i w § 4300 Zakup 

usług o 147,4 tys. zł, co stanowiło naruszenie zasad określonych w art. 28 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. Udzielono także zamówienia o wartości 39,6 tys. zł na

 
149  DzU z 2000r., nr 14, poz.176, ze zm. 
150  DzU nr 137, poz. 926. 
151  DzU nr 123, poz. 776, ze zm. 
152  DzU nr 54, poz. 535. 
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prze

ia w Zakopanem 

 zł bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

 1,4 mln zł, przy relatywnie wyższym udziale środków dotacji budżetowych 

w przychodach ogółem w stosunku do poprzedniego roku (o 1,5 pkt %). Wskazuje to na 

potrzeb

ą działalność uboczną lub część podstawowej działalności 

tych je

ści prowadzonej w formie 

gospod

W 2004 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w kwocie 

1.709,3

prowadzenie szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych z pominięciem 

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych153 oraz podzielono 

na 2 części zamówienie o wartości 31,9 tys. zł na wykonanie prac remontowych w ośrodku 

szkoleniowym, naruszając w ten sposób postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych;  

– w Zakładzie Budżetowym – Zespół Profilaktycznych Domów Zdrow

(część 46 – Zdrowie) dokonano zakupu żywności i opału na kwotę 180,2 tys.

W 2004 r. zakłady budżetowe osiągnęły gorszy niż w 2003 r. wynik finansowy, który 

wyniósł zaledwie

ę poprawy efektywności funkcjonowania tych jednostek, także poprzez zwiększenie 

nadzoru zwłaszcza nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej w zakresie 

wydatkowania środków ze strony macierzystych jednostek budżetowych.  

3.  Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych 

Gospodarstwa pomocnicze są wyodrębnioną formą organizacyjną i finansową 

jednostek budżetowych i prowadz

dnostek.  

W 2004 r. nastąpiło dalsze ograniczenie zakresu działalno

arstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych. Liczba tych jednostek 

w okresie ostatnich czterech lat (wg stanu na koniec roku) zmniejszała się z 636 w 2001 r. 

do 599 – w 2002 r, a następnie z 560 w 2003r do 524 na koniec 2004 r. Działalność 

gospodarczą w formie gospodarstw pomocniczych prowadzono w 46 częściach budżetu 

państwa (w tym w 16 budżetach wojewodów), a w 2003 r. i 2002 r. – w ramach 47 części 

budżetowych.  

Pomimo zmniejszającej się w ostatnich latach liczby funkcjonujących gospodarstw 

pomocniczych, zwiększył się finansowy wymiar ich działalności.  

 mln zł, tj. wyższe o 6,2% od planu po zmianach i o 7,1% wyższe od osiągniętych 

w 2003 r. W  porównaniu do 2002 r. i 2001 r. przychody były wyższe odpowiednio o 20,0% 

                                                 
153  j.t. DzU z 2002 r., nr 72, poz. 664, ze zm. 
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i 14,5%, przy jednoczesnym ograniczeniu dotacji z budżetu państwa dla gospodarstw 

pomocniczych w tym okresie. Dotacje te w 2004 r.(4,6 mln zł) stanowiły, podobnie jak 

w roku poprzednim 0,3% ogólnej kwoty przychodów gospodarstw pomocniczych i  były 

pięciokrotnie niższe w porównaniu do 2002 r. (23 mln zł) i 2001 r. (25,2 mln zł). 

Największe kwoty dotacji otrzymały gospodarstwa pomocnicze w następujących częściach:  

41 – Środowisko (2,4 mln zł), 32 – Rolnictwo (1,0 mln zł), 37 – Sprawiedliwość (0,9 mln zł). 

zacyjnej takiej 

łączne przychody i wydatki gospodarstw po

państwowych jednostek budżetowych stanowiły odpowiednio 1,1% dochodów i 0,8% 

wydatków budżetu państwa (w podobnej wysokości relacje te kształtowały się w latach 2001-

ania zadań publicznych w formie gospodarstw pomocniczych nie 

pozosta

o 

do 9 częściach budżetu 

– 1.053 tys. zł 

– 183 tys. zł. 

wp łącznie o 21,6 mln zł. (w 2003 r. o 3,9 mln zł). 

– łaty 2,0 mln zł, 
zrea

zrealizowano 5.251 tys. zł ,  

Wydatki gospodarstw pomocniczych (bez wpłat z zysku do budżetu) wyniosły 

1.624,8 mln zł (103,9% planu po zmianach) i były wyższe od wykonania w 2003 r. o 6,1%. 

Wzrost wydatków zanotowano także w porównaniu do 2002 r. i 2001 r. odpowiednio o 18,0% 

i 13,4 %. Powyższe świadczy o ugruntowaniu się pozycji gospodarstw pomocniczych 

w systemie finansów publicznych przy jednoczesnej koncentracji organi

działalności. Zrealizowane w 2004 r. mocniczych 

2003).  Skala finansow

je zatem bez znaczenia w systemie funkcjonowania finansów publicznych.  

W 2004 r. wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu państwa wyniosły 

27,8 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe od dokonanych w 2003. r (13,0 mln zł) i blisk

8-krotnie od planowanych w ustawie budżetowej (3,5 mln. zł). Nieplanowane wpłaty z zysku 

 budżetu państwa na łączną kwotę 2,7 mln zł zrealizowano w  2

państwa (w tym w 13 budżetach wojewodów), w tym najwyższe w częściach: 

85/02-32 – Budżety wojewodów  

– 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 191 tys. zł, 

36 – Skarb Państwa 

W 13 częściach budżetowych (w tym w 2 budżetach wojewodów) zrealizowane 
łaty z zysku były wyższe od planowanych 

Wpłaty z zysku do budżetu zostały przekroczone m.in. w następujących częściach budżetu: 

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – z zaplanowanej wp
lizowano 15,8 mln zł, tj. 6-krotnie więcej od kwoty  planowanej, 

– 41 – Środowisko – z zaplanowanej wpłaty 478 tys. zł 
tj. 10-krotnie więcej od kwoty planowanej, 
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– 39 – Transport – z zaplanowanej wpłaty 5 tys. zł zrealizowano 1.148 tys. zł, tj. prawie  
230

– 29 –

– częś

zychodów i wydatków, rzetelności 
rozliczeń z tytułu świadczonych usług, wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
prowad ań budżetowych.  

3 g
oc n a
wp ości. W odniesieniu do 28 gospodarstw 

mi
ma
nie
Ko
bu

                                                

-krotnie więcej od kwoty planowanej,  

– 22 – Gospodarka wodna – z zaplanowanej wpłaty 260 tys. zł, zrealizowano 1.013 tys. zł, 
tj.3-krotnie więcej od kwoty planowanej, 

 Obrona narodowa – z zaplanowanej wpłaty 449 tys. zł, zrealizowano 886 tys. zł., 
tj. o 97% więcej od kwoty planowanej, 

W strukturze przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych najwyższy udział 
miały gospodarstwa funkcjonujące w następujących częściach: 

– część 29 – Obrona narodowa: z przychodami 342,0 mln zł i wydatkami 340,3 mln zł, 

ć 85/02-32 – Budżety wojewodów: z przychodami 324,3 mln zł i wydatkami 320,2 mln zł, 

– część 37 – Sprawiedliwość: z przychodami 242,6 mln zł i wydatkami 227,4 mln zł. 

Stan środków obrotowych na koniec 2004 r. wynosił 197,1 mln zł i w porównaniu 
do stanu na początku roku zwiększył się o 6,2 mln zł, tj. o 3,3%, co wskazuje na poprawę 
płynności finansowej gospodarstw pomocniczych. 

Przeprowadzona przez NIK w 2004 r. kontrola funkcjonowania 41 gospodarstw 
pomocniczych państwowych jednostek budżetowych  za okres 2003 r. – I półrocze 2004 r. 154 
dała podstawy do ogólnie pozytywnej oceny większości kontrolowanych jednostek, pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie realizacji pr

zenia ewidencji finansowo-księgowej i sporządzania sprawozd

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie 
ospodarstw pomocniczych, nie stwierdzając nieprawidłowości. Pozytywnie z uchybieniami 

eniono funkcjonowanie 3 in ych gospod rstw, przy czym stwierdzone uchybienia nie 
łynęły w sposób istotny na efekty ich działaln

pomocniczych wyniki kontroli dały podstawy do oceny pozytywnej ich funkcjonowania, 
mo stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej i organizacji, 
jących wpływ na efektywność ich działania. Ze względu na skalę i rodzaj stwierdzonych 
prawidłowości w odniesieniu do 7 gospodarstw sformułowana została ocena negatywna. 
ntrola wykazała również przypadki wskazujące na niecelowość realizacji przez jednostki 
dżetowe zadań w formie gospodarstwa pomocniczego. 

 
154  Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów 

publicznych – maj 2005 r. (Nr ewid. 75/2005/P/04/003/KAP). 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

braku wyodrębnienia organizacyjnego działalności gospodarstwa z jednostki macierzystej, 
do czego zobowiązuje art. 20 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz na naruszeniu 
określonej w art. 20 ust. 2 tej ustawy zasady samofinansowania (w 9 spośród 41 
skontrolowanych gospodarstw pomocniczych); 

1) 

 budżetowych tej 
jedn

3) nier

spodarstw zawierały nierzetelne dane. W 7 z nich sprawozdania 
taki

negatywnie. 

dowodów księgowych. 

2) świadczeniu usług na rzecz jednostki macierzystej poniżej kosztów własnych, co było 
niezgodne z art. 20 ust. 9 ustawy o finansach publicznych oraz negatywnie wpływało na wynik 
finansowy i wysokość wpłat do budżetu państwa. W 15 gospodarstwach takie usługi 
świadczono poniżej kosztów własnych lub bezpłatnie, a w 2 gospodarstwach wystąpiły 
przypadki pobierania opłat za usługi powyżej ich kosztów. Stwierdzone w tym zakresie 
nieprawidłowości zniekształcały prawidłowy obraz sytuacji finansowej gospodarstw 
pomocniczych, co uniemożliwiało prawidłową ocenę rentowności prowadzonej przez nie 
działalności. Z drugiej strony świadczenie usług na rzecz jednostki macierzystej poniżej 
kosztów własnych, jakkolwiek skutkowało zmniejszeniem wydatków

ostki, to jednak nie oznaczało oszczędności środków publicznych, a jedynie stanowiło 
zmianę sposobu i źródeł finansowania jej wydatków, a w efekcie uniemożliwiało ustalenie 
faktycznych kosztów działalności tej jednostki; 

zetelnym sporządzaniu sprawozdań budżetowych, nieprawidłowym sporządzaniu 
i ewidencjonowaniu dowodów księgowych oraz stosowaniu systemów rachunkowości nie 
spełniających wymogów ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdania budżetowe Rb-31 
z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego sporządzone w 16 spośród 
41 objętych kontrolą go

e ocenione zostały przez NIK negatywnie. Stwierdzono również wykazywanie 
nierzetelnych danych o stanie należności wymagalnych w rocznych sprawozdaniach Rb-N 
sporządzonych przez 12 gospodarstw, a także o stanie zobowiązań wymagalnych 
w rocznych sprawozdaniach Rb-Z sporządzonych przez 5 gospodarstw. 

W 13 gospodarstwach stwierdzone zostały nieprawidłowości dotyczące zapisów 
księgowych mających wpływ na sprawozdawczość budżetową, w tym w 4 z nich 
poprawność tych zapisów oceniona została 

Jedynie w 16 spośród 41 gospodarstw pozytywnie bez zastrzeżeń NIK oceniła 
poprawność formalną sporządzania i ewidencjonowania dowodów księgowych. Spośród 
pozostałych 25 gospodarstw, w których stwierdzane były nieprawidłowości w tym 
zakresie, w przypadku 12 NIK wydała opinię negatywną o poprawności formalnej 
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Nieprawidłowości dotyczące systemów rachunkowości (tj. sposobu i zasad prowadzenia 
ksiąg rachunkowych) stwierdzone zostały aż w 24 spośród 41 skontrolowanych 

owanych gospodarstw pomocniczych nie wywiązywała się 
z obow

dów, a uzyskiwane przychody w całości zaliczane były do przychodów 
własny

nieruchomościami Skarbu Państwa 
lub niepobierania od najemców opłat z tytułu czynszu lub kosztów eksploatacyjnych. 
W ocen

                                                

gospodarstw, w tym w 4 z nich stosowane systemy rachunkowości ocenione zostały 
negatywnie. W przypadku 2 gospodarstw NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury 
w związku z podejrzeniem przestępstwa określonego w art. 77 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości polegającego na prowadzeniu ksiąg niezgodnie z przepisami tej ustawy 
i podawaniu w nich nierzetelnych danych. 

Zdaniem NIK, stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, w szczególności 
dotyczące ustalania kosztów działalności i sposobu rozliczeń usług, a także prowadzenia 
ewidencji finansowo-księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych, wskazują na 
nieskuteczność przyjętych w gospodarstwach pomocniczych systemów wewnętrznej 
kontroli finansowej, jak również nadzoru sprawowanego nad ich działalnością przez 
macierzyste jednostki budżetowe; 

4) przekraczaniu limitu wydatków określonych w planach finansowych, co stanowiło 
naruszenie art. 28 ust.1 ustawy o finansach publicznych155 (w 9 gospodarstwach), 
nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych, (w 7 gospodarstwach) oraz na zapłacie odsetek za zwłokę w wyniku 
nieterminowego regulowania zobowiązań (w 5 gospodarstwach). 

Ponadto część skontrol
iązku odprowadzania do budżetu państwa dochodów z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa określonego w art. 62 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 
(8 gospodarstw), bądź też nierzetelnie ustalała wysokość odprowadzanych dochodów 
(3 gospodarstwa). W niektórych przypadkach brak było ewidencji pozwalającej na ustalenie 
wysokości takich docho

ch gospodarstw i służyły dofinansowaniu kosztów ich działalności lub też kosztów usług 
świadczonych na rzecz macierzystych jednostek budżetowych. Stwierdzono także 5 przypadków 
osiągania strat na administrowaniu przez gospodarstwo 

ie NIK wskazuje to na nieefektywne i niegospodarne administrowanie przez 
gospodarstwa tym majątkiem.  

Wpłaty z zysku gospodarstw do budżetu państwa i z tytułu podatku dochodowego 
realizowane były na ogół zgodnie z obowiązującymi przepisami – stwierdzono nieliczne 

 
155  Art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi m.in., że wydatki jednostki sektora finansów 

publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym tej jednostki. 
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przypadki m.in. nieterminowego dokonywania wpłat z zysku (w 2 gospodarstwach), składek 
do ZUS (w 3 gospodarstwach) i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych 
(w 3 gospodarstwach). 

W 14 gospodarstwach stwierdzono brak właściwych procedur wewnętrznej kontroli 
finansowej, o której mowa w art. 35a ustawy o finansach publicznych. W 2 gospodarstwach 

osz obciążających budżet 

i sk
tyc darstwa musi być prowadzona przy spełnieniu 
określonych przepisami prawa warunków jego funkcjonowania. W innym przypadku, 
należałoby rozważyć czy celowym jest funkcjonowanie gospodarstwa pomocniczego, czy też 

spo ą, w tym 
w szcz

–  środki budżetowe stanowią dominujące źródło przychodów gospodarstwa, a gospodarstwo 
nie osiąga przychodów z innych źródeł pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji 
zada  finansowanych z budżetu państwa; 

– dzia ść gospodarstwa prowadzona jest ze stratą; 

i finan  jego przychodów własnych. 

Do poprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw, a także uzyskiwania 
że sprawowanie rzetelnego 

 

 

procedury takie zostały wprowadzone dopiero w 2004 r.  

W ocenie NIK, funkcjonowanie gospodarstwa pomocniczego powinno stymulować 
czędności w kosztach realizacji zadań jednostki macierzystej 

państwa, poprzez wydajniejsze i efektywniejsze wykorzystanie przydzielonych mu środków 
ładników majątkowych, a także poprzez uzyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania 
h zadań. Jednocześnie działalność gospo

korzystniejszym nie byłoby realizowanie zadań przypisanych gospodarstwu przez jednostki 
za sektora finansów publicznych lub przez macierzystą jednostkę budżetow

ególności gdy: 

–  przychody z usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej nie pokrywają ich 
kosztów, a zwłaszcza, gdy koszty te są wyższe niż ceny analogicznych usług 
świadczonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych; 

ń

łalno

–  brak jest wyodrębnienia organizacyjnego działalności z macierzystej jednostki budżetowej 
sowania wszystkich kosztów gospodarstwa z

wiarygodnych informacji w tym zakresie, niezbędne jest tak
nadzoru przez macierzyste jednostki budżetowe nad działalnością ich gospodarstw 
pomocniczych oraz stworzenie w tych gospodarstwach skutecznego systemu wewnętrznej 
kontroli finansowej. 
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VIII. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH 
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  

1. Przepływy finansowe środków unijnych 

lski do Unii Europejskiej (UE) zmienił się kształt sektora 
fina

z
w nych z udziałem funduszy strukturalnych156, 

lnej (WPR). Polska 

Eur
i w UE.  

wsp
UE

a) 

b) wp

się odejmując 
h w budżecie ogólnym UE wysokość planowanych dochodów 

                                                

 W wyniku przystąpienia Po
nsów publicznych, w tym także budżetu państwa. Polska otrzymuje z UE środki 

w ramach rekompensat dla budżetu oraz środki na reali ację projektów PHARE, ISPA, 
SAPARD i innych programów realizo a
Funduszu Spójności, czy zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Ro
ponosi także koszty w formie płatności na rzecz Unii Europejskiej (środki własne Unii 

opejskiej). W budżecie roku 2004 pojawiły się nowe pozycje finansowe, tj. składka 
płaty z 

Wpłaty do budżetu UE (składka) 
Polska jako państwo członkowskie, od 1 maja 2004 r., wnosi składkę do budżetu 
ólnotowego w ramach systemu środków własnych UE157, liczoną zgodnie z metodologią 

. Do środków własnych UE zalicza się158: 

tradycyjne środki własne (ang. Traditional Own Resources – TOR),  

łaty państw członkowskich obliczone od zharmonizowanej podstawy wymiaru VAT, 
z  uwzględnieniem tzw. rabatu brytyjskiego (zwane dalej środkiem własnym z tytułu 
VAT), 

c) wpłaty państw członkowskich obliczone na podstawie Produktu Narodowego Brutto159 
(zwane dalej: środkiem własnym z tytułu DNB) – ich wysokość oblicza 
od wydatków zaplanowanyc

 
156 Regulacje prawne, które tworzą ramy efektywnej absoprcji środków z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności oraz środków wspierania rozwoju regionalnego zostały określone w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU nr 116, poz. 1206). 

157  System środków własnych Unii Europejskiej, pochodzących z wpłat Państw Członkowskich, funkcjonuje 

w oparciu o Decyzję Rady z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot 

Europejskich Nr 2000/597/WE oraz Rozporządzenie Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie stosowania 

decyzji Nr 94/728/WE, Euratom dotyczącej systemu środków własnych Wspólnot Europejskich 

Nr 1150/2000/WE, Euratom. .Jednostką koordynującą działania związane z obsługą systemu środków 

własnych Unii Europejskiej na poziomie Polski jest Departament Integracji Europejskiej w Ministerstwie 

Finansów.  
158  Art. 2 Decyzji Rady 2000/597. 
159  Zgodnie z pkt 7 art. 2 Decyzji Rady Nr 2000/597 Produkt Narodowy Brutto został zmieniony na Dochód 

Narodowy Brutto.  
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i kw
łonkowskiego w DNB Unii Europejskiej ogółem. 

wch

podatku VAT oraz wp

do UE 

w 2004 r. nie wpłacała środka własnego UE pochodzącego z opłat cukrowych.  

Wpływ

y płynności budżetowej160 (środki z tytułu kompensat budżetowych mające na celu 

iem 

czas

Ponadto do Polski wpłynęły środki z Unii Europejskiej z funduszy przedakcesyjnych 

oraz śr

mi od rachunków służących obsłudze środków budżetu 

państw

W okresie od 1 stycznia do 1 maja 2004 r. przepływy środków finansowych pomiędzy 

Polską –jako krajem kandydującym – a UE dokonywane były według zasad stosowanych 

również w latach poprzednich, a po 1 maja 2004 r. na zasadach pełnego członkostwa. 

                                                

otę wynikającą z różnicy dzieli się pomiędzy państwa członkowskie UE proporcjonalnie 
do udziału DNB danego państwa cz

W 2004 r. elementami polskiej składki były wpłaty z tytułu opłat celnych i rolnych, 

odzące w skład tzw. tradycyjnych środków własnych, wpłaty obliczone na podstawie 

łaty obliczone na podstawie DNB. Z uwagi na fakt, iż akcesja Polski 

nastąpiła w czasie trwania tzw. cukrowego roku obrachunkowego w UE, Polska 

y z Unii Europejskiej  

Z Unii Europejskiej w 2004 r. na rachunek budżetu państwa wpłynęły środki z tytułu 

dwóch instrumentów finansowych, tj.: 

− popraw

niwelowanie negatywnych skutków dla budżetu państwa związanych z niedopasowan

owym i strukturalnym przepływów kasowych między budżetem Polski i budżetem UE), 

– Schengen161 (środki na finansowanie dostosowania granicy zewnętrznej oraz polskich 

lotnisk międzynarodowych do wymogów z traktatu z Schengen). 

odki stanowiące zaliczki na fundusze strukturalne. Rachunki bankowe, na których są 

gromadzone te środki, są odrębny

a. 

2.  Bilans przepływów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską 

 
160  Zgodnie z art. 30 Traktatu, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., dotyczącego przystąpienia 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864) – pierwszego roboczego 
dnia każdego miesiąca Wspólnota wypłaci na rzecz Polski w ramach wydatków z ogólnego budżetu 
Wspólnot Europejskich, jedną ósmą w 2004 roku, począwszy od dnia przystąpienia, oraz jedną dwunastą 
w latach 2005 i 2006 następujących kwot specjalnych ryczałtowych środków na poprawę płynności 
budżetowej (w milionach euro, według cen z 1999 r.), w 2004 r. – 442,8 mln euro. 

161  Instrument Schengen został utworzony jako tymczasowy instrument pomocy (obejmujący przede wszystkim 
działania związane ze wzmocnieniem ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej) dla państw 
członkowskich beneficjentów, mający funkcjonować między dniem przystąpienia a końcem 2006 r., w celu 
finansowania na nowych zewnętrznych granicach Unii działań wprowadzających w życie dorobek Shengen 
oraz kontrolę na zewnętrznych granicach. Kwoty dostępne w ramach instrumentu Schengen zostały 
określone w art. 35 Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 
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Saldo bieżących rozliczeń na 31 grudnia 2004 r. Polski z UE, było dodatnie i wyniosło 

6.710,0 mln zł (1.470,5 mln euro).  

Polska jako państwo członkowskie UE w 2004 r. odprowadziła do budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej, składkę w wysokości 5.825,3 mln zł162 (równowartość ok. 1.319,0 mln euro – 
wg średniego kursu dla okresu od maja do grudnia 2004 r. – 4,4162 PLN/EUR). Z budżetu 
UE nap

c h z UE wynikało m.in. z wpływu środków z funduszy 
przedak

s 2004-2006 w wysokości ponad 
o. 

Natomiast saldo rozliczeń bud es było ujemne i wyniosło –  
3.237,6 mln zł163 (725,3 mln euro).  

Bilans przepływów finansowych y Pol E sporządzony g stanu  
dz  31 grudnia 2004 r. przedstawia poniż  zestawienie: 

T

Prze ków n
 31.1 b

Wykona

łynęły środki w łącznej kwocie 12.535,2 mln zł (ok. 2.789,4 mln euro). Osiągnięcie 
dodatniej pozy ji netto w relacjac

cesyjnych oraz zaliczek na realizację programów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w wysokości 10% limitu zobowiązań za okre
840,0 mln eur

żetu państwa za ten sam okr

 pomiędz ską a U  wedłu  na
ień sze

abela 62 

pływy środ
d 01.01. do

arastająco 
. 2004 o 2

Plan  
wg ustawy 
udżetowej 

nie 
Lp. Fundusz 

ty

Kurs 

%s. EUR tys. zł 
zł/EUR 

tys. zł  
1 2 3 4 5 7 6 
I Transfery z UE do Polski 2 1 13.789.439,5 2.535.239,6 .727.955,0 91,3
1. *, w tym: 730.562 3.312.369 3.910.536 84Środki przedakcesyjne ,2 ,1 ,0 ,7
 Phare 5 2.5 2. 1058.795,9 33.580,4 374.021,0 6,7
 SAPARD 1.536.515 50171.766,4 778.788,7 ,0 ,7

2. Operacje strukturalne, w tym: 1.114.438,4 5.052.863,5 6.717.916,0 75,2
 Fundusze strukturalne* 840.975,1 3 3. 1.812.981,0 676.888,0 03,7
 Fundusz Spójności/ISPA* 2 1 3.041.028 4073.463,3 .239.882,5 ,0 ,8

3. WPR, w tym: 297.426,2 1.345.316,7 553.350,0 243,1
 dopłaty bezpośrednie 

4

 0

,5340 

0 0 0 
 8,3interwencje ry  0,9   nkowe*** 10.786,2 45.69 4,2361 553.350,0
 PROW ,0 25,8 4,5340 0  0286.640 1.299.6

4. Instrument poprawy płynności *** 4 295,8 2. .531,3 4 88 2.10 00,0 2,87.0 1090. 166 ,41

                                                 
162 ł  na rzecz UE ujęte zostały w ustawi ej w 33,0 mln ln euro

 łata obliczona na podstawie DNB ( n zł) ona na po ku VAT
1 ln zł) oraz wpłata z tytułu udziału  celny h (434,4 mln any limi

w na 2004 r. w wysokości 5.833,0 stał pr ustawy budże odstawie
 28 sierpnia 200  skł ej jest okr żecie UE

w euro i przeliczana przez Komisję Europejską po stałym kursie z dnia 31 grudnia 2003 r., tj. 4,7019. 
Wysokości planowanych wydatków do ustawy budżetowej przeliczono według kursu EUR/PLN = 4,30. 

163  Wpłaty do budżetu państwa z UE zaplanowano w łącznej kwocie 2.546,2 mln zł, z tego dochody budżetu 
państwa z tytułu specjalnych ryczałtowych kwot na poprawę płynności budżetowej (2.107,0 mln zł) oraz 
dochody z tytułu instrumentu finansowego Schengen (439,2 mln zł).  

 

  P atności e budżetow wysokości 5.8 zł (1.356,5 m ), 
z tego wp 4.080,7 ml , wpłata oblicz dstawie podat  
( .317,9 m

ydatkó
 w opłatach
 mln zł zo

ch i rolnyc
zyjęty do 

zł). Planow
towej na p

t 
 w

projektu budżetu UE z dnia 3 r. Wysokość adki miesięczn eślana w bud  
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5. Instrument Schengen*** 103.351,9 421.158,9 4,0750 95,9439.153,0 
6.  0Pozostałe transfery**** 53.365,0 237.000,0 4,4411  0 

 
Przepływy środków narastająco Plan  

od 01.01. do 31.12. 2004 wg ustawy 
budżetowej 

Wykonanie 
Lp. Fundusz 

tys. EUR tys. zł 
zł/EUR 

tys. zł % 

Kurs 

1 2 3 4 5 6 7 
II ,9Wpłaty do budżetu UE** 1.318.979,9 5.825.274,7   5.833.024,0 99
7. DNB 890.500,2 3.932.893,9   3.933.179,0 100,0
8. 9,9VAT 316.604,9 1.398.285,7   1.399.437,0 9
9. 8,7TOR 111.874,8 494.095,1   500.408,0 9

I-II Saldo rozliczeń RP-UE 1.470.459,6 6.709.964,9   7.894.931,0 85,0
(4+5) 
- II Saldo rozliczeń budzetu państwa -725.332,2 -3.237.584,4   -3.286.871,0 98,5

*  

półpracy zagranicznej - Fundacja Rozwoju 
wynika, że w większości przepływy 

tezwiązane były z różnymi programami wspólnotowymi, takimi jak np.: Sokrates, Erasmus, Młodzież, Leonardo 
da

 w Ministerstwie Finansów. 

Transf

wanymi jako projekty Funduszu Spójności (273.463,3 tys. euro), razem w kwocie 

po pozyskiwania środków w 2004 r. odnotowywane zostało dla 
pro
SAPARD (ok. 47,5% prognozy z ustawy budżetowej) oraz ISPA/Fundusz Spójności 
(ok. 38,2% prognozy).  

Poza tym w roku 2004 do Polski wpłynęły w ramach Wspólnej Polityki Rolnej164 
środki w wysokości 1.345,3 mln zł (297,4 mln euro) stanowiącej 243,1% przewidywanego 

                                                

Dla przeliczenia wartości transferów Funduszy Przedakcesyjnych napływających od stycznia 2004r. z euro na złote 
przyjęto kurs średni z 2004r. 

**  Kurs średni dla okresu od maja do grudnia 2004r., przyjęty dla przeliczenia wartości transferów przepływających 
pomiędzy Polską a UE od maja 2004r. 

***  Kursy, po których dokonano przewalutowania napływających w euro środków. 
****  Kategoria „Pozostałe transfery” obejmuje środki przekazywane ministerstwom, jednostkom badawczo-rozwojowym, 

szkołom wyższym oraz fundacjom rządowym obsługującym programy ws
Systemu Edukacji i Fundusz Współpracy. Z informacji otrzymanych z NBP 

 Vinci, V Program Ramowy, Media Plus. Dane z NBP napłynęły w złotych i w euro w układzie miesięcznym. 
***** Kwota 286.640 tys. euro - stanowiąca I transzę zaliczki na PROW, była uruchamiana zgodnie z zapotrzebowaniami 

agencji płatniczej w trakcie roku 2004 i 2005, wg. kursów NBP z dnia dokonywania przelewu. Z uwagi na fakt, iż środki te 
zostały w większej części "kasowo" wykorzystane w roku 2005, w powyższej tabeli (wyłącznie dla celów statystycznych) 
do przeliczenia kwoty w euro na złote zastosowany został średnioroczny kurs NBP z roku 2004 - 4,5340. W rzeczywistości, 
w latach 2004 - 2005, na rachunki agencji płatniczej i budżetu państwa przekazano kwotę o równowartości 1.151.304,5 tys. zł. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK

ery z UE do Polski 

Najistotniejszą pozycją w strukturze środków napływających z Unii Europejskiej były 
środki przedakcesyjne (Phare i SAPARD – 736,5 mln euro) wraz z płatnościami programu 
ISPA kontynuo
1.009,9 mln euro stanowiącej 61,7% planu (1.635,7 mln  euro).  

Największe tem
gramu PHARE (101,1% prognozy z ustawy budżetowej), zaś najniższe dla programu 

 
164  Podstawy prawne finansowania poszczególnych działań objętych Wspólną Polityką Rolną są uregulowane 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki 
Rolnej, zgodnie z którym WPR jest finansowana z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej (SG EFOiGR). Środki finansowe na WPR muszą być gromadzone przez państwo 
członkowskie stosownie do potrzeb agencji realizujących wydatki, natomiast Komisja Europejska dokonuje 
zaliczkowych wpłat środków w oparciu o zaksięgowane wydatki faktycznie dokonane przez wypłacającą 
agencję. Państwo członkowskie ma obowiązek prefinansować wydatki z SG EFOiGR na realizację zadań WPR. 
Komisja Europejska – do 3 dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
wydatków – dokonuje zaliczkowej refundacji za miesiąc, w którym nastąpiło prefinansowanie. Prefinansowanie 

 



 243

w ustawie budżetowej na 2004 rok napływu środków w walucie polskiej i 228,4% środków 
w euro, z tego: 

– 
04, 

−  Obszarów Wiejskich 

a takż

j na Polskę wpłaty do budżetu UE ustalona została 
ln zł stanowiącej równowartość w złotych kwoty 

9 PLN/EUR). 
Wysok

45,7 mln zł (10,8 mln euro) - refundacja wydatków poniesionych na prefinansowanie 
WPR w roku 20
1.299,6 mln zł (286,6 mln euro) - I transza zaliczki na Plan Rozwoju
(PROW)165, 

e środki będące dochodem budżetu państwa w łącznej kwocie 2.587,7 mln zł, 
tj. 101,6% planu, z tego: 
− na poprawę płynności budżetowej – 2.166,5 mln zł, tj. 102,8% planu wg ustawy 

budżetowej,166  
− instrument Schengen - 421,2 mln zł, tj. 95,9% kwoty planowanej167. 
Wpłaty środków własnych do budżetu UE 

Faktyczna kwota przypadające
przez UE w wysokości 6.378,2 m
1.356,5 mln euro liczonych według kursu euro z dnia 31 grudnia 2003 r. (4,701

ość składki w trakcie 2004 r. obniżyła się do kwoty 1.257,3 mln euro w stosunku 
do pierwotnego budżetu UE na rok 2004, w związku z przyjęciem przez władzę budżetową 
UE (Radę oraz Parlament Europejski) 10 nowelizacji budżetu UE. Zrealizowane w 2004 r. 
wydatki z tytułu dokonania wpłaty do budżetu UE wyniosły 5.825,3 mln zł, tj. 99,9% kwoty 
zaplanowanej w ustawie budżetowej.  
                                                                                                                                                         

zadań WPR w ram
publicznych, w op

ach rozchodów budżetu państwa odbywa się na podstawie przepisów ustawy o finansach 
arciu o pożyczkę budżetową zawartą pomiędzy agencją płatniczą a Ministrem Finansów. 

165  Zasady stosowania przepisów finansowych dla działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) określa Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) 
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. 
ustanawiające przejściowe szczegółowe zasady stosowania ww. rozporządzenia w odniesieniu 
do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFOiGR rozwoju obszarów wiejskich  m.in. Polski. 

166  Powodem zrealizowania wyższych o 59,5 mln zł od planowanych dochodów była zmiana kursu walut 

w trakcie 2004 r. stosowanych przez NBP do przeliczeń rat. W budżecie UE przewidziano dla Polski na 

2004 r. kwotę 490.295,8 tys. euro. Po przeliczeniu przyjętym do ustawy budżetowej na rok 2004  średnim 

kursem PLN/EUR – 4,30 prognozowana wpłata wynosiła 2.108,3 mln zł. Kwota specjalna ryczałtowa na 

poprawę płynności budżetowej przekazywana była na rachunek Polski w równych, miesięcznych ratach 

w wysokości 61.286.975,0 euro. Rachunek ten jest prowadzony w NBP w złotych. Przekazywana przez KE 

wpłata jest automatycznie konwertowana przez NBP na PLN według kursu kupna z dnia dokonania 

operacji. Średni kurs do przeliczenia instrumentu na PLN wynosił 4,38 EUR/PLN. 

167  Dochody budżetu państwa z tytułu instrumentu z Schengen zaplanowane zostały w wysokości 439,2 mln zł 
stanowiącej równowartość 103.351,9 tys. euro (przy przeliczeniu PLN/EUR wg kursu z ustawy budżetowej 
na rok 2004 – 4,25. W grudniu 2004 r. Komisja Europejska dokonała wpłaty planowanej kwoty euro 
w 100%. Po przeliczeniu wg kursów NBP z dnia dokonywania przelewu do budżetu wpłynęła kwota 
421,2 mln zł.  
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3. Nap

w 2004 r., przedstawione w ustawie budżetowej na rok 2004 
(w załą , określało szacunkowy napływ do Polski środków z Unii Europejskiej 
w łącznej kwocie 11.181,8 mln zł, stanowiących równowartość 2.631,o mln euro (liczone 
prognozowanym na rok urs  P
wykorzystanie tych śro w ie  ł, stanowiąc wn ć 

 mln euro. 

ływ środków e  E sk pr  kty  
cz,niku nr 8 do ustawy budż  wy i sow  re  

eli: 

Szacunkowy n
ów

F  uzy
 z U

an
wy ie ś Wyk ie śr

ływ środków finansowych z Unii Europejskiej i wydatki nimi finansowane 
Zestawienie zawierające źródła pozyskiwania środków z Unii Europejskiej 

i wydatków nimi finansowanych 
czniku nr 8)

2004 średnim k em NBP - 4,25 LN/EUR) oraz szacunkowe 
dków kwoc 9.726,8 mln z ej ró owartoś

2.288,7

Nap z budż tu Unii uropej iej na ogramy i proje  ujęte
w załą etowej i datki n mi finan ane w 2004 r. p zentują
dane zawarte w poniższej tab

Tabela 63 

apływ 
 środk

aktycznie
środki

skane 
E 

Planow
korzystan

e 
rodków orzystan odkówTreść 

tys t tys t tys t tys. EUR tys. zł . EUR ys. zł . EUR ys. zł . EUR ys. zł 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R 2.631.012 11.181.802 2.142.425 9.710.543 2.288.662 9.726.814 1.042.007 4.699.974AZEM 
Pr   ogramy przedakcesyjne        
 - Phare 558.593 2.374.021 558.795 2.533.577 558.593 2.374.021 383.222 1.737.529
 - SAPARD 361.533 1.536.515 171.766 778.787 361.533 1.536.515 193.482 877.247
 - ISPA 5 2.4 2 1.2 571.136 2.427.328 310.52 1.407.9371.136 27.328 73.463 39.881 9 9
Ogółem 1.491.262 6.337.864 1.004.024 4.552.245 1.491.262 6.337.864 887.233 4.022.714
Pr ziałem 
śr kturalnych   

ogramy realizowane z ud
odków z funduszy stru        

 - Program Operacyjny Wz
konkurencyjn

rost 
ości 

biorstw przedsię 12 5 12 5 61.500 261.375 56.15 254.595.090 31.633 5.110 67.249 3 8
 - Program Operacyjny Rozwój 

163 69 1 6 163.000 692.750 1 6zasobów ludzkich .000 2.750 47.003 66.512 4.700 6.650
 - Program Operacyjny Tran

Gospodarka M
sport 

orska 116.320 494.360 116.339 527.481 116.300 494.275 0 0
 - Program Operacyjny 

Restrukturyzacja i modernizacj
sektora żywnościowego oraz 

a 

iejskich 1 119.26 540.76rozwój obszarów w 19.250 506.813 9 6 29.800 126.650 0 0
 - Program Operacyjny 

zetwórstwo 
20.18 91.51

Rybołówstwo i pr
ryb 20.190 85.808 3 0 18.100 76.925 0 0

 - Program Operacyjny 
Zintegrowany program 
operacyjny  rozwoju 
regionalnego 296.800 1.261.400 296.847 1.345.904 239.800 1.019.150 17.068 77.386

 - Program Operacyjny Pom
techniczna 

oc 
6.500 27.625 2.830 12.831 6.500 27.625 0 0

 - Inicjatywa Wspólnotowa 
L 30 1.27EQUA 300 1.275 13.394 60.728 0 5 2.111 9.571

 - Inicjatywa Wspólnotowa 
INTERREG 17.700 75.225 0 0 17.700 75.225 0 0

Ogół 408.205em 865.150 3.676.888 840.975 3.812.981 653.000 2.775.250 90.032
Proje
środk

kty realizowane z udziałem 
ów z Funduszu Spójności          

 - Se 0ktor Środowiska 72.200 306.850 0 0 72.200 306.850 0
 - Se  306.850 0 0 72.200 306.850 0 0ktor Transportu 72.200
Ogółem 144.400 613.700 0 0 144.400 613.700 0 0
Wsp         ólna Polityka Rolna*)  
 - Podstawowe płatności obszarowe   286.640 1.299.626*   53.956** 223.364
 - Płatności uzupełniają
(przesunięcie z PROW

ce 
)          

 - Plan Rozwoju O
Wiejski

bszarów 
ch          

 - Interwencja 45.691 rynkowa 130.200 553.350 10.786 45.691 0 0 10.786**
Ogółem 130.200 553.350 297.426 1.345.317 0 0 64.742 269.055
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*)  Kwota 286.640 tys. euro- stanowiąca I transzę zaliczki na PROW, była uruchomiona zgodnie z zapotrzebowaniami 
agencji płatniczej w trakcie roku 2004 i 2005, wg kursów NBP z dnia dokonywania przelewu. Z uwagi na fakt, iż środki 
te zostały w większej części „kasowo” wykorzystane w roku 2005, w powyższej tabeli (wyłącznie dla celów 
statystycznych) do przeliczenia kwoty w euro na złote zastosowany został średnioroczny kurs NBP z roku 2004 – 
4,5340
o równ

. W rzeczywistości, w latach 2004-2005 na rachunku agencji płatniczej i budżetu państwa przekazano kwotę 
owartości 1.151.304,5 tys. PLN. 

**)  Wyk
posz

  

ln zł (2.142,4 mln euro), stanowiące 86,8% kwoty planowanej 

w walu

ok 2004 był pierwszym rokiem realizacji programów z udziałem funduszy 

struktu

obnie jak w roku ubiegłym) długo trwające procedury 

m u 

um

W

z

k

Z

k

−

−

                                                

orzystane w roku 2004 środki przeliczone zostały z euro na złotówki wg kursów NBP z dnia dokonywania 
czególnych przelewów. 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

W 2004 r. na realizację programów i  projektów ujętych w załączniku nr 8 wpłynęły 

środki w wysokości 9.710,5 m

cie polskiej i 81,4% w euro. Ze środków tych zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 

4.700 mln zł (1.042,0 mln euro), tj. 48,4% napływu środków w walucie polskiej i 46,6% 

w  euro. 

R

ralnych168. Tylko mała część (10,7%) pozyskanych z Unii Europejskiej środków 

została wykorzystana poprzez przekazanie ich na rachunki poszczególnych programów 

operacyjnych tych funduszy.  

Na poziom realizacji wydatków w 2004 r. w porównaniu do planu w projektach Phare, 

ISPA i SAPARD wpływ miały (pod

for alnoprawne, przetargowe oraz trudności w zawieraniu kontraktów i podpisywani

ów.  

 2004 r. na programy realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych 

 Unii Europejskiej wpłynęły środki w wysokości 3.813,0 mln zł (840,9 mln euro – liczone 

ursem 4,5340), stanowiące 103,7% szacunku napływu środków (3.676,9 mln zł). 

e środków tych zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 408,2 mln zł (90,0 mln euro liczone 

ursem 4,5340), tj. 14,7% z tego na: 

 Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – 76,2 mln zł, tj. 8,2% środków uzyskanych z UE, 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –332,0 mln zł, tj. 14,7%. 

Ustalenia kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazały, że nie 

zrealizowano - z uwagi na brak zapotrzebowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
 

168  W 2004 r. Polska uzyskała z Komisji Europejskiej 10% środków z tytułu zaliczki na fundusze strukturalne 
w kwocie 840.975,1 tys. euro. Podstawą prawną przekazania Polsce zaliczki na fundusze strukturalne jest 
Rozporządzenie Rady UE z 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/99, wprowadzające ogólne przepisy odnośnie 
funduszy strukturalnych jak również rozporządzenia odnoszące się do poszczególnych funduszy 
strukturalnych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. Rozporządzenia, zmodyfikowanego na mocy Traktatu 
o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej (załącznik II dot. art. 20 Aktu Przystąpienia – ust. 15 Polityka 
regionalna i instrumenty strukturalne pkt 2(n), zaliczka z funduszy strukturalnych w ramach pomocy 
przyznanej Polsce wynosi 16% udziału funduszy w danej interwencji, w 2004 r. – 10% i w 2005 r. – 6%. 
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Rolnictwa (ARiMR) – zaplanowanych wydatków ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych w łącznej kwocie 203,6 mln zł (47,9 mln euro) na realizację Sektorowego 

Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołóstwo i przetwórstwo ryb” – 76,9 mln zł i SPO 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 

– 126,7 mln zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopiero pod koniec grudnia 2004 r. 

przedłożył Ministrowi Finansów jako Instytucji Płatniczej do akceptacji procedury 

zarządzania i kontroli dotyczące m.in. uruchamiania środków finansowych Instytucji 

Zarządzającej tymi SPO. Akceptacja procedur stanowiła warunek konieczny 

do uruc

woty 

4,8 mln

współfinansowanych z Funduszu Spójności następowało z półrocznym opóźnieniem, gdyż 

pierwsze projekty do realizacji z budżetu 2004 r. zostały zatwierdzone przez Komisję 

Europejską dopiero w grudniu 2004 r., podczas gdy Polska mogła w pełni korzystać 

                                                

homienia środków z UE na realizację płatności169. W wyniku nie zaakceptowania 

przez Ministra Finansów ww. procedur w 2004 r., nie przekazano do ARiMR k

 zł ze środków UE na sfinansowanie wydatków w ramach działania: „Ułatwienie 

startu młodym rolnikom (SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”), mimo złożenia przez beneficjenta końcowego 

(ARiMR) do Instytucji Zarządzającej (MRiRW) zapotrzebowania na te środki w dniu 

14 grudnia 2004 r. 

Zatwierdzenie projektów przez Komisję Europejską dopiero pod koniec roku 

spowodowało, że nie napłynęły w 2004 r. środki z UE w ramach Funduszu Spójności170.  

Przeprowadzona w 2004 r. kontrola przygotowania administracji publicznej 

do korzystania ze środków Funduszu Spójności wykazała, że administracja publiczna nie była 

należycie przygotowana do korzystania z Funduszu Spójności a system zarządzania i kontroli 

nie został w pełni wdrożony. Wskazują na to opóźnienia we wdrażaniu przedsięwzięć 

współfinansowanych z Funduszu Spójności, które na dzień zakończenia kontroli wyniosły 

ponad pół roku. W związku z tym, rozpoczęcie wdrażania przedsięwzięć 

 
169  Obowiązek taki wynikał z porozumień w sprawie zasad współpracy w zakresie przepływu środków 

finansowych oraz zarządzania i kontroli w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych zawartych 
pomiędzy Ministrem Finansów, działającym jako Instytucja Płatnicza a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – działającym jako Instytucja zarządzająca w przypadku SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-
2006” w dniu 8 listopada 2004 r. a w przypadku SPO „restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w dniu 30 września 2004 r. 

170  Szczegółowe ustalenia dotyczące przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania 
środków z Funduszu Spójności, w tym przygotowanie do monitorowania realizacji projektów Funduszu 
Spójności, w szczególności prac nad uruchomieniem komputerowego Systemu Monitorowania i Kontroli 
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK). zawarto w informacji o wynikach kontroli 
P/04/004 „Przygotowanie administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności. 
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z Funduszu Spójności od 1 maja 2004 r. W konsekwencji, prowadzi to do kilkumiesięcznego 

opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektów, poprzez przesunięcie w czasie procedur 

przetar wego 

 26 
171 ne 

staną 

 2004-

 

iezbędne będzie zaangażowanie 

zatem w

                                                

gowych i procesu inwestycyjnego, co stanowi zagrożenie dla pełnego, termino

i efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Spójności. Ponadto, wobec faktu, że aż

spośród 31 projektów zostało zatwierdzonych przez KE warunkowo , istnieje real

zagrożenie powstania dalszych opóźnień172.  

W związku z przejęciem do realizacji z Funduszu Spójności projektów funduszu 

ISPA, które do dnia 1 maja 2004 r. nie zostały zakończone, z Funduszu Spójności zo

pokryte zobowiązania związane z realizacją byłych projektów ISPA –w łącznej wysokości 

1.064,1 mln euro173, co stanowi 28,5% alokacji Funduszu Spójności dla Polski na lata

2006 (3.733,4 mln euro174). Należy zwrócić uwagę, że opóźnienia w rozpoczęciu realizacji 

programu ISPA (powstałe zarówno po stronie polskiej, jak i Komisji Europejskiej) 

spowodowały, że znaczna część zobowiązań niezrealizowanych w ramach funduszu ISPA

będzie musiała być sfinansowana z Funduszu Spójności, co zdaniem NIK ogranicza 

możliwości finansowania z tego funduszu nowych projektów infrastrukturalnych w sektorze 

transportu i ochrony środowiska. NIK zwraca uwagę, że środki z Funduszu Spójności 

kilkakrotnie przewyższają alokację dla funduszu ISPA, n

iększych zasobów do pełnego i efektywnego wydatkowania tych środków. Konieczne 

jest w związku z tym opracowanie szczegółowych harmonogramów realizacji poszczególnych 

 
171  Warunkowe zatwierdzenie tych projektów oznacza, że poza płatnościami na wstępny etap realizacji 

projektów oraz na działania z zakresu tzw. pomocy technicznej, KE nie dokona dalszych płatności 
w stosunku do tych projektów dopóki strona polską nie wykaże w satysfakcjonujący sposób, że procedury 
wymagane przez prawo wspólnotowe zostały spełnione, w szczególności w zakresie przygotowania ocen 
oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć. 

172  Ustalenia kontroli NIK P/04/004 „Przygotowanie administracji publicznej do korzystania ze środków 
Funduszu Spójności”. Przyczyną opóźnień we wdrażaniu Funduszu Spójności była nie zawsze należyta 
współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszu Spójności, 
co powodowało, że zakładane terminy realizacji poszczególnych zadań związanych z wdrażaniem Funduszu 
Spójności nie były dotrzymywane. Świadczą o tym m.in. opóźnienia w przekazywaniu przez Instytucje 
Pośredniczące (MŚ i MI) wniosków projektowych do Instytucji Zarządzającej (MGiP), przedłużający się 
proces zawierania porozumień dotyczących podziału zadań w zakresie wdrażania Funduszu Spójności.  

Pomimo powyższych nieprawidłowości oraz opóźnień, NIK pozytywnie ocenia, że w 2004 roku 

strona polska opracowała i przekazała do Komisji Europejskiej 45 projektów do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności na łączną kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności 3.291,46 mln EURO, tj. 78% 

alokacji Funduszu Spójności dla Polski na lata 2004-2006.  

173  Z czego 519,2 mln euro w sektorze transportu i 544,9 mln euro w sektorze środowiska. 
174  W cenach z 1999 r. W cenach z 2004 r. – 4.219,8 mln euro. 
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pzedsię

) zapisów zawartych w Specyfikacji 

Istotny

ą opóźnień w realizacji programu były przedłużające się 

wzięć minimalizujących groźby spiętrzeń prac, które powodują, że wydatkowanie 

środków następuje w ostatnim dopuszczalnym terminie. 

Przypadki niskiego stopnia realizacji wydatków finansowanych ze środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych stwierdzono m.in. w Ministerstwie Finansów, 

Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Kontrola w Ministerstwie Finansów wykazała, że według stanu na koniec grudnia 

2004 r. z kwoty 35,5 mln euro środków zakontraktowanych na wykonanie poszczególnych 

programów, wykorzystano 20,2 mln euro, co stanowiło 39,2% środków przyznanych z Unii 

Europejskiej(51,5 mln euro). Spośród 13 programów, których beneficjentem jest 

Ministerstwo Finansów, na koniec grudnia 2004 r. zakończono 5 projektów, 8 jest w trakcie 

realizacji, z tego 3 na etapie projektowania.  Ponadto istnieje duże zagrożenie nie 

wykorzystania w terminie przeniesionych do realizacji w 2005 r. wydatków w kwocie 

39,5  mln zł na zakup dwóch przestawnych urządzeń rentgenowskich do prześwietlania 

pojazdów i kontenerów dla Polskiej Służby Celnej. Zadanie to realizowane jest w ramach 

współfinansowania projektu Phare 2001 PL 0102.07 „Przygotowanie i modernizacja polskiej 

administracji celnej do działania jako członek UE”. W trakcie prowadzonego postępowania 

przetargowego wniesiono kilkanaście protestów i odwołań na działania Ministerstwa 

Finansów, dotyczących w szczególności (wadliwych

ch Warunków Zamówienia, które nadal są przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przewlekłość prowadzonego od czerwca 2003 r. 

postępowania przetargowego, co może stanowić poważne zagrożenie wykorzystania środków 

niewygasających w terminie do 25 grudnia 2005r., jak również spowodować konieczność 

zwrotu pełnej kwoty Phare alokowanej na ten projekt. 

W Ministerstwie Infrastruktury, wobec opóźnień w realizacji programu PHARE 

2002 PL2002/000-605-02.02 Nowe ramy regulacyjne dla łączności elektronicznej, 

przeniesiono na 2004 r., jako wydatki niewygasające, środki w wysokości 223 tys. zł oraz 

494,2 tys. zł z rezerw celowych na pokrycie kosztów realizacji tego zadania w  2004 r.. 

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2004 r. nie nastąpiły żadne płatności przewidziane 

procedurami przetargowymi w ramach poszczególnych kontraktów omawianego programu. 

Uwzględniając fakt podpisania umów na realizację kontraktów 02 i 04 oraz przewidywane 

podpisanie umowy na kontrakt 05, łączne obciążenie Ministerstwa Infrastruktury – będącego 

współbeneficjentem programu – wyniesie w 2005 r. ok. 1.017,6 tys. zł. Należy więc uznać, że 

przeniesione na 2005 r. środki w wysokości 494,2 tys. zł nie gwarantują realizacji całości 

programu. Główną przyczyn
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proced

zetargowej przez 

że ponowną zmianą standardowych 

dokum

anych ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegaj

nie wydatkowano środków pomimo przewidzianej do wydatkowania kwoty 44,8 mln zł, zaś 

w przypadku jednego programu175 Ministerstwo Finansów nie posiadało informacji 

                                                

ury opiniowania wymaganej dokumentacji przez jednostki zewnętrzne względem MI 

(Jednostka Finansująco-Kontraktująca, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz 

Przedstawicielstwo/Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce). Były to instytucje 

zaangażowane w projekt, które miały i mają dominujący wpływ na długotrwałość procesu 

związanego z jego realizacją. 

Kontrola w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazała, 

że  w  zakresie wydatków realizowanych za pośrednictwem Władzy Wdrażającej Program 

Współpracy Przygranicznej PHARE, tj. jednostki organizacyjnej powołanej przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej do zarządzania w jego imieniu środkami pochodzącymi z pomocy 

zagranicznej zrealizowano wydatki w wysokości 680,2 mln zł (160,1 mln euro), tj. 43,1% 

kwoty planowanej. Niższa od planowanej realizacja wydatków w przypadku programów 

Phare 2001, 2002, 2003 spowodowana była okresowym brakiem środków na rachunku 

programu 2002/000-196.03; 2002/000-580 oraz opóźnieniami w realizacji projektów 

związanych z koniecznością w niektórych przypadkach zmian terminów przetargów 

na  późniejsze, ze względu na opóźnienia w przygotowaniu przez beneficjentów dokumentacji 

przetargowej oraz często bardzo długi okres zatwierdzania dokumentacji pr

Reprezentację Komisji Europejskiej w Polsce, a tak

entów przetargowych przez Komisję Europejską, jak również późniejszym 

rozpoczęciem realizacji kontraktów wynikającym z długiego okresu czasu zatwierdzania 

przetargów przez Reprezentację Komisji Europejskiej, co skutkowało koniecznością 

przedłużenia okresu wydatkowania i okresu realizacji dla części projektów. 

4.  Programy realizowane ze środków zagranicznych  

Zestawieniem programów realizow

ących zwrotowi, z wyłączeniem środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

i Wspólnej Polityki Rolnej (załącznik nr 7 do ustawy budżetowej) określono planowane 

w 2004 r. wydatki w łącznej kwocie 138,2 mln zł. Zrealizowane zostały w wysokości 

157,7 mln zł, tj. 114,1% kwoty planowanej. 

Spośród realizowanych 25 programów, w 2004 r. poniesiono wydatki na 

20 programów zagranicznej pomocy bezzwrotnej, w przypadku czterech programów 

 
175 Dotyczy to programu MATRA – Projekt pt. Redefinicja odpowiedzialności Ministra Zdrowia za opiekę 

zdrowotną nad pracującymi w Polsce (MSZ Holandii), za którego realizację odpowiedzialny jest minister 
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o wysokości zrealizowanych wydatków. Nadzór i kontrolę wydatkowania środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, sprawują organy 

odpow

znymi MF odpowiedzialnymi za jego wdrożenie oraz nie podjęcie 

przez Ministra Finansów ostatecznej decyzji, co do jego przyjęcia (w określonym przez Bank 

Światowy terminie) spowodowały, że wygasła możliwość skorzystania z oferowanej przez 

Bank Światowy pomocy. 

                                                                                                                                                        

iedzialne za realizację programu (właściwi dysponenci środków), zaś Ministerstwo 

Finansów pełni rolę koordynatora w zakresie zbierania informacji o przedmiotowych 

programach pomocowych.  

Ponadto, jak wykazały ustalenia kontroli w części 19 – Budżet, finanse i instytucje 

finansowe, Minister Finansów nie skorzystał z propozycji pomocy przewidzianej przez Bank 

Światowy, pomimo że był odpowiedzialny za wdrażanie Grantu Banku Światowego 

nr TF052020 (Strenghtening Budget Management) w kwocie 1,1 mln zł (298 tys. USD). 

Projekt ten miał na celu współfinansowanie działań resortu finansów związanych 

ze wzmocnieniem zarządzania budżetem państwa. Brak koordynacji i współpracy pomiędzy 

departamentami merytoryc

 
właściwy ds. zdrowia. Strona holenderska odmówiła informowania o kwotach wydatkowanych na realizację 
tego projektu. 
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IX. PRYWATYZACJA 

Planowanie przychodów 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na poprawę, w stosunku do roku 2003, trafności 
planowania przychodów z prywatyzacji. Kwota wykonanych przychodów netto z prywatyzacji 
była zbliżona do kwoty planowanej w „Kierunkach prywatyzacji” majątku Skarbu Państwa 
w 2004 r. Biorąc pod uwagę powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, 
że w kolejnym roku utrzymuje się systemowa i organizacyjna dysfunkcjonalność planowania 
przychodów z prywatyzacji opisywana w dokumentach pokontrolnych NIK z dwóch ubiegłych lat. 
Potwierdza ją nieprecyzyjność planowania przychodów z prywatyzacji na 2004 r. 
pod względem rzeczowym oraz istotne różnice między dokumentami planistycznymi MSP 
oraz „Kierunkami prywatyzacji”. 

Łączne przychody Ministerstwa Skarbu Państwa w 2004 r. – w świetle materiałów, 
planistycznych MSP z lipca 2003 r., stanowiących podstawę sporządzenia „Kierunków 
prywatyzacji” w 2004 r. – pochodzić miały z prywatyzacji 125 podmiotów i nieokreślonej liczby 
spółek portfelowych NFI. W „Kierunkach” założono natomiast, że proces prywatyzacji 
pośredniej obejmie około 100 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kwota zrealizowanych 
przychodów z prywatyzacji pośredniej pozyskana została ze sprzedaży akcji i udziałów 
186 spółek, z których tylko 20 wymienionych zostało w materiałach planistycznych MSP. 

W „Kierunkach prywatyzacji” majątku Skarbu Państwa w 2004 r. założono, 
że procesami prywatyzacji bezpośredniej „objętych zostanie ok. 60 przedsiębiorstw, 
zaś w ok. 30 kolejnych powinny zostać rozpoczęte procedury prywatyzacyjne”. Według 
danych MSP, procesy prywatyzacji bezpośredniej w 2004 r. – wszczęte przez wojewodów 
na podstawie ustawy o kip176 – dotyczyły 73 przedsiębiorstw. 

Realizacja przychodów z prywatyzacji 

Zrealizowane przez MSP w 2004 r. przychody brutto177 z prywatyzacji wyniosły 
10.254,0  mln zł. W porównaniu z wykonaniem roku 2003, w którym przychody z tego tytułu 
wyniosły 4.143,5 mln zł, nastąpił wzrost o 6.110,5 mln zł, tj. o 147,5%. Przychody 
z prywatyzacji netto178 wyniosły 7.370,5 mln zł i w porównaniu z rokiem 2003 były wyższe 
o 4.407,6 mln zł, tj. o 148,8%. W strukturze przychodów z prywatyzacji przeważały 

                                                 
176  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1397, ze zm.). 
177  Bez uwzględnienia odpisów. 
178  Z uwzględnieniem odpisów. 
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przychody z prywatyzacji pośredniej - 97,3% (9.975,7 mln zł), a przychody z prywatyzacji 
bezpośredniej stanowiły 2,7% (278,3 mln zł).  

Realizację przychodów z prywatyzacji prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 
Tabela 64 

2004  
Plan 

Wg ustawy 
budżetowej 

Plan po 
zmianach 

 
Wykonanie 6:3 6:4 6:5 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

w 2003  

mln zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Przychody z prywatyzacji 

pośredniej 3.905,9 8.584,6 8.584,6 9.975,7 255,4 116,2 116,2
2. Przychody z prywatyzacji 

bezpośredniej 237,5 250,0 250,0 278,3 117,2 111,3 111,3
3. Przychody brutto 4.143,5 8.834,6 8.834,6 10.254,0 247,5 116,1 116,1
4. Odpisy 1.180,6 1.834,6 1.834,6 2.883,5 244,2 157,2 157,2
5. Przychody netto  

(w. 3-w. 4) 2.962,9 7.000,0 7.000,0 7.370,5 248,8 105,3 105,3

Z kwoty przychodów brutto z prywatyzacji, 7.370,5 mln zł stanowiły przychody budżetu 
państwa. Pozostała kwota (2.883,5 mln zł) to odpisy obligatoryjne, obejmujące 7 tytułów, co 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 65 
Wartość odliczeń 

planowana wykonana 
 

Lp. 
 

Przeznaczenie odpisu 
 

Podstawa prawna 
mln zł 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Fundusz Reprywatyzacji - w dyspozycji 
Ministra Skarbu Państwa 

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o kip,  
[wpływ uzyskany ze sprzedaży 5% akcji 
należących do Skarbu Państwa] 

91,0 852,7 937,0

2. Fundusz Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców – w dyspozycji Ministra 
Skarbu Państwa 

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o kip,  
[15% przychodów uzyskanych z prywa-
tyzacji w danym roku budżetowym]  

1.325,2 1 538,1 116,1

3. Fundusz Skarbu Państwa - w dyspozycji 
Ministra Skarbu Państwa 

art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o kip  
[2% przychodów uzyskanych z prywa-
tyzacji w danym roku budżetowym] 

176,7 205,1 116,1

4. Rozwój techniki i technologii polskiej 
 –w dyspozycji Ministra Nauki 
i Informatyzacji 

art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o kip,  
[2% przychodów z prywatyzacji] 176,7 205,1 116,1

5. Wspieranie rządowych programów 
służących aktywizacji zawodowej  
– w dyspozycji ministra właściwego  
do spraw pracy  

art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o kip,  
[przychody ze sprzedaży należących  
do SP akcji i udziałów, stanowiących – 
do dnia wejścia w życie ustawy z dnia  
1 marca 2002 r.179 – rezerwę na cele 
uwłaszczenia] 

41,0 52,5 128,1

6. Rozwój nauki i technologii polskiej 
przez wniesienie na majątek Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej 

art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 
2002 r.  
[2% akcji jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa] 

12,0 15,0 125,1

7. Restrukturyzacja spółek Skarbu Państwa 
przez podwyższenie kapitału Agencji 
Rozwoju Przemysłu 

art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 
2002 r.  
[2% akcji jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa] 

12,0 15,0 125,1

 
                                                 
179  Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów 

administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 25, 
poz. 253, ze zm.). 
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Ministerstwo Skarbu Państwa nie naliczyło i nie przekazało dla Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej oraz na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. stosownych odpisów 
(wynikających z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji 
i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych 
oraz o zmianie niektórych ustaw) od przychodów uzyskanych w 2004 r. z prywatyzacji banku 
PKO BP S.A. Decyzję w powyższej sprawie podjął Minister Skarbu Państwa w dniu 
22 listopada 2004 r. Potencjalne przychody ze zbycia rezerw akcji banku PKO BP SA, 
utworzonych na podstawie art. 75 ust. 1 ww. ustawy, określone zostały przez MSP na kwotę 
564,5 mln zł180 (po 282,2 mln zł dla każdego z beneficjentów). Zdaniem NIK, Minister SP 
zbywający w 2004 r. akcje z rezerwy na wskazane ustawą cele, podlegał obowiązkowi 
przekazania środków z uwolnionej rezerwy na rzecz podmiotów wskazanych ustawą, czego 
nie uczynił. 

Odliczenie powyższej kwoty od przychodów brutto z prywatyzacji w 2004 r. 

zmniejszyłoby kwotę wykonanych wpływów do budżetu państwa z 7.370,5 mln zł do kwoty 

6.806,0 mln zł, tj. do poziomu niższego o 194,0 mln. zł od zakładanego w ustawie budżetowej 

(7.000,0 mln zł).  

Przychody z prywatyzacji pośredniej 

Kwota zrealizowanych przychodów z prywatyzacji pośredniej w wysokości 9.975,7 mln zł 

(o 16,2% wyższej od kwoty planowanej) pozyskana została ze sprzedaży akcji i udziałów 

w 186 spółkach (tj. liczby o 35 większej niż w roku 2003). W tym:  

− z prywatyzacji wszczętych w 2004 r. (10 podmiotów) – uzyskano 8.261,3 mln zł (82,8%); 

– 

– 

                                                

z kontynuowanych prywatyzacji (126 podmiotów), poprzez sprzedaż kolejnych pakietów 

akcji / udziałów – 1.650,0 mln zł (16,5%); 

z prywatyzacji w latach poprzednich - poprzez spłatę należności Skarbu Państwa – 

64,3 mln zł (0,64% - dotyczyło to 56181 podmiotów).  

Dominującym źródłem przychodów z prywatyzacji pośredniej była prywatyzacja 

banku PKO BP S.A., która przysporzyła 7.600,8 mln zł, tj. 76,2% przychodów z prywatyzacji 

pośredniej. W ofercie publicznej sprzedano łącznie 377.000.000 akcji PKO BP S.A. (37,7%), 

w tym 159.303.118 akcji w cenie po 19,70 zł, 696.882 akcje w cenie po 20,10 zł 

i 217.000.000 akcji w cenie po 20,50 zł.  

 
180  Wyliczone na podstawie wpływów uzyskanych ze zbycia akcji w ofercie publicznej w 2004 r.  
181  Z 56 spółek, 6 podmiotów zaliczonych zostało także do zbioru 126 spółek. 
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Przychody z prywatyzacji niżej wymienionych podmiotów, stanowiły 99,4% 
przychodów łącznych, uzyskanych w grupie 10 prywatyzacji wszczętych w 2004 r.182 i 82,3% 
wszystkich przychodów z prywatyzacji pośredniej: 
– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa - pobrane przychody 

7.600,8 mln zł; 
– Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. - 354,8 mln zł; 
– Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. - 230,7 mln zł; 
– Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A. Częstochowa - 28,0 mln zł. 

Uzyskane w 2004 r. przychody z kontynuacji procesów prywatyzacyjnych wyniosły 
1.650,0 mln zł. Spośród tych spółek (126), pobrane jednostkowe przychody w kwocie 
wyższej od 10,0 mln zł dotyczyły 9, podmiotów (7,1% liczby podmiotów):  
– Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice pobrane przychody - 823,4 mln zł; 
– Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Gdańsk - 258,8 mln zł; 
– OPOCZNO S.A. Opoczno - 169,4 mln zł; 
– Firma Chemiczna „Dwory” S.A. Oświęcim - 118,2 mln zł; 
– Philip Morris Polska S.A. Kraków - 51,8 mln zł; 

Przychody z prywatyzacji ww. podmiotów wyniosły razem 1.505,9 mln zł. Stanowiły 
one 91,3% przychodów łącznych, uzyskanych z prywatyzacji pośredniej. 

Uzyskane w 2004 r. przychody z kontynuacji spłat należności SP z procesów 
prywatyzacyjnych z lat poprzednich wyniosły 64,3 mln zł i dotyczyły 56 podmiotów. Spośród 
nich pobrane jednostkowe przychody w kwocie wyższej od 2,0 mln zł dotyczyły 
9 podmiotów (16,1% liczby podmiotów).  
– Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” S.A. Leszno pobrane przychody 

– 9,5 mln zł; 
– Kompania Spirytusowa „Wratislavia” Polmos Wrocław S.A. – 8,2 mln zł; 
– Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” S.A. Lublin – 

8,2 mln zł; 
– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. we Wrocławiu – 7,3 mln zł; 

                                                 
182  Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A., Polskie Huty Stali S.A. Katowice, Zespół 

Elektrociepłowni Poznańskich S.A., Wolsztyńska Fabryka Okuć WOLMET Sp. z o.o. Wolsztyn, OPTEX 
S.A. Opoczno, Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. Warszawa, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, Przedsiębiorstwo 
Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A. Częstochowa, FMIU TAGOR Tarnowskie Góry. 
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Przychody z prywatyzacji ww. podmiotów wyniosły razem 47,9 mln zł. Stanowiły one 
74,5% przychodów łącznych, uzyskanych w 2004 r. z kontynuacji spłat należności Skarbu 
Państwa przez inwestorów 56 spółek. 

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej 

Z prywatyzacji bezpośredniej Ministerstwo Skarbu Państwa osiągnęło przychody 

w kwocie 278,3 mln zł (dotyczyły 766 umów), tj. 111,3% kwoty planowanej (250,0 mln zł).  

W tej kwocie 18,8%, tj. 52,3 mln zł stanowiły przychody z 36 umów zawartych 

w 2004 r., a 81,2%, tj. 226,0 mln zł przychody z 730 umów zawartych przed 2004 r.  

Kwoty przychodów w 2004 r. w podziale na organy dokonujące prywatyzacji 

prezentuje poniższe zestawienie:  

Tabela 66 
2004  

Razem W ramach umów: 
Struktura 

sprzedaży 
przychod

y 

(mln zł) 

liczba 

umów sprzedaży 
odpłatne 

korzystanie 5:3 6:4 

Wyszczególnienie 

wymagaln

e 
a)* (mln zł) (szt.) (mln zł) (szt.) %% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razem wojewodowie 43,8 28 42,6 19 1,2 9 97,2 67,9
w tym zaległości -1,1 15 -1,1 11 -0,03 4 x x 
Minister SP 9,8 8 9,8 8 0,0 0 100,0 100,0
w tym zaległości -0,3 3 -0,3 3 0,0 0 x x 
Razem w ramach 

umów prywatyzacyjnych 

zawartych 

w 2004 roku  

53,6 36 52,4 27 1,2 9 97,7 75,0

w tym zaległości -1,3 18 -1,3 14 -0,03 4 x x 
Razem w ramach umów 
prywatyzacyjnych zawartych 
przed 2004 r. 

595,2 937 148,8 196 446,3 741 25,0 20,9

w tym zaległości -375,7 405 -122,4 72 -253,2 333 
648,8 973 201,2 223 447,5 750 31,0 22,9OGÓŁEM  

w tym zaległości -377,0 423 -123,8 86 -253,2 337 

a*- liczba umów określająca przychody wymagalne (a)  
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Tendencję przychodów z prywatyzacji bezpośredniej dla procesów z poszczególnych 

– ostatnich pięciu – lat obrazuje wykres poniżej: 

Tabela 67 
2000  2001  2002  2003  2004  Wyszczególnienie 

mln zł 

1 2 3 4 5 6 
Wojewodowie razem 82,2 29,0 19,6 7,1 42,8 
Agencja Prywatyzacji 0,7 4,4 0,2 0 0 
Minister SP  0 1,0 0,9 6,8 9,6 
Ogółem 82,9 34,4 20,7 13,9 52,4 
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23.
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej według umów zawartych
 w latach 2000 - 2004

Minister Skarbu Państwa

Wojewodowie razem

Agencja Prywatyzacji

 

Wystąpił wzrost zaległych należności Skarbu Państwa, z tytułu zawartych umów 

prywatyzacyjnych. Według stanu na 31 grudnia 2004 r., zaległości inwestorów w regulowaniu 

należności z prywatyzacji wynosiły ogółem 446,8 mln zł i były o 18,9% wyższe w stosunku 

do wykazanych na koniec 2003 r.  

Z kwoty zaległości ogółem 69,8 mln zł przypadało na zaległości z prywatyzacji 

pośredniej (15,6%), a 377,0 mln zł na zaległości z prywatyzacji bezpośredniej (84,4%).  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zaległości kontrahentów w spłacie 

należności Skarbu Państwa z prywatyzacji bezpośredniej dotyczyły 423 podmiotów 

i wyniosły 377,0 mln zł. W porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego, zwiększyła 
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się liczba dłużników o 38 i kwota zaległości o 62,3 mln zł, tj. o 19,8%. Zaległości w kwocie 

powyżej 5,0 mln zł dotyczyły 16 kontrahentów.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zaległości inwestorów w spłacie należności 

Skarbu Państwa z prywatyzacji pośredniej dotyczyły 52 inwestorów i wyniosły 69,8 mln zł. 

W porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego zwiększyła się liczba dłużników o 16, 

tj. o 44,4% i kwota zaległości o 8,6 mln zł, tj. o 14,4%. Zaległości 17 inwestorów, tj. 39,5% 

dłużników wynosiły 67,0 mln zł, co stanowiło 96,0% kwoty zaległości ogółem z prywatyzacji 

pośredniej. W porównaniu do roku ubiegłego, w grupie zaległości powyżej 500,0 tys. zł 

nastąpił wzrost kwoty zaległości o 7,7 mln zł, tj. o 12,9%, zaś ilość inwestorów - dłużników 

zmniejszyła się z 19 do 17. 

Badanie windykacji należności z prywatyzacji bezpośredniej, prowadzonej przez MSP 
wobec dziesięciu największych dłużników (łączna kwota zaległości stanowiła 152,3 mln zł, 
tj. 40,4% zaległości z prywatyzacji bezpośredniej) oraz windykacji należności z prywatyzacji 
pośredniej, prowadzonej przez MSP wobec pięciu największych dłużników (łączna kwota 
zaległości stanowiła 49,5 mln zł, tj. 71,0% zaległości z prywatyzacji pośredniej) wykazało, 
że MSP wykorzystało dostępne środki prawne windykacji należności. Działania te okazały się 
bezskuteczne (w 2004 r. nie odnotowano wpłat dłużników). 

Wyniki kontroli NIK wykazały nieprawidłowości i uchybienia w trzech procesach 
prywatyzacyjnych, tj. Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A., Wolsztyńskiej 
Fabryki Okuć „Wolmet” Sp. z o.o. z Wolsztyna oraz Kieleckich Kopalni Kwarcytu 
w Wiśniówce S.A.183  

Realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów – cz. 85/02-32 

W 2004 r. wojewodowie dokonali, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacji 56 przedsiębiorstw, których byli organami 
założycielskimi, tj. o 75% więcej niż w roku 2003, w którym sprywatyzowali 
32 przedsiębiorstwa, i o 24% więcej niż w roku 2002, w którym sprywatyzowali 
45 przedsiębiorstw. W stosunku do 835 przedsiębiorstw, dla których wojewodowie według 
stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. pełnili obowiązki organu założycielskiego, liczba 
sprywatyzowanych przedsiębiorstw stanowiła 6,7%. (w 2003 r. – 2,9% a w 2002 roku – 3,5%). 

                                                 
183  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 36 – Skarb Państwa oraz 

realizacja przychodów z prywatyzacji.

 

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005134/px_2005072.pdf
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W gestii wojewodów znajdowało się w 2004 r. o 253 przedsiębiorstwa mniej niż 
w roku 2003 (w 2003 r. o 280 przedsiębiorstw mniej niż w 2002 r., a w 2002 roku o 209 
przedsiębiorstw mniej niż w roku 2001).  

Przedsiębiorstwa znajdowały się w co raz gorszej sytuacji. W stanie likwidacji 
i upadłości znajdowało się średnio 58,8% przedsiębiorstw (w latach poprzednich, 
odpowiednio: w 2003 r. - 54,1%, w 2002 r. - 56,9%, w 2001 r. - 52,7%, a w 2000 r. - 46,4%). 
Przy tym wskaźnik ten przekraczał 60% dla 8 województw (w roku poprzednim - dla 5). 
Dla województw świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i opolskiego 
przekraczał 70%. Według stanu na koniec 2004 r. czynne były jedynie 344 przedsiębiorstwa 
nadzorowane przez wojewodów (w 2003 r. - 452, w 2002 r. - 547 przedsiębiorstw, a w roku 
2001 - 693). W dwóch województwach (świętokrzyskie i podkarpackie) wojewodom 
pozostały do sprywatyzowania pojedyncze przedsiębiorstwa. Dane dotyczące liczby 
przedsiębiorstw pozostających w gestii wojewodów przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 68 
Przedsiębiorstwa w gestii 

2003  2004 Lp. Województwo 

Ogółem Czynne Likwi-

dowane 

W 

upadłośc

i 

Ogółem Czynne Likwi-

dowane 

W 

upadłośc

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 RAZEM 1088 452 131 463 835 344 99 371 

1. dolnośląskie 50 18 1 30 38 11 1 24 

2. kujawsko-pomorskie  61 20 4 37 55 12 3 40 

3. lubelskie 63 30 5 28 52 24 3 25 

4. lubuskie 34 15 3 16 24 12 0 12 

5. łódzkie 110 50 16 44 87 36 16 35 

6. małopolskie 92 33 22 37 63 27 14 22 

7. mazowieckie 163 66 20 46 121 59 14 39 

8. opolskie 21 8 2 11 17 5 1 11 

9. podkarpackie 17 7 0 10 8 2 0 6 

10. podlaskie 37 31 1 5 28 24 0 4 

11. pomorskie 52 20 3 29 39 15 1 23 

12. śląskie 193 75 33 85 147 56 27 64 

13. świętokrzyskie 27 3 1 23 18 1 2 15 

14. warmińsko-

mazurskie  

28 19 2 7 23 16 0 7 
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15. wielkopolskie 78 34 13 21 62 24 13 15 

16. zachodniopomorskie 62 23 5 34 53 20 4 29 

Źródło: Kontrole NIK w urzędach wojewódzkich. 

Dane liczbowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych, w których zakończono 

procesy prywatyzacji bezpośredniej prowadzone przez wojewodów, w 2003 i 2004 roku 

w podziale na województwa, prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 69 
Prywatyzacja 

2003  2004  Lp. Województwo 

Ogółem Sprzeda
ż 

Wniesien
ie do 

spółki 

Odpłatne 
wykorzys

- 
tanie 

Ogółe
m 

Sprzeda
ż 

Wniesieni
e do 

spółki 

Odpłatn
e 

wykorzy
s-tanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 RAZEM 32 11 6 15 56 24 15 17 
1. dolnośląskie 2 0 1 1 6 5 0 1 
2. kujawsko-pomorskie 2 2 0 0 4 1 1 2 
3. lubelskie 0 0 0 0 4 2 0 2 
4. lubuskie 3 0 1 2 2 1 1 0 
5. łódzkie 2 0 0 2 8 3 1 4 
6. małopolskie 4 0 2 2 6 1 2 3 
7. mazowieckie 5 5 0 0 3 2 0 1 
8. opolskie 1 0 0 1 2 1 1 0 
9. podkarpackie 3 2 1 0 3 2 1 0 
10

. 
podlaskie 2 0 0 2 6 3 3 0 

11
. 

pomorskie 1 0 0 1 3 2 1 0 

12
. 

śląskie 2 1 0 1 1 0 0 1 

13
. 

świętokrzyskie 2 0 1 1 1 1 0 0 

14
. 

warmińsko-
mazurskie  

0 0 0 0 3 0 1 2 

15
. 

wielkopolskie 2 1 0 1 3 0 2 1 

16
. 

zachodniopomorskie 1 0 0 1 1 0 1 0 

Źródło: Kontrole NIK w urzędach wojewódzkich. 

Według MSP, w 2004 r. zakończono prywatyzację w 53 przedsiębiorstwach (sprzedaż 

- 23, wniesienie do spółki - 15, odpłatne korzystanie - 15).  

Wojewodowie: Śląski, Mazowiecki i Łódzki, pełnili funkcje organów założycielskich 
w 2004 r. dla łącznie 44% liczby czynnych przedsiębiorstw, potencjalnie możliwych 
do sprywatyzowania. Niemniej, ich udział w zakończonych procesach prywatyzacyjnych był 
niższy od średniego - wyniósł 21,4% (w roku 2003 - 28%).  

Najczęściej stosowaną formą prywatyzacji bezpośredniej realizowanej przez 
wojewodów w roku 2004, (odmiennie niż w latach 2000-2001 i 2003, kiedy dominowało 
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oddanie do odpłatnego korzystania184) była sprzedaż185. Stanowiła ona 42,9% ogółu 
prywatyzacji. Oddano do odpłatnego korzystania 30,4% sprywatyzowanych przedsiębiorstw, 
a 26,7% sprywatyzowano przez wniesienie do spółki.  

W województwach mazowieckim, śląskim, lubuskim i świętokrzyskim liczba 
przeprowadzonych przez wojewodów prywatyzacji była niższa niż w roku 2003. Najwięcej 
przedsiębiorstw wojewodowie sprywatyzowali w województwach: łódzkim, dolnośląskim 
i podlaskim.  

W toku kontroli zbadano prawidłowość stosowanych procedur w postępowaniach 
prowadzących do wydania w 2003 r. zarządzeń w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych przez wojewodów. NIK nie stwierdziła przypadków naruszenia określonych 
prawem zasad oraz procedur regulujących prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych.  

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków na prywatyzację przez 
wojewodów w 2004 r., w porównaniu z ustawą i wykonaniem roku 2003: 

Tabela 70 
Wydatki na prywatyzację 

Wykonanie  
2003  

Ustawa 
budżetowa 2004 

Wykonanie 
2004  

 
5:4 Lp. Województwo 

tys.zł % 
1 2 3 4 5 6 

 RAZEM 1.387,9 1.586,0 1.160,1 73,1 

1. dolnośląskie 229,2 200,0 119,6 59,8 
2. kujawsko-

pomorskie  
72,5 100,0 57,2 

57,2 
3. lubelskie 93,1 105,0 92,0 87,6 
4. lubuskie 71,0 75,0 74,5 99,3 
5. łódzkie 274,2 110,0 109,8 99,8 
6. małopolskie 68,6 75,0 74,8 99,7 
7. mazowieckie 154,3 190,0 174,2 91,7 
8. opolskie 50,0 40,0 30,0 75,0 
9. podkarpackie 40,0 30,0 5,3 17,7 

10. podlaskie 16,9 60,0 44,3 73,8 
11. pomorskie 120,1 10,0 87,2 87,2 
12. śląskie 52,0 170,0 106,8 62,8 
13. świętokrzyskie 1,1 100,0 15,8 15,8 
14. warmińsko-

mazurskie  
73,0 83,0 83,0 

100,0 
15. wielkopolskie 53,0 55,0 45,0 81,8 
16. zachodniopomorski

e 
18,9 93,0 40,6 

43,7 
Źródło: Kontrole NIK w urzędach wojewódzkich. 

Zrealizowane w 2004 r. przez wojewodów wydatki w rozdziale 75820 - Prywatyzacja 

wyniosły łącznie 1.160,1 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do kwoty określonej w ustawie 

                                                 
184  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kip. 
185  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o kip. 
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budżetowej zostały wykonane w 73,1% (w poprzednim roku zaplanowano je w ustawie 

w kwocie 1.698 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 7,1% i wykonano w 81,7%). 

Najwyższe wydatki na prywatyzację w okresie dwóch ostatnich lat planował 
Wojewoda Dolnośląski. Najwyższe wydatki ponieśli: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda 
Dolnośląski i Wojewoda Łódzki, a najmniejsze Wojewoda Podkarpacki. Wydatki ponoszono 
głównie na analizy ekonomiczne, kursy i szkolenia oraz ogłoszenia. 

W Kierunkach prywatyzacji przyjęto, że wpływy z prywatyzacji bezpośredniej nie 
przekroczą 250,0 mln zł. 

Z prywatyzacji bezpośredniej w 2004 r. Ministerstwo Skarbu Państwa osiągnęło 
przychody w kwocie 278,3 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2003, w którym osiągnięto 
przychody w kwocie 237,5 mln zł, stanowiło wzrost o 17,2%. Niemniej, kwota tych 
przychodów była niższa od zrealizowanej w 2002 r. Przychody dotyczyły płatności z 766 
umów zawartych w latach ubiegłych, przy czym kwotę 52,3 mln zł stanowiły przychody 
z umów prywatyzacyjnych zawartych w 2004 r. (18,8% przychodów z prywatyzacji 
bezpośredniej – w roku 2003 jedynie 5,9%).  

Przychody z umów prywatyzacyjnych zawartych w 2004 r. przez wojewodów 
wynosiły 42,7 mln zł. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 71 

Wykonanie przychodów z prywatyzacji bezpośredniej 1) w 

latach: 

2000 2001 2002 2003 2004 

7:6 Lp. Województwo 

tys.zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 RAZEM 82.885,8 34.490,4 20.687,4 13.986,9 52.334,1 374,2 

1 dolnośląskie 8.460,9 91,9 539,8 204,6 9.894,2 4.835,9 
2 kujawsko-

pomorskie  
3.497,5 84 1.346,7 44,2 2.145,4 4.853,8 

3 lubelskie 78,1 323,7 1.612,4 0,0 1.729,2 - 
4 lubuskie 201,0 162,8 117,5 0,0 1.945,0 - 
5 łódzkie 27.496,9 1.655,6 1.000,0 153,7 8.139,2 5.295,5 
6 małopolskie 5.618,0 756,4 1.071,1 638,4 2.306,0 361,2 
7 mazowieckie 5.564,3 3.956,7 179,0 3.436,3 3.281,8 95,5 
8 opolskie 313,5 414,9 3.219,8 0,0 611,4 - 
9 podkarpackie 2.798,1 682,6 0,0 737,5 1.810,2 245,5 
10 podlaskie 9.827,2 0,0 238,5 81,8 6.170,0 7.542,8 
11 pomorskie 662,6 1.386,3 3.354,5 51,0 3.565,0 6.990,2 
12 śląskie 3.072,9 17.347,1 0,0 908,3 192,2 21,2 
13 świętokrzyskie 1.377,3 767,7 209,3 167,5 876,3 523,2 
14 warmińsko-

mazurskie  
3.276,0 454,1 751,3 0,0 99,0 - 

15 wielkopolskie 7.484,2 180,0 5.959,6 723,2 0,0 0,0 
16 zachodniopomorskie 2.465,0 785,3 0,0 0,0 0,0 - 
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 wojewodowie razem 82.193,5 29.049,1 19.599,5 7.146,6 42.764,9 598,4 
17 Agencja 

Prywatyzacji 
692,2 4.420,4 178,5 0,0 0,0 - 

18 Minister SP 0 1.020,9 909,4 6.840,3 9.569,2 139,9 
1) Dotyczy umów zawartych wdanym roku. 
Źródło:  Kontrole w MSP. 

Przyczyną zintensyfikowania procesów prywatyzacyjnych w roku 2004 było dążenie 

do uniknięcia niekorzystnych dla inwestorów skutków zmian w obowiązujących przepisach. 

Po akcesji Polski do UE, na mocy tych zmian, warunki na jakich zapłata należności za 

przedsiębiorstwo może być rozłożona na raty, muszą uwzględniać, że zastosowanie stawki 

oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną 

na wspieranie nowych inwestycji.  

Również określone w nowowydanym rozporządzeniu Rady Ministrów szczegółowe 

warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa uwzględniają, że ustalenie 

warunków korzystniejszych od oferowanych na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną 

na wspieranie nowych inwestycji. 
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X.  REALIZACJA ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2004 R. 

1. Uwarunkowania polityki pieniężnej w 2004 r. 

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2004 NBP określił warunki gospodarcze, 
jakich oczekiwał przy realizacji polityki pieniężnej w 2004 r. Oczekiwania te zostały 
sformułowane na podstawie prognoz własnych Banku oraz danych opracowań zewnętrznych.  

Część prognoz przedstawionych w Założeniach okazała się nietrafna. Odmiennie 
od przewidywań kształtował się w szczególności wzrost gospodarczy w Polsce oraz w USA. 
We wrześniu 2003 r. NBP zakładał, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce 
w 2004 r. wyniesie 4-5%, tymczasem ukształtowało się ono na poziomie 5,3%. Wzrost 
gospodarczy w USA ukształtował się na poziomie 4,4%, tj. o 0,7 punktu procentowego (p.p.) 
wyższym niż zakładano. Trafna okazała się natomiast prognoza wzrostu gospodarczego 
w strefie euro. Wzrost ten wyniósł 2,0%.  

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2004 RPP przewidywała, że nastąpi 
zdecydowane rozluźnienie polityki fiskalnej. Jako podstawę oceny zmian stopnia 
restrykcyjności tej polityki RPP przyjęła kształtowanie się deficytu ekonomicznego sektora 
finansów publicznych186. NBP zakładał wzrost relacji tego deficytu do PKB o 2 p.p. Według 
wstępnych danych za 2004 r. wzrost ten był niższy. Relacja deficytu ekonomicznego do PKB 
zwiększyła się z 5,1% w 2003 r. do 6,2% w 2004 r., tj. o 1,1 p.p.  

Uwarunkowania te różnokierunkowo wpływały na realizację Założeń polityki 
pieniężnej w 2004 r. Wyższa dynamika PKB stanowiła czynnik generujący presję inflacyjną 
w stopniu większym niż przewidywano. Niższy wzrost deficytu sektora finansów publicznych 
działał proinflacyjnie w mniejszym stopniu niż zakładano.  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim187 (zwana dalej 
„ustawą o NBP”) jako podstawowy cel działalności NBP określiła utrzymanie stabilnego 
poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza 
to podstawowego celu NBP. Poprzez takie sformułowanie ustawodawca podkreślił 
nadrzędność dążenia banku centralnego do ograniczania skali procesów inflacyjnych nad 

                                                 
186 Na deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych składa się suma deficytów poszczególnych 

segmentów sektora finansów publicznych (w ujęciu kasowym), w tym deficytów budżetu państwa, 

funduszy celowych, jednostek samorządu, NFZ oraz gospodarki pozabudżetowej, powiększona o kwotę 

rekompensat wypłaconych z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty 

niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, a pomniejszona o transfer składek emerytalnych 

przekazywanych przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych. 
187   DzU nr 140, poz. 938, ze zm.  
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innymi celami jego działalności. Przy tak określonym celu podstawowym NBP 
uznał,że najwłaściwszym sposobem jego realizacji będzie stosowanie strategii 
bezpośredniego celu inflacyjnego. Strategia ta zakłada niewyznaczanie pośrednich celów 
polityki pieniężnej. Bank centralny nie koncentruje się dzięki temu na pojedynczym 
wskaźniku, lecz stara się uwzględniać wszystkie czynniki zagrażające realizacji celu 
inflacyjnego, wykorzystując możliwość elastycznego stosowania instrumentów polityki 
pieniężnej do neutralizacji inflacyjnych skutków potencjalnych i rzeczywistych zaburzeń 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Kontynuowanie tej metody prowadzenia polityki pieniężnej w najbliższych latach 
zostało zapowiedziane w uchwalonej przez RPP Strategii polityki pieniężnej po 2003 r.188 
W dokumencie tym stwierdzono, że w związku z przejściem po długim okresie obniżania 
inflacji do okresu jej stabilizowania na niskim poziomie, RPP zrezygnowała z ustalania co 
roku nowych celów inflacyjnych na rzecz określenia stałego celu ciągłego na poziomie 2,5% 
z dopuszczalnym przedziałem wahań ± 1 punkt procentowy. Zdaniem Rady, działanie 
w warunkach niezmienności celu umożliwi pełne uwzględnienie opóźnień między decyzjami 
banku centralnego, a ich skutkami i zwiększy dodatkowo wiarygodność i elastyczność 
polityki pieniężnej. Wybór celu inflacyjnego na poziomie 2,5% został uzasadniony jego 
zbieżnością z oczekiwaną wartością referencyjnej dla kryterium stabilności cen, którego 
spełnienie jest jednym z podstawowych warunków przystąpienia Polski do strefy euro. RPP 
uważa, że choć ustabilizowanie tempa wzrostu cen na tym poziomie nie gwarantuje spełnienia 
kryterium inflacyjnego, ewentualne późniejsze dostosowanie inflacji do tego wymogu nie 
będzie się wiązało z koniecznością znacznego obniżania w krótkim okresie tempa wzrostu 
cen w Polsce. Rada wyjaśniła także, że mimo ustalenia dopuszczalnego przedziału wahań 
inflacji, polityka pieniężna będzie jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak 
najbliżej celu 2,5%.  

2.  Cel inflacyjny 

Cel polityki pieniężnej, określony w Założeniach na rok 2004, odpowiadał celowi 
określonemu w Średniookresowej strategii polityki pieniężnej po 2003 r. i wynosił 
2,5% ± 1 p.p. Ciągły charakter celu oznacza, że jego realizacja podlegała weryfikacji nie 
tylko w grudniu 2004 r., ale we wszystkich miesiącach roku.  

Według GUS, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w poszczególnych miesiącach 2004 r. wahał się w przedziale od 1,6% (w styczniu) do 4,6% 
(w lipcu i sierpniu). Od czerwca do grudnia badanego okresu wykraczał on o 0,9-1,1 p.p. 
powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, ustalonej na poziomie 

                                                 
188  DzUrz NBP nr 4, poz. 4. 
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3,5%.189 Zanotowane odchylenie było jednak spowodowane czynnikami pozostającymi poza 
sferą oddziaływania polityki pieniężnej NBP. W szczególności o wzroście inflacji w II 
połowie 2004 r. przesądził wysoki wzrost cen żywności oraz cen paliw. Wzrost cen żywności 
był związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wzrost cen paliw był natomiast  
skutkiem wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych190. Kształtowanie się inflacji, 
cen żywności i paliw oraz wskaźnika inflacji po wyłączeniu cen żywności i paliw przedstawia 
tabela:  

Tabela 72 

Waga  Wzrost  Waga Wzrost cen (w % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) 
2003  2004  Wyszczególnienie 

% XII % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Towary i usługi 

konsumpcyjne 
ogółem 

100,0 1,7 100,0 1,6 1,6 1,7 2,2 3,4 4,4 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,4 

Żywność i napoje 
bezalkoholowe 28,2 2,1 27,0 2,2 2,7 3,3 4,6 5,2 8,1 9,1 9,3 8,1 7,7 7,7 7,8 
Paliwa  3,6 4,4 3,8 5,4 2,7 1,3 4,7 15,3 17,8 16,1 14,8 15,9 19,2 19,1 17,0 
Towary i usługi  
po wyłączeniu 
żywności i paliw  

2,4 68,2 1,3 69,2 1,2 1,1 1,1 1,2 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4  2,4 

Źródło: GUS oraz wyniki kontroli w NBP. 

Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i paliw w całym II półroczu 2004 r. 
mieścił się w pobliżu centralnego punktu celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. 
Potwierdza to, że oba te czynniki zadecydowały o ukształtowaniu się inflacji powyżej celu.  

Utrzymanie inflacji ogółem w przedziale dopuszczalnych wahań wymagałoby 
prowadzenia w 2003 r. bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej. W tym czasie nie było 
jednak do tego odpowiednich przesłanek191. Zaostrzenie polityki pieniężnej wyłącznie w celu 
zneutralizowania wzrostu cen żywności i paliw byłoby także niecelowe. Wzrost cen żywności 
miał bowiem charakter przejściowy, natomiast próba całkowitego zneutralizowania przez 
politykę pieniężną wpływu na inflację takiego wstrząsu podażowego, jakim jest wzrost cen 
paliw, mogłaby niepotrzebnie doprowadzić do dodatkowego spadku produkcji. Już sam 
wzrost cen paliw niekorzystnie wpływa bowiem na koszty produkcji, popyt i inwestycje.  

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finanasów, wyższa niż zakładano, inflacja 
w 2004 r. wpłynęła na podwyższenie wielkości dochodów budżetu państwa o ok. 1,9 mld zł. 

                                                 
189  Sytuacja taka utrzymuje się od 1999 r. W latach 1999-2000 inflacja kształtowała się powyżej celów 

inflacyjnych ustalonych przez RPP, a w latach 2001-2003 poniżej.  
190  W grudniu 2004 r. średnia cena ropy naftowej gatunków Dubai, Brent i WTI była o 31,8% wyższa 

niż w grudniu 2003 r. 
191  Ani prognozy NBP, ani instytucji zewnętrznych nie wskazywały w 2003 r. na znaczne ryzyko 

przekroczenia celu inflacyjnego w 2004 r. 
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NIK pozytywnie ocenia przeprowadzenie w II kwartale 2004 r. przez NBP i Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów akcji „Unia Europejska – ceny”, której celem było 
poinformowanie konsumentów o możliwych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
spowodowanych zmianami regulacji w związku z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej.  
Był to niestosowany wcześniej sposób oddziaływania NBP na stabilizowanie cen, mający 
stanowić próbę przeciwdziałanie sytuacjom, w których akcesja do Unii Europejskiej byłaby 
wykorzystywana jako pretekst do nieuzasadnionych podwyżek cen. 

3.  Polityka stóp procentowych 

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2004 Rada Polityki Pieniężnej ustaliła, 
że stopa procentowa będzie głównym instrumentem, za pomocą którego RPP będzie 
realizowała cel inflacyjny. Kierunek prowadzonej polityki pieniężnej wytyczały ustalane 
przez Radę stopy: referencyjna192, lombardowa193 oraz depozytowa194.  

Przez większą cześć 2004 r.195 RPP prowadziła restrykcyjną politykę pieniężną. 
Po wzroście cen w II kwartale 2004 r., celem Rady było ograniczenie ryzyka dalszego 
wzrostu cen i możliwie szybkie sprowadzenie inflacji do poziomu zgodnego z ciągłym celem 
inflacyjnym, tj. 2,5%.  

Rada, podejmując decyzje o wysokości stóp procentowych, dysponowała szeregiem 
danych makroekonomicznych oraz materiałów informacyjnych i analitycznych, opracowanych 
zarówno przez NBP, jak i instytucje zewnętrzne, w tym Ministerstwo Finansów, banki 
i nstytuty badawcze. Każdorazowo analizowano kształtowanie się cen i oczekiwań 

                                                 
192  Stopa referencyjna wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych NBP, sprzedawanych przez bank 

centralny na rynku pieniężnym w celu regulowania płynności systemu bankowego. Rentowność ta stanowi 

punkt odniesienia dla banków przy ustalaniu oprocentowania pożyczek międzybankowych, a na tej bazie 

większość banków określa wysokość oprocentowania kredytów i depozytów oferowanych przedsiębiorcom 

i klientom indywidualnym. Oprocentowanie kredytów i depozytów jest brane pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących konsumpcji i inwestycji, co w skali całej gospodarki przekłada się na 

przebieg procesów realnych i kształtowanie się inflacji. 
193  Stopa lombardowa jest to stopa oprocentowania kredytów udzielanych przez NBP bankom pod zastaw 

skarbowych papierów wartościowych (obligacji i bonów skarbowych). Banki zaciągają te kredyty, gdy nie 

mogą na rynku międzybankowym taniej pożyczyć dostatecznej ilości środków na pokrycie wymaganego 

poziomu rezerwy obowiązkowej lub zapewnienie płynnego rozliczenia swoich transakcji międzybankowych. 

Dzięki temu stopa lombardowa ogranicza od góry wahanie stóp na rynku międzybankowym.  
194  Stopa depozytowa jest to stopa oprocentowania środków ulokowanych przez banki w NBP. Dzięki temu, 

że banki na koniec dnia operacyjnego mogą ulokować w banku centralnym dowolną ilość wolnych 

środków, stopa na rynku międzybankowym nie spada poniżej stopy depozytowej.  
195  Od kwietnia do końca roku. 
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inflacyjnych, tendencje w sferze realnej, sytuację sektora finansów publicznych oraz 
kształtowanie się podaży pieniądza, kredytów i stóp procentowych w bankach. W wyniku 
tych analiz Rada trzykrotnie podniosła stopy procentowe, łącznie o 1,25 p.p. Były to pierwsze 
podwyżki stóp od sierpnia 2000 r. Stopa lombardowa została podniesiona z 6,75% do 8,0%, 
stopa referencyjna z 5,25% do 6,5%, a stopa depozytowa z 3,75% do 5,0%. Poszczególne 
zmiany stóp przedstawia tabela:  

Tabela 73 
Wysokość stóp procentowych NBP Uchwały 

Rady Polityki Pieniężnej 
Data 

wejścia w życie lombardowa referencyjna depozytowa 
Stan na 1 stycznia 2004 r. 26.06.2003 6,75 5,25 3,75 
Nr 7/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. 1.07.2004 7,25 5,75 4,25 
Nr 8/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. 29.07.2004 7,5 6,0 4,5 

Nr 9/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. 26.08.2004 8,0 6,5 5,0 

Źródło: Wyniki kontroli w NBP. 

W uzasadnieniach decyzji o podwyżkach stóp z czerwca i lipca 2004 r. RPP wskazała 

na szereg czynników stanowiących potencjalne zagrożenia inflacyjne. W sierpniu stwierdziła 

natomiast, że czynnikami, który zadecydowały o podniesieniu oprocentowania instrumentów 

polityki pieniężnej o 0,5 p.p. były wyniki sierpniowej projekcji inflacji oraz ryzyko 

pojawienia się presji płacowej wywołanej oczekiwaniami inflacyjnymi, które w ostatnim 

okresie znacznie wzrosły. Należy zauważyć, że Rada wskazała na te czynniki pomimo, że: 

− 

                                                

badania NBP wskazują, że podnoszenie stóp procentowych banku centralnego nie 

oddziałuje istotnie na kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych osób fizycznych, 

Informacje na temat zmian stóp procentowych nie są bowiem efektywnie przetwarzane 

przez te podmioty przy formułowaniu ich oczekiwań co do wzrostu cen w przyszłości. 

Oczekiwania inflacyjne osób fizycznych mają charakter adaptacyjny, co oznacza, 

że podążają za zmianami bieżącej stopy inflacji ogłaszanymi przez Główny Urząd 

Statystyczny196;  

 
196  Wynika to m.in. z metody badania tego zjawiska za pomocą badań ankietowych, w których oczekiwania 

inflacyjne są przedstawiane wprost w odniesieniu do bieżącego wskaźnika inflacji, podanego 

respondentom. Respondenci nie są przy tym pytani o przewidywany wskaźnik inflacji w perspektywie 

12 miesięcy, lecz o kierunek zmian w stosunku do aktualnej inflacji. Na podstawie tych odpowiedzi jest 

szacowany wskaźnik określający oczekiwania inflacyjne w postaci liczbowej, choć ankieta daje 

wiarygodne wyniki głównie co do kierunku zmian. W badanym okresie występowały istotniejsze 

odchylenia oczekiwań inflacyjnych od bieżącej stopy inflacji w II kwartale 2004 r., gdy w środkach 

masowego przekazu pojawiły się informacje o możliwym wysokim wzroście cen niektórych towarów 

i usług w wyniku akcesji do Unii Europejskiej.  
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– 

                                                

w warunkach utrzymującego się wysokiego bezrobocia można było przewidzieć, że wzrost 

oczekiwań inflacyjnych nie przeniesie się na wzrost płac i tym samym na wzrost inflacji, 

Rada traktowała jednak wzrost oczekiwań inflacyjnych jako potencjalny czynnik ryzyka 

inflacyjnego; 

– opublikowana po raz pierwszy w sierpniu 2004 r. projekcja inflacji oparta została 

na pesymistycznych założeniach, co przełożyło się na jej wyniki197, jednocześnie 

prognoza sporządzona innymi metodami wskazywała na niższe kształtowanie się 

inflacji w przyszłości.  

Zdaniem NIK, powyższe okoliczności wskazują, że RPP prowadziła w 2004 r. nad 

wyraz ostrożną politykę pieniężną, nakierowaną na prewencyjne neutralizowanie zarówno 

rzeczywistych, jak i potencjalnych zagrożeń inflacyjnych, nawet kosztem możliwego 

osłabienia aktywności gospodarczej. Podejście to ma jednak swoje źródło w ustawowym 

określeniu zadań NBP, z których najważniejszym jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.  

W ostatnich miesiącach 2004 r. sytuacja makroekonomiczna rozwijała się korzystniej 

niż wcześniej przewidywała to Rada, m.in. ze względu na znaczną aprecjację złotego 

i wspomniany brak presji na wzrost płac. W tych warunkach RPP w 2005 r. złagodziła 

nastawienie w polityce pieniężnej i obniżyła stopy procentowe198, jeszcze zanim ujawniły się 

zasadnicze efekty podwyżek stóp procentowych z 2004 r.199  

Zmiany stóp procentowych dokonanych przez NBP w 2004 r. w sposób niepełny 

przeniosły się na zmiany oprocentowanie depozytów i kredytów, oferowanych przez banki 

podmiotom niebankowym. Średnie ważone oprocentowanie kredytów w bankach 

komercyjnych wzrosło z 9,6% w grudniu 2003 r. do 10,4% w grudniu 2004 r., a depozytów 

terminowych z 2,9% do 3,7%. Średnie oprocentowanie obu grup produktów bankowych 

wzrosło zatem o 0,8 p.p., tj. o 0,45 p.p. mniej niż stopy procentowe NBP i stopy na rynku 

międzybankowym. Oznacza to, że różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów 

pozostała na niezmienionym poziomie (6,7 p.p.).  

 
197  Przy sporządzaniu tej projekcji oszacowano jej punkt startowy, tj. inflację w III kwartale 2004 r., 

na poziomie 5,3%. Szacunek ten dokonywany był na podstawie znajomości inflacji do czerwca włącznie 

i wyraźnie przeszacował siłę przyspieszenia inflacji, choć opierał się na założeniach, co do wzrostu cen 

żywności nieznacznie różniących się od zrealizowanych wielkości. 
198  Do kwietnia 2005 r. włącznie o 1 pkt proc. 
199  Z dotychczasowych badań NBP wynika, że zasadnicze efekty zmiany stóp na inflację powinny wystąpić 

po upływie ok. 5-7 kwartałów od decyzji o zmianie stóp procentowych NBP. 
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Należy jednak zwrócić uwagę na zróżnicowany rozkład zmian oprocentowania 

w ofertach kierowanych do osób prywatnych i do podmiotów gospodarczych. Średnie 

oprocentowanie kredytów dla osób prywatnych, w grudniu 2004 r., pomimo wzrostu stóp 

NBP, kształtowało się na tym samym poziomie co rok wcześniej (12%). Oprocentowanie 

depozytów dla osób prywatnych wzrosło natomiast z 2,9% do 3,8% (o 0,9 p.p.). Tym samym 

różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów dla tej grupy podmiotów spadła w 

ciągu 12 miesięcy 2004 r. z 9,2 p.p. do 8,3 p.p. (o 0,9 p.p.). W tym czasie średnie 

oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw zwiększyło się z 7,2% do 8,3% (o 1,1 p.p.), a 

depozytów terminowych dla tej grupy podmiotów z 2,8% do 3,4% (o 0,6 p.p.). Oznacza to, że 

w tym przypadku rozpiętość stóp kredytów i depozytów wzrosła z 4,4 p.p. proc. do 5,0 p.p.  

Czynnikiem, który mógł znacząco wpłynąć na zmniejszenie różnicy pomiędzy 

kredytami i depozytami dla osób prywatnych, była nasilająca się konkurencja między 

bankami. Obszarem, na którym presja konkurencyjna jest szczególnie intensywna są kredyty 

mieszkaniowe oraz oferty refinansowania kredytów zaciągniętych przez klientów wcześniej 

w innych bankach. Zwiększanie rozmiarów działalności w zakresie udzielania kredytów 

mieszkaniowych było dla banków obarczone względnie niewielkim ryzykiem ze względu na 

możliwość uzyskania dobrych zabezpieczeń należności.  

Jednocześnie banki w niewielkim tylko stopniu rozszerzały akcję kredytową dla 

przedsiębiorstw. Niewielki wzrost oprocentowania depozytów dla tej grupy podmiotów 

wskazuje także na malejące zainteresowanie banków dalszym wzrostem tej kategorii środków 

i tak już wyższym niż w latach poprzednich. Zmiany sumy depozytów i kredytów miały 

znaczący wpływ na zmiany podaży pieniądza w 2004 r.  

4. Podaż pieniądza 

Rada Polityki Pieniężnej w 2004 r., wzorem lat poprzednich odstąpiła od 

zamieszczania w Założeniach polityki pieniężnej prognozy podaży pieniądza. RPP uznała, że 

wraz ze  spadkiem inflacji wzajemna zależność tempa wzrostu cen oraz zmian podaży 

pieniądza przestała być stabilna. Na zachwianie stabilności związku agregatów monetarnych 

ze stopą inflacji wpływają, zdaniem NBP, szybki rozwój rynków finansowych i wzrastająca 

popularność substytutów depozytów bankowych. 

W 2004 r. podaż pieniądza (mierzona agregatem M3) zwiększyła się z 340,1mld zł 

do 369,5 mld zł, tj. o 29,4 mld zł (nominalnie o 8,7%, realnie o 4,1%). Był to niewielki wzrost 
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W stosunku do 2003 r. gdy wzrost podaży  pieniądza wyniósł nominalnie 5,6%, a realnie 

3,8%. 

Na zmiany poziomu M3 w 2004 r. złożyły się w głównej mierze silny przyrost 

depozytów przedsiębiorstw (bieżących i terminowych do 2 lat), wzrost depozytów 

pozostałych sektorów oraz wzrost pozostałych składników M3. 

Kształtowanie się podaży pieniądza M3, jego składowych oraz czynników kreacji 

przedstawia zamieszczona tabela:  

Tabela 74 

Stan na koniec  
(mld zł) Przyrost w 2004  

Wyszczególnienie 
2003  2004  mld zł % 

1 2 3 4 5 
Podaż pieniądza (M3) 340,1 369,5 29,4 8,7 
składowe M3 (1+2+3)     
1. Gotówka w obiegu (poza kasami banków) 49,4 50,8 1,4 2,8 
2. Depozyty i inne zobowiązania 288,3 311,7 23,4 8,1 
- w tym:  wobec gospodarstw domowych 192,4 192,6 0,2 0,1 

wobec przedsiębiorstw 68,2 85,2 16,9 24,5 
wobec pozostałych sektorów 27,7 33,9 6,2 22,9 

 3. Pozostałe składniki M3 2,3 7,0 4,6 200,0 
czynniki kreacji M3 (1+2+3-4+5+6)     
 1. Aktywa zagraniczne netto 135,9 143,2 7,3 5,4 
 2. Należności banków 270,6 278,4 7,8 2,9 
 3.  Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla 

centralnego 
70,1 69,4 -0,7 -1,0 

 4. Długoterminowe zobowiązania finansowe 106,1 107,7 1,6 1,5 
 5. Aktywa trwałe (bez aktywów finansowych)  30,6 31,7 1,1 3,6 
 6. Saldo pozostałych pozycji netto -61,0 -45,5 15,5 -25,4 

Źródło: Wyniki kontroli w NBP. 

W 2004 r. nastąpił wysoki przyrost depozytów bankowych przedsiębiorstw 

o 16,9 mld zł (24,5%). Był on szczególnie silny w okresie poprzedzającym przystąpienie 

Polski do Unii Europejskiej (w marcu o 3,0 mld zł i w kwietniu o 6,2 mld zł). Wtedy 

towarzyszyło mu wysokie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu. Był to efekt 

wzmożonych zakupów konsumentów obawiających się o wzrost cen po przystąpieniu Polski 

do UE. Wzrost depozytów przedsiębiorstw był w tym okresie skorelowany ze wzrostem 

kredytów gospodarstw domowych. Ponadto wzrostowi depozytów przedsiębiorstw sprzyjał 

wzrost ich oprocentowania w bankach z 2,9% w styczniu do 3,4% w grudniu 2004 r. W tym 

czasie przedsiębiorstwa wstrzymały się z inwestycjami, oczekując stabilizacji politycznej 

i ekonomicznej po wejściu Polski do UE.  

W 2004 r. wystąpił niewielki przyrost depozytów gospodarstw domowych o 0,2 mld 

zł. Tym samym zahamowany został ich spadek notowany w ostatnich dwóch latach. Ten 

niewielki wzrost depozytów znalazł wyraz w zmianie struktury aktywów finansowych 
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gospodarstw domowych na rzecz wzrostu oszczędności gospodarstw domowych w innych niż 

banki instytucjach finansowych200. 

Znacznemu spowolnieniu w 2004 r. uległo tempo wzrostu pieniądza gotówkowego. 

Przyrost pieniądza gotówkowego wyniósł 1,4 mld zł (2,8%), podczas gdy w roku ubiegłym 

wynosił on 7,2 mld zł (17,1%). Było to zjawisko korzystne z punktu widzenia polityki 

pieniężnej, bowiem wyższa dynamika gotówki w obiegu była postrzegana w latach ubiegłych 

przez RPP jako jedno z zagrożeń dla stabilizacji cen. Udział pieniądza gotówkowego 

w szerokim agregacie M3 ustabilizował się w 2004 r. na poziomie ok. 14%, porównywalnym 

z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. 

Akcja kredytowa banków rosła w 2004 r. w tempie 2,9% tj. znacznie mniejszym niż 

w 2003 r. (7,9%). Przyrost kredytów dla gospodarstw domowych osiągnął 13,3%, do czego 

przyczyniły się wzmożone zakupy spowodowane obawami o wzrost cen po przystąpieniu 

do Unii Europejskiej, głównie mieszkań i samochodów. Największy wzrost dotyczył 

kredytów mieszkaniowych o 33,5% (po skorygowaniu wpływu wahań kursowych), co należy 

uznać za zjawisko pozytywne z punktu widzenia znacznego ożywienia gospodarczego w 2004 

r. Przyrostowi tych kredytów sprzyjało ich najniższe oprocentowanie na rynku, kształtujące 

się w przedziale 7,9 – 8,9%.  

Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw spadło nominalnie z 2,6% w 2003 r. 

do minus 3,9% w 2004 r., a uwzględniając wpływ wahań kursowych kredyty te wzrosły 

zaledwie o 0,5%. Obniżenie się dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw było czynnikiem 

wymienianym przez RPP wśród czynników, które sprzyjał niskiej inflacji, oraz które 

łagodziły presję na wzrost stóp procentowych w 2004 r. Utrzymujące się ożywienie 

gospodarcze w ciągu całego roku nie znajdowało odzwierciedlenia na rynku kredytów 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, których spadek wyniósł 5,0% w skali roku 

(uwzględniając wpływ wahań kursowych). Jednakże badania ankietowe NBP wskazują, 

że pomimo wzrostu oprocentowania kredytów, jego wysokość nie stanowiła istotnej bariery 

rozwoju działalności gospodarczej, choć odsetek respondentów wskazujących na tę barierę 

                                                 
200  Suma aktywów gospodarstw domowych zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- 

kredytowych, funduszach inwestycyjnych oraz instrumentach skarbowych wzrosła w grudniu 2004 r. 

o 12% wobec 1,4% wzrostu depozytów bankowych gospodarstw domowych (po skorygowaniu o zmiany 

kursu). 
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wzrósł z 3,6% w III kwartale do 6,4% w IV kwartale 2004 r.201 Wyhamowanie w 2004 r. 

tendencji do wzrostu popytu na kredyt wynikało przede wszystkim z korzystania przez 

przedsiębiorstwa z alternatywnych źródeł finansowania, w tym głównie ze środków 

własnych. Nakłady inwestycyjne były w II półroczu 2004 r. sfinansowane w 75% ze środków 

własnych, a tylko w ok. 15% kredytami bankowymi. Było to rezultatem bardzo dobrych 

wyników finansowych przedsiębiorstw, przede wszystkim produkujących na eksport. Eksport 

był w 2004 r. motorem wzrostu gospodarczego Polski i to pomimo spadku jego opłacalności, 

wywołanego aprecjacją złotego. Jednorazowy silny popyt zewnętrzny i wewnętrzny 

wywołany szokiem akcesyjnym pozwolił na uzyskanie większego niż oczekiwano tempa 

wzrostu gospodarczego. W dłuższym okresie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przy 

dalszej aprecjacji kursu złotego będzie trudne do osiągnięcia bez wyraźnego wzrostu inwestycji 

przedsiębiorstw finansowanych m.in. kredytami bankowymi. 

5. Operacje otwartego rynku 

Pozytywnie ocenić należy realizację przez NBP w 2004 r. Założeń dotyczących 

operacji otwartego rynku. Bank centralny prowadził wyłącznie operacje podstawowe, 

polegające na emisji 14-dniowych bonów pieniężnych NBP. Operacje te były zasadniczym 

instrumentem polityki pieniężnej, oddziaływującym na kształtowanie się stóp procentowych 

na rynku międzybankowym na poziomie pożądanym przez NBP z punktu widzenia realizacji 

założonego celu inflacyjnego. Jak już wspomniano, w 2004 r. RPP trzykrotnie podwyższała 

stopę referencyjną, określającą minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych 

przez NBP - łącznie o 1,25 p.p. Za zmianami tymi ściśle podążały zmiany stopy procentowej 

dla dwutygodniowych pożyczek na rynku międzybankowym (WIBOR 2W) oraz dla pożyczek  

na 1 miesiąc (WIBOR 1M), stanowiących w wielu przypadkach punkt odniesienia dla stóp 

depozytów i kredytów udzielanych przez banki podmiotom niebankowym (w tym 

przedsiębiorcom i osobom fizycznym). Średnie odchylenie stopy WIBOR 2W od stopy 

referencyjnej wyniosło 0,18 p.p. Została zatem utrzymana stabilność rynku pieniężnego tak 

istotna dla optymalizacji procesów redystrybucji oszczędności pieniężnych i procesów 

przekształcania ich w kapitał rzeczowy. Tym samym operacje otwartego rynku właściwie 

spełniły swoją rolę.  

                                                 
201  Na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych przez NBP wśród przedsiębiorstw oraz 

komitetów kredytowych w bankach komercyjnych.  
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W 2004 r. skala emisji 14-dniowych bonów pieniężnych uległa zmniejszeniu 

w stosunku do roku poprzedniego o 19,8 mld zł, tj. o 12,4 %. Spadek ten został spowodowany 

zwiększeniem przez Ministra Finansów lokat w Narodowym Banku Polskim. Ministerstwo 

Finansów pożyczając pieniądze na rynku i lokując je w NBP ograniczało ilość środków 

możliwych do zainwestowania przez banki w bony pieniężne NBP. Spadek skali operacji 

otwartego rynku spowodował obniżenie ich kosztów, ponoszonych przez NBP, z 350,8 mln zł 

w 2003 r. do 318,8 mln zł w 2004 r., tj. o 32,0 mln zł (o 9,1%). Nastąpił on pomimo 

podwyższenia rentowności emitowanych bonów pieniężnych.  

W trakcie kontroli NIK zbadała dokumentację 5 wybranych przetargów na bony 

pieniężne z 52, jakie miały miejsce w 2004 r. Przetargi te zostały przeprowadzone zgodnie 

z odpowiednimi przepisami uchwał Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP. 

NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez RPP w grudniu 2004 r.202, z mocą od 

1 stycznia 2005 r., decyzji o skróceniu horyzontu czasowego podstawowych operacji 

otwartego rynku z 14 do 7 dni. Zmiana ta dostosowuje instrumentarium NBP do stosowanego 

przez Europejski Bank Centralny203. Powinna także przyczynić się do usprawnienia procesu 

zarządzania płynnością przez NBP i przez banki komercyjne.  

W Założeniach polityki pieniężnej RPP zadeklarowała, że w 2004 r. kontynuowane 

będą działania zmierzające do ograniczenia nadpłynności strukturalnej sektora bankowego. 

Nadpłynność ta została zdefiniowana przez Radę jako sytuacja, w której bank centralny jest 

na trwałe dłużnikiem netto w stosunku do banków komercyjnych z tytułu operacji krótko- 

i długoterminowych. Utrzymywanie się nadpłynności generuje koszty banku centralnego. 

Zgodnie z intencją Rady, jej ograniczenie miało być osiągane stopniowo, odpowiednio 

do warunków panujących na rynku pieniężnym. 

W 2004 r. warunki płynnościowe na rynku nie uległy jednak istotnej zmianie 

w stosunku do lat poprzednich. W tej sytuacji NBP nie podjął żadnych działań, mających 

na celu ograniczenie nadpłynności strukturalnej. Efektem tego był wzrost nadpłynności 

z 21,6 mld zł na koniec 2003 r. do 22,8 mld zł na koniec 2004 r., tj. o 1,2 mld zł, 

spowodowany czynnikami autonomicznymi, leżącymi poza sferą aktywnego oddziaływania 

                                                 
202  Uchwała Nr 14/2004 Rady Polityki Pieniężnej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji 

otwartego rynku (DzUrz NBP nr 21, poz. 39). 
203  Określenie potrzeb płynnościowych sektora bankowego w horyzoncie 7 dni powinno być bardziej 

precyzyjne aniżeli dla okresu 14 dni, a to z kolei powinno przyczynić się do większej stabilności stawek na 

rynku międzybankowym. 
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NBP. Do czynników tych należały m.in. zmiany ilości pieniądza gotówkowego w obiegu, 

skup walut przez NBP z tytułu transferów z Unii Europejskiej i sprzedaż walut przez NBP na 

obsługę zadłużenia zagranicznego. Istotnym czynnikiem, który wpływa na zmiany płynności 

sektora bankowego jest także wielkość lokat sektora budżetowego w Narodowym Banku 

Polskim. Czynnik ten cechował się w ostatnich latach największą zmiennością.204 Między 

innymi z tego względu NBP nie podejmował działań, mających na celu ograniczenie 

nadpłynności sektora bankowego.  

6. Rezerwa obowiązkowa 

NIK pozytywnie ocenia funkcjonowanie w 2004 r. systemu rezerwy obowiązkowej. 

Rezerwę obowiązkową stanowią środki utrzymywane przez banki w NBP na ich rachunkach 

bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej. Ilość środków niezbędnych do utrzymania 

przez dany bank w okresie rezerwowym205, ustala się jako określony przez RPP procent sumy 

depozytów zgromadzonych przez banki oraz środków uzyskanych przez banki ze sprzedaży 

papierów wartościowych206. W 2004 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosiła 3,5%207.  

Rolą rezerwy obowiązkowej jest zabezpieczenie możliwości dokonywania przez bank 

płatności na rzecz innych banków lub klientów, a z punktu widzenia polityki pieniężnej 

łagodzenie wpływu zmian płynności w sektorze bankowym na wahania 

krótkoterminowych208 stóp procentowych na rynku międzybankowym. Wahania tych stóp, 

odbiegające od poziomu ustalonego przez RPP, występowały głównie w sytuacjach, gdy 

zmiany stanu płynności sektora bankowego następowały wskutek oddziaływania czynników 

leżących poza sferą bezpośredniego oddziaływania banku centralnego.  

W 2004 r. zmienność krótkoterminowych stóp procentowych narastała w szczególności, 

gdy Ministerstwo Finansów dokonywało wspomnianych już znacznych zmian stanów lokat 

                                                 
204  W latach 2002-2004 stany lokat Ministerstwa Finansów w NBP wahały się od 0 do 19,9 mld zł.  
205 Okres rezerwowy zaczyna się na ogół ostatniego dnia miesiąca i trwa do przedostatniego dnia następnego 

miesiąca.  
206  Z podstawy naliczania rezerwy wyłączone są środki przyjęte od innego banku krajowego oraz pozyskane 

przez bank z zagranicy na co najmniej 2 lata. 
207  Za wyjątkiem stopy od środków pozyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem 

odkupu dla których w kwietniu 2004 r. wprowadzono stopę 0%. 
208  Do 1 miesiąca. 
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 NBP209. Wpływ tego czynnika na kształtowanie płynności sektora bankowego ogółem został 

ograniczony dopiero od stycznia 2005 r., gdy na mocy porozumienia między NBP i 

Ministrem Finansów, zawartego z inicjatywy banku centralnego, wprowadzone zostały dla 

Ministerstwa Finansów górne limity lokat w NBP. W 2004 r. Ministerstwo Finansów 

rozpoczęło lokowanie nadwyżek wolnych środków budżetowych w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Wybór drugiej obok NBP instytucji finansowej przyjmującej lokaty budżetowe 

należy uznać za wybór racjonalny z punktu widzenia stabilizacji warunków płynnościowych 

oraz rynkowych stóp procentowych. 

Zmienność stanów lokat Ministerstwa Finansów w NBP spowodowała, że bank 

centralny nie dokonał w 2004 r. obniżenia podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej, które 

zbliżyłoby warunki funkcjonowania banków w Polsce do bardziej korzystnych warunków 

w strefie euro210. Decyzja ta nie budzi zastrzeżeń, szczególnie, że najprawdopodobniej 

wiązałaby się ze zwiększeniem kosztów NBP, gdyż środki pieniężne banków uwolnione 

w wyniku obniżki stopy rezerwy obowiązkowej musiałyby prawdopodobnie zostać 

zaabsorbowane przez NBP w drodze emisji bonów pieniężnych211. Koszty obsługi tych 

bonów są wyższe niż oprocentowanie rezerwy obowiązkowej.  

Oprocentowanie rezerwy obowiązkowej zostało wprowadzone od 1 maja 2004 r., 

w wyniku zmiany ustawy o NBP. Odsetki były naliczane od całości rezerwy. W 2004 r. 

koszty z tego tytułu wyniosły 418,4 mln zł. Badania kontrolne wykazały, że zostały one 

naliczone prawidłowo. 

Z odsetek naliczonych z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej 20%, 

tj. 83,7 mln zł, zostało przekazane na rzecz banków. Pozostała część odsetek w kwocie 

334,7 mln zł została, stosownie do postanowień art. 39 ust. 5 ustawy o NBP, przekazana na 

                                                 
209  Do końca 2004 r. wysokość lokat MF w NBP była nielimitowana. NBP miał obowiązek przyjąć lokatę, 

jeżeli była dokonana zgodnie z trybem określonym w umowie między NBP i Ministrem Finansów. 
210  W związku z tym comiesięczne stany rezerwy obowiązkowej kształtowały się głównie pod wpływem 

przyrostu depozytów, stanowiących podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej, który w skali roku 

wyniósł 7,6%. Poziom rezerwy w grudniowym okresie rezerwowym wyniósł 10,8 mld zł i był o 1,2 mld zł 

wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  
211  Operacja taka musiałaby być dokonana żeby ograniczyć niepożądany przez NBP spadek stóp 

procentowych na rynku międzybankowym. Banki komercyjne, które dysponowałyby zwiększoną ilością 

wolnych środków, których nie mogą ulokować w operacjach otwartego rynku banku centralnego, starałyby 

się ulokować je na rynku międzybankowym. Nie znajdując chętnych akceptowałyby co raz niższe 

oprocentowanie lokat, co przekładałoby się na spadek stóp na rynku międzybankowym. 
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zasilenie Funduszu Poręczeń Unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. NBP zawarł w tej  

sprawie stosowną umowę z BGK, która była w 2004 r. prawidłowo realizowana. Gdyby RPP 

dokonała w 2004 r. obniżenia stopy rezerwy obowiązkowej, zmniejszeniu uległaby podstawa 

naliczenia odsetek od rezerwy i w konsekwencji mniej środków zostałoby przekazanych 

na nowoutworzony Fundusz Poręczeń.  

Narodowy Bank Polski w 2004 r.  właściwie kontrolował wywiązywanie się przez 

banki z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Kontrole NBP obejmowały 

poprawność naliczenia wysokości rezerwy i były prowadzone regularnie, na podstawie 

odpowiednich sprawozdań banków, oraz doraźnie przez Generalny Inspektorat Nadzoru 

Bankowego, w siedzibach banków. W wyniku kontroli NBP banki kilkakrotnie korygowały 

stany wymaganej rezerwy obowiązkowej. W 13 przypadkach NBP stwierdził nieutrzymanie 

przez banki rezerwy w odpowiedniej wysokości. We wszystkich przepadkach zostały 

od banków pobrane odsetki za naruszenie obowiązku utrzymania rezerwy w wysokości 

określonej przepisami.  

W 2004 r. nie wpłynął do NBP żaden wniosek banku o zwolnienie z obowiązku 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zwolnienie takie może zostać przyznane przez Zarząd 
NBP bankom realizującym program naprawczy. W okresie objętym kontrolą ze zwolnienia 
korzystał tylko jeden bank komercyjny. Było to zwolnienie przyznane jeszcze w 1999 r. 
na kwotę 421.717,4 tys. zł. Dochody uzyskane z inwestowania zwolnionej kwoty w papiery 
wartościowe Skarbu Państwa i NBP zapewniły 2,3% zysku brutto banku w 2004 r.  

7. Polityka kursowa  

Rada Polityki Pieniężnej w Założeniach zadeklarowała, że do momentu przystąpienia 

polskiej waluty do Europejskiego Mechanizmu Walutowego polityka pieniężna będzie 

realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego. Zdaniem Rady, system ten pozwala 

na elastyczne reagowanie na pojawiające się w gospodarce nieoczekiwane wstrząsy, a także 

zmniejsza ryzyko wystąpienia kryzysu walutowego. Tak jak w latach poprzednich, RPP 

zastrzegła sobie możliwość interweniowania na rynku walutowym, gdyby okazało się to 

niezbędne do realizacji celu inflacyjnego.  

W 2004 r., po początkowej deprecjacji w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, 

nastąpiła silna aprecjacja złotego w stosunku do obu tych walut.  

Średni kurs euro, który w dniu 31 grudnia 2003 r. wynosił 4,7170 zł, po dwóch 

miesiącach wzrostu osiągnął swoje historyczne maksimum w wysokości 4,9142 zł. Od tego 
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czasu do końca roku systematycznie spadał do poziomu 4,0790 zł. Poziom taki był ostatnio 

notowany w styczniu 2003 r.  

Średni kurs dolara, który początkowo wzrósł z 3,7405 zł (wg stanu na 31 grudnia 

2003 r.) do 4,0572 zł (w dniu 29 kwietnia 2004 r.), przez kolejne 7 miesięcy uległ znacznemu 

obniżeniu do poziomu 2,9904 zł (w dniu 31 grudnia 2004 r.). Tak niski poziom kursu waluty 

amerykańskiej nie był notowany od 23 stycznia 1997 r.  

W skali całego roku nominalna aprecjacja złotego w stosunku do euro wyniosła 

13,5%, a w stosunku do dolara amerykańskiego 20,0%. 

Czynnikami, które sprzyjały umacnianiu się złotego były zarówno czynniki 

fundamentalne, jak i polityczne. Do czynników fundamentalnych należały relatywnie wysoki 

wzrost gospodarczy, bezpieczny poziom salda na rachunku obrotów bieżących212, 

uspokojenie sytuacji fiskalnej, znaczący wzrost produktywności213 i związany z nim spadek 

jednostkowych kosztów pracy, wysokie wykorzystanie środków Unii Europejskiej. 

Czynniki polityczne, takie jak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz 

akceptacja przez rynki walutowe nowego Rządu wpłynęły także na spadek premii za ryzyko 

i zwiększenie napływu do Polski kapitału portfelowego.  

Bank centralny nie prowadził w 2004 r. interwencji walutowych. Narodowy Bank 

Polski uznał, że w warunkach silnego trendu aprecjacyjnego istniały poważne wątpliwości 

dotyczące skuteczności interwencji. RPP wyjaśniła, że wątpliwości te wynikały 

z dominującego na rynku poglądu o niedowartościowaniu złotego, uwzględniającego skalę 

jego deprecjacji w latach 2002-2004 oraz czynniki fundamentalne. W sytuacji, gdy 

oczekiwania rynku są jednorodne i wynikają z oceny fundamentów gospodarki, interwencje 

banku centralnego mogą mieć jedynie krótkookresowy wpływ na kurs walutowy. 

Jednocześnie, interwencje prowadzone w celu przeciwdziałania aprecjacji złotego wiązałyby 

się z dodatkowymi kosztami absorpcji waluty krajowej uwolnionej w wyniku interwencji 

walutowych214 i niższym wynikiem finansowym NBP. Z kolei interwencja na rynku 

walutowym w formie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej podważyłyby skuteczność 

tego instrumentu jako narzędzia utrzymywania inflacji na poziomie celu inflacyjnego.  

                                                 
212  W 2004 r. skumulowany deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 3,0 mld EUR, tj. 1,5% PKB, podczas gdy 

w 2003 r. wynosił 1,9% PKB. 
213  Produkcja przemysłowa w 2004 r. była o 12,7% wyższa niż w 2003 r. 
214  Zob. str. 2. 
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Aprecjacja kursu złotego, jaka miała miejsce w 2004 r., była korzystna z punktu 

widzenia podstawowego celu działalności NBP, jakim jest stabilizowanie cen, choć jej skutki 

w tym zakresie powinny się ujawnić przede wszystkim w 2005 r.215  

Umocnienie złotego było także jednym z czynników, który wydatnie przyczynił się 

do spadku zadłużenia zagranicznego sektora pozarządowego i pozabankowego, mierzonego 

w złotych. Stan zadłużenia uległ zmniejszeniu ze 189,4 mld zł do 162,9 mld zł, tj. o 26,5 mld zł 

(o 14,0%). Aprecjacja waluty polskiej spowodowała także obniżenie złotowej równowartości 

państwowego długu publicznego, zaciągniętego w walutach obcych, o 20 mld zł. Była to 

jedna z przyczyn obniżenie relacji państwowego długu publicznego, powiększonego o 

przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, do produktu krajowego brutto z 51,5% 

na koniec 2003 r. do 50,3% na koniec 2004 r.   

Duże wahania kursu złotego i jego znaczne umocnienie w 2004 r. były natomiast 
niekorzystne dla eksporterów. Obniżyły one opłacalność sprzedaży towarów i usług za waluty 
obce oraz konkurencyjność cenową polskich towarów i usług zagranicą. Pomimo tego eksport 
pozostawał głównym motorem rozwoju polskiej gospodarki. W 2004 r. jego wolumen, 
liczony na bazie transakcji, wyniósł 65,6 mld zł i był o 11,8 mld zł, tj. 21,9% wyższy niż w 
2003 r. Niemniej, jak wynika z szacunków NBP, aprecjacja złotego przyczyniła się do: 

– zahamowania rocznego tempa wzrostu wolumenu eksportu o 1,1 p.p.; 

– zahamowania rocznego tempa wzrostu wolumenu importu o 0,2 p.p.; 

– zahamowania dynamiki PKB o 0,5 p.p.; 

– pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących o 0,3 p.p. 

8. Operacje kredytowo-depozytowe 

NIK nie wnosi zastrzeżeń do działań NBP podejmowanych w 2004 r. w zakresie 
refinansowania banków. Zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej, NBP umożliwiał bankom 
krótkoterminowe uzupełnianie ich zasobów pieniężnych poprzez zaciąganie kredytu 
lombardowego216 oraz kredytu technicznego217, usprawniając w ten sposób dokonywanie 

                                                 
215  W 2004 r. wpływ początkowej deprecjacji złotego oraz późniejszej aprecjacji złotego na wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych zrównoważyły się.  
216 Kredyt udzielany bankom na jeden dzień pod zastaw bonów skarbowych i obligacji pożyczek 

państwowych, oprocentowany według stopy lombardowej. 
217  Nieoprocentowany kredyt udzielany bankom pod warunkiem przeniesienia na NBP na czas trwania kredytu praw 

z bonów lub obligacji skarbowych. Kredyt techniczny powinien być spłacony w dniu udzielenia do godz. 17.30. 

W razie niedokonania przez bank spłaty w tym terminie, kredyt zostaje przekształcony w kredyt lombardowy.  
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rozliczeń międzybankowych i wypełnianie obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. 
Warunkiem uzyskania obu kredytów było posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia w 
postaci bonów lub obligacji skarbowych.  

Łączna kwota wykorzystania kredytu lombardowego w 2004 r. wyniosła blisko 
5,6 mld zł i była o 6,0 mld zł, tj. 51,7% mniejsza niż w 2003 r. Wzrosło natomiast 
wykorzystanie kredytu technicznego z 1.166,3 mld zł w 2003 r. do 1.426,9 mld zł, 
tj. o 260,6 mld zł (22,3%).  

Przeprowadzona kontrola sposobu udzielania, zabezpieczenia i spłaty 5 losowo 
wybranych kredytów lombardowych na łączną kwotę 1.931,0 mln zł oraz 5 kredytów 
technicznych na łączną kwotę 6.513,6 mln zł nie wykazała nieprawidłowości. 

W 2004 r. banki nie występowały do NBP o udzielenie kredytów redyskontowych218, 
ani na refinansowanie inwestycji centralnych. Kredyty te nigdy jednak nie pełniły roli 
aktywnego instrumentu polityki pieniężnej, lecz stanowiły formę wspierania polityki 
gospodarczej Rządu. W 2004 r. bank centralny przyjmował spłaty kredytów na inwestycje 
centralne, udzielonych w latach poprzednich. Dzięki temu kwota należności NBP z tytułu 
kredytu na refinansowanie inwestycji centralnych zmniejszyła się z 3.287,5 mln zł na koniec 
2003 r. do 2.960,7 mln zł na koniec 2004 r., tj. o 336,8 mln zł (9,9%). Spłaty te oraz spłaty 
wszystkich udzielonych w 2004 r. kredytów lombardowych były dokonywane w terminach 
przewidzianych w umowach pomiędzy bankami a NBP. 

Po terminie spłacony został jedynie jeden kredyt techniczny na kwotę 18,7 mln zł. 

NBP uzyskał odsetki z tego tytułu w wysokości 3.451,7 zł, zgodnie z przepisami uchwały 

Nr 31/2003 Zarządu NBP z 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”219.  

W 2004 r. NBP, zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej, umożliwiał bankom 

komercyjnym składanie jednodniowego depozytu w banku centralnym. Instrument ten zapobiegał 

spadkom stóp procentowych na rynku międzybankowym poniżej poziomu uznanego przez RPP 

za pożądany. Wykorzystywanie tego instrumentu przez banki oznacza, że nie znalazły one innych 

korzystniejszych ofert na rynku międzybankowym lub że nie mogły skorzystać z istniejących 

ofert, gdyż były ograniczone limitami na lokowanie w poszczególnych bankach. Wzrost łącznej 

sumy lokat z 39,8 mld zł w 2003 r. do 66,7 mld zł (o 67,6%) oznacza pogorszenie efektywności 

                                                 
218 Kredyt udzielany na bazie przedstawianych przez banki do redyskonta weksli handlowych innych 

podmiotów, oprocentowany według ustalanej przez RPP stopy redyskonta weksli.  
219  DzUrz NBP nr 15, poz. 25. 
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zarządzania przez banki ich płynnością. Po części pogorszenie to było skutkiem różnic w ocenie 

kształtowania się czynników wpływających na płynność między NBP i bankami, wynikające 

z ograniczonego dostępu banków do informacji. Prognozowanie i kontrolowanie płynności 

sektora bankowego przez NBP nie budzi bowiem istotnych zastrzeżeń. Wzrost skali 

depozytów banków w NBP oraz wzrost oprocentowania depozytów pociągnął za sobą wzrost 

kosztów banku centralnego z tego tytułu z 6,7 mln zł w 2003 r. do 13,8 mln zł w 2004 r., 

tj. 7,1 mln zł (106,0%). Biorąc jednak pod uwagę, że depozyty od banków stanowią obecnie 

najmniej kosztowy instrument polityki pieniężnej, służący absorbowaniu nadwyżki wolnych 

środków w sektorze bankowym, zwiększenie zastosowania tego instrumentu oznacza 

ograniczenie wydatków NBP z tytułu stosowania innych, bardziej kosztownych instrumentów 

polityki pieniężnej.  

Kontrola poprawności naliczania odsetek od depozytów banków w NBP nie wykazała 

nieprawidłowości. 

9. Współpraca NBP z Rządem w kształtowaniu polityki gospodarczej 

NIK jako poprawną ocenia współpracę między NBP a Rządem w zakresie ustalania 

i realizacji polityki gospodarczej państwa w 2004 r. Współpraca ta była prowadzona w 

formach określonych w art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim, tj. w szczególności poprzez współdziałanie przy opracowaniu planów finansowych 

państwa oraz opiniowanie aktów prawych i materiałów rządowych. Ponadto utrzymywane 

były wzajemne kontakty zarówno na szczeblu kierowniczym, jak i w formie współpracy 

roboczej, np. w ramach Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym220. Jednym z efektów 

współpracy była zmiana systemu lokat Ministerstwa Finansów, prowadząca do rozpoczęcia 

lokowania środków na rynku za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.  

W 2004 r. wznowione zostały prace Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji 

z Unią Europejską, której zadaniem jest opracowanie strategii przystąpienia Polski do Unii 

Gospodarczej i Walutowej. Prace te powinny być kontynuowane.  

 

                                                 
220  Komitet Zarządzania Długiem Publicznym jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym decyzją 

Prezesa NBP i Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. (ze zm. z dnia 31 października 2002 r.), 

którego zadaniem jest wzajemna koordynacja prac związanych z bieżącym i długofalowym zarządzaniem 

długiem publicznym, realizowanych przez MF, oraz z polityką pieniężną i kursową, realizowanych przez 

NBP.  
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XI.  WPŁYW BUDŻETU NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 

O roli, jaką budżet państwa odgrywa w finansowaniu działalności całego sektora 

finansów publicznych decyduje zarówno jego udział w gromadzeniu dochodów publicznych 

(przez budżet państwa przechodzi ok. 44% wszystkich dochodów publicznych), jak i to, 

że ponad 50% wydatków budżetu państwa stanowią transfery do innych podmiotów sektora 

finansów publicznych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, państwowe fundusze 

celowe, państwowe szkoły wyższe, agencje rządowe. Od stanu budżetu państwa zależy więc 

nie tylko funkcjonowanie instytucji państwowych finansowanych bezpośrednio z budżetu 

państwa (organów władzy, administracji rządowej, wojska, policji, wymiaru 

sprawiedliwości), ale – pośrednio – funkcjonowanie niemal całego sektora finansów 

publicznych. Oceny budżetu państwa nie można więc oderwać od oceny stanu całego sektora 

finansów publicznych i jego podstawowych segmentów. 

Dla oceny budżetu państwa istotne znaczenie ma też analiza problemów związanych 

z długiem publicznym. Rozmiary i dynamika tego długu są obecnie jednym 

z najpoważniejszych problemów dla finansów państwa, a o jego wielkości decyduje przede 

wszystkim zadłużenie Skarbu Państwa, w przeważającej części spowodowane koniecznością 

finansowania utrzymującego się deficytu finansów publicznych. Z tego powodu wpływ 

na wielkość długu publicznego uznać należy za jedno z istotnych kryteriów syntetycznej 

oceny wykonania budżetu państwa. 

W 2004 r. miało miejsce kilka istotnych wydarzeń wpływających bezpośrednio 

na obecne i przyszłe wyniki finansowe budżetu państwa i całego sektora finansów 

publicznych. Najważniejszym z nich było niewątpliwie przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej, dające Polsce szanse na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, ale 

i powodujące nowe obciążenia budżetowe. W 2004 r. wpływ rozliczeń z budżetem UE 

na budżet państwa był jednak jeszcze dość ograniczony. 

Drugim ważnym wydarzeniem była wdrożona z dniem 1 stycznia 2004 r. reforma 

finansów samorządowych, której efektem była widoczna już w wynikach 2004 r. poprawa 

sytuacji finansowej samorządu terytorialnego, a zwłaszcza województw samorządowych. 

Poprawa stanu finansów samorządowych miała swój wpływ na stan budżetu państwa, gdyż 

dodatni dla samorządu (a ujemny dla budżetu państwa) efekt podwyższenia stawek udziału 

gmin, powiatów i województw we wpływach z obu podatków dochodowych przeważył nad 

korzystnym dla budżetu państwa ograniczeniem zakresu budżetowych dotacji celowych dla 

samorządu terytorialnego.  
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Odnotować też należy niepełne wdrożenie planu reform wydatkowych stanowiących 

część tzw. planu Hausnera, czego efektem było utrzymanie się wysokiej dynamiki wydatków 

budżetowych, a co za tym idzie – wysokiego deficytu budżetu państwa i deficytu całego 

sektora finansów publicznych. 

Dla analizy powiązań wykonania budżetu państwa z sytuacją całego sektora finansów 
publicznych istotne znaczenie ma fakt zastosowania w 2004 r. nowej konwencji prezentacji 
rozliczeń między budżetem państwa i Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. W 2004 r. 
po raz pierwszy część dotacji dla FUS, odpowiadającą wielkości dochodów FUS utraconych 
w wyniku reformy systemu emerytalno-rentowego na rzecz otwartych funduszy 
emerytalnych, potraktowano w ustawie i sprawozdawczości budżetowej nie jako element 
planu wydatków, lecz jako specyficzną spłatę zobowiązań wobec FUS, co w praktyce 
oznaczało zaliczenie tej dotacji do rozchodów budżetowych, a w konsekwencji – 
zmniejszenie łącznej kwoty wydatków i deficytu budżetowego. Przyjęcie takiego sposobu 
prezentacji budżetu państwa na rok 2004 powoduje, że dane z tego roku nie są porównywalne 
z danymi z lat ubiegłych.  

1. Stan finansów publicznych  
Realizacja budżetu państwa przebiegała w 2004 r. we względnie dobrych warunkach 

makroekonomicznych221. Mimo to stan finansów nie uległ istotnym zmianom.  
Sytuację sektora finansów publicznych po zakończeniu 2004 r. charakteryzują 

następujące, podstawowe fakty: 

• utrzymał się wysoki deficyt finansów publicznych, sięgający poziomu 4,7% PKB, 
co oznacza, że Polska nie przybliżyła się do wypełnienia fiskalnych kryteriów 
konweregencji określonych w traktacie z Maastricht, w warunkach porównywalnych do 
2003 roku, tj. przy zaliczeniu refundacji Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych utraty 
składek na rzecz OFE do wydatków, deficyt finansów publicznych wyniósłby 5,9% PKB; 

• państwowy dług publiczny wzrósł w 2004 r. o 24,7 mld zł (o 5,8%), choć po pierwszym 
półroczu 2004 r. wzrost ten wynosił już 30,2 mld zł; niewielki – zarówno w relacji 
do wzrostu nominalnej wartości PKB, jak i do deficytu budżetu państwa – wzrost długu 
spowodował nieznaczne obniżenie relacji państwowego długu publicznego do produktu 
krajowego brutto (z 50,1% do 48,8%); obniżenie to nie było jednak spowodowane 
czynnikami wewnętrznymi, lecz jest głównie efektem aprecjacji złotego w stosunku 
do walut, w których nominowana jest większość długu zagranicznego, co spowodowało 
znaczące zmniejszenie złotowej wartości tego długu; 

                                                 
221  Por. rozdział IV. 
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• tak jak w poprzednich latach, malał nadal udział długu zagranicznego w łącznej wartości 
długu publicznego; 

• w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej bilans finansowych rozliczeń Polski 
z budżetem Unii Europejskiej był dodatni: do Polski zostały przekazane zaliczkowo środki 
na refundację wydatków w zakresie projektów wspieranych środkami funduszy 
strukturalnych (około 3,8 mld zł); 

• uchwalenie (w końcu 2003 r.) nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w znaczący sposób poprawiło sytuację finansową tego segmentu sektora 
finansów publicznych, szczególnie wyraźnie widoczną w wynikach finansowych województw 
samorządowych; zasadniczymi problemami sektora samorządowego pozostały jednak: 
zbyt mała samodzielność finansowa całego sektora oraz ogromne dysproporcje sytuacji 
finansowej gmin; 

• względnie dobra sytuacja budżetu państwa i budżetów samorządowych pozwoliła 
na zwiększenie udziału inwestycji w ogólnej kwocie wydatków budżetowych. 

Deficyt sektora finansów publicznych 

Zamieszczony poniżej wykres pokazuje wyraźnie, że ożywienie gospodarcze nie 
spowodowało poprawy stanu równowagi finansów publicznych – odniesiony do produktu krajowego 
brutto deficyt sektora finansów publicznych utrzymał się na podobnym poziomie jak w latach 
2002–2003, gdy dynamika wzrostu gospodarczego była znacznie niższa niż w roku 2004. 
Sugeruje to, że efekty wzrostu gospodarczego (wyższe dochody publiczne) zostały 
wykorzystane przede wszystkim dla zwiększenia wydatków, a nie do zmniejszenia deficytu. 
Należy nadmienić, że w celu zapewnienia porównywalności w kolejnych latach dla potrzeb 
wszystkich wykresów zamieszczonych w niniejszym rozdziale przyjęto dane dotyczące 
deficytu budżetu państwa i deficytu sektora finansów publicznych odpowiadające 
metodologii stosowanej w 2003 r. 
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O słuszności tej tezy świadczy już sam fakt, iż w roku rekordowego dla ostatniego 

dziesięciolecia wzrostu gospodarczego nie udało się zmniejszyć deficytu sektora finansów 

publicznych, co więcej – powrócił on do poziomu odnotowanego w 2002 r., w znacznie 

gorszej sytuacji gospodarczej.  

Wysokie dochody budżetowe wykorzystano przede wszystkim na wzrost wydatków, a 

nie na poprawę stanu równowagi budżetowej. Ilustruje to poniższy wykres, na którym 

przedstawiono zmiany realnego poziomu (odniesionego do cen z 1998 r.) dochodów 

i wydatków budżetowych. Od 2001 r. dynamika wydatków jest wyższa od dynamiki 

dochodów, a w 2004 r. wzrost realnej wartości wydatków wyjątkowo duży. 
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Dodać należy, że wzrostu wydatków w 2004 r. nie można wyjaśnić wyłącznie tym, 

iż po raz pierwszy w wydatkach budżetu państwa uwzględniona została składka na rzecz 

budżetu Unii Europejskiej (ponad 5,8 mld zł). Wyłączenie składki na rzecz UE z wydatków 

2004 r. spowodowałoby bowiem, iż wskaźnik realnych wydatków budżetowych w 2004 r., 

wynoszący (w relacji do 1998 r.) 164,6, obniżyłby się do wielkości 160,0, co – jak łatwo 

można sprawdzić na wykresie – nie zmieniłoby w zasadniczy sposób kształtu wykresu. 

W 2004 r. deficyt sektora finansów publicznych ponownie przybliżył się do deficytu 

budżetu państwa. Był to w znacznej mierze efekt dobrego wyniku finansowego sektora 

samorządowego, choć odnotować też należy mniejsze obciążenie instytucji pozabudżetowych 

trudnościami finansowymi budżetu państwa.  
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Wynik budżetu państwa i sektora finansów publicznych
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Zwrócić trzeba jednak uwagę i na to, że zrównanie deficytu budżetu państwa i sektora 

finansów publicznych nastąpiło przy jednoczesnym pogłębieniu się deficytu budżetu państwa. 

Sytuacja sektora finansów publicznych stała się więc bardziej czytelna, lecz nie lepsza. 

Dług publiczny 

Mimo wysokiego deficytu sektora finansów publicznych nieznacznej poprawie uległa 

relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto.  
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Nie można tego jednak traktować jako sygnału wskazującego na początek trwałej 

redukcji długu. W 2004 r. mieliśmy bowiem do czynienia z bardzo korzystnym zbiegiem 

zjawisk – przy wysokim wzroście gospodarczym nastąpiło bowiem wzmocnienie złotego 

względem euro i dolara, a także – nie tylko po raz pierwszy od czterech lat udało się 

(praktycznie dzięki jednej, dużej transakcji – prywatyzacji PKO BP) wykonać zakładany plan 

wpływów z prywatyzacji, ale i osiągnięto wpływy z prywatyzacji porównywalne co do kwoty 

z łącznymi wpływami z lat 2001–2003. Nie gwarantuje to jednak osiągnięcia podobnych 

wpływów w kolejnych latach. 

 

Wpływy z prywatyzacji w latach 2000 - 2004
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Jak stąd widać, przyczyny, które zadecydowały o nieznacznej poprawie relacji 

dług/PKB (zwłaszcza korzystny układ kursów walutowych) miały raczej charakter 

jednorazowy, nie można więc wyników 2004 r. uważać za definitywne przełamanie tendencji 

do narastania długu publicznego. Świadczą już zresztą o tym wyniki I kwartału 2005 r. 

Kontynuowany był w 2004 r. proces stopniowej konwersji długu zagranicznego na 

dług krajowy. Instrumentami tej konwersji były przede wszystkim: wykup długu 

zagranicznego oraz wyraźne ograniczanie zakresu nowego finansowania zagranicznego 

(finansowania deficytu budżetowego nowymi zobowiązaniami zaciąganymi w walutach 

obcych). 
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Radykalne obniżenie udziału długu zagranicznego zmniejsza oczywiście ryzyko 
kursowe, powoduje jednak – na skutek dużych rozpiętości między oprocentowaniem długu 
nominowanego w złotych i długu nominowanego w podstawowych walutach obcych – 
zwiększenie bieżących kosztów obsługi długu. Zmiany średniego poziomu oprocentowania 
długu są przy tym dość znaczące – w 2003 r. średnia stopa oprocentowania długu Skarbu 
Państwa, liczona jako relacja kosztów obsługi długu do średniego poziomu długu Skarbu 
Państwa w ciągu roku, wyniosła 4,75%, a w roku 2004 – 5,41%. Wyliczona w analogiczny 
sposób stopa oprocentowania krajowego długu Skarbu Państwa wynosiła w 2004 r. 6,64%, 
a stopa oprocentowania długu zagranicznego – 3,18%. 

2. System podatkowy 
Najbardziej spektakularną zmianą, jaka w 2004 r. została dokonana w systemie 

podatkowym, to obniżenie – do 19% – stawki podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT). Dane statystyczne potwierdzają słuszność decyzji o redukcji CIT – obniżenie stawki 
nie spowodowało uszczerbku dla budżetu, wręcz przeciwnie, dochody okazały się wyższe niż 
przed rokiem.  

Silny wpływ na rozmiary i strukturę dochodów podatkowych budżetu państwa miały 
też zmiany zasad kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, polegające na 
zastąpieniu znacznej części dotacji przez zwiększone udziały w podatkach dochodowych. 

Skutki zmian, jakie zostały wprowadzone w systemie podatkowym, dobrze ilustruje 
zamieszczony poniżej wykres. Widać na nim wyraźnie zmniejszenie dochodów budżetu 
państwa z PIT spowodowane zwiększeniem udziałów dla j.s.t., a także wzrost znaczenia, jakie 
dla budżetu państwa mają wpływy z VAT i akcyzy – efekt wprowadzonych w 2004 r. korekt 
podatków pośrednich. 
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Analizując cały wykres można stwierdzić, że zmiany podatkowe wprowadzone 

w 2004 r. spowodowały utrzymanie dotychczas obserwowanych trendów – a więc stopniowego 

zwiększania roli, jaką w budżecie państwa odgrywają podatki pośrednie, przy jednoczesnym 

ograniczaniu znaczenia dochodów z podatków dochodowych. Pamiętać jednak trzeba, że 

zmniejszenie udziału podatków dochodowych w budżecie państwa było „zasługą” nie tylko 

obniżenia stawki CIT, lecz – w jeszcze większym stopniu – efektem zmian w strukturze 

podziału PIT i CIT między budżet państwa i budżety samorządowe, a także efektem zmian 

systemowych zwiększających wpływy z podatków pośrednich.  

Obserwowaną od wielu lat tendencją było również zmniejszanie się znaczenia, jakie 

dla budżetu państwa mają dochody niepodatkowe. W 2004 r. tendencja ta została złamana, 

a przyczyniło się do tego m.in. pojawienie się w budżecie państwa nowych rodzajów 

dochodów niepodatkowych, związanych przede wszystkim z akcesją Polski do Unii 

Europejskiej. 
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Choć zmiany podatkowe wprowadzone w 2004 r. można uznać za korzystne z punktu 

widzenia struktury dochodów podatkowych, to nie przyczyniły się one zmniejszenia ogólnego 

poziomu obciążeń fiskalnych, co więcej, relacja wszystkich dochodów podatkowych do PKB 

(przeciętna stopa podatkowa), stanowiąca syntetyczną miarę obciążeń fiskalnych, była 

w 2004 r. nieco wyższa niż w roku 2003. 
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Obciążenia podatkowe w latach 1991 - 2004 *
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Oznacza to, że pozytywne skutki wyraźnego obniżenia stawki CIT, potencjalnie 

mogące dać gospodarce poważny impuls wzrostowy, zostały dość skutecznie zniwelowane 
przez zmiany wprowadzone w innych podatkach. Sytuacja taka świadczy o braku w pełni 
skoordynowanej polityki podatkowej. 

3. Finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego 

Pozytywnie należy ocenić wyraźne zwiększenie w 2004 r. udziału inwestycji 
w ogólnej kwocie wydatków budżetowych. Szczególnie spektakularny był wzrost wydatków 
budżetu państwa, w którym udział inwestycji w wydatkach (7,1%) osiągnął poziom 
rekordowy dla całego okresu od 1991 r. Mniejszy był wzrost samorządowych wydatków 
na inwestycje, ale i tu godne odnotowania jest przełamanie trwającego przez poprzednie 5 lat 
ciągłego spadku udziału inwestycji w wydatkach. 
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Mimo wyraźnego wzrostu, poziom budżetowych wydatków na inwestycje jest nadal 

zbyt niski, gdyż niezaspokojone od wielu lat potrzeby inwestycyjne wymagają znacznie 

większych zmian w strukturze wydatków budżetowych. Można jednak spodziewać się, 

że najbliższych latach poziom wydatków inwestycyjnych będzie, dzięki dopływowi środków 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, nadal rósł. Przypomnieć jednak należy, 

że stopień wykorzystania potencjalnych korzyści, jakie daje Polsce dostęp do środków 

budżetowych UE, zależy od zdolności sektora finansów publicznych do absorpcji środków 

pochodzących z budżetu UE, a więc w szczególności od dokonania takich zmian w strukturze 

wydatków budżetowych, które pozwolą na wygospodarowanie środków na współfinansowanie –

przy zachowaniu zasady dodatkowości – projektów wspieranych z funduszy strukturalnych. 

Wymagać to będzie stałego analizowania w kolejnych latach struktury wydatków budżetowych i ich 

koncentracji  na realizacji zadań, dla których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze strony UE.  

4. Samorząd terytorialny 

Rok 2004 przyniósł istotne, choć nie przełomowe, zmiany w sektorze finansów 

samorządowych. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie tylko 

spowodowała istotne i korzystne zmiany w strukturze dochodów (wzrost dochodów własnych 

w stosunku do transferów z budżetu państwa), ale i wyraźnie zwiększyła globalną kwotę 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Dochody budżetów j.s.t. były w 2004 r. 

aż o 15,6% (w ujęciu realnym – o 11,7%) wyższe niż w roku 2003.. Jednocześnie j.st. starały 

się ograniczyć swoje wydatki, prawdopodbnie przygotowując się do absorpcji środków z Unii 

Europejskiej w 2005 roku. W efekcie pierwszy raz od 9 lat sektor samorządowy wykazał 

globalną nadwyżkę finansową. 

 Zmiany struktury dochodów samorządowych widoczne są na zamieszczonym poniżej 

wykresie, obrazującym relacje wydatków samorządowych do PKB oraz stopień samodzielności 

finansowej samorządów, mierzony udziałem dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów. 
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Przez ostatnie kilkanaście lat obowiązywała zasada finansowania nowych zadań 

nakładanych na j.s.t. dodatkowymi transferami z budżetu państwa. W efekcie wraz 
z rosnącym obciążeniem sektora samorządowego wykonywaniem zdań państwowych rosło 
finansowe uzależnienie samorządów od budżetu państwa. W 2004 r. ta zła tendencja została 
wyraźnie przełamana. Uzyskane w 2004 r. relacje dochodów własnych do transferów 
z budżetu państwa nie są jednak w pełni satysfakcjonujące, zwłaszcza w odniesieniu 
do powiatów i województw. Pamiętać też należy, że zasadniczą część dochodów własnych 
stanowią udziały w PIT i CIT, a więc dochody, na których kształtowanie samorządy nie mają 
bezpośredniego wpływu. Strukturę dochodów gmin, powiatów i województw w 2004 r. 
prezentuje poniższe zestawienie. 

Tabela 75 
Dochody własne 

w tym Dochody 
ogółem Ogółem Udziały 

w PIT 
Udziały 
w CIT 

Subwencje Dotacje 
celowe Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 

Gminy ogółem 100,0 48,2 13,6 1,0 39,3 11,3
Miasta na prawach powiatu 100,0 64,3 24,6 3,3 24,8 10,3
Powiaty 100,0 24,9 10,3 0,8 50,8 22,6
Województwa 100,0 59,1 7,6 48,3 18,5 18,6
Razem 100,0 51,5 - - 34,2 14,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Analizując wyniki dochodowe j.s.t. w 2004 r. należy pamiętać, że nowa ustawa 
z 2003 r. nie tylko zwiększyła dochody jednostek samorządu terytorialnego, ale i nałożyła na 
nie nowe obciążenia na w postaci obowiązkowych wpłat powiatów i województw do budżetu 
państwa. Istnienie tych opłat wpływa istotnie na finanse niektórych samorządów, nie obniża 
jednak efektów dochodowych nowej ustawy, gdyż wpłaty j.s.t. do budżetu państwa w całości 
wykorzystywane są na dodatkowe subwencje. 
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Reforma finansów samorządowych wdrożona w 2004 r. nie rozwiązała wszystkich 

istotnych problemów tego sektora. Jednym z takich problemów jest ogromna asymetria 

w rozkładzie dochodów, widoczna szczególnie w gminach. Prawie 90% gmin osiąga dochody 

na 1 mieszkańca mniejsze od średniej dla całej Polski, a różnica między dochodami 10% 

najbiedniejszych gmin i grupą gmin należących do IX grupy decylowej222 jest mniejsza niż 

różnica między IX grupą decylową i grupą 10% najbogatszych gmin. Taki rozkład dochodów 

w zasadniczy sposób utrudnia działania zmierzające do wyrównania różnic w poziomie 

rozwoju i wyposażeniu w infrastrukturę, zagraża też efektywnemu wykorzystaniu środków, 

jakie Polska może otrzymać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
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Różnice w poziomie dochodów gmin spowodowane są głównie zasadniczo 
odmiennymi mechanizmami kształtowania dochodów gmin wiejskich i gmin wiejskich. 
Dodać też należy, że bardzo duże są też dysproporcje dochodowe w ujęciu regionalnym, 
przy czym charakterystyczne jest, że zróżnicowanie wewnątrz niektórych województw jest 
niemal równie duże, jak zróżnicowanie dochodów między województwami.  

5. Finansowe skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej 

Rok 2004 był pierwszym rokiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Należy 
jednak stwierdzić, że w 2004 r. nie ujawniły się w pełni efekty finansowe. Polska odnotowała 
bowiem dodatnie saldo rozliczeń z budżetem Unii Europejskiej, lecz wynik ten osiągnięty 
został dzięki rozliczeniom, które nie były jeszcze związane z realizacją projektów  
                                                 
222  Przez grupę decylową rozumiemy grupę gmin zajmujących 10% kolejnych miejsc w rankingu gmin według 

dochodów na 1 mieszkańca - I grupa decylowa oznacza przy tym 10% gmin o najniższych dochodach 

na 1 mieszkańca, X grupa decylowa - 10% najbogatszych gmin. 
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wspieranych środkami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, mającymi w kolejnych 
latach stanowić główne zewnętrzne źródło finansowania procesów rozwojowych w Polsce. 
Dodatnie saldo rozliczeń z UE jest głównie efektem otrzymania z budżetu UE środków 
o charakterze incydentalnego wsparcia, takich jak przyznany Polsce ryczałt na poprawę 
sytuacji budżetu państwa, zaliczka na płatności związane z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych, czy środki z tzw. instrumentu Schengen, służącego finansowaniu działań 
dostosowujących ochronę zewnętrznej granicy UE do wymagań traktatu z Schengen. 
Pamiętać też należy, że składka do budżetu UE, jaką Polska zobowiązana była zapłacić 
w 2004 r. była składką niższą od składki ustalonej na kolejne lata. 

Również dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2004 nie przyniósł wymiernych, 
finansowych korzyści wynikających z członkostwa w UE. Pełniejsza ocena bezpośrednich 
efektów akcesji Polski do Unii Europejskiej możliwa będzie dopiero po analizie wyników 
sektora finansów publicznych w roku 2005. 

* 

*  * 

Podsumowując, dobra sytuacja gospodarcza w 2004 r. spowodowała, iż sytuacja 
finansowa sektora finansów publicznych uległa nieznacznej poprawie. Zdaniem NIK 
możliwości zmniejszenia nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych zostały 
wykorzystane w niedostatecznym stopniu. Wzrost dochodów budżetowych wykorzystany 
został głównie dla zwiększenia wydatków budżetowych, nie udało się natomiast obniżyć 
relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB, co więcej – relacja ta była w 2004 r. 
gorsza niż w latach poprzednich. 

Nie wykorzystano również potencjalnych efektów obniżenia stopy podatku 
dochodowego od osób prawnych, gdyż w efekcie zmian dokonanych w innych podatkach 
ogólna relacja dochodów podatkowych (państwowych i samorządowych) uległa w 2004 r. 
podwyższeniu. 

Pozytywnie należy ocenić wyraźne zwiększenie w 2004 r. wydatków inwestycyjnych 
budżetu państwa i budżetów samorządowych. Jednak i tu, przy bardziej restrykcyjnym 
podejściu do wydatków bieżących, skala wzrostu mogła być większa. Osiągnięty wzrost 
inwestycji był bowiem zbyt mały w stosunku do potrzeb, wyznaczanych między innymi przez 
bezpośrednie skutki zaniżania wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach, widoczne 
szczególnie ostro w takich np. dziedzinach jak drogownictwo, ochrona środowiska, 
czy gospodarka wodna. 
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W wynikach sektora finansów publicznych nie widać było jeszcze w 2004 r. 
pozytywnych skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, choć bilans rozliczeń 
z budżetem UE był dla Polski korzystny.  
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XII. WNIOSKI 

1. Realizacja wniosków z kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2003 
 

W analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r. 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła stan realizacji wniosków z lat ubiegłych oraz nowe 

wnioski. Wyniki kontroli wykonania budżetu w 2004 r. wskazują, że większość z nich 

pozostaje nadal aktualna. Nie wykonano 15 wniosków, a 3 zostały częściowo zrealizowane. 

W pełni zrealizowano tylko 2 wnioski dotyczące: 

– rezygnacji z prowadzenia gospodarki finansowej w formie środków specjalnych 

utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, 

– stosowania w umowach pożyczek udzielanych ze środków Skarbu Państwa stopy 

oprocentowania przynajmniej na poziomie odpowiadającym oprocentowaniu skarbowych 

papierów wartościowych. 

Częściowo wykonano wnioski dotyczące: 

– podjęcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

skutecznych działań w celu zwiększenia finansowania ustawowych zadań z zakresu 

ochrony środowiska, 

– zweryfikowania przez ZUS zobowiązań wobec otwartych funduszy emerytalnych oraz 

terminowego ich spłacania; zobowiązania ZUS wobec otwartych funduszy emerytalnych 

regulowane są na bieżąco, istnieją jednak zaległości z poprzednich lat z tytułu składek 

w kwocie ponad 8 mld zł, które do końca 2004 r. nie zostały uregulowane, 

– ujmowania w ewidencji finansowo-księgowej i w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań, 

w tym wynikających z ustaw regulujących rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego a budżetem państwa; w ewidencji finansowo-księgowej i w sprawozdaniach 

budżetowych pozostały zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 

bezrobotnych nieposiadających zasiłku, pozostałe zadania wynikające z ustaw regulujących 

rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a budżetem państwa zostały 

przeniesione do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Niezrealizowane zostały wnioski dotyczące: 

– przeprowadzenia działań naprawczych, zmierzających do racjonalizacji finansów 

publicznych, 

– rozważenia zmiany statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, która umożliwi ujęcie planu 

finansowego w ustawie budżetowej i kontrolę parlamentarną nad jego realizacją, 

– zapewnienia środków finansowych w budżecie państwa niezbędnych dla pełnej 
i prawidłowej realizacji zadań państwowych funduszy celowych w zakresie świadczeń 
emerytalno-rentowych, wspierania bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu, 

– podjęcia działań reformujących tryb i zasady planowania, finansowania oraz nadzoru nad 

przebiegiem realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa, 

– zapewnienia maksymalnego wykorzystania funduszy otrzymanych z Unii Europejskiej, 

rzetelnego ich rozliczania i terminowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych, 

– ograniczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego do niezbędnego 

minimum, z uwzględnieniem możliwości realnego ich wykorzystania, 

– dokonania oceny funkcjonowania zakładów budżetowych oraz podjęcia ewentualnych 

decyzji o likwidacji jednostek prowadzących działalność ze stratą, 

– urealnienia planowanego stanu zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej, 

– zamieszczenia w projekcie ustawy budżetowej realnych planów finansowych agencji 

rolniczych, 

– opracowania dla państwowych jednostek budżetowych szczegółowych regulacji 

dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz sprecyzowania wymagań odnośnie 

systemów księgowości komputerowej, 

– zainicjowania w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmian umożliwiających 

ukierunkowanie wydatków Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na zadania związane 

z ochroną tych gruntów, 

– określenia wymagań odnośnie samochodów służbowych zakupywanych przez urzędy 

administracji państwowej, 

– wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie planowania, podziału i przekazywania 

dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, 
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– ujednolicenia ewidencji długu Skarbu Państwa przez ujmowanie w nim całej kwoty 

zobowiązań jednostek budżetowych, a nie tylko zobowiązań wymagalnych. 

Ponadto, nie zrealizowano wniosku dotyczącego zwiększenia skuteczności poboru 

należności podatkowych oraz egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy 

skarbowe. W zakresie egzekucji administracyjnej podatków w porównaniu do 2003 r. 

nastąpiło pogorszenie wskaźników efektywności egzekucji zaległości podatkowych o 6,1 punktu 

procentowego oraz realizacji tytułów wykonawczych o 2,9 punktu procentowego. Obniżyła 

się również (o 2,4%) kwota wyegzekwowanych zaległości. W podatku akcyzowym wskaźnik 

efektywności egzekucji zmniejszył się o 14,6 punktu procentowego, a w podatku VAT 

o 2,6 punktu procentowego. 

2. Wnioski wynikające z kontroli wykonania budżetu państwa za 2004 r. 

Oprócz wniosków z lat ubiegłych, które nie zostały wykonane, realizacji wymagają 

następujące wnioski: 

1) podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany obowiązującego prawa w zakresie 

odpowiedzialności prawnej za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

2) wprowadzenie zasad rachunkowości oraz planu kont dla obsługi przychodów 

i rozchodów związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

3) opracowanie i wprowadzenie w życie systemu, który przy dalszym utrzymywaniu 

zróżnicowanych stawek podatku akcyzowego dla paliw o identycznym lub zbliżonym 

składzie chemicznym, uniemożliwiałby bądź w znacznym stopniu ograniczał 

powstawanie nieprawidłowości w obrocie paliwami, 

4) uregulowanie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń pracownikom 

zagranicznym Stacji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

5) podjęcie skuteczniejszych działań w celu odzyskania należności długoterminowych 

z tytułu pożyczek udzielonych ze środków Funduszu Rozwoju Budownictwa 

Mieszkaniowego oraz ze środków na restrukturyzację budownictwa, 

6) wprowadzenie monitoringu skali i przyczyn przedawnień należności budżetu państwa 

oraz ograniczenie ponoszonych kosztów błędnych decyzji, 

7) zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, określającej warunki spłaty 

pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa, 
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8) podjęcie radykalnych działań w celu zapewnienia realnych źródeł finansowania Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy w celu spłaty ciążących na tych funduszach 

zobowiązań. 
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Załącznik 1 

Wykaz jednostek objętych kontrolą wykonania budżetu państwa w 2004 r. 
1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
2. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie 
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa w Warszawie 
4. Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie 
5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
6. Agencja Rezerw Materiałowych  
7. Agencja Rynku Rolnego  
8. Agencja Wywiadu  
9. Biprokom S.A. w Krakowie 

10. Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
11. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
12. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 
13. Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie 
14. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie 
15. Centrum Kształcenia Samorządu i Administracji w Lublinie 
16. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
17. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu 
18. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 
19. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni 
20. Dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Warszawie 
21. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie 
22. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Krajowe Biuro w Warszawie 
23. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 
24. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 
25. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
26. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
28. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
29. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
30. Główny Urząd Geodezji i Kartografii  
31. Główny Urząd Miar  
32. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  
33. Główny Urząd Statystyczny  
34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie 
35. Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie 
36. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektorat  
37. Inspekcja Ochrony Środowiska Główny Inspektorat  
38. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 
39. Instytut im. A. Mickiewicza Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej w Warszawie 
40. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
41. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 
42. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
43. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
44. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
45. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
46. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
47. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala w Warszawie 
48. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  
49. Komenda Główna Policji  
50. Komenda Główna Straży Granicznej  

 



 300

51. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
52. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
53. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 
54. Komenda Portu Wojennego w Gdyni 
55. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie 
56. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 
57. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 
58. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
59. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu 
60. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku 
61. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim 
62. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 
63. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
64. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie 
65. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie 
66. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
67. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych  
68. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  
69. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
70. Krajowe Biuro Wyborcze  
71. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie 
72. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
73. Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z siedzibą w Chełmie 
74. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
75. Lubelski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie 
76. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 
77. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 
78. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
79. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 
80. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 
81. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
82. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
83. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem 
84. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 
85. Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji w Gdańsku 
86. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
87. Ministerstwo Finansów 
88. Ministerstwo Gospodarki i Pracy  
89. Ministerstwo Infrastruktury 
90. Ministerstwo Kultury 
91. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
92. Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Ekonomiczny  
93. Ministerstwo Obrony Narodowej  
94. Ministerstwo Polityki Społecznej  
95. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
96. Ministerstwo Skarbu Państwa  
97. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
98. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
99. Ministerstwo Sprawiedliwości 

100. Ministerstwo Środowiska 
101. Ministerstwo Zdrowia 
102. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 
103. Naczelny Sąd Administracyjny 
104. Narodowy Bank Polski Centrala  
105. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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106. Opera Nova w Bydgoszczy 
107. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 
108. Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu 
109. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu 
110. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku 
111. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie 
112. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie 
113. Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance 
114. Ośrodek Szkolenia, Pracy i Wypoczynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wiśle 
115. Państwowa Agencja Atomistyki  
116. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
117. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat w Opolu 
118. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy  
119. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
120. Państwowy Zakład Budżetowy Stawy Milickie w Rudzie Sułowskiej 
121. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 
122. Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku 
123. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
124. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 
125. Polska Akademia Nauk  
126. Polska Konfederacja Sportu  

156. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 

127. Polski Komitet Normalizacyjny 
128. Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie 
129. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 
130. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu 
131. Pracownia Wdrożeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie 
132. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Warszawa 
133. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 
134. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 
135. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 
136. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
137. Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu 
138. Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie 
139. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
140. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
141. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 
142. Rządowe Centrum  Legislacji  
143. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych  
144. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 
145. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie 
146. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 
147. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie 
148. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 
149. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 
150. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 
151. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 
152. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 
153. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile 
154. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu 
155. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 

157. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 
158. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku 
159. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 
160. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
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161. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
162. Sąd Apelacyjny w Krakowie 
163. Sąd Apelacyjny w Lublinie 
164. Sąd Apelacyjny w Łodzi 
165. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
166. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 
167. Sąd Apelacyjny w Warszawie 
168. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 
169. Sąd Najwyższy w Warszawie 
170. Sąd Okręgowy w Białymstoku 
171. Służba Ochrony Zabytków Wojewódzki Oddział w Kielcach 
172. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 
173. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
174. Starostwo Powiatowe w Będzinie 
175. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach 
176. Starostwo Powiatowe w Białogardzie 
177. Starostwo Powiatowe w Białymstoku 
178. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 
179. Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
180. Starostwo Powiatowe w Dębicy 
181. Starostwo Powiatowe w Ełku 
182. Starostwo Powiatowe w Gliwicach 
183. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
184. Starostwo Powiatowe w Gostyninie 
185. Starostwo Powiatowe w Grajewie 
186. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim 
187. Starostwo Powiatowe w Iławie 
188. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 
189. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 
190. Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
191. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 
192. Starostwo Powiatowe w Krakowie 
193. Starostwo Powiatowe w Krośnie 
194. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 
195. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 
196. Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
197. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim 
198. Starostwo Powiatowe w Miechowie 
199. Starostwo Powiatowe w Mielcu 
200. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu 
201. Starostwo Powiatowe w Miliczu 
202. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią 
203. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 
204. Starostwo Powiatowe w Opatowie 
205. Starostwo Powiatowe w Opolu 
206. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 
207. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
208. Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
209. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 
210. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 
211. Starostwo Powiatowe w Pucku 
212. Starostwo Powiatowe w Puławach 
213. Starostwo Powiatowe w Radomiu 
214. Starostwo Powiatowe w Radomsku 
215. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 
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216. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 
217. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim 
218. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
219. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie 
220. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie 
221. Starostwo Powiatowe w Szczecinku 
222. Starostwo Powiatowe w Świdniku 
223. Starostwo Powiatowe w Świdwinie 
224. Starostwo Powiatowe w Tczewie 
225. Starostwo Powiatowe w Wadowicach 
226. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie 
227. Starostwo Powiatowe w Wołominie 
228. Starostwo Powiatowe w Wołowie 
229. Starostwo Powiatowe w Zgierzu 
230. Starostwo Powiatowe we Włoszczowej 
231. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
232. Szkoła Podstawowa w Warlubiu 
233. Sztab Generalny Wojska Polskiego  
234. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 
235. Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach 
236. Śląskie Tramwaje S.A. w Katowicach 
237. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
238. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
239. Trybunał Konstytucyjny 
240. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
241. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
242. Urząd Gminy w Adamowie 
243. Urząd Gminy w Baranowie 
244. Urząd Gminy w Bielanach 
245. Urząd Gminy w Boćkach 
246. Urząd Gminy w Bojadłach 
247. Urząd Gminy w Brzeżnie 
248. Urząd Gminy w Brzyskach 
249. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej 
250. Urząd Gminy w Dobrem 
251. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
252. Urząd Gminy w Dolicach 
253. Urząd Gminy w Domaszowicach 
254. Urząd Gminy w Dzierzgowie 
255. Urząd Gminy w Dzierżoniowie 
256. Urząd Gminy w Filipowie 
257. Urząd Gminy w Gaworzycach 
258. Urząd Gminy w Gniewinie 
259. Urząd Gminy w Gorlicach 
260. Urząd Gminy w Grudusku 
261. Urząd Gminy w Horodle 
262. Urząd Gminy w Janowie 
263. Urząd Gminy w Jeżowych 
264. Urząd Gminy w Koszęcinie 
265. Urząd Gminy w Krasnem 
266. Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej 
267. Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim 
268. Urząd Gminy w Lutowiskach 
269. Urząd Gminy w Luzinie 
270. Urząd Gminy w Łukowie 

 



 304

271. Urząd Gminy w Małej Wsi 
272. Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą 
273. Urząd Gminy w Osiecku 
274. Urząd Gminy w Paprotni 
275. Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze 
276. Urząd Gminy w Przeciszowie 
277. Urząd Gminy w Radłowie 
278. Urząd Gminy w Rąbinie 
279. Urząd Gminy w Rejowcu 
280. Urząd Gminy w Repkach 
281. Urząd Gminy w Rokietnicy 
282. Urząd Gminy w Rozogach 
283. Urząd Gminy w Rzezawie 
284. Urząd Gminy w Sannikach 
285. Urząd Gminy w Skołyszynie 
286. Urząd Gminy w Sterdyniu 
287. Urząd Gminy w Strzyżewicach 
288. Urząd Gminy w Stupsku 
289. Urząd Gminy w Świekatowie 
290. Urząd Gminy w Tczowie 
291. Urząd Gminy w Wąbrzeźnie 
292. Urząd Gminy w Warlubiu 
293. Urząd Gminy w Złotowie 
294. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
295. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
296. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
297. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
298. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
299. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
300. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi 
301. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie 
302. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
303. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu 
304. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszowie 
305. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 
306. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
307. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 
308. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
309. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
310. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
311. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
312. Urząd Miasta i Gminy w Annopolu 
313. Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie 
314. Urząd Miasta i Gminy w Bychawie 
315. Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi 
316. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 
317. Urząd Miasta i Gminy w Krobi 
318. Urząd Miasta i Gminy w Lubsku 
319. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
320. Urząd Miasta i Gminy w Morągu 
321. Urząd Miasta i Gminy w Nowym 
322. Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 
323. Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie 
324. Urząd Miasta i Gminy w Warce 
325. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
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326. Urząd Miasta w Będzinie 
327. Urząd Miasta w Białymstoku 
328. Urząd Miasta w Bielsku-Białej 
329. Urząd Miasta w Bytomiu 
330. Urząd Miasta w Chełmie 
331. Urząd Miasta w Chojnie 
332. Urząd Miasta w Elblągu 
333. Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 
334. Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
335. Urząd Miasta w Kaliszu 

370. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 

336. Urząd Miasta w Kielcach 
337. Urząd Miasta w Kórniku 
338. Urząd Miasta w Łasku 
339. Urząd Miasta w Miliczu 
340. Urząd Miasta w Nowym Sączu 
341. Urząd Miasta w Ostrołęce 
342. Urząd Miasta w Ozorkowie 
343. Urząd Miasta w Siedlcach 
344. Urząd Miasta w Sieradzu 
345. Urząd Miasta w Słupsku 
346. Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim 
347. Urząd Miasta w Toruniu 
348. Urząd Miasta w Zgierzu 
349. Urząd Miejski w Gdańsku 
350. Urząd Miejski w Szczecinie 
351. Urząd Miejski w Tarnobrzegu 
352. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
353. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  
354. Urząd Regulacji Energetyki  
355. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty  
356. Urząd Służby Cywilnej  
357. Urząd Transportu Kolejowego  
358. Urząd Zamówień Publicznych  
359. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
360. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie 
361. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
362. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
363. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu 
364. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE w Warszawie 
365. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku 
366. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie 
367. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie 
368. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 
369. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 

371. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. 
372. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 
373. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 
374. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie 
375. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
376. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie 
377. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 
378. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie 
379. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 
380. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 
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381. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 
382. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 
383. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie 
384. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie 
385. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 
386. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
387. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 
388. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
389. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
390. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
391. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
392. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
393. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 
394. Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Łodzi 
395. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku 
396. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 
397. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 
398. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
399. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
400. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  
401. Wojskowe Służby Informacyjne  
402. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 
403. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 
404. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
405. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 
406. Zakład Drogowych Przejść Granicznych w Bielsku Białej 
407. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie 
408. Zakład Inwestycji Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie 
409. Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa 
410. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala  
411. Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach 
412. Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie 
413. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
414. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
415. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 
416. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
417. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
418. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
419. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA w Warszawie 
420. Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 
421. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
422. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających 

za Granicą 
423. Zespół Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem 
424. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu 
425. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie 
426. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie 
427. 3 Rejonowa Baza Materiałowa w Łodzi 
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Załącznik nr 2 

 
Wykaz kontroli, których wyniki zostały wykorzystane w informacjach 

i analizie wykonania budżetu państwa w 2004 roku 
 

1. Gospodarowanie mieniem państwowych szkół wyższych. 

2. Realizacja przez przedsiębiorców i organy restrukturyzacyjne przepisów ustawy 
o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. 

3. Realizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. 

4. Zaciąganie i spłata zobowiązań oraz egzekwowanie należności przez podmioty sektora 
rządowego oraz ewidencja i sprawozdawczość tych podmiotów w zakresie państwowego długu 
publicznego. 

5. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych w latach  
1998-2004 (I półrocze). 

6. Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w latach 2001-2004 (I półrocze). 

7. Przygotowanie polskiego rybołówstwa morskiego do integracji z Unią Europejską. 

8. Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. 

9. Stan rezerw państwowych zbóż. 

10. Przygotowanie administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności. 

11. Wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu 
PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza 2000. 

12. Wykonanie planu finansowego w 2004 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

13. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. 

14. Prawidłowość finansowania ze środków budżetu państwa zadań realizowanych przez jednostki 
spoza sektora finansów publicznych. 

15. Wykorzystanie dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia 
w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku 
Światowego. 

16. Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem wykorzystania dotacji 
budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego. 

17. Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych. 

18. Opodatkowanie paliw płynnych. 
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Załącznik nr 3 

Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 
roku 

1. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 01 – Kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 02 – Kancelaria 
Sejmu. 

3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 03 – Kancelaria 
Senatu. 

4. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 04 – Sąd 
Najwyższy. 

5. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 05 – Naczelny 
Sąd Administracyjny. 

6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 06 – Trybunał 
Konstytucyjny. 

7. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 08 – Rzecznik 
Praw Obywatelskich. 

8. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 09 – Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji. 

9. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 10 – Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze. 

11. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 12 – Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

12. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 13 – Instytut 
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

13. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 14 – Rzecznik 
Praw Dziecka. 

14. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r. część 15 – Sądy 
powszechne. 

15. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów. 

16. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 17 – Administracja 
publiczna. 

17. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 18 – Budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.  

18. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 19 – Budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe. 

19. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 20 – Gospodarka. 

20. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 21 – Gospodarka 
morska. 
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21. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 22 – Gospodarka 
wodna, część – 41 Środowisko. 

22. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 23 – Integracja 
europejska. 

23. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 24 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego. 

24. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 25 – Kultura 
fizyczna i sport, część 30 – Oświata i wychowanie, część 38 – Szkolnictwo wyższe. 

25. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 26 – Łączność. 

26. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 27 – 
Informatyzacja, część 28 – Nauka. 

27. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 29 – Obrona 
narodowa. 

28. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 31 – Praca oraz 
wykonania planów finansowych w 2004 roku przez Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 

29. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 32 – Rolnictwo, 
część 33 - Rozwój wsi, część 35 - Rynki rolne oraz wykonania planu finansowego Centralnego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2004 r.  

30. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 34 – Rozwój 
regionalny. 

31. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 36 – Skarb 
Państwa i realizacja przychodów z prywatyzacji. 

32. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 37 – Sprawiedliwość. 

33. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 39 – Transport. 

34. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 40 – Turystyka. 

35. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 42 – Sprawy 
wewnętrzne. 

36. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 43 – Wyznania 
religijne. 

37. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 44 – 
Zabezpieczenie społeczne. 

38. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 45 – Sprawy 
zagraniczne. 

39. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 46 – Zdrowie. 

40. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 47 – Rządowe 
Centrum Studiów Strategicznych. 

41. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 48 – Komisja 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. 

42. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 49 – Urząd 
Zamówień Publicznych. 

43. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 50 – Urząd 
Regulacji Energetyki. 
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44. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 51 – Urząd 
Służby Cywilnej. 

45. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 53 – Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

46. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 54 – Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wykonania w 2004 r. planu finansowego 
Państwowego Funduszu Kombatantów. 

47. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 58 – Główny 
Urząd Statystyczny. 

48. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 60 – Wyższy 
Urząd Górniczy. 

49. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 61 – Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

50. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 64 – Główny 
Urząd Miar. 

51. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 65 – Polski 
Komitet Normalizacyjny. 

52. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 67 – Polska 
Akademia Nauk. 

53. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 68 – Państwowa 
Agencja Atomistyki. 

54. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 69 – Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd. 

55. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 71 – Urząd 
Transportu Kolejowego. 

56. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 72 – Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania w 2004 roku planów finansowych 
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu 
Administracyjnego. 

57. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 73 – Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonania planów finansowych przez Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych i Fundusz Alimentacyjny. 

58. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 75 – Rządowe 
Centrum Legislacji. 

59. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 76 – Urząd 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

60. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 78 - Obsługa 
zadłużenia zagranicznego, część 79 - Obsługa długu krajowego. 

61. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 80 - Regionalne 
Izby Obrachunkowe. 

62. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 81 – Rezerwa 
ogólna, część 83 – Rezerwy celowe. 

63. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 82 – Subwencje 
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. 
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64. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 84 – Środki 
własne Unii Europejskiej. 

65. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/02 – województwo 
dolnośląskie. 

66. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/04 – województwo 
kujawsko-pomorskie. 

67. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/06 – województwo 
lubelskie. 

68. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/08 – województwo 
lubuskie. 

69. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/10 – województwo 
łódzkie. 

70. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/12 – województwo 
małopolskie. 

71. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/14 – województwo 
mazowieckie. 

72. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/16 – województwo 
opolskie. 

73. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/18 – województwo 
podkarpackie. 

74. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/20 – województwo 
podlaskie. 

75. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/22 – województwo 
pomorskie. 

76. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/24 – województwo 
śląskie. 

77. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/26 – województwo 
świętokrzyskie. 

78. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/28 – województwo 
warmińsko-mazurskie. 

79. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/30 – województwo 
wielkopolskie. 

80. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie. 

81. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 roku część 86 – 
Samorządowe Kolegia Odwoławcze. 

82. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego w 2004 roku przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

83. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego w 2004 roku przez Agencję Rynku 
Rolnego. 

84. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego w 2004 roku przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych. 

85. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego w 2004 roku przez Fundusz 
Promocji Twórczości. 
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86. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego w 2004 roku przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

87. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 r.  

88. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. 

89. Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
z budżetem państwa w 2004 r. 

90. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r. Realizacja inwestycji 
wieloletnich finansowanych ze środków publicznych. 
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Załącznik nr 4 

Kryteria oceny wykonania budżetu 

 W celu zobiektywizowania ocen wykonania budżetu stosuje się kryteria oparte na wskaźnikach 
wartościowych. 

 Przy ocenie wykonania budżetu państwa w 2004 r. obowiązuje skala liczbowa oraz podział 
części budżetu państwa na grupy: 

I. Części, w których realizowane są dochody i wydatki związane wyłącznie z funkcjonowaniem jednostki 
budżetowej (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Kancelaria Sejmu, Państwowa Agencja 
Atomistyki, Komisja Papierów Wartościowych, SKO) lub przekazują  jednorodne dotacje 
(np. Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP). 

II. Części, w których realizowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 
budżetowej, przekazywaniem wydatków jednostkom podległym, jak również z których 
przekazywane są wydatki w formie dotacji do jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek organizacyjnych lub podległych (np. Ministerstwo Finansów - przekazanie wydatków 
do izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, budżety wojewodów – dotacje dla 
j.s.t.). 

III. Części, w których dokonywany jest tylko rozdział wydatków (81 - Rezerwa ogólna, 82 – 
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe), części 
związane z obsługą długu publicznego (78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79 – Obsługa 
długu krajowego). 

 Przyporządkowanie poszczególnych części budżetowych do powyższych grup przedstawione 
zostało w załączniku. 

 Do oceny wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych zarówno 
posiadających osobowość prawną, jak i bez osobowości prawnej oraz agencji zastosować należy 
zasady analogiczne, jak w przypadku dysponentów części budżetowych zaliczonych do grupy II. 

 Według odrębnych zasad należy ocenić przychody z prywatyzacji oraz przychody i rozchody 
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (cz. 98), a także 
przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (cz. 97). 

 Oceny ogólnej wykonania budżetu należy dokonać po uprzednim ustaleniu ocen 
cząstkowych oddzielnie dla dochodów i wydatków. 

Dla grupy I należy przyjąć następujące zakresy istotności: 

A. Ocena pozytywna powinna być stosowana w sytuacjach, gdy nie stwierdzono uchybień oraz 
nieprawidłowości lub gdy uchybienia o charakterze formalnym wystąpiły sporadycznie, 
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nie powodując żadnych następstw dla budżetu, a sprawozdania budżetowe zaopiniowano 
bez zastrzeżeń. 

B. Ocena pozytywna z uchybieniami powinna być stosowana w sytuacjach, gdy stwierdzone 
nieprawidłowości (uchybienia) mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują negatywnych 
następstw dla budżetu (w przypadku zamówień publicznych ocena ta jest stosowana, gdy ustalone 
nieprawidłowości nie mają żadnego wpływu na rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego). Ponadto ocenę należy stosować w sytuacji, gdy nieprawidłowości 
w zakresie dochodów i wydatków, wyrażone w ujęciu wartościowym, są mniejsze od kwot 
wynikających z zastosowania progów określonych w pkt C, a sprawozdania budżetowe 
zaopiniowano bez zastrzeżeń. 

C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami powinna być stosowana: 

– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono od 0,25% do 0,75% uszczupleń dochodów w relacji 
do dochodów ogółem uzyskanych w danej części, będących następstwem działań niezgodnych 
z prawem lub zaniechań działań określonych prawem, lub sprawozdanie budżetowe 
zaopiniowano z zastrzeżeniami, 

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono od 0,25% do 0,75% wydatków ocenionych jako 
niecelowe lub niegospodarne z punktu widzenia ekonomicznego w relacji do wydatków 
zrealizowanych ogółem w danej części, lub gdy stwierdzono, że od 2% do 3% wydatków, 
w relacji do wydatków ogółem w danej części, dokonanych zostało z naruszeniem prawa, w tym 
procedur regulujących realizację budżetu, udzielanie zamówień publicznych - w przypadkach, 
gdy stwierdzone nieprawidłowości mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcia dotyczące zamówień 
(np. nie stosowano przepisów ustawy, dzielono zamówienie na części w celu uniknięcia 
stosowania ustawy lub procedur udzielania zamówień, nie unieważniono postępowania 
o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w ustawie itp.), lub sprawozdanie 
budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami. 

D. Ocena negatywna powinna być stosowana: 

– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 0,75% uszczupleń dochodów w relacji 
 prawem lub zaniechań działań określonych prawem lub negatywnie zaopiniowano 
sprawozdanie budżetowe, 

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 0,75% wydatków ocenionych jako niecelowe 
lub niegospodarne, lub negatywnie zaopiniowano sprawozdanie budżetowe, lub stwierdzono, 
że powyżej 3% wydatków w relacji do wydatków ogółem w danej części, dokonanych zostało 
z naruszeniem prawa, w tym procedur regulujących realizację budżetu, udzielanie zamówień 
publicznych; do powyższego progu istotności należy odnieść również inne nieprawidłowości 
wyrażone kwotowo. 
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Dla grupy II należy przyjąć następujące zakresy istotności:  

A. Ocena pozytywna powinna być stosowana w sytuacjach, gdy nie stwierdzono uchybień oraz 
nieprawidłowości lub gdy uchybienia o charakterze formalnym wystąpiły sporadycznie, 
nie powodując ujemnych skutków finansowych dla budżetu, a sprawozdania budżetowe 
zaopiniowano bez zastrzeżeń. 

B. Ocena pozytywna z uchybieniami powinna być stosowana w sytuacjach, gdy stwierdzone 
nieprawidłowości (uchybienia) mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują negatywnych 
następstw dla budżetu (w przypadku zamówień publicznych ustalone nieprawidłowości w zakresie 
stosowania ustawy nie mają żadnego wpływu na dokonane rozstrzygnięcia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego). Stwierdzone nieprawidłowości (uchybienia), przy 
zastosowaniu tej oceny, nie powinny nosić również znamion czynów wskazujących na umyślne 
przekroczenie zasad wykonywania budżetu, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków. Ocenę 
należy stosować w sytuacji, gdy nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków, wyrażone 
w ujęciu wartościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania progów określonych 
w pkt C, a sprawozdania budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń. 

C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami powinna być stosowana: 

– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono od 0,5% do 1,5% uszczupleń dochodów w relacji 
do dochodów ogółem uzyskanych w danej części, wynikających z działań niezgodnych 
z prawem lub zaniechania działań określonych prawem lub sprawozdanie budżetowe 
zaopiniowano z zastrzeżeniami, 

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono od 0,75% do 1,75% wydatków ocenionych jako 
niecelowe lub niegospodarne - w relacji do wydatków zrealizowanych ogółem w danej części, 
lub sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami, lub stwierdzono, że od 2% 
do 4% wydatków, w relacji do wydatków ogółem w danej części, dokonanych zostało 
z naruszeniem prawa, w tym procedur regulujących realizację budżetu, udzielanie zamówień 
publicznych - w przypadkach, gdy stwierdzone nieprawidłowości mogły mieć wpływ na 
rozstrzygnięcia zamówień; do powyższego progu istotności należy odnieść również inne 
nieprawidłowości wyrażone kwotowo, np. dotyczące braku lub niedostatecznego nadzoru nad 
gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono 
dotacji. 

D. Ocena negatywna powinna być stosowana: 

– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 1,5% uszczupleń dochodów w relacji 
do dochodów uzyskanych ogółem w danej części wynikających z działań niezgodnych 
z prawem lub zaniechań działań określonych prawem lub sprawozdanie budżetowe 
zaopiniowano negatywnie, 
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– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 1,75% wydatków ocenionych jako niecelowe 
lub niegospodarne – w relacji do wydatków zrealizowanych ogółem w danej części lub 
negatywnie zaopiniowano sprawozdanie budżetowe lub stwierdzono, że powyżej 4% 
wydatków, w relacji do wydatków ogółem w danej części, dokonanych zostało z naruszeniem 
prawa; w tym z naruszeniem procedur regulujących realizację budżetu, udzielanie zamówień 
publicznych - w przypadkach, gdy stwierdzone nieprawidłowości mogły mieć wpływ na 
rozstrzygnięcia zamówień; do powyższego progu istotności należy odnieść również inne 
nieprawidłowości wyrażone w wymiarze kwotowym – np. dotyczące braku lub 
niedostatecznego nadzoru nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek, którym udzielono dotacji. 

Dla grupy III należy przyjąć następujące zakresy istotności: 

A. Ocena pozytywna powinna być stosowana, gdy nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

B. Ocena pozytywna z uchybieniami, gdy stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym 
lub porządkowym; które nie spowodowały rozdysponowania wydatków ujętych w części budżetu 
państwa z naruszeniem przepisów prawa; niecelowo lub niegospodarnie, a sprawozdanie 
budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń. W przypadku części 78 i 79, gdy stwierdzono 
nieprawidłowości o charakterze formalnym, które nie miały wpływu na pozyskiwanie dochodów 
i wydatkowanie środków budżetowych. 

C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami, gdy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
rozdysponowania wydatków, z naruszeniem przepisów prawa, niecelowo lub niegospodarnie 
a także, gdy sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami. W przypadku części 78 i 79, 
gdy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków 
budżetowych z naruszeniem prawa, niecelowo lub niegospodarnie a także, gdy sprawozdanie 
budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami. 

D. Ocena negatywna powinna być stosowana, gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy 
wpływ na wykonanie budżetu w danej części, w tym sprawozdanie budżetowe zaopiniowano 
negatywnie. 

* * * 

Wyliczenie ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w danej części klasyfikacji budżetowej należy 
przeprowadzić z zastosowaniem poniższych zasad: 

1. Dokonać ocen cząstkowych dla dochodów i wydatków. 

2. Ustalić istotność (wagę) dochodów (Wd) i wydatków (Ww) dla realizacji budżetu w danej części 
wg następującego wzoru: 

 dochody (D) + wydatki (W) = łączna kwota, która podlega kontroli i ocenie (G) 
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(przy wyliczeniu wartości globalnej G należy uwzględnić odpowiednio po stronie dochodów kwotę 
przychodów środków specjalnych, zaś po stronie wydatków wielkość wydatków środków 
specjalnych) 

 waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie 

%100
G
W xWw =  

 waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie 

%100
G
D xWd =  

 Do oceny cząstkowych przyporządkować należy następujące liczby (oceny liczbowe): 

  pozytywne     6 

  pozytywne z uchybieniami   4 

  pozytywne z nieprawidłowościami  3 

  negatywne      1 

3. Liczby określające cząstkowe oceny dotyczące dochodów i wydatków należy pomnożyć przez 
procentowy wskaźnik wagi odrębnie dla dochodów i wydatków, a następnie uzyskane wielkości 
dodać, określając tym samym wynik końcowy Wk. 

 Analogicznie postępujemy w przypadku wyliczenia ogólnej oceny wykonania budżetu 
państwa w części 85 z zastrzeżeniem, iż nieprawidłowości stwierdzone w podmiotach finansowanych 
ze środków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody mogą być włączone do oceny 
tylko w przypadku, gdy dotyczyły one nieprawidłowości z tytułu nadzoru wojewody nad 
wydatkowaniem środków dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 Relacja stwierdzonych nieprawidłowości do dochodów i wydatków powinna być 
określona z dokładnością do setnych części po przecinku.  

 Jednocześnie dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia ogólnej oceny wykonania 
budżetu o 1 stopień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o innym charakterze, których 
nie można jednoznacznie określić kwotowo lub występują okoliczności uzasadniające podwyższenie 
oceny. Należy przy tym uwzględnić oceny cząstkowe zawarte w wystąpieniach pokontrolnych, 
w zakresie dotyczącym w szczególności: 

– nadzoru nad gospodarką finansową, w tym w zakresie: przestrzegania dyscypliny finansów 
publicznych, wydatkowania środków na wynagrodzenia, gospodarowania środkami przez 
gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe,  

– efektywności wykorzystania środków budżetowych, w szczególności, w jakim stopniu 
zrealizowano zaplanowane zadania, 
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– prawidłowości dokonywania okresowych ocen realizacji budżetu przez podległe jednostki 
organizacyjne. 

 Ponadto dopuszcza się obniżenie oceny o 1 stopień w przypadku, gdy stwierdzone 
nieprawidłowości po stronie dochodów znacznie przekraczają wskazane minimalne progi dla 
oceny negatywnej. 

 Zasady ustalania ocen ostatecznych są następujące: 

– pozytywna, gdy wynik końcowy jest równy lub większy od 5, 

– pozytywna z uchybieniami, gdy wynik końcowy jest większy lub równy 3,5 a mniejszy od 5, 

– pozytywna z nieprawidłowościami, gdy wynik końcowy jest większy lub równy 1,5 a mniejszy 
od 3,5, 

– negatywna, gdy wynik końcowy jest mniejszy od 1,5. 

 Przy ocenie wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach klasyfikacji 
budżetowej, powinny być uwzględnione w szczególności wyniki innych kontroli prowadzonych 
przez departament czy delegaturę, które zawierają aspekty finansowe związane 
z gospodarowaniem środkami budżetowymi ocenianej części w roku budżetowym. Oceniając 
wykonanie budżetu w częściach, których dysponentami są ministrowie, należy uwzględnić 
działalność tych ministrów związaną z dysponowaniem środkami publicznymi, które 
z pominięciem tej części są przekazywane do innych jednostek np. środki z rezerw celowych na 
restrukturyzację. 
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Przyporządkowanie części budżetowych do poszczególnych grup  

realizujących podobne zadania budżetowe 

A. Grupa I 

Kancelaria Prezydenta RP  

Kancelaria Sejmu  

Kancelaria Senatu 

Sąd Najwyższy 

Trybunał Konstytucyjny  

Rzecznik Praw Obywatelskich  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

Rzecznik Praw Dziecka  

Wyznania religijne 

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych  

Urząd Zamówień Publicznych 

Urząd Regulacji Energetyki  

Urząd Służby Cywilnej 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

Wyższy Urząd Górniczy 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  

Główny Urząd Miar 

Polski Komitet Normalizacyjny  

Państwowa Agencja Atomistyki 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  

Urząd Transportu Kolejowego 

Rządowe Centrum Legislacji  
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Samorządowe Kolegia Odwoławcze  

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 

Agencja Wywiadu 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

Administracja publiczna 

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa  

Łączność  

Informatyzacja 

B. Grupa II 

Naczelny Sąd Administracyjny  

Sądy powszechne 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Krajowe Biuro Wyborcze 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe  

Polska Akademia Nauk 

Gospodarka 

Gospodarka morska  

Gospodarka wodna  

Integracja europejska 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Kultura fizyczna i sport 

Nauka 

Obrona narodowa  

Oświata i wychowanie  

Praca 

Rolnictwo 

Rozwój wsi  
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Rozwój regionalny  

Rynki rolne 

Skarb Państwa  

Sprawiedliwość  

Szkolnictwo wyższe  

Transport 

Turystyka  

Środowisko  

Sprawy wewnętrzne  

Zabezpieczenie społeczne  

Sprawy zagraniczne  

Zdrowie 

Główny Urząd Statystyczny 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Regionalne Izby Obrachunkowe 

Województwa  

C. Grupa III 

Rezerwa ogólna 

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego  

Rezerwy celowe 

Obsługa zadłużenia zagranicznego  

Obsługa długu krajowego 
Środki własne Unii Europejskiej 
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Załącznik nr 5 

Zestawienie ocen wykonania budżetu państwa w 2004 r.  
w porównaniu do ocen za 2003 r. 

Ocena 
Numer i nazwa części  

lub nazwa funduszu celowego Rok 
Pozytywna Pozytywna 

z uchybieniami
Pozytywna 
z nieprawi-

dłowościami 

Negatywn
a 

1 2 3 4 5 6 
2003 x    01 - Kancelaria Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 2004 x    

2003 x    02 - Kancelaria Sejmu 
2004 x    
2003 x    03 - Kancelaria Senatu 2004  x   
2003 x    04 - Sąd Najwyższy 2004  x   
2003 x    05 - Naczelny Sąd Administracyjny 2004 x    
2003 x    06 - Trybunał Konstytucyjny 2004 x    
2003 x    08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 2004 x    
2003   x  09 - Krajowa Rada Radiofonii  

i Telewizji 2004  x   

2003 x    10 - Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 2004 x    

2003 x    11 - Krajowe Biuro Wyborcze 2004 x    
2003 x    12 - Państwowa Inspekcja Pracy 2004 x    
2003 x    13 - Instytut Pamięci Narodowej- 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

2004 x    

2003 x    14 - Rzecznik Praw Dziecka 2004 x    
2003   x  15 - Sądy powszechne 2004  x   
2003  x   16 - Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów 
2004  x   

2003  x   17 - Administracja publiczna 2004   x  
2003  x   
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18 - Budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa 

2003  x   

niowa 

 x   2003   x  19 - Budżet, finanse publiczne  

i instytucje finansowe 
2004   x  

2003   x  20 - Gospodarka 2004   x  
2003    x 21 - Gospodarka morska 2004  x   
2003  x   22 - Gospodarka wodna 2004  x   
2003   x  23 - Integracja europejska 2004  x   
2003   x  24 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 2004   x  
2003  x   25 - Kultura fizyczna i sport 2004  x   
2003  x   26 - Łączność 2004  x   
2003   x  27 - Informatyzacja 2004   x  
2003  x   28 - Nauka 2004   x  
2003  x   29 - Obrona narodowa 2004   x  
2003  x   30 - Oświata i wychowanie 2004  x   
2003 x    31 - Praca 2004  x   
2003   x  32 - Rolnictwo 2004   x  
2003   x  33 - Rozwój wsi 2004   x  
2003   x  34 - Rozwój regionalny 2004  x   
2003  x   35 - Rynki rolne 2004   x  
2003   x  36 - Skarb Państwa 2004   x  
2003   x  37 - Sprawiedliwość 2004   x  
2003  x   38 - Szkolnictwo wyższe 2004  x   
2003   x  39 - Transport 2004  x   
2003   x  40 - Turystyka 2004   x  
2003  x   41 - Środowisko 2004  x   
2003  x   42 - Sprawy wewnętrzne 2004   x  
2003 x    
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43 - Wyznania religijne 2003 x    

 x   2003 x    44 - Zabezpieczenie społeczne 2004  x   
2003  x   45 - Sprawy zagraniczne 2004   x  
2003   x  46 – Zdrowie 2004   x  
2003 x    47 – Rządowe Centrum Studiów 

Strategicznych 2004 x    
2003 x    48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń 

i Funduszy Emerytalnych 2004 x    

2003  x   49 - Urząd Zamówień Publicznych 2004  x   
2003  x   50 - Urząd Regulacji Energetyki 2004  x   
2003   x  51 - Urząd Służby Cywilnej 2004  x   
2003  x   53 - Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów 2004  x   

2003 x    54 - Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 2004 x    

2003 x    57 - Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 2004 x    

2003 x    58 - Główny Urząd Statystyczny 2004 x    
2003  x   59 – Agencja Wywiadu 2004  x   
2003  x   60 - Wyższy Urząd Górniczy 2004  x   
2003  x   61 - Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej 2004 x    
2003   x  64 - Główny Urząd Miar 2004 x    
2003    x 65 - Polski Komitet Normalizacyjny 2004   x  
2003   x  67 - Polska Akademia Nauk 2004   x  
2003  x   68 - Państwowa Agencja Atomistyki 2004 x    
2003 x    69 - Komisja Papierów 

Wartościowych i Giełd  2004 x    
2003   x  71 - Urząd Transportu Kolejowego 2004  x   
2003 x    72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 2004   x  
2003  x   73 - Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 2004 x    

2003 x    
2004 x    
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2003   x  76 - Urząd Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty 2004  x   

2003 x    78 - Obsługa zadłużenia 
zagranicznego 2004  x   

2003   x  79 - Obsługa długu krajowego 
2004 x    
2003 x    80 - Regionalne izby obrachunkowe 2004  x   
2003 x    81 - Rezerwa ogólna 2004 x    
2003 x    82 - Subwencje ogólne dla jednostek 

samorządu terytorialnego 2004 x    

2003 x    83 - Rezerwy celowe 2004  x   
2003 - - - - 84 – Środki własne Unii Europejskiej 2004   x  
2003  x   85/02 - województwo dolnośląskie 2004   x  
2003  x   85/04 - województwo kujawsko-

pomorskie 2004  x   
2003   x  85/06 - województwo lubelskie 2004   x  
2003  x   85/08 - województwo lubuskie 2004  x   
2003  x   85/10 - województwo łódzkie 2004  x   
2003  x   85/12 - województwo małopolskie 2004  x   
2003  x   85/14 - województwo mazowieckie 2004   x  
2003  x   85/16 - województwo opolskie 2004   x  
2003 x    85/18 - województwo podkarpackie 2004 x    
2003  x   85/20 - województwo podlaskie 2004  x   
2003   x  85/22 - województwo pomorskie 2004   x  
2003   x  85/24 - województwo śląskie 2004   x  
2003   x  85/26 - województwo świętokrzyskie 2004  x   
2003  x   85/28 - województwo warmińsko-

mazurskie 2004  x   
2003  x   85/30 - województwo wielkopolskie 2004   x  
2003   x  85/32 - województwo 

zachodniopomorskie 2004   x  

97 - Przychody i rozchody związane  2003 - - - - 
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z prefinansowaniem zadań 
realizo-wanych z udziałem 
środków pocho-dzących z 
budżetu Unii Europejskiej 

2004  x   

2003 x    98 - Przychody i rozchody związane 
z finansowaniem deficytu i 
rozdyspo- nowaniem nadwyżki 
budżetowej 

2004 x    

2003 30 32 27 1 RAZEM 2004 26 38 28 0 
 

2003   x  Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 2004   x  

2003   x  Agencja Rynku Rolnego 2004   x  
2003  x   Agencja Nieruchomości Rolnych 2004   x  
2003 0 1 2 0 RAZEM AGENCJE 2004 0 0 3 0 

 
 

2003   x  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
2004   x  
2003 x    Fundusz Alimentacyjny 2004 x    
2003  x   Fundusz Emerytalno-Rentowy 2004  x   
2003  x   Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 
2004  x   
2003   x  Fundusz Administracyjny 2004   x  
2003  x   Fundusz Pracy 2004   x  
2003 x    Państwowy Fundusz Kombatantów 2004 x    
2003    x Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 2004   x  

2003 x    Centralny Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych 2004 x    

2003   x  Państwowy Fundusz Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym 

2004   x  

2003  x   Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  2004   x  

2003 x    Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych 2004 x    

2003  x   Fundusz Promocji Twórczości 2004 x    
2003 4 5 3 1 RAZEM FUNDUSZE CELOWE 2004 5 2 6 0 
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2003 34 38 32 2 OGÓŁEM 
(Części, agencje, fundusze) 2004 31 40 37 0 

 

Załącznik nr 6 

Spis tabel i wykresów 
Spis tabel str. 

 
1. Wyniki badania wiarygodności ksiąg  18 
2. Wzrost PKB w kolejnych kwartałach 2003 i 2004 r. 28 
3. Inflacja w kolejnych kwartałach 2003 i 2004 r. 28 
4. PKB w 2003 i 2004 r. 31 
5. Bilans płatniczy w 2003 i 2004 r.  32 
6. Dynamika bilansu płatniczego  33 
7. Zatrudnienie w 2003 i 2004 r. 37 
8. Wynagrodzenia w 2003 i 2004 r. 38 
9. Wskaźniki cen, rynku pieniężnego i walutowego w 2003 i 2004 r. 40 

10. Dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu państwa w 2003 i 2004 r. 55 
11. Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetu państwa w 2004 r. w układzie kwartalnym  56 
12. Stopień realizacji budżetu państwa w kolejnych kwartałach 2004 r. 57 
13. Dochody budżetu państwa według głównych źródeł 60 
14. Zaległości budżetu państwa 62 
15. Nieuregulowane należności podatkowe  63 
16. Dochody podatkowe 70 
17. Planowanie dochodów podatkowych  71 
18. Relacje dochodów z poszczególnych podatków do PKB i dochodów budżetu państwa 72 
19. Wpływy z podatku akcyzowego  75 
20. Dochody niepodatkowe 81 
21. Dochody z tytułu wpłat z zysku i dywidend 82 
22. Dochody jednostek budżetowych w wybranych działach  86 
23. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych 97 
24. Zobowiązania wymagalne państwowych jednostek budżetowych  100 
25. Wydatki budżetu państwa na subwencje i dotacje 102 
26. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 104 
27. Wydatki na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 107 
28. Wydatki na dotacje przedmiotowe  118 
29. Zatrudnienie i wynagrodzenia  123 
30. Zatrudnienie oraz wynagrodzenia w budżetach wojewodów 126 
31. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej 128 
32. Wydatki budżetu państwa w układzie działowym 138 
33. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji i bonów skarbowych oraz koszty jego obsługi 143 
34. Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji oraz koszty jego obsługi 143 
35. Koszty obsługi skarbowych papierów wartościowych  144 
36. Wydatki z tytułu obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych  145 
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37. Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego 148 
38. Nadzór wojewodów nad działalnością  jednostek samorządu terytorialnego 151 
39. Rozpatrywanie spraw przez samorządowe kolegia odwoławcze 155 
40. Realizacja planu dochodów, wydatków i deficytu budżetu państwa  157 
41. Realizacja planu przychodów i rozchodów w części 98 161 
42. Struktura finansowania deficytu  w latach 2002 – 2004 162 
43. Realizacja przychodów i rozchodów w części 97  166 
44. Realizacja rozchodów w części 97 w podziale na finansowane programy 167 
45. Państwowy dług publiczny w latach 2002 – 2004 175 
46. Zadłużenie sektora finansów publicznych   176 
47. Dług krajowy  179 
48. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (w złotych) 180 
49. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (w euro) 181 
50. Potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji wg stopnia 

ryzyka ich spłaty 184 
51. Należności Skarbu Państwa 185 
52. Przychody państwowych funduszy celowych 189 
53. Wydatki państwowych funduszy celowych  190 
54. Stan środków obrotowych państwowych funduszy celowych 191 
55. Zobowiązania FUS z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa 197 
56. Zobowiązania FUS z tytułu zaciągniętych kredytów 198 
57. Stan zobowiązań Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

w latach 1999 – 2004 198 
58. Stan zadłużenia Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2000 – 2004  200 
59. Dotacje z załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2004 201 
60. Wykonanie planów finansowych agencji 205 
61. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem środków specjalnych, zakładów 

budżetowych i gospodarstw pomocniczych 215 
62. Bilans przepływów finansowych pomiędzy Polską a UE  231 
63. Zestawienie środków z Unii Europejskiej oraz wydatków nimi finansowanych  234 
64. Realizacja przychodów z prywatyzacji  242 
65. Odpisy obligatoryjne z przychodów z prywatyzacji 242 
66. Przychody z prywatyzacji bezpośredniej według organów dokonujących prywatyzacji 245 
67. Przychody z prywatyzacji bezpośredniej w latach 2000 – 2004 245 
68. Przedsiębiorstwa, dla których  wojewodowie pełnili funkcję organu założycielskiego 248 
69. Prywatyzacja bezpośrednia prowadzona przez wojewodów 248 
70. Realizacja przez wojewodów wydatków na prywatyzację 249 
71. Wykonanie przychodów z prywatyzacji bezpośredniej w latach 2000 – 2004 250 
72. Inflacja w poszczególnych miesiącach 2004 r. 254 
73. Zmiany stóp procentowych w 2004 r. 255 
74. Podaż pieniądza  258 
75. Struktura dochodów gmin, powiatów i województw w 2004 r. 279 
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Spis wykresów 
 

1. Roczne stopy wzrostu PKB i wskaźnika cen i usług w ujęciu kwartalnym 29 
2. Stopa bezrobocia w latach 1995 - 2004 36 
3. Wydatki budżetu państwa  44 
4. Wydatki budżetu państwa w latach 1998 - 2004  44 
5. Źródła finansowania wydatków budżetu państwa  45 
6. Wydatki i dochody budżetu państwa  45 
7. Dochody, wydatki i wynik budżetu państwa  w ujęciu kwartalnym 56 
8. Dochody budżetu państwa w latach 1998 - 2004  58 
9. Relacje dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1998 - 2004 59 

10. Struktura dochodów  60 
11. Struktura zaległości podatkowych 64 
12. Dochody podatkowe w latach  72 
13. Wpływy z VAT w latach 2000 - 2005 w układzie miesięcznym 73 
14. Relacja wydatków  budżetu państwa do PKB  95 
15. Wydatki według grup ekonomicznych 98 
16. Wydatki budżetu państwa na subwencje i dotacje  103 
17. Dotacje podmiotowe  112 
18. Tempo przyrostu deficytu 158 
19. Wydatki państwowych funduszy celowych oraz koszty NFZ i agencji 188 
20. Składki do OFE w latach 1999–2004 199 
21. Zadłużenie FUS w latach 1999–2004 199 
22. Przychody środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych  

w latach 1998 – 2004 216 
23. Przychody z prywatyzacji bezpośredniej według umów zawartych w latach 2000-2004 246 
24. Deficyt sektora finansów publicznych w latach 1990–2004 271 
25. Dochody i wydatki budżetu państwa w latach 1998–2004 272 
26. Wynik budżetu państwa i sektora finansów publicznych 273 
27. Państwowy dług publiczny   273 
28. Wpływy z prywatyzacji w latach 2000–2004 274 
29. Udział długu zagranicznego w państwowym długu publicznym  275 
30. Struktura dochodów budżetu państwa w latach 1992, 1997, 2002 i 2004 276 
31. Obciążenia podatkowe w latach 1991–2004 277 
32. Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu państwa i budżetów  
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