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1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli przedkła-

da analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r., zatwierdzoną przez 

Kolegium NIK w dniu 10 czerwca 2008 r. Zawiera ona poświadczenie rzetelności sprawozdań bu-

dżetowych, omówienie realizacji założeń makroekonomicznych, przebiegu i wykonania budżetu  

w zakresie dochodów, wydatków, deficytu i zadłużenia oraz wykonania planów finansowych przez 

państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze,  

a także omówienie stanu sektora finansów publicznych, rozliczeń z Unią Europejską i wykonania 

założeń polityki pieniężnej. 

Do opracowania analizy posłużyły wyniki kontroli przeprowadzonych przez departamenty i de-

legatury NIK w okresie od grudnia 2007 r. do maja 2008 r. Kontrolami objęto wykonanie dochodów 

i wydatków budżetu państwa w częściach budżetowych, wykonanie planów finansowych agencji  

i funduszy celowych, wykorzystanie dotacji z budżetu państwa przez wybrane jednostki samorządu 

terytorialnego oraz niektóre jednostki spoza sektora finansów publicznych. Zbadano również wykona-

nie założeń polityki pieniężnej. Łącznie skontrolowano 405 jednostki, których wykaz stanowi załącznik  

nr 1. Wykorzystano także wyniki innych kontroli przeprowadzonych wcześniej lub równolegle z kontrolą 

budżetową, wymienione w załączniku nr 2. Przy opracowywaniu analizy korzystano także z materiałów 

sprawozdawczych i analitycznych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego 

Urzędu Statystycznego i innych.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z unormowaniami ustawowymi i obowiązującymi 

w NIK standardami kontroli oraz założeniami metodycznymi do kontroli wykonania budżetu państwa. 

Celem kontroli wykonania budżetu państwa była ocena jego wykonania oraz wydanie poświadcze-

nia rozliczenia jednostek wykonujących budżet i administracji rządowej jako całości. W szczególności 

dokonano oceny przestrzegania przepisów, zasad i procedur przy realizacji dochodów i wydatków 

budżetowych, prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w kon-

trolowanych jednostkach oraz funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Do oceny wykonania 

budżetu w poszczególnych częściach, a także planów finansowych państwowych funduszy i agencji, 

zastosowano trzystopniową skalę ocen, opartą na jednolitych kryteriach wartościowych, przedstawio-

ną w załączniku nr 3. 

W kontroli wykonania budżetu państwa oraz w kontroli założeń polityki pieniężnej stosowano 

kryteria legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, z wyjątkiem kontroli jednostek samorządu 

terytorialnego, których kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelno-

ści oraz jednostek niepublicznych, gdzie zastosowano kryteria legalności i gospodarności.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach, będących dysponentami III stopnia środków 

budżetu państwa, zastosowano dobór próby do kontroli w oparciu o metody statystyczne, które 

polegały na doborze losowym reprezentatywnej próby zapisów/dowodów księgowych. Tak wylo-

sowaną próbę badano w kategoriach poprawności formalnej oraz prawidłowości i terminowości 

ewidencji operacji gospodarczych. W większości jednostek kontrolowanych badanie przeprowadzo-

no z zastosowaniem zalecanej w audycie finansowym typu poświadczającego metody monetarnej, 
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opartej o wybór zapisów księgowych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości trans-

akcji. Wszystkie wylosowane transakcje były także badane pod względem legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności.

Metody niestatystyczne doboru próby zastosowano przy badaniu dochodów jednostek budże-

towych, będących dysponentami III stopnia oraz badaniu prawidłowości sporządzania sprawozdań 

łącznych u dysponentów głównych, na podstawie wybranych losowo sprawozdań jednostkowych. 

Stosowano także dobór celowy jednostek i spraw do kontroli, na podstawie oceny ryzyka wystąpie-

nia nieprawidłowości, związanego z charakterem działalności i specyfiką poszczególnych dochodów 

i wydatków. 

Oprócz analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r., Najwyższa 

Izba Kontroli sporządziła szczegółowe informacje o wynikach kontroli w poszczególnych częściach 

budżetowych, o realizacji planów finansowych przez państwowe fundusze celowe, o powiązaniach 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa oraz o realizacji inwestycji finan-

sowanych ze środków publicznych. Wykaz informacji, które zostały przedłożone Sejmowi, przedstawia 

załącznik nr 4. W załączniku nr 5 zamieszczono zestawienie ocen wykonania budżetu w poszczegól-

nych częściach i wykonania planów finansowych funduszy i agencji rządowych.
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2. Synteza

Dochody budżetu państwa w 2007 r. wyniosły 236,4 mld zł i były o 7,4 mld zł, tj. o 3,2% wyższe 

niż zaplanowano w ustawie budżetowej. Wydatki zrealizowano w wysokości 252,3 mld zł. Były one 

niższe od limitu ustawowego o 6,6 mld zł, tj. o 2,6%. W rezultacie deficyt budżetu państwa, planowa-

ny na 30 mld zł, wyniósł 15,9 mld zł. Niższy od planowanego o prawie połowę deficyt był zjawiskiem 

pozytywnym, gdyż spowodował wolniejszy wzrost długu publicznego, który był jednak nadal wysoki  

i na koniec 2007 r. wyniósł 527,4 mld zł. 

Wymienione wyżej kwoty dochodów, wydatków i deficytu podane zostały w „Sprawozdaniu 

Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.”. Stanowią 

one sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dysponentów poszczególnych części, 

co zostało potwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli po badaniu sprawozdań budżetowych. Biorąc to 

pod uwagę oraz uwzględniając wyniki przeprowadzonych kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, 

że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2007 r. przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Istotne nieprawidłowości 

ujawnione w toku szczegółowego badania u poszczególnych dysponentów, zostały usunięte w trakcie 

kontroli lub po jej zakończeniu poprzez korektę sprawozdań budżetowych. Pozostałe nieprawidłowości 

nie miały istotnego wpływu na ocenę wiarygodności sprawozdań.

W 2007 r. poprawiła się relacja dochodów do wydatków budżetu państwa. Dochody budżetu 

państwa wystarczyły w 2007 r. na 93,7% wydatków, podczas gdy w 2006 r. relacja ta wynosiła 88,7%. 

Trzeci rok z rzędu uległ zmniejszeniu deficyt budżetu państwa. W porównaniu do 2006 r. został on 

zredukowany o 36,3%. 

Redukcja deficytu budżetu państwa w 2007 r. była efektem ponadplanowego wzrostu docho-

dów budżetowych wynikających z dobrej koniunktury gospodarczej oraz niewykonania planowanych 

wydatków. Niższa realizacja planowanych wydatków nie wynikała z oszczędnego gospodarowania 
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środkami publicznymi, lecz głównie z niższego niż planowano wykonania wydatków na finansowanie 

projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dobra koniunktura gospodarcza i sytuacja budżetu państwa w 2007 r. wpłynęła korzystnie 

na cały sektor instytucji rządowych i samorządowych. Przyrost długu sektora instytucji rządowych  

i samorządowych był mniejszy niż w latach poprzednich, a jego relacja do PKB zmniejszyła się z 47,6%  

w 2006 r. do 45,2% w 2007 r. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji 

do PKB zmniejszył się z 3,8% w 2006 r. do 2,0% w 2007 r.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w wykonaniu budżetu państwa wystąpiły nieprawidło-

wości, które polegały na:

–  nierzetelnym zaplanowaniu i niskim wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagra-

nicznych; prognozę dochodów  z tego tytułu wykonano w 51,3%,

–  niskim wykonaniu wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków UE; zrealizowano 

73,1% zaplanowanych w ustawie budżetowej wydatków,

–  niewykonaniu przychodów z prywatyzacji i przekroczeniu planowanego ujemnego salda rozliczenia 

tych przychodów.

Główne ustalenia z kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. są następujące.

1.  Nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych, stwierdzone u poszczególnych dysponentów, 

zostały w większości usunięte w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu. Pozostałe nieprawidło-

wości nie miały istotnego wpływu na ocenę „Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu 

państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.” Najwyższa Izba Kontroli wydała opinie bez 

zastrzeżeń o prawidłowości rocznych sprawozdań budżetowych sporządzonych przez dysponen-

tów 90 części (na 112 objętych kontrolą). Sprawozdania te przekazują prawdziwy i rzetelny obraz 

wykonania budżetu państwa w 2007 r. W 20 przypadkach NIK wydała opinie z zastrzeżeniami,  

a w odniesieniu do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i Samorządowego Kolegium Odwo-

ławczego w Kaliszu opinie negatywne o co najmniej jednym sprawozdaniu. Nieprawidłowości  

w sprawozdaniach polegały na błędnej klasyfikacji dochodów, wydatków, należności i zobowią-

zań, zawyżeniu należności oraz niewykazaniu w sprawozdaniach należności i zobowiązań. W za-

kresie wiarygodności ksiąg w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej dysponentów III stopnia 

budżetu państwa wydano opinie bez zastrzeżeń dla 127 dysponentów, z zastrzeżeniami dla 28 

dysponentów oraz negatywne dla 9 dysponentów. W 40 badanych jednostkach stwierdzono nie-

prawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji. 

2.  W Polsce drugi rok z rzędu utrzymywała się dobra koniunktura gospodarcza. Realne tempo wzrostu 

PKB w 2007 r. wyniosło 6,6%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 

2,5%. Wzrost gospodarczy okazał się o 2,0 punkty procentowe wyższy od przyjętego do konstruk-

cji budżetu, a inflacja wyższa o 0,6 punktu procentowego. Spośród składowych PKB, realna stopa 

wzrostu popytu krajowego wyniosła 8,3%, tj. o 3,2 punktu procentowego więcej niż przyjęto na 

etapie opracowywania ustawy budżetowej. Na wzrost ten złożył się zarówno wzrost spożycia, jak  

i wzrost akumulacji. Stopa wzrostu spożycia wyniosła 5,3%, tj. o 1,6 punktu procentowego więcej 

niż zakładano. Akumulacja wzrosła o 19,7 %, w tym nakłady brutto na środki trwałe o 19,3%. Wzrost 

akumulacji i inwestycji  był prawie dwukrotnie wyższy niż zakładano przy konstruowaniu budżetu. 
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Wzrost inwestycji był najwyższy od dziesięciu lat i w największym stopniu, podobnie jak w 2006 r., 

przyczynił się do dynamicznego wzrostu popytu krajowego i wzrostu PKB.  Stopa wzrostu eksportu 

wyniosła 8,4% i była nieznacznie wyższa niż zakładano (8,0%). Przy wyższym wzroście importu, 

wynoszącym 12,4% (wobec planowanych 9,0%), wkład eksportu netto w tworzenie wzrostu go-

spodarczego był, podobnie jak w roku poprzednim, ujemny. W 2007 r. umocniły się także pozytyw-

ne tendencje zachodzące na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie1 w gospodarce wyniosło ponad  

9,2 mln osób i było o ok. 300 tysięcy wyższe niż w roku poprzednim. Stopa bezrobocia na koniec 

2007 r. wyniosła 11,4%, co oznacza, że była o 2,7 punktu procentowego niższa niż zakładano. Przy 

konstrukcji budżetu po raz kolejny nie doszacowano skali aprecjacji złotego wobec dwóch głównych 

walut, tj. dolara amerykańskiego i euro. Przyjęto, że w 2007 r. średni kurs dolara wyniesie 3,04 zł,  

a kurs euro ukształtuje się na poziomie 3,90 zł. W rzeczywistości średni kurs USD wyniósł 2,77 zł,  

a EUR – 3,78 zł. 

3.  Sytuacja gospodarcza w 2007 r. korzystnie wpłynęła na dochody budżetu państwa. Zrealizowane do-

chody wyniosły 236,4 mld zł i były o 7,4 mld zł, tj. o 3,2% wyższe od planu, a o 19,6% wyższe od 

dochodów z 2006 r. Zwiększyła się również relacja dochodów budżetu państwa do produktu kra-

jowego brutto – z 18,6% w 2006 r. do 20,2% w 2007 r. Przekroczenie planu dochodów było efek-

tem pozyskania znacznie wyższych, niż planowano, dochodów podatkowych. Nie zrealizowano na-

tomiast dochodów budżetu państwa pochodzących ze środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł 

niepodlegających zwrotowi. Przekroczenie prognozy dochodów podatkowych było przede wszyst-

kim wynikiem ukształtowania się korzystniejszych, niż założono przy konstrukcji budżetu, warunków 

makroekonomicznych. W porównaniu z poprzednim rokiem jakość prognozowania budżetowego 

w zakresie dochodów podatkowych uległa pogorszeniu. Poprawnie zostały przewidziane tylko do-

chody z podatku od towarów i usług. Prognozy pozostałych podatków zostały niedoszacowane.  

O ile realizacja bieżącego przypisu należności podatków przebiegała w 2007 r. sprawnie, to efektyw-

ność egzekucji zaległych podatków zarówno w urzędach skarbowych, jak i w izbach celnych nadal była 

niska. Potwierdziły to szczególnie wyniki przeprowadzonej przez NIK kontroli opodatkowania paliw. 

4.  W ustawie budżetowej na 2007 r. po raz pierwszy wprowadzono nową grupę dochodów – środki  

z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Przyjęta dla tych dochodów prognoza  

w kwocie 14,7 mld zł została wykonana w 51,3%. W ocenie NIK brak odpowiedniej metodologii progno-

zowania tych dochodów uniemożliwił prawidłowe ich zaplanowanie. Przyjmując założenie o zbilansowa-

niu dochodów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z wydatkami podlegającymi refundacji, nie 

dysponowano wystarczającymi materiałami do zaplanowania wydatków, które będą mogły być w 2007 r. 

zrefundowane przez Komisję Europejską. W 2007 r. Ministerstwo Finansów nie określiło także procedur 

dotyczących przekazywania środków z wyodrębnionych rachunków bankowych, prowadzonych w euro, 

na centralny rachunek bieżący dochodów budżetu państwa. Nieokreślenie w przepisach prawnych ter-

minów i trybu przekazywania środków z UE, zgromadzonych na tych rachunkach, na dochody budżetu 

państwa, pozostawia Ministrowi Finansów swobodę wpływania na wynik finansowy budżetu państwa. 

Inną podstawową przyczyną niskiego wykonania tych dochodów było niezrealizowanie planowanych na 

2007 r. wydatków podlegających refundacji ze środków z Unii Europejskiej. 

1 Według szacunku Ministerstwa Finansów.
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5.  Na koniec 2007 r. zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wyniosły 23,2 mld zł  

i w porównaniu do roku 2006 zmniejszyły się o 3,5%. Wysoka dynamika wpływów i obniżenie sta-

nu zaległości skutkowało zmniejszeniem z 10,7% w 2006 r. do 8,6% w 2007 r., relacji zaległości 

do dochodów budżetu państwa. Nie we wszystkich dochodach wystąpiło obniżenie stanu zaległo-

ści. W porównaniu do roku 2006 zwiększył się udział w zaległościach podatku od towarów i usług  

z 38,3% do 41,7% oraz podatku akcyzowego z 13,8% do 15,7%, natomiast zmniejszył się podatku 

dochodowego od osób fizycznych z 12,3% do 11,5%. Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości 

podatkowych wzrósł (w porównaniu do roku 2006) o 0,7 punktu procentowego i wyniósł 19,8%. 

Po kilku latach obniżania się tej relacji w 2007 r. nastąpiła poprawa. Nadal utrzymywały się znaczne 

różnice w efektywności pracy działów egzekucyjnych urzędów skarbowych i izb celnych. Wskaźnik 

efektywności egzekucji zaległości podatkowych prowadzonej w roku 2007 w urzędach skarbowych 

wyniósł 24,4%, a w izbach celnych tylko 2,8%.

6.  Wydatki budżetu państwa w 2007 r. wyniosły 252,3 mld zł i były o 6,6 mld zł, tj. o 2,6% niższe od 

kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2006 r. wydatki były nominalnie 

wyższe o 13,3%, a ich relacja do PKB zwiększyła się z 21,0% do 21,6%. Na niższe, od planowa-

nego w ustawie budżetowej, wykonanie wydatków wpłynęło przede wszystkim niewykonanie pla-

nu wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz planu wydatków na finansowanie projektów  

z udziałem środków Unii Europejskiej. Niepełne wykonanie wydatków wystąpiło np. w częściach: 

33 Rozwój wsi – 2,8 mld zł, 85/01-32 Budżety wojewodów – 1,1 mld zł, 39 Transport – 0,7 mld zł,  

78 Obsługa zadłużenia zagranicznego – 0,3 mld zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

oraz dotacje i subwencje, podobnie jak w roku ubiegłym, były wyższe niż pierwotnie zaplanowano.  

W kwocie wydatków ujęto 2,7 mld zł, które Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2008 r. 

W porównaniu do 2006 r. kwota ta była wyższa o 8,8%, a ponad połowę stanowiły wydatki na zadania 

finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. 

7.  Zmniejszeniu uległa liczba rezerw celowych z 98 tytułów w ustawie budżetowej na rok 2006 do 76 

w ustawie budżetowej roku 2007. Spośród 76 tytułów rezerw celowych, w trakcie prac parlamen-

tarnych wprowadzono 25 tytułów (w 2006 r. 36 tytułów), z których większość przeznaczona była 

na wydatki, które nie były przygotowane do realizacji. Na etapie projektowania budżetu dysponen-

ci części nie zgłaszali tych zadań do finansowania. Rozdysponowanie rezerw celowych w 2007 r. 

znacznie odbiegało od tego, co zaplanowano w ustawie budżetowej. Na finansowanie projektów 

z udziałem środków Unii Europejskiej rozdysponowano o 1,8 mld zł mniej niż zaplanowano, a na 

wydatki majątkowe o 0,5 mld zł mniej.

8.  Wzrosły zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne, państwowych jednostek budżetowych. 

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 3.624,4 mln zł, w tym zobo-

wiązania wymagalne 126,1 mln zł. Były one wyższe niż na koniec 2006 r. odpowiednio  o 52,5%  

i o 390,7%. Podobnie jak w latach 2005 i 2006 w części 84 Środki własne Unii Europejskiej wyka-

zano jako zobowiązania ujemne kwotę 539,0 mln zł z tytułu nadpłaty w 2007 r.  składki do budżetu 

UE. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w 24 częściach budżetowych (w tym w 7 budżetach woje-

wodów). Najwyższe zobowiązania wymagalne (123,4 mln zł) wystąpiły, podobnie jak w poprzednim 

roku, w jednym z urzędów morskich.
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  9.  Zrealizowane dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosły w stosunku do 2006 r.  

o 6,2%. Na etapie planowania dotacji celowych, na skutek braku prawidłowego rozeznania potrzeb 

ze strony części wojewodów i jednostek realizujących zlecone zadania, zawyżono plan dotacji ce-

lowych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Stwierdzono, że szesnastu wojewodów dokonało blokady 

środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1.248,5 mln zł. Niepra-

widłowości w przekazywaniu dotacji celowych polegały między innymi na nieinformowaniu jedno-

stek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji wynikających z podziału określonego w ustawie 

budżetowej na 2007 r., zaniżaniu kwot dotacji oraz na zmianie ich przeznaczenia.

10.  Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej wyniosło 475.495 osób i w porównaniu 

do 2006 r. zmniejszyło się o 6.293 osoby tj. o 1,3%. W 2007 r. zwiększyły się rozbieżności pomiędzy 

wielkościami planistycznymi zatrudnienia a rzeczywistym jego wykonaniem. Różnica ta, w porów-

naniu do 2006 r., zwiększyła się o ponad 8 tys. osób i wyniosła 44.236 osób. W porównaniu do 

2006 r. wynagrodzenia ogółem w państwowej sferze budżetowej wzrosły o 6,0%. Przeciętne mie-

sięczne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej wyniosło 3.276,7 zł i wzrosło o 7,4%.

11.  W 2007 r. w ustawie budżetowej ujęto wydatki o charakterze majątkowym w dwóch grupach 

Wydatki majątkowe i Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączna wiel-

kość poniesionych wydatków majątkowych wyniosła około 18,3 mld zł, a ich udział w wydatkach 

budżetu państwa – 7,3%. Do wykorzystania w 2008 r. przeniesiono 1,7 mld zł, tj. 9,3% wydatków 

majątkowych. Z ustaleń kontroli wynika, że w procesach inwestycyjnych nadal występowały te 

same nieprawidłowości, które były obserwowane w latach poprzednich. Nie było postępu w reali-

zacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym szczególnie drogowych. W 2007 r. zakończono, zgodnie 

z planem po zmianach, budowę 131 km nowych dróg i 10,2 km autostrad.

12.  W sprawozdaniu Rady Ministów z wykonania budżetu państwa za 2007 r. (omówienie) przedsta-

wiona została informacja z wykonania pilotażu budżetu zadaniowego dla części budżetowych  

28 – Nauka i 38 – Szkolnictwo wyższe. W informacji tej omówiono realizację wskaźników wykonania 

zadań w tych częściach na koniec 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że opracowanie w ukła-

dzie zadaniowym wydatków w tych częściach nie miało wpływu na zarządzanie wykonaniem budżetu 

i realizacją zadań w ciągu roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie prowadziło bowiem 

monitoringu i rozliczania wydatków w układzie zadaniowym w poszczególnych okresach roku. Jak 

wyjaśniła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikało to z braku uregulowań prawnych obligują-

cych Ministerstwo do prowadzenia zarówno monitoringu i rozliczania wydatków w tym układzie.

13.  Po raz pierwszy od kilku lat uległ zmniejszeniu udział wydatków na obsługę długu publicznego  

w wydatkach budżetu państwa. W 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 10,9% i był o 1,6 punktu procen-

towego niższy niż w roku poprzednim. Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 27,5 mld zł 

i w porównaniu do 2006 r. obniżyły się o 1,0%. Na obsługę długu przeznaczono 11,6% dochodów 

budżetu państwa (w 2006 r. – 14,1%). Zmniejszenie kosztów obsługi długu było efektem umoc-

nienia złotego wobec walut obcych oraz rozkładu płatności, wynikających z charakterystyki emito-

wanych skarbowych papierów wartościowych. Na 2007 r. przypadało do wykupu mniej papierów 

wartościowych z dyskontem niż w 2006 r.
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14.  Deficyt budżetu państwa w 2007 r. wyniósł 15,9 mld zł i był niższy od limitu określonego ustawą 

budżetową o 14,0 mld zł. Było to wynikiem wyższych o 7,4 mld zł dochodów budżetu państwa oraz 

niższych o 6,6 mld zł wydatków budżetowych. W 2007 r. kontynuowana była tendencja obniżania 

się relacji deficytu budżetu państwa do PKB. Deficyt budżetu państwa w relacji do PKB stanowił 

1,4% (w 2005 r. – 2,9%, w 2006 – 2,4%). Podobnie, jak w latach poprzednich, rzeczywisty obraz 

wykonania budżetu państwa został zniekształcony przez nieujęcie w rachunku deficytu środków 

przekazanych z budżetu państwa do ZUS na refundację składek przekazywanych do otwartych 

funduszy emerytalnych. W 2007 r. środki te wyniosły 16,2 mld zł. Z ich uwzględnieniem deficyt 

wyniósłby 32,2 mld zł i stanowiłby 2,8% PKB. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2007 r. 

okazały się o 36,7% niższe niż planowano. Wynikało to, oprócz niższego deficytu, także z niższych 

niż planowano rozchodów krajowych, zagranicznych i na prefinansowanie zadań realizowanych  

z udziałem środków z UE. Zarządzanie płynnością budżetu państwa w 2007 r. przebiegało bez za-

kłóceń. Różnice w planowanych i sfinansowanych potrzebach pożyczkowych spowodowały jednak 

utrzymanie wysokich stanów lokat budżetu państwa na rachunkach bankowych. Średnio lokowano 

ok. 8,9 mld zł. Kwota ta przewyższała racjonalny poziom. Budżet państwa ponosił także dodatko-

we koszty pozyskania środków, które pozostawały niewykorzystane na rachunkach dysponentów 

(średnio na rachunkach pozostawało 1,4 mld zł).

15.  Na skutek nierzetelnego planowania i zaniechania realizacji projektów prywatyzacyjnych, trzeci 

rok z rzędu nie zostały zrealizowane zaplanowane w ustawie budżetowej przychody z prywatyzacji 

a rozdysponowanie tych przychodów było większe niż założono w ustawie budżetowej. Zrealizo-

wane przychody z prywatyzacji wyniosły 1,95 mld zł. Były one niższe o 1,05 mld zł, tj. o 35,1% od 

kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji zamknęło 

się kwotą 16,8 mld zł, tj. było wielokrotnie wyższe od rzeczywistych wpływów. Było ono także 

wyższe o 1,5 mld zł, tj. o 9,8% od kwoty określonej w ustawie budżetowej. W efekcie ujemne 

saldo przychodów z prywatyzacji w 2007 r. wyniosło 14,8 mld zł, co spowodowało wzrost potrzeb 

pożyczkowych z tego tytułu o 2,5 mld zł.

16.  Ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej było niższe o 1,6 mld zł od planowanego i wyniosło 1,2 mld zł.  Przychody z tytułu 

prefinansowania, określone w ustawie budżetowej na rok 2007 w wysokości 11,2 mld zł, zostały zre-

alizowane w kwocie 9,7 mld zł, co stanowiło 88,6% planu. Rozchody na prefinansowanie wykonano 

w wysokości 10,9 mld zł, tj. 77,7% kwoty planowanej. W ramach łącznej kwoty zrealizowanych roz-

chodów, na sfinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej przekazano środki w wysokości 8,0 mld zł,  

a na zadania realizowane przy udziale środków z funduszy strukturalnych UE – 2,9 mld zł.

17.  W 2007 r. tempo przyrostu państwowego długu publicznego, w stosunku do lat poprzednich, 

uległo zahamowaniu. Było to skutkiem niższych potrzeb pożyczkowych związanych z finansowa-

niem deficytu budżetu państwa. Dobra sytuacja budżetu państwa, stosunkowo wysoki nomi-

nalny wzrost PKB i umocnienie złotego wobec walut obcych spowodowały obniżenie się relacji 

państwowego długu publicznego do PKB. Państwowy dług publiczny na koniec 2007 r. wyniósł  

527,4 mld zł i stanowił 45,2% PKB. Oznacza to wzrost kwoty tego długu w stosunku do roku poprzed-

niego o 21,1 mld zł, przy jednoczesnym obniżeniu się jego relacji do PKB o 2,6 punktu procentowego. 
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O wzroście państwowego długu publicznego zadecydował przyrost zadłużenia Skarbu Państwa i jed-

nostek samorządu terytorialnego. Spadek zadłużenia wystąpił w zarządzanym przez ZUS funduszu.

18.  Przychody państwowych funduszy celowych w 2007 r. wyniosły 162,5 mld zł, a wydatki –  

153,4 mld zł. Łączny wynik państwowych funduszy celowych (9,1 mld zł) był lepszy niż zaplanowa-

no w ustawie budżetowej (0,3 mld zł).  Poprawiła się sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, który po raz pierwszy od kilku lat nie musiał zaciągać kredytów bankowych na finanso-

wanie swojej działalności. Siedem spośród 25 państwowych funduszy celowych, funkcjonujących 

w 2007 r. (cztery związane z ubezpieczeniami społecznymi, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 

Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny,  

a także trzy o charakterze socjalnym, tj. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zrealizowało 97,7% 

przychodów i 98,7% wydatków ogółem państwowych funduszy celowych. Z budżetu państwa 

przekazane zostały do czterech funduszy celowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

dotacje w kwocie 38,6 mld zł. Po uwzględnieniu środków na refundację składek przekazywanych 

przez FUS do OFE, fundusze te otrzymały łącznie z budżetu państwa 54,8 mld zł. Po raz pierwszy 

od kilku lat na koniec roku 2007 wszystkie fundusze celowe wykazywały dodatni stan. Łącznie wy-

niósł on 18,7 mld zł i w porównaniu do roku 2006 wzrósł ponad dwukrotnie. Wysoki stan środków 

Funduszu Pracy, zdaniem NIK, uzasadnia celowość podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecz-

nej inicjatywy lokowania nadwyżek tego funduszu.

19.  Przychody ośmiu agencji2, realizujących zadania państwowe lub wykonujących we własnym 

imieniu prawa własności i inne prawa oraz obowiązki z nimi związane Skarbu Państwa, wyniosły  

w 2007 r. około 9,0 mld zł, a poniesione koszty – 7,6 mld zł. Pozwoliło to na wypracowanie przez 

agencje lepszego niż zakładano w ustawie budżetowej wyniku finansowego brutto. Wynik finanso-

wy zamiast planowanego ujemnego (0,3 mld zł) był dodatni i wyniósł 1,3 mld zł.

20.  W 2007 r. poprawiło się dodatnie saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską. Na koniec 

roku wyniosło one 17,3 mld zł, wobec 10,6 mld zł rok wcześniej. Polska otrzymała w 2007 r. z Unii 

Europejskiej środki w wysokości 28,1 mld zł, z których 7,5 mld zł wpłynęło na dochody budżetu 

państwa. Wydatki z tytułu wpłaty składki do budżetu UE wyniosły 10,6 mld zł. Nadal ujemne było 

saldo rozliczeń budżetu państwa (3,1 mld zł), lecz jego wysokość zmniejszyła się, w porównaniu 

do stanu 7,2 mld zł na koniec poprzedniego roku. W 2007 r. wykorzystanio 67,2% środków z kwoty 

19,9 mld zł zaplanowanej na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z pomocy 

przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz środków przejściowych 

(załącznik nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2007). Niższe od wielkości planowanej było wyko-

rzystanie środków, zarówno na programy realizowane z funduszy strukturalnych (o 5,3 mld zł), jak  

i na programy realizowane z Funduszu Spójności (o 1,2 mld zł). Na programy realizowane w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęły w 2007 r. środki w wysokości 9,8 mld zł, z czego wykorzystano 

6,2 mld zł, tj. 84,0%.

21.  Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, w 2007 r. kontynuowany był ciągły cel inflacyjny, usta-

lony na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń ± 1 punkt procentowy. Założono 

2 Plany finansowe tych agencji zamieszczone zostały w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na 2007 r.
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także, podobnie jak w latach poprzednich, że w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zmian 

w gospodarce, polityka pieniężna będzie prowadzona w sposób umożliwiający realizację celu 

inflacyjnego w średnim horyzoncie czasowym, tj. z opóźnieniem 5–7 kwartałów. Roczne tem-

po wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik CPI), w poszczególnych 

miesiącach roku 2007, zawierało się w przedziale od 1,5% (w sierpniu) do 4,0% (w grudniu).  

W okresie styczeń–październik wskaźnik ten nie przekroczył celu inflacyjnego (2,5%), z wyjątkiem 

czerwca (2,6%) i znajdował się w wyznaczonym przedziale odchyleń. Natomiast w listopadzie  

i grudniu przekroczył górną granicę przedziału odchyleń od celu odpowiednio o 0,1 i o 0,5 punktu pro-

centowego. Główną przyczyną wzrostu inflacji ponad poziom górnej granicy celu inflacyjnego było 

wysokie tempo wzrostu cen żywności i surowców rolnych na rynkach światowych, przekładające się 

na wysokie tempo wzrostu cen żywności w kraju. Stopy procentowe NBP zostały w 2007 r. podwyż-

szone czterokrotnie o 0,25 punktu procentowego, a więc łącznie o 1 punkt procentowy. Zacieśniając 

stopniowo politykę pieniężną, RPP wskazywała na czynniki, które stwarzały ryzyko zwiększonej presji 

inflacyjnej, tj. wysokie tempo wzrostu popytu krajowego i wzrostu PKB, wzrost kosztów pracy i znacz-

ny spadek bezrobocia oraz wzrost w II połowie roku cen żywności i cen ropy naftowej na świecie.

22.  Lepsze niż zakładano wyniki finansowe budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i jedno-

stek samorządu terytorialnego spowodowały, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządo-

wych, w relacji do PKB zmniejszył się z 3,8% w 2006 r. do 2,0% w 2007 r. Również przyrost długu 

sektora instytucji rządowych i samorządowych był mniejszy niż w latach poprzednich, a jego relacja 

do PKB zmniejszyła się z 47,6% w 2006 r. do 45,2% w 2007 r. Wskaźniki te mieściły się w granicach 

wyznaczonych w Programie Konwergencji. Istnieje jednak poważne ryzyko zagrożenia trwałości osią-

gniętych wskaźników. Poprawa stanu równowagi finansów publicznych nie ma trwałego charakteru. 

Bez działań na rzecz efektywnego wykorzystania środków publicznych już w 2008 r. nastąpić może 

ponowny wzrost deficytu sektora finansów publicznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku Najwyższa 

Izba Kontroli wnioskowała między innymi o:

1)  rzetelne planowanie zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz termino-

we ich realizowanie, 

2)  dokonywanie rzetelnej oceny stanu realizacji zadań i potrzeb w zakresie wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego, 

3)  zgłaszanie Ministrowi Finansów zapotrzebowania na środki budżetowe w wysokości odpowiadają-

cej faktycznym potrzebom, 

4)  usprawnienie procesów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, skutkujących skróceniem czasu 

przygotowania i realizacji inwestycji, poprzez odpowiednią zmianę przepisów związanych z wyda-

waniem decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i wywłaszczeniowych oraz udzielaniem zamówień 

publicznych,

5)  dostosowanie instrumentów rynku pracy do aktualnej sytuacji na rynku pracy w celu aktywizacji 

zawodowej długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia.

Najwyższa Izba Kontroli uznała, że częściowo zostały wykonane wnioski NIK z lat ubiegłych,  

w sprawie:
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Synteza

−  monitorowania stanu zaległości z tytułu ceł i podatków w celu przeciwdziałania ich przedawnianiu 

się; Ministerstwo Finansów monitorowało wprawdzie w 2007 r. skalę przedawnień zaległości z tytułu 

ceł i podatków ale nie zakończyło prac nad systemem WHTAX – PRZEDAWNIENIA, który miał umoż-

liwić stałe monitorowanie przyczyn przedawnień; urzędy skarbowe i urzędy celne odpisały w 2007 r. 

z tytułu przedawnienia zaległości podatkowe w wysokości 1.172,5 mln zł; kwota ta była wyższa niż 

w roku 2006 o 25,7%, 

−  przestrzegania zasad tworzenia rezerw celowych oraz bardziej wnikliwego weryfikowania wniosków 

dysponentów o uruchomienie środków z rezerw; wniosek realizowano poprzez ograniczenie rezerw 

celowych, analizę przyczyn niewykorzystania tych środków, a także bardziej wnikliwe weryfikowanie 

wniosków o uruchomienie rezerw; efektem tych poczynań było zmniejszenie w projekcie rządowym 

na rok 2007 liczby rezerw celowych, w stosunku do przedłożenia rządowego na rok 2006, z 67 do 

51; natomiast ostatecznie ujęta w ustawie budżetowej liczba rezerw celowych zmniejszyła z 98  

w 2006 r. do 76 w 2007 r. 

Aktualna jest nadal część wniosków, przedstawionych przez NIK po ubiegłorocznej kontroli, 

dotyczących:

−  przygotowywania postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych oraz ich prowadze-

nia w sposób zapewniający rzetelny wybór wykonawcy, 

−  doprecyzowania i ujednolicenia zasad oraz technik rachunkowości dla państwowych jednostek bu-

dżetowych.

–   kontynuowania prac w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze wzrostu nadpłynności 

systemu bankowego.
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3. Poświadczenie rzetelności sprawozdań

3.1. Ocena szczegółowa sprawozdań budżetowych
We wszystkich kontrolowanych jednostkach Najwyższa Izba Kontroli zbadała rzetelność i pra-

widłowość sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu w 2007 r. Kontroli poddano także sprawoz-

dania łączne sporządzone przez dysponentów poszczególnych części budżetowych. Zbadano spra-

wozdania Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, 

Rb-27 – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu 

państwa oraz sprawozdania kwartalne Rb-N – o stanie należności, Rb-Z – o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zakres przeprowadzonych badań obejmował sprawdzenie:

−  skuteczności funkcjonowania systemu rachunkowości i kontroli finansowej,

−  poprawności ujęcia danych w księgach rachunkowych,

−  prawidłowości przeniesienia danych z ksiąg rachunkowych na roczne sprawozdania jednostkowe 

oraz poprawności sporządzenia sprawozdań łącznych,

−  terminowości sporządzenia jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych. 

Analizą objęto sprawozdawczość 112 części budżetowych3. Najwyższa Izba Kontroli wy-

dała opinie bez zastrzeżeń o prawidłowości rocznych sprawozdań budżetowych sporządzonych 

przez dysponentów 90 części (80,4%). Ustalono, że sprawozdania te prezentują prawdziwy  

i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa w 2007 r. W pozostałych przypadkach opinie były 

następujące:

•  z zastrzeżeniami (do co najmniej jednego sprawozdania) – do sprawozdań dysponentów 

20 części: 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich (Rb-28), 15/00 – Sądy powszechne (Rb-28),  

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Rb-27), 20 – Gospodarka (Rb-28), 24 – Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego (Rb-27, Rb-28), 25 – Kultura fizyczna i sport (Rb-27, Rb-28, 

Rb-N), 28 – Nauka (Rb-28), 34 – Rozwój regionalny (Rb-27, Rb-N), 37 – Sprawiedliwość (Rb-28),  

38 – Szkolnictwo wyższe (Rb-28), 45 – Sprawy zagraniczne (Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z), 

52 – Krajowa Rada Sądownictwa (Rb-28), 58 – Główny Urząd Statystyczny (Rb-28), 85/02 – Wo- 

jewództwo dolnośląskie (Rb-27, Rb-28, Rb-N), 85/04 – Województwo kujawsko-pomorskie (Rb-27, 

Rb-N), 85/06 – Województwo lubelskie (Rb-28), 85/14 – Województwo mazowieckie (Rb-27, 

Rb-28, RB-N, Rb-Z), 85/30 – Województwo wielkopolskie (Rb-27, Rb-28, Rb-N), 85/32 – Wo- 

jewództwo zachodniopomorskie (Rb-28), 86/93 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze we 

Wrocławiu (Rb-28, Rb-Z);

•  negatywne (o co najmniej jednym sprawozdaniu) – do sprawozdań dysponentów 2 części,  

tj.: 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (Rb-23, Rb-27, Rb-28), 86/25 – Samorządowe Kole-

gium Odwoławcze w Kaliszu (Rb-28). Łączne dochody i wydatki tych dysponentów stanowiły jednak 

poniżej 0,01% dochodów i wydatków budżetu państwa.

3 W opiniach nie uwzględniono, zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 
r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) danych dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego (część 56), Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (część 57), Agencji Wywiadu (część 59).
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Po zbadaniu sprawozdań budżetowych, Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła uwagi do da-

nych prezentowanych w sprawozdaniach: Rb-27 – na kwotę 12.964,5 tys. zł, Rb-28 – na kwotę  

99.358,6 tys. zł (0,04% wydatków budżetu państwa), Rb-N – na kwotę 11.917,4 tys. zł, Rb-Z na 

kwotę 6.649,1 tys. zł.

Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w sprawozdaniach wynikały głównie z:

−  kwalifikacji wykazywanych wielkości kwotowych do niewłaściwych podziałek klasyfikacji budżeto-

wej, co zniekształcało strukturę dochodów i wydatków, należności i zobowiązań (17 części) na kwotę 

92.401,2 tys. zł,

−  zawyżenia należności (5 części) na kwotę 1.420,2 tys. zł,

−  niewykazania należności (5 części) na kwotę 11.555,2 tys. zł,

−  niewykazania zobowiązań (7 części) na kwotę 6.962,9 tys. zł.

Najwyższe kwotowo błędy ujawniono w sprawozdaniach rocznych:

•  cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki 

na łączną kwotę 67.032,8 tys. zł w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej, głównie na 

skutek przekazania środków w formie dotacji podmiotowych zamiast dotacji celowych oraz skla-

syfikowania dotacji celowych (§ 2730) i wydatków bieżących (§ 4340) jako wydatków majątkowych  

(§ 6220 i § 6050);

•  cz. 37 – Sprawiedliwość – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki na łączną kwotę 10.480,2 tys. zł  

w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej; zawyżono o 10.478,0 tys. zł wydatki na za-

kupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060), a zaniżono wydatki na współfinansowanie  

programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (§ 6062)  

o 6.524,4 tys. zł i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) o 3.953,6 tys. zł;

•  cz. 15/00 – Sądy powszechne – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki na łączną kwotę 

6.123,9 tys. zł w nieprawidłowych paragrafach klasyfikacji budżetowej; wydatki na współfinan-

sowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej nie zostały wykazane jako kra-

jowe współfinansowanie tych zadań (§ 6062), lecz jako wydatki w § 6060;

•  cz. 25 – Kultura fizyczna i sport – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki na łączną kwotę  

3.223,0 tys. zł niezgodnie z klasyfikacją budżetową na skutek sfinansowania zakupu środków trwa-

łych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą, a w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N nieprawi-

dłowo wykazano – jako wymagalną – kwotę 181,2 tys. zł, która nie była wymagalna; 

•  cz. 85/32 – Województwo zachodniopomorskie – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki na łączną 

kwotę 1.568,6 tys. zł niezgodnie z klasyfikacją budżetową; z tego kwotę 1.482,2 tys. zł zakwalifiko-

wano do zakupów usług pozostałych (§ 4300), podczas gdy dotyczyło to refundacji kosztów gospo-

darstwu pomocniczemu;

•  cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – w sprawozdaniu Rb-27 zawyżono stan należności 

pozostających do zapłaty o kwotę 813,9 tys. zł, w wyniku błędnego jej zakwalifikowania w księgach 

rachunkowych 2007 r., pomimo iż termin płatności przypadał na rok 2008; 

•  cz. 85/30 – Województwo wielkopolskie – w sprawozdaniu Rb-28 wykazano wydatki na łączną kwo-

tę 633,6 tys. zł niezgodnie z klasyfikacją budżetową (jako wydatki majątkowe zamiast bieżących),  

a w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N nie ujęto kwoty 147,8 tys. zł, stanowiącej zaległości;
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•  cz. 85/06 – Województwo lubelskie – w sprawozdaniu Rb-28 wydatki na łączną kwotę 487,6 tys. zł  

wykazano niezgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zaniżono stan zobowiązań niewymagalnych  

o kwotę 11,0 tys. zł;

•  cz. 85/14 – Województwo mazowieckie – w sprawozdaniu Rb-28 nie wykazano zobowiązań  

z tytułu utrzymania przejścia granicznego Warszawa-Okęcie; w księgach rachunkowych roku 2007 

nie ujęto 8 faktur na kwotę 6.649,1 tys. zł, co było niezgodne z zasadą określoną w art. 17 ust. 1 

pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. ewidencjonowania wszystkich etapów rozliczeń poprze-

dzających płatność wydatków; w sprawozdaniu Rb-27 nie wykazano należności z tytułu wysta-

wionych w 2007 r. mandatów na kwotę co najmniej 8.000 tys. zł ze względu na opóźnienia w ich 

księgowaniu.

W części 45 – Sprawy zagraniczne stwierdzono, że łączne sprawozdania Rb-27, Rb-28 oraz 

Rb-23 nie uwzględniały danych dotyczących Ambasad RP: w Kabulu, Bejrucie, Nairobi i Abudży, które 

nie złożyły swoich sprawozdań4. Dodatkowo, w sprawozdaniu Rb-28 zaniżone zostały zobowiązania  

o kwotę 172,6 tys. zł.

W trakcie kontroli objęto badaniem roczne jednostkowe sprawozdania budżetowe 168 dyspo-

nentów budżetu państwa, wydając opinie5:

•  bez zastrzeżeń – 130 dysponentom,

•  z zastrzeżeniami – 30 dysponentom, 

•  negatywne – 8 dysponentom.

Negatywne opinie w zakresie sprawozdań jednostkowych dotyczyły  Wojewódzkiego Inspek-

toratu Transportu Drogowego we Wrocławiu i Warszawie (w związku z zaniżeniem kwot należności  

i zaległości), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (w związku  

z niewłaściwym ujmowaniem wydatków w trakcie i na przełomie roku) Wojewódzkiego Inspektoratu 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (w związku z niewłaściwym ujmowaniem 

w księgach rachunkowych wydatków 2006 r.) oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (w związku  

z zaniżeniem wykazanych należności i zaległości oraz niejednolitym ujmowaniem w księgach rachun-

kowych rat należności z terminem płatności przypadającym po 31 grudnia 2007 roku) i Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego (zaniżenie kwot należności zaległości i zobowiązań). Poza wymienionymi wy-

żej negatywnie ocenione zostały także sprawozdania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (głównie  

w wyniku niewłaściwej klasyfikacji wydatków, dochodów i należności) i Samorządowego Kolegium Od-

woławczego w Kaliszu (w wyniku niewłaściwej klasyfikacji wydatków).

4 W dniu 2 maja 2008 r. do NIK wpłynęły korekty rocznych sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27 oraz Rb-28 uwzględniające 
dane z brakujących sprawozdań z placówek.

5 Wyniki nie obejmują, zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, danych dotyczących 
części 29 – Obrona narodowa (Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego).
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3.2. Opinia w sprawie ksiąg rachunkowych
Opinie o rocznych sprawozdaniach budżetowych zostały wydane na podstawie badania zgod-

ności6 i wiarygodności ksiąg rachunkowych7, prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów 

i pasywów oraz prawidłowości przeniesienia danych z ksiąg na sprawozdania budżetowe. Badanie 

zgodności obejmowało ocenę sposobu przetwarzania wybranych operacji przez system rachunko-

wości i kontroli. Celem kontroli było stwierdzenie czy działał on w sposób skuteczny, ciągły i spójny,  

tj. jednakowo dla wszystkich operacji. Badanie wiarygodności było ukierunkowane na uzyskanie do-

wodów potwierdzających występowanie w księgach rachunkowych nieprawidłowości zniekształcają-

cych wielkości wykazywane przez jednostki w sprawozdaniach budżetowych.

Badanie ksiąg rachunkowych zostało przeprowadzone w 164 jednostkach, z tego w 14 naczel-

nych instytucjach władzy państwowej i sądowniczej, 53 centralnych urzędach administracji rządowej 

oraz jednostkach im podległych, 68 jednostkach wojewódzkiej administracji rządowej oraz 29 innych 

jednostkach, w tym we wszystkich (11) sądach apelacyjnych, 4 regionalnych izbach obrachunkowych 

i 11 samorządowych kolegiach odwoławczych.

Ocenę zgodności i wiarygodności ksiąg w zakresie:

−  ewidencji wydatków i zobowiązań przeprowadzono na podstawie badania próby wybranej meto-

dami statystycznymi, ze zbioru dowodów będących fakturami lub dokumentami równoważnymi 

fakturom,

−  ewidencji dochodów przeprowadzono na podstawie próby dobranej metodami niestatystycznymi.

W 145 przypadkach (88,4% badanych jednostek) doboru próby wydatków dokonano z zastoso-

waniem tzw. metody monetarnej8, w pozostałych 19 (11,6%) zastosowano prosty dobór losowy, nie-

zależny od wartości zapisów księgowych, uzupełniając tak wybraną próbę o dowody odpowiadające 

największym pozycjom wydatków kontrolowanych jednostek.

Badanie próby wydatków poprzedzone było przeglądem analitycznym ksiąg rachunkowych 

prowadzonym pod kątem poprawności zapisów, sekwencji dat, ciągłości zapisów w dzienniku i ter-

minowości księgowania. Pełny przegląd analityczny z zastosowaniem narzędzi informatycznych do 

całego udostępnionego zbioru zapisów księgowych możliwy był w przypadku 94 (57,3%) jednostek.  

W 27 (16,5%) jednostkach przegląd ograniczono do wybranych cech zapisów, a w pozostałych  

43 (26,2%) – dokonano sprawdzenia dzienników pod kątem prawidłowości okresu księgowania za 

miesiące: styczeń, lipiec i grudzień 2007 r. oraz styczeń 2008 r., bez wykorzystania narzędzi informa-

tycznych.

Liczebność próby uzależniona była od wyników analizy ryzyka, przy ocenie którego uwzględ-

niono zarówno wyniki kontroli z lat ubiegłych, jak i wyniki oceny organizacji oraz skuteczności systemu 

rachunkowości i kontroli finansowej, a także efekty przeglądu analitycznego. W 164 kontrolowanych 

jednostkach przebadano około 28,8 tys. dowodów księgowych, co daje średnio 176 dowodów na 

6 Badanie zgodności dotyczy poprawności formalnej dowodów oraz zapisów księgowych.
7 Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dotyczy prawidłowości wartości transakcji okresu księgowania oraz wskazania 

kont syntetycznych i analitycznych. Badanie to polega także na sprawdzeniu czy transakcje miały miejsce w danym okresie 
sprawozdawczym oraz czy uregulowane zostały płatności związane z tymi transakcjami.

8 Metoda monetarna (Monetary Unit Sampling) jest zalecaną przez standardy międzynarodowe statystyczną metodą doboru 
próby w badaniu wiarygodności, uwzględniającą wartość transakcji przy ich losowaniu.
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jednostkę. W porównaniu do roku 2006 znacznie, bo o 41%, wzrosła wartość transakcji objętych ba-

daniem i wynosiła 7.009,3 mln zł, z czego kwotę 2.168,4 mln zł dobrano celowo. 

Wyniki badania próby były ekstrapolowane metodami statystycznymi, przy uwzględnieniu tych 

transakcji i zapisów księgowych, które zostały wyselekcjonowane w wyniku przeglądu analitycznego 

lub poprzez dobór celowy, w tym również w związku z badaniem okresu przejściowego oraz przy 

uwzględnieniu błędów o charakterze systematycznym. Przy wydawaniu opinii przyjęto jednolite kryte-

ria dotyczące wartości tolerowanego błędu (progu istotności)9. 

Ocena zgodności i wiarygodności ksiąg rachunkowych poprzedzona została badaniem organi-

zacji systemu rachunkowości i kontroli finansowej.

Organizacja systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

Organizację systemu rachunkowości i kontroli finansowej badano pod kątem:

−  przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-

ści10 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad ra-

chunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych11 – w 130 jednostkach,

−  ustanowienia procedur kontroli finansowej, mających na celu eliminowanie potencjalnych nieprawi-

dłowości – w 133 jednostkach,

−  funkcjonowania systemu rachunkowości – w 131 jednostkach.

Do organizacji systemów rachunkowości wniesiono między innymi zastrzeżenia dotyczące:

•  braku, niekompletności lub nieaktualności dokumentacji zasad rachunkowości wymaganych art. 10 

ustawy (41 jednostek, tj. 31,5% badanych), 

•  niedostosowania zakładowego planu kont do potrzeb sprawozdawczych i wymogów rozporządzenia 

Ministra Finansów (26 jednostek, tj. 20,0%),

•  księgowania zdarzeń gospodarczych do niewłaściwych okresów sprawozdawczych (48 jednostek, 

tj. 36,9%), 

•  uchybień przy ochronie danych i trwałości zapisów ksiąg rachunkowych (22 jednostki, tj. 16,9%).

W stosowanych przez badane jednostki procedurach kontroli finansowej stwierdzono uchybie-

nia dotyczące zasad obiegu dokumentów, bieżącego zatwierdzania zapisów księgowych i zamykania 

okresów sprawozdawczych oraz kompletności ewidencji rozrachunków, czemu towarzyszyła zasada 

księgowania operacji gospodarczych w terminie ich płatności (ujęcie kasowe, zamiast memoriałowe-

go). W szczególności: 

•  w 32 jednostkach (24,1%) nie zostały określone procedury dotyczące terminowości postępowania  

z dowodami księgowymi obcymi, a w części pozostałych były one nieprecyzyjne i sprowadzały się 

do określenia „niezwłocznie” lub uzależniały termin ujęcia w księgach wyłącznie od daty wpływu 

dowodu do działu rachunkowości lub terminu zapłaty,

  9 Przy badaniu wiarygodności próg istotności wyznaczany był, oddzielnie dla nieprawidłowości wpływających na sprawoz-
dania roczne i bieżące, i wynosił odpowiednio 0,5% i 0,75% wydatków ogółem lub 1,5% i 2,25% wydatków objętych ba-
daniem, a w przypadku nieprawidłowości o charakterze formalnym (badanie zgodności) określony został jako 5% wartości 
zbioru objętego badaniem.

10 Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.
11 Dz.U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020 ze zm.
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•  w 43 jednostkach (32,3%) nie określono jednoznacznie granicznych terminów księgowania do wła-

ściwych okresów sprawozdawczych,

•  w 31 jednostkach (23,3%) wystąpiły różne odstępstwa od zasady księgowania rozrachunków, pole-

gające między innymi na przypadkach rejestrowania zakupów z pominięciem kont rozrachunkowych 

(np. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie), ewidencji zobowiązań na kontach rozrachunkowych wyłącznie w przypad-

ku płatności mających miejsce w kolejnym miesiącu, kwartale (np. Samorządowe Kolegium Odwo-

ławcze w Poznaniu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży), czy wyłącznie na koniec roku 

(Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie).

W 127 jednostkach (96,9% objętych kontrolą) funkcjonował system księgowości kompu-

terowej (w 5 jednostkach od 2007 roku), a w 4 jednostkach (3,1%) księgowość prowadzono sys-

temem ręcznym. Prawie połowa badanych systemów była modyfikowana w latach 2006–2007, 

przy czym w 26 przypadkach (20,3%) stwierdzono brak pisemnego dopuszczenia przez kierownika 

aktualnej wersji oprogramowania do stosowania w jednostce. Inne uwagi i zastrzeżenia NIK doty-

czyły braku:

•  wymaganych ustawą o rachunkowości elementów zapisu księgowego, w szczególności wymaga-

nych dat, opisu, identyfikacji – 28 przypadków (21,9%),

•  oznaczenia raportów księgowych odnośnie faktu, czy zawierają one dane o charakterze tymczasowym, 

zapisane w tzw. buforze, czy wyłącznie zapisy wprowadzone trwale do ksiąg – 22 przypadki (17,3%),

•  oznaczenia raportów w zakresie zamknięcia okresów księgowych, których dotyczyły – 31 przypad-

ków (24,2%).

NIK stwierdziła także, że znaczny odsetek systemów posiadał zbyt słabe mechanizmy kontro-

lne, w szczególności kontroli kompletności zapisów oraz poprawności ewidencjonowanych dat (41), 

ciągłości numeracji zapisów (12), liczby równocześnie otwartych okresów księgowych (61).

Ponadto, w 20 przypadkach (15,6%), stosowany system nie pozwalał na bieżące zatwierdzanie 

zapisów, czyli przenoszenie ich z tzw. bufora do ksiąg rachunkowych, łącząc tę opcję z funkcją zamyka-

nia miesięcy księgowych. W związku z powyższym sprawozdania jednostek, a w szczególności roczne 

sprawozdania budżetowe, sporządzane były na podstawie zapisów tymczasowych, nieposiadających 

wymaganego atrybutu zapisu księgowego jakim jest jego trwałość. Niezależnie od funkcji użytkowa-

nego systemu księgowego, znaczny odsetek jednostek (50 ze 133 w których zbadano procedury kon-

troli finansowej), stosował zasadę jednorazowego zatwierdzania zapisów w miesiącu. 

Badanie skuteczności systemu rachunkowości i kontroli finansowej (zgodności)

Badanie przeprowadzono na próbie wylosowanych zapisów/dowodów księgowych kontrolo-

wanych pod względem poprawności formalnej dowodu, kompletności i poprawności w zakresie kon-

troli bieżącej i dekretacji oraz kompletności i poprawności formalnej zapisów księgowych. 

Wydane zostały 164 opinie o skuteczności systemu rachunkowości i kontroli finansowej,  

z czego 90 (54,9%) opinii bez zastrzeżeń, 47 (28,7%) z zastrzeżeniami i 27 (16,5%) negatywnych. 

Opinie negatywne wydano w stosunku do 15 jednostek administracji wojewódzkiej, 5 centralnych 

urzędów administracji rządowej oraz jednostek im podległych, w tym podobnie jak w latach poprzed-
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nich Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednej naczelnej instytucji władzy państwowej i sądowniczej 

(Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie) i 6 innych jednostek.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości, ujawnione w trakcie badania zgodności dotyczyły 

naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości:

−  wskazywania w zapisach niewłaściwych dat (operacji gospodarczej, dowodu) lub braku wymaga-

nych ustawą dat,

−  uchybień w zakresie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej,

−  zapisów niezgodnych z treścią operacji gospodarczej,

−  niedostatecznej identyfikacji dowodów w powiązaniu z dziennikiem,

−  uchybień w zakresie wskazania sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych (dekretacja),

−  braku wskazania na dowodach księgowych miesiąca księgowania,

−  dokonywania korekt i poprawek w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości.

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych 

Kontrolą objęto próbę zapisów/dowodów księgowych pod kątem prawidłowości ewidencji 

księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księgowania i wskazania podziałek klasyfikacji budżeto-

wej, zgodnie z którymi sporządzane są bieżące i roczne sprawozdania budżetowe. 

W badanym zbiorze transakcji dotyczących wydatków i zobowiązań u 56 (34,1%) dysponentów 

wykryto nieprawidłowości wpływające na sprawozdania bieżące na łączną kwotę 23,4 mln zł, z cze-

go 4,0 mln zł dotyczyło nieprawidłowości wykrytych metodami niestatystycznymi, głównie w wyniku 

przeglądu analitycznego ksiąg.

W zakresie wiarygodności ksiąg w odniesieniu do sprawozdawczości bieżącej (wiarygodność 

bieżąca) wydano opinie:

−  bez zastrzeżeń dla 118 dysponentów III stopnia budżetu państwa,

−  z zastrzeżeniami dla 35 dysponentów,

−  negatywne dla 11 dysponentów.

Główne nieprawidłowości, jakie wpłynęły na wydanie takich opinii dotyczyły:

−  niewłaściwej kwalifikacji operacji według podziałek klasyfikacji budżetowej, co skutkowało nieprawi-

dłową strukturą wydatków wykazywanych w sprawozdaniach miesięcznych Rb-28,

−  księgowania operacji gospodarczych do niewłaściwego okresu sprawozdawczego, co powodo-

wało zaniżenie stanu zobowiązań niewymagalnych wykazywanych w kwartalnych sprawozda-

niach Rb-28.

Negatywnie zaopiniowano wiarygodność bieżącą ksiąg w Komendzie Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie, Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie oraz w 8 jednost-

kach administracji wojewódzkiej, w tym w Dolnośląskim i Mazowiecki Urzędzie Wojewódzkim, a także 

w Krajowej Radzie Sądownictwa w Warszawie. W badanym zbiorze transakcji dotyczących wydatków 

i zobowiązań u 42 (25,6%) dysponentów III stopnia wykryto nieprawidłowości wpływające na sprawoz-

dania roczne jednostek na łączną kwotę ok. 21,3 mln zł. 

W zakresie wiarygodności ksiąg w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej dysponentów III 

stopnia budżetu państwa wydano opinie:
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•  bez zastrzeżeń 127 dysponentom,

•  z zastrzeżeniami 28 dysponentom,

•  negatywne 9 dysponentom.

Negatywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg rachunkowych w odniesieniu do sprawoz-

dań rocznych w 7 jednostkach administracji wojewódzkiej (Dolnośląski i Mazowiecki Urząd Wo-

jewódzki, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w War-

szawie oraz Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w Warszawie i Wrocławiu), a także 

w Krajowej Radzie Sądownictwa i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu.

Badanie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2007 r. badano prawidłowość przeprowa-

dzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu 

z natury, uzgodnień sald lub weryfikacji. 

Prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji zbadano w 163 jednostkach, w zakresie:

−  potwierdzenia sald stanu należności oraz środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach ban-

kowych na dzień 31 grudnia 2007 r.,

−  ustalenia w drodze spisu z natury stanu gotówki w kasie w ostatnim dniu roku,

−  weryfikacji sald aktywów i pasywów, które nie mogły być zinwentaryzowane w drodze spisu z natury 

lub uzgodnienia sald,

−  prawidłowości przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych aktywów trwałych (98 jedno- 

stek objętych badaniem inwentaryzacji było zobowiązanych do przeprowadzenia spisu  

w 2007 r.).  

Nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji stwierdzono w 40 jednostkach, tj. 24,5% 

objętych badaniem. Najczęściej stwierdzone błędy dotyczyły:

−  przeprowadzenia inwentaryzacji po terminie określonym w art. 26 ustawy o rachunkowości (w 11 

jednostkach)12; 

−  zaniechania przeprowadzenia weryfikacji sald aktywów i pasywów (w 7 jednostkach)13;

−  braku potwierdzenia należności (w 7 jednostkach)14.

Stwierdzono również pojedyncze przypadki innych nieprawidłowości:

−  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim nie ustalono stanu rzeczywistego majątku trwałego, ujaw-

nionego w księgach rachunkowych w kwocie 72.339,9 tys. zł; inwentaryzacja była nierzetelnie prze-

prowadzona i nieprawidłowo udokumentowana,

12 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego w Łodzi i Szczecinie, Opolski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd 
Wojewódzki, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu.

13 Ministerstwo Gospodarki, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, Krajowa Rada 
Sadownictwa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

14 Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach i Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, Wojewódzki Inspek-
torat Weterynarii w Opolu.
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−  w Ministerstwie Gospodarki nie zakończono inwentaryzacji składników majątku byłego Minister-

stwa Gospodarki i Pracy15, zniesionego z dniem 31 października 2005 r. oraz nie przeprowadzo-

no w 2007 r. inwentaryzacji składników majątkowych Ministerstwa; zarządzeniem nr 2 z dnia  

30 listopada 2005 r. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątku zniesionego MGiP postanowiono, że inwentaryzacja zostanie 

przeprowadzona w terminie do 31 stycznia 2007 r.; spis niektórych środków trwałych zakończono 

dopiero 13 czerwca 2007 r.; w spisie nie uwzględniono przychodów i rozchodów dokonanych 

między terminem inwentaryzacji a dniem uzgodnienia z ksiąg rachunkowych, co było niezgodne  

z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości; komisja inwentaryzacyjna nie dokonała oceny przydatno-

ści gospodarczej składników majątkowych objętych inwentaryzacją; nie dokonano także prawidło-

wej wyceny składników aktywów i pasywów;

−  w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim nie dokonano powiązania wyników inwentaryzacji maga-

zynu interwencyjnego, przeprowadzonej metodą spisu z natury, z zapisami w księgach rachunko-

wych, co było niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Podsumowując wyniki badania ksiąg rachunkowych należy stwierdzić, że utrzymuje się wysoki 

odsetek jednostek, w stosunku do których nie wydano opinii pozytywnej w zakresie rzetelności ksiąg, 

co przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

W porównaniu do roku 2006 nastąpił znaczny wzrost liczby jednostek, w stosunku do których 

nie wydano opinii pozytywnej w zakresie rzetelności ksiąg. W badaniu wiarygodności ksiąg w odnie-

sieniu do sprawozdawczości rocznej wydano opinie negatywne lub z zastrzeżeniami w stosunku do 

22,6% ogółu badanych jednostek (w 2006 r. – 10,8%, w 2005 r. – 11,7%), w tym 27,9% jednostek ad-

15 Dalej: b. MGiP.
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ministracji wojewódzkiej (w 2006 r. – 18,0%, w 2005 r. – 23,9%). Wzrost nastąpił również w przypadku 

opinii negatywnych i z zastrzeżeniami w badaniu wiarygodności mającej wpływ na sprawozdawczość 

bieżącą, gdyż opinie te dotyczyły 28,0% ogółu jednostek (19,8% w 2006 r., 25,4% w 2005 r.), w tym 

36,8% (29,5% w 2006 r., 35,8% w 2005 r.) jednostek administracji wojewódzkiej. Nie stwierdzono  

również poprawy w zakresie zgodności, gdyż w roku 2007 opinie negatywne i z zastrzeżeniami doty-

czyły 45,1% ogółu dysponentów, w tym 60,3% jednostek administracji wojewódzkiej, wobec analo-

gicznych danych za rok 2006 wynoszących odpowiednio 35,9% i 47,5%.

Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa po raz kolejny wskazują na celowość podjęcia 

przez Ministerstwo Finansów działań mających na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zasad i technik 

rachunkowości u dysponentów budżetu wszystkich szczebli.
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4. Realizacja założeń makroekonomicznych

W Polsce drugi rok z rzędu utrzymywała się dobra koniunktura gospodarcza. Produkt krajowy 

brutto w 2007 r. był realnie o 6,6% wyższy niż przed rokiem. Tempo wzrostu PKB było wyższe od przy-

jętego w prognozie makroekonomicznej, stanowiącej podstawę planowania, a także wyższe niż w roku 

2006 (6,2%) i 2005 (3,6%). Był to jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w Unii Europejskiej. Wyż-

szy wzrost osiągnęły tylko Łotwa (10,2%), Litwa (8,8%), Słowacja (8,7%) i Estonia (7,1%). Przeciętny 

wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej wyniósł 2,9%16.

Kwartalne wskaźniki wzrostu gospodarczego w okresie 2006–2007 wskazują, że najwyższe 

tempo rozwoju gospodarka polska osiągnęła na początku 2007 r. W kolejnych kwartałach nastąpiło 

nieznaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Tabela 1. Wzrost PKB w latach 2006–2007

Kwartały
2006 2007

Analogiczny okres roku poprzedniego = 100

I 105,4 107,3

II 106,3 106,5

III 106,6 106,5

IV 106,6 106,3

Źródło: Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2007 r. – kwiecień 2008 r. 

Podobnie jak w 2006 r., przy wysokim wzroście gospodarczym, rosła inflacja17. W 2007 r. infla-

cja wyniosła od 2,0% w I kwartale do 2,4% w II kwartale, przejściowo spadła do 2,0% w III kwartale, 

aby wzrosnąć do 3,5% w IV kwartale. Inflacja  była zatem znacznie wyższa niż w 2006 r. Średnioroczny 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,5% i był ponad dwukrotnie wyższy niż w po-

przednim roku.

Tabela 2. Inflacja w latach 2006–2007

Kwartały
2006 2007

Analogiczny okres roku poprzedniego = 100

I 100,6 102,0

II 100,8 102,4

III 101,4 102,0

IV 101,3 103,5

Źródło: Biuletyn Statystyczny Nr 2 GUS, Warszawa, marzec 2008 r.

16 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – luty 2008, GUS, Warszawa, marzec 2008 r.
17 Inflacja rozumiana jako wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
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Wielkość wzrostu gospodarczego i inflacji (roczne stopy wzrostu) w kolejnych kwartałach 

2006 r. i 2007 r. w porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego przedstawia poniższy 

wykres:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost gospodarczy w 2007 r. kreowany był przez silny popyt krajowy, a szczególnie przez 

wzrost spożycia ogółem i akumulacji brutto. Pozytywne zmiany zaszły na rynku pracy. Wzrosła liczba 

pracujących i nowych miejsc pracy, zmniejszyło się bezrobocie. Dobre wyniki finansowe przedsię-

biorstw umożliwiły wzrost wynagrodzeń i wydatków na finansowanie inwestycji.

Produkt krajowy brutto i jego składowe

W opracowanych w czerwcu 2006 r. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok  

2007” przyjęto ostrożnie, że stopa wzrostu gospodarczego w 2007 r. wyniesie 4,6%. Główną  

siłą napędową gospodarki miał być popyt krajowy. W „Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 

2007 r.” z września 2006 r. nie podwyższono prognozy wzrostu gospodarczego, pomimo że gospo-

darka rozwijała się coraz lepiej, czego wyrazem była poprawa kwartalnych wskaźników wzrostu  

w 2006 r. Uzasadniano to głównie oczekiwaniem zwolnienia tempa wzrostu gospodarki świato- 

wej i związanym z tym pogorszeniem salda obrotów z zagranicą. W uzasadnieniu przyjęto,  

że wzrost gospodarczy w 2007 r. będzie wynikał z przyspieszenia popytu krajowego, którego 

wzrost miał wynieść 5,1%. Złożyć się miał na to wzrost spożycia ogółem o 3,7%, w tym o taki sam 

procent wzrost spożycia indywidualnego oraz wzrost akumulacji o 10,4%, w tym nakładów brut- 

to na środki trwałe o 10,0%. Przyjęto, że wzrost eksportu (o 8,0%) będzie niższy niż wzrost  

importu (o 9,0%).

Realne tempo wzrostu PKB było w 2007 r. o 2,0 punkty procentowe  wyższe od wartości za-

kładanej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej i wyniosło 6,6%. Różnica między założeniami, a ich 
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realizacją była podobna jak w poprzednim roku, kiedy wyniosła 1,9 punktu procentowego. Według 

szacunków GUS wartość PKB w 2007 r. wyniosła (w cenach bieżących) 1.167,8 mld zł18. 

Realna stopa wzrostu popytu krajowego wyniosła w 2007 r. 8,3%, tj. o 3,2 punktu procentowe-

go więcej niż przyjęto w budżecie. Na wzrost ten złożył się zarówno wzrost spożycia, jak i wzrost aku-

mulacji. Stopa wzrostu spożycia wyniosła 5,3%, tj. o 1,6 punktu procentowego więcej niż zakładano, 

w tym spożycie indywidualne wzrosło o 5,2%, a spożycie zbiorowe – o 5,6%, tj. odpowiednio o 1,5  

i 2,1 punktu procentowego więcej niż zakładano. Akumulacja wzrosła o 19,7 %, w tym nakłady brutto 

na środki trwałe o 19,3%. Wzrost akumulacji i inwestycji był prawie dwukrotnie wyższy niż zakładano 

przy konstruowaniu budżetu. Wzrost inwestycji był najwyższy od dziesięciu lat. Wynikał on z koniecz-

ności powiększania mocy produkcyjnych w celu sprostania przewidywanemu  zwiększaniu się popytu 

krajowego i zagranicznego. Realizacji inwestycji sprzyjała dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, 

absorpcja funduszy unijnych i łatwość pozyskiwania środków z kredytów bankowych. Duży popyt kon-

sumpcyjny wynikał z wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń, wzrastającego zadłużenia gospodarstw 

domowych oraz atrakcyjnej oferty dóbr konsumpcyjnych. 

Stopa wzrostu eksportu wyniosła 8,4% i okazała się nieznacznie wyższa niż zakładano (8,0%). 

Przy wyższym wzroście importu, wynoszącym 12,4% (wobec planowanych 9,0%), wkład eksportu net-

to w tworzenie wzrostu gospodarczego był, podobnie jak w roku poprzednim, ujemny. Na zahamowa-

nie tempa wzrostu eksportu wpływ miała słabnąca koniunktura gospodarcza w Europie i umacnianie 

się złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego. Wzrost importu wynikał z dużego zapotrze-

bowania na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne.

Zestawienie prognoz opracowanych na etapie konstrukcji budżetu na 2007 r., dotyczących PKB 

i jego składowych w 2006 r. i 2007 r., z danymi o wykonaniu przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Produkt krajowy brutto i jego składowe w latach 2006–2007

Wyszczególnienie Jednostka
2006 2007

Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie

PKB (ceny bieżące) mld zł 975,9 1.060,0 1.099,7 1.167,8

PKB (ceny stałe) % 104,3 106,2 104,6 106,6

Eksport % 106,3 114,6 108,0 108,4

Import % 106,3 117,4 109,0 112,4

Popyt krajowy % 104,3 107,3 105,1 108,3

Spożycie % 103,3 105,1 103,7 105,3

– indywidualne % 103,7 104,9 103,7 105,2

– zbiorowe % 102,0 105,7 103,5 105,6

Akumulacja, w tym % 108,3 116,8 110,4 119,7

– nakłady brutto na środki trwałe % 108,7 115,6 110,0 119,3

Źródło:  Ustawa budżetowa na 2007 r., Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, 2006 r.; Informacja Głównego Urzędu Staty-
stycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2007 r., kwiecień 2008. 

18 Informacja GUS w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2007 r., maj 2008.
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Bilans płatniczy

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto, że saldo rachunku bieżącego bilansu płatni-

czego w 2007 r. będzie ujemne i wyniesie -6,9 mld EUR, co odpowiadało -2,4% prognozowanego PKB. 

Niedobór ten miał być pokryty przez dodatnie saldo obrotów kapitałowych i finansowych w wysokości 

7,0 mld EUR. 

W 2007 r. ujemne saldo obrotów bieżących w kolejnych kwartałach pogłębiało się i ostatecznie 

wyniosło −11,5 mld EUR, co stanowi ok. −3,7% PKB. Na zwiększenie deficytu w ujęciu rocznym (o 57,9%) 

wpłynęło pogłębienie ujemnego salda obrotów towarowych i ujemnego salda dochodów. Zwiększyło się 

natomiast dodatnie saldo usług i transferów bieżących. Saldo obrotów kapitałowych i finansowych pokryło 

z nadwyżką ten deficyt, wynosząc w 2007 r. 28,2 mld EUR. Na trzykrotne zwiększenie dodatniego salda 

tych obrotów w ujęciu rocznym największy wpływ miało zwiększenie dodatniego salda pozostałych inwe-

stycji, wynikające z zaciągniętych kredytów zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa i banki.

Zestawienie prognoz opracowanych na etapie konstrukcji budżetu na 2007 r., dotyczących 

bilansu płatniczego w 2006 r. i 2007 r., z danymi o wykonaniu przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Bilans płatniczy w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007

Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie 

mln euro

A. Rachunek bieżący* -5.018 -7.283 -6.900 -11.499

w tym:

Obroty towarowe: saldo -3.952 -5.539 -6.000 -11.311

Wpływy z eksportu 81.816 93.406 100.000 105.348

Wypłaty za import 85.768 98.945 106.000 116.659

B. Rachunek kapitałowy i finansowy 5.800 11.340 7.000 28.216

w tym:

Inwestycje bezpośrednie (netto) 5.500 8.064 7.700 10.439

Relacja salda obrotów bieżących do PKB (%) -2,0 -2,7 -2,4 -3,7

* Z powodu rewizji danych historycznych dokonywanych przez NBP dane nie są w pełni porównywalne.
Źródło:  Ustawa budżetowa na 2007 r., Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, 2006 r.; Bilans płatniczy 1994–2007 – dane 

roczne, NBP, Warszawa, kwiecień 2007.

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej zakładano nieznaczne wyhamowanie tendencji wzro-

stowej eksportu do 8,6%, wynikające ze spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz 

utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu eksportu (szacowanego na 11,5%), generowanego przez 

silny popyt krajowy. W rzeczywistości  wpłaty za eksport były w ujęciu rocznym wyższe o 12,7%, mimo 

umacniania się waluty krajowej, a wypłaty za import wzrosły o 17,9%. W 2007 r. nastąpiło więc spo-

wolnienie tempa wzrostu obrotów towarowych, ale nie tak duże jak prognozowano. 

W strukturze geograficznej obrotów w 2007 r., w porównaniu do poprzedniego roku, obni-

żył się nieznacznie udział krajów rozwiniętych. Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł  

w eksporcie, a obniżył się w imporcie. Udział krajów rozwijających się był na tym samym poziomie  

w eksporcie, a zwiększył się w imporcie.
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Największym odbiorcą polskich produktów w 2007 r. – podobnie jak w latach poprzednich – 

była Unia Europejska, której kraje absorbowały łącznie 78,7% wartości polskiego eksportu (w 2006 r. 

– 79,0%)19 oraz 63,9% wartości importu ogółem (w 2006 r. – 63,9%). Udział Niemiec w eksporcie był 

niższy niż w 2006 r. o 1,4 punktu procentowego i wyniósł 25,8%, a w imporcie udział ten prawie się 

nie zmienił i wyniósł 23,9%. 

W strukturze towarowej polskiego eksportu ogółem m.in. wzrósł udział maszyn, urządzeń i sprzętu 

transportowego z 40,3% w 2006 r. do 40,7% w 2007 r. oraz towarów przemysłowych sklasyfikowanych 

głównie według surowca z 23,1% w 2006 r. do 23,3% w 2007 r., a zmniejszył się udział paliw mineralnych, 

smarów i materiałów pochodnych z 4,5% w 2006 r. do 3,8% w 2007 r. Po stronie importu m.in. wzrósł udział 

towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca z 20,8% w 2006 r. do 21,1% w 2007 r., 

a zmniejszył się udział maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego z 36,0% w 2006 r. do 35,4% w 2007 r.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 r. wyniosły 12,8 mld EUR. Były one 

niższe o 15,6% niż w 2006 r., kiedy wyniosły 15,2 mld EUR. Jednocześnie w 2007 r. polskie inwestycje 

bezpośrednie za granicą osiągnęły wartość 2,4 mld EUR i były trzykrotnie niższe niż w 2006 r.

Rynek pracy 

W 2007 r. umocniły się pozytywne tendencje zachodzące na rynku pracy. Nastąpił większy niż 

w poprzednich latach wzrost liczby pracujących w gospodarce narodowej oraz zmniejszyła się liczba 

bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy. W konsekwencji znacznie obniżyła się liczba osób 

bezrobotnych oraz stopa bezrobocia, która osiągnęła najniższy poziom od 1999 r.

Do konstrukcji ustawy budżetowej przyjęto, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodo-

wej w 2007 r. wzrośnie o 1,4% i wyniesie 9,1 mln osób. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie mia-

ło wzrosnąć o 1,8% do poziomu ok. 5,0 mln osób, natomiast w jednostkach sfery budżetowej (łącznie  

z samorządową sferą budżetową), w wyniku racjonalizacji zatrudnienia, liczba zatrudnionych miała nieznacz-

nie spaść (o ok. 1%). Wzrostowi popytu na pracę towarzyszyć miał spadek bezrobocia. Według prognozy 

liczba bezrobotnych na koniec 2007 r. miała wynieść ok. 2,2 mln osób, a stopa bezrobocia ok. 14,1%. 

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów przeciętne zatrudnienie w gospodarce 

w 2007 r. wyniosło ponad 9,2 mln osób, tj. o ok. 300 tysięcy osób więcej niż w roku poprzednim. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec 2007 r. wyniosła ok. 1,7 mln osób i była  

o ponad 0,5 mln osób niższa niż na koniec 2006 r. Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. wyniosła 11,4%, 

co oznacza, że w skali roku spadła o 3,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobo-

cia osiągnęły najniższy poziom od 1999 r.

W urzędach pracy zarejestrowało się w 2007 r. około 2,5 mln bezrobotnych. Osoby rejestrujące 

się po raz kolejny stanowiły 80,6%. Z ewidencji bezrobotnych skreślono prawie 3,1 mln osób. Główną 

przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy. Spośród 1,7 mln bezrobotnych na koniec 2007 r., nie 

posiadało prawa do zasiłku prawie 1,5 mln osób, a 62,6% bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej 

niż rok20. W 2007 r. zwiększył się odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (do 21,7%), a spadł 

udział osób młodych (do 19,0%) w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

19 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Luty 2008, GUS, Warszawa, marzec 2008. 
20 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w roku 2007, GUS, Warszawa, styczeń 2008.
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w 2007 r. o 4,7% wobec planowa-

nych 1,8%. W rezultacie liczba zatrudnionych w tym sektorze była wyższa o 150 tys. osób od prognozy 

budżetowej. Według  szacunków Ministerstwa Finansów zatrudnienie w jednostkach sfery budżeto-

wej w 2007 r. wyniosło 1.588 tys. osób i było o ok. 20 tys. osób wyższe od prognozy budżetowej.

W 2007 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów wyniosła około 9,2 mln osób, tj. o 0,4% wię-

cej niż w roku poprzednim. 

Zestawienie rządowej prognozy zatrudnienia, pochodzącej z uzasadnienia do ustawy budżeto-

wej na 2007 r., z danymi o wykonaniu przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Zatrudnienie w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007 2007/2006

Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie

Liczba osób (tys.) Dynamika

Przeciętne zatrudnienie w gospo-
darce narodowej,

8.878 8.966 9.107 9.2421 101,4 103,1

w tym:

– w sektorze przedsiębiorstw 4.820 4.918 4.998 5.150 101,8 104,7

– w jednostkach sfery budżetowej 1.570 1.595 1.569 1.5881 99,0 99,6

Przeciętna liczba emerytów  
i rencistów

9.141 9.151 9.132 9.189 99,9 100,4

–  z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń społecznych

7.548 7.565 7.605 7.659 100,6 101,2

–  rolników indywidualnych 1.593 1.586 1.527 1.530 96,3 96,4

Bezrobocie 2.654 2.309 2.182 1.746 x x

Stopa bezrobocia (%) 16,9 14,9 14,1 11,4 x x

1 Szacunek Ministerstwa Finansów („Omówienie wykonania ustawy budżetowej na 2007 r.”).
Źródło:  Ustawa budżetowa na 2007 r., Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, 2007 r.; „Biuletyn Statystyczny” Nr 3 GUS, 

Warszawa, kwiecień 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

W 2007 r. odnotowano dużo wyższy niż w poprzednich latach, a także wyższy od założeń, 

wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem wyniosło 2.691 zł i było  

o 8,6% wyższe niż przed rokiem. Wzrost ten był o 2,9 punktu procentowego wyższy niż założono przy 

konstrukcji budżetu państwa. Wynagrodzenia rosły szybciej w sektorze przedsiębiorstw niż w jed-

nostkach sfery budżetowej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 2.888 zł i było o 9,2% wyższe niż przed rokiem. Największą dynamikę płac odnotowano  

w budownictwie (wzrost o 15,5%).

Porównanie rządowych prognoz w sferze wynagrodzeń z danymi o wykonaniu przedstawiono 

w tabeli 6.

Tabela 6. Wynagrodzenia w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007 2007/2006

Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie

zł Dynamika 

Przeciętne wynagrodzenie brutto 
w gospodarce, 

2.452 2.477 2.616 2.691 102,0 108,6

w tym:

– w sektorze przedsiębiorstw 2.584 2.644 2.789 2.888 101,5 109,2

– w jednostkach sfery budżetowej 2.551 2.621 2.617 2.774 101,0 105,8

Przeciętna emerytura i renta:

– z pozarolniczego systemu ubez-
pieczeń społecznych

1.259 1.261 1.314 1.299 105,8 102,7

– rolników indywidualnych 805 803 826 814 104,6 101,4

Źródło:  Ustawa budżetowa na 2007 r., Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, 2006 r.; „Biuletyn Statystyczny” Nr 3 GUS, 
Warszawa, kwiecień 2008 r.

Przeciętne emerytury i renty w 2007 r. ukształtowały się na poziomie niższym od założonego 

przy konstrukcji budżetu. Siła nabywcza przeciętnej emerytury i renty w systemie pracowniczym nie 

zmieniła się w ujęciu rocznym, natomiast zmniejszyła się siła nabywcza przeciętnej emerytury i renty 

rolników indywidualnych.

Ceny, rynek pieniężny i walutowy

Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych (inflacja) wyniósł 2,5% i był wyższy o 1,5 punk-

tu procentowego niż w 2006 r. oraz o 0,6 punktu procentowego wyższy od przyjętego w ustawie 

budżetowej. Największy wpływ na poziom tego wskaźnika  miał w 2007 r. wzrost cen artykułów 

żywnościowych oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem. W grudniu ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych wzrosły w skali roku o 4,0%. Wzrost ten był wyższy o 0,5 punktu procentowego od 

górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Szczegóło-

we informacje dotyczące kształtowania się inflacji oraz stóp procentowych  znajdują się w rozdziale 

„Wykonanie założeń polityki pieniężnej”.
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Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu był niższy o 0,7 punktu procentowego niż założono 

w uzasadnieniu do ustawy budżetowej i wyniósł 2,3%. Najwyższy wzrost cen wystąpił w produkcji koksu 

i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych i napojów.

Wzrost cen nakładów inwestycyjnych był na poziomie przyjętym w uzasadnieniu do ustawy 

budżetowej

Przy konstrukcji budżetu po raz kolejny nie doszacowano skali aprecjacji złotego wobec dwóch 

głównych walut, tj. USD i EUR. Przyjęto, że średni kurs dolara amerykańskiego wyniesie w 2007 r.  

3,04 zł, a kurs euro ukształtuje się na poziomie 3,90 zł. W rzeczywistości średni kurs dolara amerykań-

skiego wyniósł 2,77 zł, a euro – 3,78 zł, a w grudniu wyniósł odpowiednio 2,48 zł i 3,60 zł. 

Tabela 7 prezentuje zestawienie prognoz rządowych z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej 

na 2007 r. i danych o wykonaniu dla wskaźników cen, rynku pieniężnego i walutowego w 2006 r. oraz 2007 r.

Tabela 7. Wskaźniki cen, rynku pieniężnego i walutowego w latach 2006–2007

Wyszczególnienie Jednostka
2006 2007

Założenia Wykonanie Założenia Wykonanie 

Indeks cen  towarów i usług konsumpcyjnych
Poprzedni  
rok = 100

101,5 101,0 101,9 102,5

Indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu j.w. 101,6 102,3 103,0 102,3

Indeks cen nakładów inwestycyjnych j.w. 102,5 101,2 102,5 102,5

Stopa procentowa operacji otwartego rynku 
(średnio w okresie)

% 4,5 4,1 4,3 4,4

Kurs walutowy PLN/USD (średni) zł/USD 3,38 3,10 3,04 2,77

Kurs walutowy PLN/EUR (średni) zł/euro 3,97 3,90 3,90 3,78

Źródło:  Ustawa budżetowa na 2007 r., Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, 2006 r.; „Biuletyn Statystyczny” Nr 3 GUS, 
Warszawa, kwiecień 2008 r.

* 
*
 *

Wyższy od zakładanego wzrost gospodarczy, a także wyższa niż przewidywano inflacja pozwo-

liły w 2007 r. osiągnąć lepszy niż przewidywano wynik budżetu państwa. Sytuacja gospodarcza (wzrost 

popytu, lepsze wyniki przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń) oddziaływała przede 

wszystkim na dochody podatkowe budżetu państwa. Osiągnięto dzięki temu wyższe od zakładanych 

wpływy podatkowe z tytułu podatków pośrednich i dochodowych. 
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5.1. Prawne warunki wykonania budżetu państwa
Przepisy prawne, które weszły w życie w 2007 r. miały wpływ na wykonanie budżetu 

państwa. 

Zmiany ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania sektora finansów publicznych od-

nosiły się przede wszystkim do sposobu wydatkowania i ujmowania w ustawie budżetowej środ-

ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków niepodlegających zwrotowi z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)21. 

Zmiany te wpłynęły na sposób prezentacji w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu 

państwa.

Druga grupa zmian nie dotyczyła bezpośrednio przepisów kształtujących ustrój sektora finan-

sów publicznych, lecz odnosiła się do ustawodawstwa podatkowego oraz ustaw zawierających zobo-

wiązania do ponoszenia wydatków publicznych.

Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania sektora finansów publicznych wprowadzono usta-

wą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw22. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych tą ustawą zachowały moc do 

dnia wejścia w życie  przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowych przepisów, nie dłużej 

jednak niż do 31 grudnia 2011 r.

Celem tych regulacji było wzmocnienie jedności budżetu poprzez określenie nowych zasad za-

rządzania środkami zagranicznymi. Włączenie środków unijnych do budżetu państwa było konieczne ze 

względu na skalę środków przyznanych Polsce w Nowej Perspektywie Finansowej na lata 2007–2013 

oraz potrzebę połączenia źródeł finansowania projektów unijnych w jeden strumień finansowy w celu 

uzyskania przejrzystości w zarządzaniu środkami publicznymi.

Wprowadzone regulacje prawne zmieniły przede wszystkim dotychczasowe zasady  

ujmowania w budżecie państwa poszczególnych kategorii bezzwrotnych środków ze źródeł za-

granicznych. 

Zgodnie z art. 96 pkt 16 oraz art. 97 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych23 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki EFTA przeznaczone na finansowanie 

projektów i programów realizowanych przez administrację rządową stały się odpowiednio dochodami 

i wydatkami budżetu państwa24.

Zmiany te miały wpływ głównie na to, że dochody zostały zaprezentowane w nowym ujęciu. 

Oprócz dochodów podatkowych i niepodatkowych wyodrębniono środki z Unii Europejskiej i z innych źró-

deł niepodlegające zwrotowi. Natomiast wydatki dotyczące finansowania projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej zostały zaprezentowane jako oddzielna grupa wydatków, przez co zostały one wyłączone  

21 Ang. European Free Trade  Association.
22 Dz.U. Nr 249, poz. 1832.
23 Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.
24 Dotyczy to środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ,,Sekcja gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.
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z dotychczasowego rodzajowego układu wydatków. Dla środków tych wprowadzono w ustawie o finan-

sach publicznych wspólne zasady gospodarki finansowej. Dotyczy to w szczególności niewygasania wy-

datków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE oraz kontroli finansowej  

i audytu wewnętrznego, a także kryteriów klasyfikacji i zasad wydatkowania, które obowiązują przy rozlicza-

niu dotacji z budżetu państwa, z uwzględnieniem ich odrębności.

Wprowadzone dla środków z budżetu UE oraz EFTA odrębne zasady gospodarki finansowej, 

przewidują zmianę formy finansowania związanej z programami i projektami unijnymi. Następuje re-

zygnacja z instytucji prefinansowania, będącej pożyczką z budżetu państwa, którą następnie spłacano 

ze środków unijnych. 

Jako formę wydatkowania środków wprowadzono dotację rozwojową dla jednostek sektora 

finansów publicznych oraz innych podmiotów. Dotacja ta dla samorządu województwa stanowi 

dochód budżetu województwa i jest przekazywana beneficjentom regionalnych programów opera-

cyjnych.

Doprecyzowane zostały zasady sprawowania nadzoru nad środkami budżetu państwa prze-

znaczonymi na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Nadzór nad agencjami płatniczymi, które wy-

datkują te środki powierzono Ministrowi Finansów. Określono także zasady umarzania należności  

i wierzytelności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Wprowadzone zmiany nie rozstrzygnęły zagadnienia trybu wykorzystania środków z UE, 

które zgodnie z art. 96 pkt 16, stanowią dochód budżetu państwa, po ich przekazaniu w złotych 

na rachunek budżetu państwa. Minister Finansów, zgodnie z art. 200 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, jest dysponentem rachunków bankowych dla tych środków. W odpowiednich przepi-

sach brak jest określenia trybu i terminów ich przekazywania na dochody budżetu państwa. Brak 

tych uregulowań nie zapewnia realizacji zasady równoważenia dochodów i wydatków w danym 

roku budżetowym.

Dokonywanie wydatków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów, na których 

realizację uzyskano środki pochodzące z budżetu UE i EFTA zostało doprecyzowane w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. 25 Określono w nim kategorie programów i projektów, któ-

rych finansowanie jest zapewnione z budżetu państwa.

Na sposób wydatkowania niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych wpływ miały 

także inne ustawy określające procedury ich wykorzystania. Na przykład w ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju26, ustanowiono programy operacyjne jako instrumen-

ty służące prawidłowej realizacji strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju poszczególnych woje-

wództw, a także instytucje zarządzające tymi programami. Wobec opóźnień we wdrażaniu programów 

finansowanych w ramach perspektywy 2007–2013 nie miały one zastosowania w 2007 r. W przypadku 

krajowego programu operacyjnego jest nim właściwy minister lub minister właściwy do spraw roz-

woju regionalnego, a w przypadku regionalnego programu operacyjnego instytucją taką jest zarząd 

województwa.

25 Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 18 czerwca  2007 r.  w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania  
z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodle-
gających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (Dz.U. Nr 109, poz. 748).

26 Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.
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W 2007 r. kontynuowano programy i projekty realizowane na podstawie ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju27.

W celu płynnego zakończenia programów i projektów w ramach polityki spójności na lata 2004–2006 

oraz zakończenia wykorzystywania środków pomocy przedakcesyjnej utrzymano wobec środków wydat-

kowanych w ramach tych przedsięwzięć dotychczas obowiązujące zasady ich wykorzystania. 

Na procedury związane z wykonaniem budżetu w 2007 r. wpływ miało doprecyzowanie  

w ustawie o finansach publicznych zasad umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty oraz 

odraczania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatko-

wa, poprzez wskazanie podstaw do przyznania ulg tego rodzaju oraz podmiotów uprawnionych do 

umarzania, rozkładania na raty i odraczania poszczególnych rodzajów należności.

Zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego, przypisane dotychczas Głównemu In-

spektorowi Audytu Wewnętrznego, przejął Minister Finansów, a zadanie koordynacji audytu wewnętrz-

nego środków pochodzących z Unii Europejskiej Główny Inspektor Kontroli Skarbowej. Uchylono  

(z wyjątkiem procedur dotyczących budżetu jednostek samorządu terytorialnego) zasadę zobowiązu-

jącą organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych do kontrolowania realizacji 

przez tę jednostkę procedur kontroli finansowej oraz do obejmowania taką kontrolą co najmniej 5% 

wydatków nadzorowanej jednostki.

W związku z koniecznością odrębnego ujmowania dochodów podatkowych oraz dochodów 

pochodzących z budżetu UE, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. 

w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów28, została wyodrębniona 

nowa część budżetu państwa 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa. Na podstawie 

ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej29 utworzono dwa działy: rybołów-

stwo oraz sprawy rodziny, a następnie rozporządzeniem (weszło w życie 1 lipca 2006 r.) nowe części 

klasyfikacji budżetowej: 62 – Rybołówstwo i część 63 – Sprawy rodziny30.

Najistotniejszą zmianą mającą wpływ na zasady gospodarowania środkami publicznymi było 

podwyższenie progu wartości zamówienia, powyżej którego stosowanie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych31 jest obowiązkowe. W wyniku nowelizacji tej usta-

wy32 nie ma ona zastosowania do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej  

w złotych wartości 14.000 EUR. Zmiana ta miała pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicz-

nych małym firmom, które nie były w stanie ponosić znacznych kosztów związanych z przygotowaniem 

oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz skrócić postępowanie  

w sprawach drobniejszych zamówień.

Podwyższenie z 6.000 euro do 14.000 euro progu stosowania ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych zwiększyło liczbę zadań, których finansowanie ze środków publicznych odbywa się jedynie 

27 Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.
28 Dz.U. Nr 80, poz. 558 ze zm.
29 Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.
30 Rozporządzenie  Ministra Finansów z 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżeto-

wych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 38, poz. 247).
31 J.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655. 
32 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 

82, poz. 560), weszła w życie z dniem 11 czerwca 2007 r.
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w oparciu o ogólne zasady gospodarowania tymi środkami, wymienione w ustawie o finansach pu-

blicznych, przede wszystkim o zasadę dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy wyrażo-

ną w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2007 r. nie wprowadzono zmian ustaw podatkowych, mających wpływ na dochody bu-

dżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych33. Dotyczyły one zwłaszcza zniesienia wielu ulg 

określonych w tej ustawie, przy jednoczesnym zachowaniu praw nabytych przez podatników. Od dnia  

1 stycznia 2007 r. zniesiona została tzw. ulga odsetkowa, w związku z czym podatnicy, którzy nie 

uzyskali kredytu do końca 2006 r., nie mogą odliczać od dochodu wydatków na spłatę odsetek 

od kredytów na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb miesz-

kaniowych. Zniesiono także możliwość odliczania od podatku wydatków poniesionych przez oso-

bę prowadzącą gospodarstwo domowe na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osoby 

bezrobotnej, z którą osoba prowadząca gospodarstwo domowe zawarła tzw. umowę aktywizacyj-

ną w celu zatrudnienia osoby bezrobotnej w gospodarstwie domowym. Na zmianę systemu ulg  

w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływ miało wprowadzenie ulgi prorodzinnej przy-

sługującej osobom wychowującym własne lub przysposobione dzieci. Inne zmiany systemowe  

w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczyły kwestii podniesienia progów podatkowych 

w sposób określony w art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw34 oraz kwoty zmniejszającej 

podatek. 

Na strukturę wydatków budżetu państwa wpłynęły także regulacje prawne weryfikujące do-

tychczasowe zasady przyznawania świadczeń z tego budżetu. W szczególności dotyczyło to wzrostu 

wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki z pomocy społecznej w związ-

ku z uwzględnieniem weryfikacji kwot niektórych świadczeń rodzinnych z dniem 1 września 2006 r.35 

Wzrost wydatków związany był także z uwzględnieniem weryfikacji kwot kryterium dochodowego 

przyjmowanego przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej oraz weryfikacji kwot niektórych 

świadczeń z pomocy społecznej z dniem 1 października 2006 r.36

5.2. Przebieg i sposób realizacji budżetu państwa
Warunki makroekonomiczne do realizacji budżetu państwa były w 2007 r. jeszcze bardziej 

sprzyjające niż w roku poprzednim. Gospodarka rozwijała się szybciej niż w 2006 r., a także szybciej 

niż założono przy konstrukcji budżetu na 2007 r. Skala rozbieżności między założeniami a faktycznym 

przebiegiem procesów gospodarczych była nawet większa niż w roku poprzednim37. W wyniku tego 

ustalony na rok 2007 budżet państwa nie był trudny do realizacji. 

33 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
34 Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588.
35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczą-

cej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 130,  
poz. 903).

36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950).

37 Szczegóły w rozdziale Realizacja założeń makroekonomicznych.
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Dochody, wydatki, deficyt budżetu państwa

Realizacja podstawowych wskaźników wykonania ustawy budżetowej w 2005, 2006 i 2007 r. 

wskazuje na coraz większe rozbieżności w stosunku do wielkości planowanych:

–  dochody były wyższe od przyjętego na 2007 r. planu o 7.415 mln zł (o 3,2%), w 2006 r. o 2.357,8 mln zł  

(o 1,2%), a w 2005 r. o 5.068,5 mln zł (o 2,9%),

–  wydatki były niższe w 2007 r. od planowanego limitu o 6.628,6 mln zł, tj. o 2,6%, w 2006 r.  

o 3.125,8 mln zł (o 1,4%), a w 2005 r. o 1.570,8 mln zł (o 0,7%),

–  deficyt był mniejszy w 2007 r. o 14.043 mln zł (o 46,8%), w 2006 r. o 5.483,6 mln zł (o 18%), a w 2005 r.  

o 6.639,3 mln zł (o 19%).

O wyższym przekroczeniu planu dochodów w 2007 r. niż w 2006 r. zadecydowały czynniki ma-

kroekonomiczne. Nastąpił wyższy niż przewidywano wzrost PKB, zatrudnienia, inflacji, wynagrodzeń  

i spożycia. W 2007 r. nominalny wzrost PKB wyniósł 10%, wobec wzrostu o 7,8% w 2006 r. Na wzrost 

dochodów wpływ miały też zmiany systemowe, polegające na włączeniu do dochodów środków z Unii 

Europejskiej. W rezultacie dochody w 2007 r. zwiększyły się o 19,6%. Wzrost ten był o 4,2 punktu pro-

centowego wyższy od założeń. W 2006 r. plan dochodów został przekroczony jedynie o 1,2%, podczas 

gdy wzrost dochodów nie odbiegał od prognozy i wyniósł około 10%. 

Wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane o 2,6% poniżej limitu. Pomimo niewykonania 

planu wydatków ich wzrost, w porównaniu do wykonania w 2006 r., był znaczny. Wydatki były wyższe 

o 13,3%, co oznacza, że ich wzrost przekroczył nominalny wzrost PKB. W 2006 r. wzrost wydatków był 

o 0,8 punktu procentowego niższy od nominalnego wzrostu PKB. 

Deficyt budżetu państwa był niższy od limitu ustawowego aż o 46,8%, a w stosunku do roku 

poprzedniego został zredukowany o 46,3%. Redukcja deficytu, podobnie jak w latach poprzednich, 

została osiągnięta poprzez zwiększenie dochodów w tempie szybszym niż zwiększanie wydatków. 

Porównanie planowanych i zrealizowanych dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu pań-

stwa w 2006 i 2007 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetu państwa w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007
3:2 5:4 4:2 5:3

Ustawa Wykonanie Ustawa Wykonanie

mln zł %%

Dochody 195.282,0 197.639,8 228.952,5 236.367,5 101,2 103,2 117,2 119,6

Wydatki 225.828,7 222.702,9 258.952,5 252.323,9 98,6 97,4 114,7 113,3

Wynik -30.546,7 -25.063,1 -30.000,0 -15.956,4 82,0 53,2 98,2 63,7

Źródło:  Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-grudzień 2007 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 
maj 2008 r.

W 2007 r., podobnie jak w poprzednich latach, najniższe były dochody w I kwartale (55,4 mld zł),  

a najwyższe – w IV kwartale (61,4 mld zł).  Wysokość dochodów w II i III kwartale była zbliżona  

i wyniosła odpowiednio 60,0 i 59,6 mld zł. Największe dochody podatkowe zebrano, tak jak w latach 

poprzednich, w ostatnim kwartale (55,8 mld zł), natomiast niepodatkowe, podobnie jak w poprzed-

nim roku, w III kwartale (8,1 mld zł). W przypadku tych ostatnich wynikało to ze znaczących wpłat z zy-
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sku i dywidend, które zostały wpłacone na rzecz budżetu w tym okresie. Odmiennie kształtowało się  

w 2007 r. pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej. Najwyższe dochody z tego tytułu wystąpiły w 

II kwartale (2,9 mld zł). W III kwartale wyniosły 1,2 mld zł, a w IV kwartale – jedynie 0,9 mld zł. Świadczy to 

o narastających opóźnieniach w realizacji projektów wspieranych środkami pochodzącymi z budżetu UE. 

Wydatki budżetu państwa w trzech pierwszych kwartałach systematycznie zmniejszały się.  

W I kwartale 2007 r. wyniosły 60,6 mld zł, w II kwartale – 58,4 mld zł, a w III kwartale – 55,8 mld zł. 

Podobnie jak w przypadku dochodów najwyższe wydatki miały miejsce w IV kwartale 2007 r. i wyniosły 

77,6 mld zł. Były one wyższe o 39,1% niż w III kwartale 2007 r. oraz o 21,4% niż w IV kwartale 2006 r.

Zestawienie dochodów, wydatków i wyników budżetu państwa w poszczególnych kwartałach 

2007 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetu państwa w układzie kwartalnym

Wyszczególnienie

Kwartały 2007 

I II III IV

mln zł

Dochody ogółem 55.396,5 59.950,2 59.577,6 61.443,2

− podatkowe 48.360,0 51.844,6 50.345,1 55.835,5

− niepodatkowe 4.465,5 5.215,3 8.054,8 4.712,6

− środki z UE 2.571,0 2.890,3 1.177,7 895,1

Wydatki ogółem 60.573,5 58.419,8 55.752,1 77.578,5

− bieżące 10.062,6 10.746,7 10.261,8 14.418,7

− majątkowe 596,9 1.383,5 2.222,4 9.057,6

−  finansowanie projektów z udziałem 
środków UE

4.551,5 4.653,8 2.993,6 5.383,3

Wynik -5.177,0 1.530,4 3.825,5 -16.135,3

Źródło:  Sprawozdania operatywne Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2007 roku 
oraz wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 2007 r. pogłębiło się zjawisko narastania opóźnień w wydatkowaniu środków budżetowych 

i kumulacji wydatków w ostatnim kwartale roku. W IV kwartale zrealizowano 32,8% całorocznych wy-

datków, podczas gdy w tym samym okresie w 2006 r. wydatkowano 28,7% wydatków ogółem. Rów-

nież w kilku poprzednich latach wskaźnik ten nie przekraczał 29%. Główne przyczyny tego zjawiska 

były podobne jak w 2006 r., to znaczy:

–  nieprzygotowanie zadań inwestycyjnych i finalizowanie przetargów o udzielenie zamówień publicznych 

dopiero w IV kwartale 2007 r.,

–  opóźnienia w uruchamianiu dotacji na finansowanie robót inwestycyjnych wykonywanych przez jed-

nostki samorządowe w ramach kontraktów wojewódzkich,

–  ujęcie w kwocie wydatków zrealizowanych w IV kwartale 2007 r. wydatków niewygasających z upły-

wem roku budżetowego i przechodzących na rok 2008,

–  finansowanie wydatków na prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii 

Europejskiej, w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających roku 2006, a następnie w ramach 

obowiązującej ustawy budżetowej,
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–  wzrost dynamiki rozdysponowywania rezerw celowych w czwartym kwartale 2007 r., m.in. na uzu-

pełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Narastanie w ciągu roku opóźnień w realizacji wydatków w stosunku do harmonogramu wy-

datków i składanych przez dysponentów zapotrzebowań na środki budżetowe powodowało zbędne 

koszty z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych w celu zapewnienia środków na planowa-

ne wydatki, których nie dokonano.

Kumulacja wydatków w ostatnim kwartale była, podobnie jak w roku poprzednim, szczególnie 

widoczna w przypadku wydatków majątkowych. W IV kwartale 2007 r. zrealizowano 68,4% wydatków 

majątkowych. Najczęściej podawaną przyczyną opóźnień w realizacji tych wydatków była konieczność 

sprostania wymogom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego, z ustaleń kontroli 

wynika, że planowanie wydatków nie było rzetelne, gdyż wiele inwestycji nie było przygotowanych do 

realizacji.

O dobrej sytuacji budżetowej może świadczyć także pojawiająca się w II i III kwartale w budże-

cie państwa nadwyżka w wysokości odpowiednio 1,5 mld zł i 3,8 mld zł. W 2006 r. nadwyżka budżeto-

wa w wysokości 3,1 mld zł wystąpiła tylko w III kwartale.

Poniższy wykres prezentuje dochody, wydatki i wynik budżetu państwa w poszczególnych 

kwartałach 2007 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Już po I kwartale 2007 r. było widać, że deficyt budżetu państwa będzie mniejszy od plano-

wanego. Wskaźniki realizacji planu dochodów dla poszczególnych kwartałów 2007 r. były wyższe niż 

w poprzednich latach. Z kolei wskaźniki realizacji planu wydatków ogółem były niższe. Na poziom 

realizacji wydatków w kolejnych kwartałach 2007 r. w znacznym stopniu wpływało niskie zaawanso-

wanie wydatków majątkowych oraz wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii 
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Europejskiej. W przypadku tych ostatnich wskaźniki realizacji planu dla kolejnych kwartałów wynosiły 

odpowiednio 18,9%, 38,3%, 50,7% i 73,1%. Świadczy to o narastających trudnościach w zagospoda-

rowaniu dostępnych środków z Unii Europejskiej.

Stopień realizacji planu po kolejnych kwartałach 2007 r. w odniesieniu do rocznego planu do-

chodów, wydatków i wyniku budżetu państwa przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Zaawansowanie realizacji budżetu w układzie kwartalnym

Wyszczególnienie

Kwartały 2007

I I–II I–III I–IV

Plan ustawowy = 100

Dochody ogółem 24,2 50,4 76,4 103,2

− podatkowe 25,2 52,1 78,3 107,4

− niepodatkowe 20,2 43,8 80,3 101,7

− środki z UE 17,5 37,2 45,2 51,3

Wydatki ogółem 23,4 46,0 67,5 97,4

− bieżące 21,0 43,3 64,7 94,7

− majątkowe 4,6 15,1 32,1 101,3

−  finansowanie projektów z udziałem 
środków UE

18,9 38,3 50,7 73,1

Wynik 17,3 12,2 x* 53,2

* po trzech kwartałach była nadwyżka budżetowa.
Źródło:  Sprawozdania operatywne Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2007 roku; 

wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zarządzanie płynnością budżetu państwa

Zarządzanie płynnością budżetu państwa przebiegało w 2007 r. bez zakłóceń. Finansowanie 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa odbywało się w zmiennych warunkach. W sześciu mie-

siącach dochody przewyższały wydatki, w związku z czym na koniec listopada deficyt wynosił tylko  

6 mld zł w stosunku do 30 mld zł pierwotnie zaplanowanych na cały rok. Znalazło to jedynie częściowe 

odzwierciedlenie w planowaniu finansowania potrzeb pożyczkowych. Obniżenie w stosunku do pier-

wotnego planu potrzeb pożyczkowych o 12,6 mld zł, spowodowało zmniejszenie salda emisji skar-

bowych papierów wartościowych na rynku krajowym tylko o 8,5 mld zł. Emisje papierów wartościo-

wych były przeprowadzane w oparciu o kolejne miesięczne prognozy potrzeb pożyczkowych, które 

okazały się wyższe od faktycznych o ok. 3,3 mld zł. Różnice w planowanych i sfinansowanych potrze-

bach pożyczkowych skutkowały wysokimi stanami lokat budżetu państwa na rachunkach bankowych  

w NBP i BGK, wynoszącymi średnio ok. 8,9 mld zł. Stan lokat był wysoki już w 2006 r.38, a w 2007 r. 

tendencja wzrostowa została utrzymana. W rezultacie średni poziom lokat był o 0,2 mld zł wyższy niż  

w roku 2006. Utrzymywanie średniego stanu lokat w 2007 r. powyżej poziomu uznawanego dotąd 

przez Ministerstwo Finansów za racjonalny (6–7 mld zł)39 nie znajduje uzasadnienia w przebiegu 

38 W 2006 r. lokaty budżetu państwa na rachunkach bankowych wyniosły średnio 8,7 mld zł.
39 Opinia taka była prezentowana przez Ministerstwo Finansów na posiedzeniu Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym  

w marcu 2007 r. Komitet ten jest ciałem opiniodawczo-doradczym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Naro-
dowego banku Polskiego, mającym na celu koordynację zarządzania długiem publicznym z polityką pieniężną.
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procesów gospodarczych. Nie nastąpił wzrost ryzyka związanego z zapewnieniem płynności bu-

dżetu państwa, a utrzymywanie wyższego średniego stanu lokat w warunkach deficytu powoduje 

nieuzasadnione koszty ich utrzymania, odpowiadające różnicy między kosztem pozyskania środków 

poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych a dochodami z lokat. W 2007 r. różnica ta 

wyniosła 41,1 mln zł.

Ponadto średni stan niewykorzystanych środków, pozostających na rachunkach dysponentów 

w 2007 r. wyniósł 1,4 mld zł. Pozyskanie tych środków spowodowało dodatkowe koszty budżetu pań-

stwa w wysokości ok. 68 mln zł.  
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W ustawie budżetowej na rok 2007 ustalono dochody budżetu państwa w kwocie  

228.952,5 mln zł. Zrealizowane dochody wyniosły 236.367,5 mln zł i były wyższe od planowanych  

o 7.415,0 mln zł, tj. o 3,2%. 

W porównaniu z rokiem 2006 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 38.727,7 mln zł,  

tj. o 19,6%. Wielkość dochodów budżetu państwa na 2007 r. nie jest porównywalna z danymi na 2006 r.,  

gdyż do dochodów włączono środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Po 

odliczeniu środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej, zrealizowane dochody w 2007 r. wyniosły 

228.833,4 mln zł, co oznacza wzrost o 15,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Przy prawie 20% 

dynamice dochodów, wydatki wzrosły o 13,3%. Dochody pozwoliły na sfinansowanie 93,7% wydatków 

budżetu państwa, podczas gdy rok wcześniej relacja ta wyniosła 88,7%. Ponieważ wzrost dochodów 

był większy od nominalnego wzrostu PKB, relacja do produktu krajowego brutto zwiększyła się z 18,6% 

w 2006 r. do 20,2% w 2007 r., w tym wzrost o 0,6 punktu procentowego był skutkiem włączenia do 

dochodów budżetu państwa środków z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Kształtowanie się 

analizowanej relacji na przestrzeni ostatnich 7 lat przedstawia poniższy wykres. 

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

W 2007 r. wpływy podatkowe i z pozostałych źródeł dochodów w wysokości 269.593,4 mln zł 

zostały pomniejszone o 33.225,9 mln zł40, w tym z tytułu przekazania jednostkom samorządu teryto-

rialnego udziałów:  

−  w podatku dochodowym od osób fizycznych                                    25.600,6 mln zł; 

−  w podatku dochodowym od osób prawnych                                      7.615,6 mln zł. 

Wykonanie dochodów budżetu państwa w podziale na główne źródła przedstawia tabela 11.

40 Wpływy zostały pomniejszone także o wpłaty na rachunek Funduszu Strefowego (9,7 mln zł) oraz odsetki (6 tys. zł). 
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Tabela 11. Dochody budżetu państwa według głównych źródeł w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie 

2006 2007
4:2 4:3

Wykonanie Ustawa Wykonanie 

w mln zł %

Dochody ogółem, z tego 197.639,8 228.952,5 236.367,5 119,6 103,2

Dochody podatkowe 174.876,0 192.188,2 206.385,2 118,0 107,4

Dochody niepodatkowe 20.779,1 22.077,8 22.448,2 108,0 101,7

Środki  z UE i z innych źródeł niepodlega-
jące zwrotowi 

- 14.686,5 7.534,1 x 51,3

Wpłaty z UE* 1.984,7 - - x x

* W latach 2004-2006 na dochody budżetu państwa wpłynęły wpłaty z UE o jednorazowym charakterze, które zostały przyznane 
Polsce w ramach negocjacji akcesyjnych w celu utrzymania płynności budżetu państwa w okresie wstępowania do UE. 
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Dominującą pozycję wśród dochodów budżetu państwa w 2007 r. stanowiły dochody podatko-

we, których plan został znacznie przekroczony. Wyższe niż planowano były także dochody niepodatko-

we. Znacznie poniżej planu zrealizowane zostały wpłaty na dochody budżetu państwa środków z Unii 

Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi. 

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

Przekroczenie prognozy dochodów podatkowych było przede wszystkim wynikiem ukształ-

towania się korzystniejszych niż założono przy konstrukcji budżetu warunków makroekonomicznych. 

Realne tempo wzrostu PKB w 2007 r. było wyższe od zakładanego o dwa punkty procentowe. Ponad-

to brak metodologii planowania dochodów ze środków UE uniemożliwił prawidłowe ich prognozo-
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wanie. Przyjmując na etapie planowania założenie o bilansowaniu dochodów z funduszy struktural-

nych, Funduszu Spójności z wydatkami podlegającymi refundacji, nie dysponowano wystarczającymi 

informacjami o kwotach wydatków, które będą mogły być w 2007 r. zrefundowane przez Komisję 

Europejską. W 2007 r. Ministerstwo Finansów nie określiło także procedury przekazywania środków  

z rachunków programowych na centralny rachunek bieżący dochodów budżetu państwa. 

Zaległości netto41 z tytułu podatków i innych należności budżetowych na koniec 2007 r. wynio-

sły 23.150,4 mln zł i w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o 3,5%. Wysoka dynamika wpływów 

i obniżenie stanu zaległości, wpłynęły na zmniejszenie z 10,7% w 2006 r. do 8,6% w 2007 r. relacji 

zaległości do wpływów zrealizowanych przez budżet państwa. 

Tabela 12. Zaległości wobec budżetu państwa w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie 

Stan zaległości netto z tytułu 
podatków i innych należności 
budżetowych na 31 grudnia 3:2

Struktura zaległości 

2006 2007 2006 2007

w mln zł %

Zaległości ogółem, z tego w: 24.001,2 23.150,4 96,5 100,0 100,0

A. dochodach podatkowych, z tego podatki: 16.668,0 17.044,0 102,3 69,4 73,6

od towarów i usług 9.186,5 9.659,5 105,1 38,3 41,7

akcyzowy 3.301,7 3.638,5 110,2 13,8 15,7

od gier 14,2 13,7 96,4 0,1 0,1

dochodowy od osób prawnych 1.130,7 998,8 88,3 4,7 4,3

dochodowy od osób fizycznych 2.947,7 2.670,4 90,6 12,3 11,5

zniesione 87,2 63,2 72,4 0,4 0,3

B. pozostałych dochodach, w tym: 7.333,2 6.106,4 83,3 30,6 26,4

dywidendy i wpłaty z zysku 67,8 30,4 44,8 0,3 0,1

cła 618,6 643,5 104,0 2,6 2,8

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  
od ludności

811,0 840,5 103,6 3,4 3,6

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  
od osób prawnych

74,0 71,7 96,9 0,3 0,3

wpływy z różnych dochodów 361,5 185,2 51,2 1,5 0,8

wpływy z różnych opłat 237,6 245,9 103,5 1,0 1,1

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

378,8 32,3 8,5 1,6 0,1

pozostałe odsetki 617,5 549,0 88,9 2,6 2,4

związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego 

1 043,2 1 333,6 127,8 4,3 5,8

inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 1 480,1 759,2 51,3 6,2 3,3

odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów 
zagranicznych oraz od rachunków specjalnych

1 529,1 1 303,4 85,2 6,4 5,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

41 Należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął (zaległości) i mogą być egzekwowane. Pojęcie to nie obej-
muje więc zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin 
płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu 
administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restruk-
turyzacyjnym. 
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Nie we wszystkich źródłach dochodów wystąpiło obniżenie stanu zaległości. Największą dy-

namikę zaległości w 2007 r. odnotowano w pozycjach: dochody budżetu państwa związane z realiza-

cją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (o 27,8%), podatek akcyzowy (o 10,2%), 

podatek od towarów i usług (o 5,1%). Zmniejszyły się zaległości w podatku dochodowym od osób 

prawnych (o 11,7%), podatku dochodowym od osób fizycznych (o 9,4%). Największy udział w zale-

głościach miał podatek od towarów i usług (41,7%), a następnie podatek akcyzowy (15,7%) i podatek 

dochodowy od osób fizycznych (11,5%). 

Należności podatkowe ogółem według stanu na koniec grudnia 2007 r. wyniosły 18.338,0 mln zł  

i w porównaniu do 2006 r. wzrosły o 407,9 mln zł, tj. o 2,3%. Należności podatkowe, których ter-

min płatności upłynął (zaległości podatkowe) według stanu na koniec grudnia 2007 r. wyniosły  

17.044,0 mln zł i wzrosły w porównaniu do 2006 r. o 376,0 mln zł, tj. o 2,3%. Było to z jednej strony 

wynikiem wzrostu zaległości w podatku od towarów i usług o 473,0 mln zł i podatku akcyzowym  

o 336,8 mln zł, a z drugiej strony obniżenia stanu zaległości w podatku dochodowym od osób fizycz-

nych o 277,3 mln zł i podatku dochodowym od osób prawnych o 131,9 mln zł. Na wzrost zaległości 

w podatkach pośrednich istotny wpływ miały przypisy należności, dokonane na podstawie decyzji po-

kontrolnych dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów celnych. Zmniejszenie 

zaległości w PIT i CIT jest przede wszystkim konsekwencją zmian od 1 stycznia 2007 r. ustaw o podat-

ku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany te zwolniły 

podatników z obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych i dopiero po złożeniu przez 

nich zeznań rocznych ujawnione zostaną zaległości za 2007 r. Dlatego wielkość należności i zaległości 

podatkowych na koniec 2007 r. nie jest w pełni porównywalna z danymi za 2006 r. 

Minister Finansów, podobnie jak w latach poprzednich, ustalił zadania dla dyrektorów izb skar-

bowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w roku 

2007 oraz mierniki oceny ich wykonania. Podstawowymi miernikami oceny wykonania zadań w zakre-

sie poboru podatków były:  

1)  wskaźnik realizacji podatków, zdefiniowany jako iloraz różnicy między wpływami bieżącymi  

a nadpłatami wymagalnymi w relacji do sumy tej różnicy oraz wielkości bieżących zaległości; 

wskaźnik ten osiągnął wartość 98,51% i poprawił się w stosunku do roku poprzedniego o 0,43 

punktu procentowego; osiągnięta wartość wskazuje na wysoki poziom realizacji bieżących przypisów 

podatkowych;   

2)  wskaźnik zaległości podatkowych, liczony jako relacja należności wymagalnych do wpływów; 

wskaźnik ten osiągnął wartość 6,06%, podczas gdy w 2006 r. 7,29%; niższa w stosunku do okresu 

poprzedniego wartość wskaźnika oznacza korzystną sytuację w postaci obniżenia udziału zaległości 

we wpływach. 

W roku 2007, poza poprawą ściągalności bieżących dochodów, wystąpiła w urzędach skar-

bowych także poprawa w ściągalności zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Wskaźnik realizacji 

zaległości z lat ubiegłych, liczony jako proporcja wpływów na te zaległości do sumy zaległości z lat 

ubiegłych, wyniósł 20,12% i był lepszy od osiągniętego w 2006 r. o 3,29 punktu procentowego. 
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Tabela 13. Wskaźniki poboru podatków w latach 2006–2007 w urzędach skarbowych 

Wyszczególnienie 2006 2007 Zmiana 2007–2006

Wskaźniki %

realizacji podatków 98,08 98,61 98,18 97,90 98,51 99,41 99,09 97,99 0,43 0,80 0,91 0,09

zaległości podatkowych 7,29 4,46 6,04 8,56 6,06 3,10 4,37 7,67 -1,23 -1,36 -1,67 -0,89

realizacji zaległości z lat 
ubiegłych

16,83 18,05 20,52 15,53 20,12 31,90 24,04 17,48 3,29 13,85 3,52 1,95

* Łącznie VAT, PIT, CIT.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 2007 r. umorzono należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja 

podatkowa, na kwotę 118,6 mln zł, w tym należności podatkowe – 117,2 mln zł. W ogólnej kwocie 

umorzeń 74,8% stanowiły umorzenia z urzędu42 (88,7 mln zł), a 17,4% umorzenia z ustaw restruktu-

ryzacyjnych (20,6 mln zł). W porównaniu do 2006 r. nastąpił spadek umorzonych należności podatko-

wych o 33,0 mln zł (tj. o 22,0%). Najwięcej umorzeń dokonano w VAT – na kwotę 71,4 mln zł. 

Odpisane ze względu na przedawnienie zaległości podatkowe w 2007 r. wyniosły 1.172,5 mln zł  

(z tego w urzędach skarbowych 690,7 mln zł, w izbach celnych 481,8 mln zł); ich kwota była wyższa niż 

w roku 2006 o 240,0 mln zł43. W porównaniu do 2006 r. należności budżetu państwa zagrożone przedaw-

nieniem (mające ponad 5 lat) w urzędach skarbowych wzrosły o 17,9% i wyniosły 5.426,8 mln zł.  

Ministerstwo Finansów w 2007 r., podobnie jak w roku 2006, gromadziło dane o skali przedawnień 

zaległości. Nie powstał natomiast system umożliwiający stałe monitorowane przyczyn przedawnień, 

tj. nie zakończono prac w zakresie rozbudowy hurtowni danych WHTAX. Zadanie to zostało przełożone 

do realizacji na 2008 r. 

Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych44 (łącznie dla egzekucji prowadzonej 

przez urzędy skarbowe i izby celne) w porównaniu do roku 2006 wzrósł o 0,7 punktu procentowego 

i wyniósł 19,8%. Poprawa nastąpiła po kilku latach obniżania się tej relacji45. Nadal utrzymywały się 

znaczne różnice w efektywności pracy działów egzekucyjnych urzędów skarbowych i izb celnych. 

Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych prowadzonej w roku 2007 w urzędach skar-

bowych wyniósł 24,4% (w 2006 r. – 23,5%), a w izbach celnych 2,8% (w 2006 r. – 1,3%). Wskaźnik 

realizacji tytułów wykonawczych46 zaległości podatkowych obniżył się z 43,3% do 42,6%, mimo po-

prawy tego wskaźnika w izbach celnych z 26,7% do 30,6%. Poziom tych wskaźników jest jednak nadal 

niezadowalający, mimo podejmowanych przez Ministerstwo Finansów działań polegających między 

innymi na zwiększeniu zatrudnienia w działach egzekucyjnych oraz monitorowaniu przyczyn powsta-

wania zaległości i niskiej skuteczności egzekucji. 

42 Na podstawie art. 67d Ordynacji podatkowej, w szczególności gdy podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, 
kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia, gdy kwota zaległości nie została zaspoko-
jona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, lub gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie,  
że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

43 W roku 2006 w urzędach skarbowych odpisano 648,9 mln zł, a w izbach celnych 283,6 mln zł.
44 Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako proporcja koty wyegzekwowanych w okresie sprawozdawczym zaległości do 

zaległości objętych tytułami wykonawczymi do załatwienia. 
45 W 2002 r. wskaźnik wyniósł 40,9%, w 2003 r. 28,1%, w 2004 r. 22,0%, w 2005 r. 19,7%, w 2006 r. 19,1%.
46 Liczony jako relacja liczby tytułów wykonawczych załatwionych w okresie sprawozdawczym do liczby tytułów wykonaw-

czych do załatwienia. 
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Liczba załatwionych, przez urzędy skarbowe i izby celne, tytułów wykonawczych obejmujących 

zaległości podatkowe w 2007 r. obniżyła się (w porównaniu do roku 2006) o 15,3% (z 1.311,1 tys. do 

1.110,9 tys.), przy mniejszej o 13,8% liczbie tytułów do załatwienia (z 3.026,8 tys. do 2.609,3 tys.). Na 

obniżenie liczby tytułów wykonawczych wpłynęło zniesienie od 2007 r. obowiązku składania przez 

podatników i płatników miesięcznych deklaracji w PIT i CIT. Jednak kwota wyegzekwowanych zaległo-

ści podatkowych wzrosła o 4,2% (z 1.905,1 mln zł do 1.985,5 mln zł), przy wzroście kwoty zaległości 

objętych tytułami wykonawczymi o 0,8% (z 9.977,7 mln zł do 10.055,0 mln zł). 

Wydatkowanie w 2007 r. jednego złotego na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  

w działach egzekucyjnych przyniosło 6,99 zł wyegzekwowanych zaległości podatkowych (w 2006 r. – 

7,42 zł), z tego w urzędach skarbowych 7,01 zł (w 2006 r. 7,55 zł), a w izbach celnych 6,59 zł (w 2006 r. 

3,31 zł). Odpowiednie wskaźniki wydajności liczone dla egzekucji zaległości (podatkowych i niepodat-

kowych)47 wyniosły 10,70 zł wyegzekwowanych należności na 1 zł wynagrodzeń (w 2006 r. 11,08 zł),  

z tego w urzędach skarbowych – 10,76 zł, a w izbach celnych – 8,76 zł. 

W działach egzekucyjnych w 2007 r. nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia o 17,6%. 

W opinii Ministerstwa Finansów, pozwoliło to na likwidację praktyki zatrudniania pracowników 

egzekucji na ułamkowe części etatu, podczas gdy wykonywali oni pracę w wymiarze pełnego eta-

tu. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zajmującego się egzekucją w urzędzie 

skarbowym wyniosło 5.351,0 zł (w tym 2.353,5 zł wypłat wynagrodzeń prowizyjnych48), w izbach 

celnych – 3.523,2 zł. 

W 2007 r. zmniejszyła się w porównaniu do 2006 r. liczba tytułów wykonawczych zrealizowa-

nych przez jednego pracownika działu egzekucyjnego z 1.805 do 1.606, z czego w urzędach skarbo-

wych z 1.880 do 1.674, a w izbach celnych z 307 do 249. Odpowiednio dla tytułów wykonawczych 

obejmujących zaległości podatkowe w urzędach skarbowych nastąpiło zmniejszenie liczby zrealizowa-

nych tytułów wykonawczych z 358 do 257, a w izbach celnych wzrost z 45 do 5449. 

Poza tym pomimo zmniejszenia liczby kontroli przeprowadzonych przez urzędy kontroli skar-

bowej (z 16,5 tys. w 2006 r. do 12,4 tys. w 2007 r.) nastąpił wzrost kwoty przypisanych należności  

(z 1.925,8 mln zł w 2006 r. do 1.942,2 mln zł w 2007 r.). Dane te wskazują na lepsze typowanie pod-

miotów do kontroli. 

Wyniki przeprowadzonej przez NIK w 2007 r. kontroli50 opodatkowania paliw ciekłych51, obej-

mującej okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., wskazują, że nastąpiła intensyfikacja pracy 

47 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.

48 Uprawnienia do wypłacania wynagrodzeń prowizyjnych członkom korpusu służby cywilnej określa rozporządzenie  
z 25 kwietnia 2007 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom 
członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 76, poz. 506 ze zm.), poprzednio rozporządzenie z 29 października 1999 r. (Dz.U. 
Nr 89, poz. 997 ze zm.). 

49 Urzędy skarbowe prowadzą egzekucję zaległości podatkowych głównie w VAT, PIT oraz CIT, a izby celne w podatku akcyzo-
wym. 

50 Informacja o wynikach kontroli opodatkowania paliw ciekłych; NIK, Warszawa, kwiecień 2008 r. (Nr ewid. 46/2008/P07/032/
KBF). 

51 Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Finansów, 8 izbach celnych, 7 urzędach kontroli skarbowej, Komendzie 
Głównej Policji, 3 komendach wojewódzkich, 2 komendach powiatowych oraz 3 komendach miejskich, Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej – Głównym Inspektoracie oraz 8 inspektoratach wojewódzkich, a także  
w 8 wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Transportu Drogowego.
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służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu nieopodatkowanych paliw cie-

kłych. Znaczne różnice w stawkach podatku akcyzowego na paliwa stanowią jednak silną motywację 

do oszustw podatkowych. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ujawniły w badanym okre-

sie uszczuplenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatków od paliw w kwocie 1.356,7 mln zł.  

W dalszym ciągu efektywność egzekwowania dochodów z VAT i akcyzy jest niewystarczająca. W 2006 r.  

i I półroczu 2007 r. zaległości w podatku akcyzowym od paliw ciekłych wzrosły z 1.662,4 mln zł do 

2.248 mln zł (o 35,2%), a organy podatkowe odpisały jako przedawnione 463,7 mln zł należności  

z tytułu akcyzy od paliw. 

Kontrola NIK wskazała na przypadki opieszałego i nieskutecznego prowadzenia windykacji zaległo-

ści podatkowych oraz niestosowania zabezpieczeń majątkowych w sytuacjach, w których było to możliwe. 

W Izbie Celnej w Rzepinie dopiero w trakcie kontroli NIK przystąpiono do zabezpieczenia zaległości po-

datkowych w łącznej kwocie 26,4 mln zł w formie hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.  

W 6 postępowaniach (na łączną kwotę 30,6 mln zł) skontrolowanych w Izbie Celnej w Warszawie, upływ 

czasu pomiędzy kolejnymi czynnościami egzekucyjnymi wynosił od 4 do 12 miesięcy. Zaniechania te umoż-

liwiają nieuczciwym dłużnikom wyzbywanie się majątku i przedawnianie się zobowiązań. 

Przeprowadzona przez NIK kontrola opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia  

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych52 wskazała, że pomimo znaczne-

go nakładu pracy administracji skarbowej efekty postępowań zmierzających do ustalenia i opodatko-

wania przychodów z nieujawnionych źródeł były niewielkie. Przez okres 2,5 roku kontrolowane urzędy 

skarbowe uzyskały tylko 804 tys. zł dodatkowych wpływów, a urzędy kontroli skarbowej 20 mln zł.  

W połowie kontrolowanych urzędów, w tym w urzędach należących do grupy obsługujących najwięk-

szą liczbę podatników, nie uzyskano z tego tytułu żadnych wpływów lub wpływy te były znikome. 

Jednocześnie na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zagadnieniami wydatkowano  

2–3 krotnie więcej niż wyniosły wpływy. 

Główne przyczyny braku znaczących rezultatów postępowań zmierzających do opodatkowania 

przychodów z nieujawnionych źródeł to:

–  rozpatrywanie w pierwszej kolejności informacji sygnalnych53 z odległych lat w celu uniknięcia 

przedawnienia;  

–  nieprzestrzeganie zasady obejmowania badaniem przede wszystkim transakcji przeprowadzanych 

przez osoby, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą posiadać inne niż deklarowane źródła 

dochodów; 

–  rozpatrywanie przez urzędy skarbowe w pierwszej kolejności informacji o niskich kwotach dla uzy-

skania wyższego poziomu wykorzystanych informacji sygnalnych; 

–  niedostateczny nadzór naczelników niektórych urzędów skarbowych nad tymi zagadnieniami. 

52 Kontrola przeprowadzona została w 19 urzędach skarbowych, 9 urzędach kontroli skarbowej oraz w Ministerstwie Finansów. 
Informacja o wynikach kontroli opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho-
dzących ze źródeł nieujawnionych (Nr ewid. 79/2008/P07031/KBF), NIK, Warszawa 2008.

53 Określenie stosowane w wytycznych Ministra Finansów. Informacja sygnalna to informacja o dokonanym wydatku lub 
wartości zgromadzonego mienia przez podatnika, uzyskana przez pracowników urzędu ze źródeł wewnętrznych lub ze-
wnętrznych, która powinna być przekazana do komórki organizacyjnej zajmującej się opodatkowaniem przychodów nie-
znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w celu sprawdzenia, czy wydatek znajduje pokrycie w legalnych źródłach 
dochodów.



50

Dochody budżetu państwa

Mimo tego że kontrole wewnętrzne wskazywały na nieefektywność systemu, Minister Finan-

sów nie przeprowadził analizy zasadności zaleceń zawartych w wytycznych dla urzędów skarbowych 

i urzędów kontroli skarbowej dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących po-

krycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych i nie dokonał odpowied-

nich zmian. 

Analiza realizacji dochodów budżetu państwa w 2007 r. oraz wyników kontroli przeprowadzo-

nych przez NIK pozwala na sformułowanie następujących wniosków. 

1.  Przekroczenie planu dochodów w 2007 r. wystąpiło w warunkach wyższego od przewidywań wzro-

stu gospodarczego. Prognoza dochodów została znacznie przekroczona we wszystkich źródłach 

podatkowych. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych były zdecydowanie lepsze od zakła-

danych. Przy nominalnym wzroście PKB o 10%, dochody podatkowe były wyższe od uzyskanych  

w roku 2006 o 18% oraz wyższe od prognozy o 7,4%.

2.  Niezrealizowanie planowanych na 2007 r. wydatków podlegających refundacji oraz brak metodologii pla-

nowania dochodów ze środków z Unii Europejskiej były podstawowymi przyczynami ukształtowania się 

dochodów ze środków z UE na poziomie 51,3% planu. Nieokreślenie w przepisach prawnych terminów 

i trybu przekazywania środków z UE z rachunków programowych na dochody budżetu państwa pozo-

stawia Ministrowi Finansów swobodę wpływania na wynik finansowy budżetu państwa. Regulacje takie 

powinny zostać określone w ustawie o finansach publicznych lub innym akcie prawnym. 

3.  Bieżąca ściągalność podatków oraz ściągalność zaległości podatkowych z lat ubiegłych była wyż-

sza niż w roku 2006, co może wskazywać na lepszą pracę urzędów skarbowych. Jednak poprawa 

nastąpiła przy znacznie lepszej niż zakładano sytuacji makroekonomicznej oddziałującej w kierunku 

zwiększenia ogólnej kwoty dochodów podatkowych.

4.  O ile realizacja bieżącego przypisu należności podatkowych przebiegała w 2007 r. sprawnie, to eg-

zekucja należności w urzędach skarbowych i w izbach celnych wypadła poniżej oczekiwań. Wyniki 

kontroli opodatkowania paliw wskazują, że utrzymująca się od kilku lat niska efektywność pracy 

działów egzekucyjnych izb celnych nie wynika jedynie z charakteru przypisywanych kwot należności 

(większość zaległości jest rezultatem nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli). Jest to także 

wynik braku systemu motywacyjnego oraz niskich zarobków pracowników egzekucji izb celnych, co 

przenosi się na dużą fluktuację kadr i niedobór specjalistów. Barierą dla efektywności egzekucji jest 

także utrzymywanie ograniczonych uprawnień izb celnych jako organów egzekucyjnych. Minister Fi-

nansów powinien podjąć niezbędne kroki w celu poprawy ściągalności należności budżetu państwa  

i usprawnienia procesów egzekucji. 

5.  Prowadzenie kontroli w szerokim zakresie oraz przez różne służby nie jest wystarczającym środkiem 

ograniczenia nieprawidłowości na rynku paliw. Znaczne różnice w stawkach podatku akcyzowe-

go na paliwa stanowią silną motywację do oszustw podatkowych. Niezbędne jest opracowanie  

i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych, które ograniczyłyby negatywne dla budżetu skutki niedozwo-

lonych działań na rynku paliw ciekłych. 

6.  System wykrywania i opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 

lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest kosztowny i nieskuteczny. Minister Finansów po-

winien wypracować rozwiązania zapewniające poprawę efektywności pracy urzędów skarbowych 
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i urzędów kontroli skarbowej oraz opracować spójny dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli 

skarbowej system monitorowania, nadzoru i pomiaru efektów pracy. Działania organów podległych 

Ministrowi Finansów powinny być ukierunkowane na wykrywanie nieujawnionych dochodów i na 

egzekucję wynikających stąd zobowiązań, a nie na dokładne sprawdzanie wszystkich spraw, zaczy-

nając od najstarszych, zagrożonych przedawnieniem.

6.1. Realizacja dochodów podatkowych z poszczególnych źródeł
W ustawie budżetowej na 2007 r. ustalono dochody podatkowe na kwotę 192.188,2 mln zł,  

tj. o 9,9% wyższe od wykonania w 2006 r. Zrealizowane dochody wyniosły 206.385,2 mln zł, i w sto-

sunku do ustawy budżetowej były wyższe o 14.197,0 mln zł, tj. o 7,4%. W porównaniu do 2006 r. nomi-

nalnie dochody podatkowe były wyższe o 31.509,2 mln zł, tj. o 18,0%, na co miała wpływ wysoka dy-

namika dochodów zarówno w podatkach bezpośrednich (w podatku dochodowym od osób prawnych  

o 26,9%, w podatku dochodowym od osób fizycznych o 25,7%), jak i w podatkach pośrednich (w po-

datku akcyzowym o 16,5%, w podatku od towarów i usług o 14,1%). 

Realizację dochodów budżetu państwa z poszczególnych podatków  przedstawiono w tabeli 14: 

Tabela 14. Dochody podatkowe w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie

Wykonanie 
2006

2007
4:2 4:3

Ustawa Wykonanie

mln zł %

Dochody podatkowe 174.876,0 192.188,2 206.385,2 118,0 107,4

Podatek od towarów i usług 84.439,5 92.389,0 96.349,8 114,1 104,3

Podatek akcyzowy 42.078,0 45.180,0 49.025,5 116,5 108,5

Podatek od gier 894,9 948,2 1.106,7 123,7 116,7

Podatek dochodowy od osób prawnych 19.337,5 22.066,0 24.540,2 126,9 111,2

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym: 28.125,3 31.605,0 35.358,5 125,7 111,9

− zryczałtowany podatek dochodowy 4.835,4 5.175,2 5.924,7 122,5 114,5

−  podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych 

831,6 850,0 1.777,5 213,7 209,1

Podatki zniesione 0,9 0,0 4,4 499,8 X

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Prognoza dochodów podatkowych została przekroczona we wszystkich źródłach tych 

dochodów. Plan dochodów został przekroczony w podatku dochodowym od osób fizycznych  

(o 11,9%), w podatku dochodowym od osób prawnych (o 11,2%), w podatku akcyzowym (o 8,5%),  

w podatku od towarów i usług (o 4,3%). Wykonanie dochodów podatkowych powyżej prognozy wyni-

kało z ostrożnego szacowania przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych stano-

wiących podstawę ich planowania.

Trafność planowania poszczególnych dochodów podatkowych w ostatnich pięciu latach przed-

stawiono w tabeli 15. 
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Tabela 15. Trafność planowania dochodów podatkowych w latach 2003–2007

Podatki
Odchylenia od planu*

2003 2004 2005 2006 2007
VAT 0 - 0 0 0
Akcyza 0 + - 0 +
PIT - 0 0 + +
CIT 0 + + 0 +
Podatek od gier - - - 0 +

*  Objaśnienie symboli: „0” odchylenie od planu nie większe niż 5% , „-„ plan zawyżony o więcej niż 5%, „+” plan zaniżony  
o więcej niż 5%. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W porównaniu z poprzednim rokiem, jakość planowania budżetowego na 2007 r. w zakre-

sie dochodów podatkowych uległa pogorszeniu. Poprawnie zostały zaplanowane jedynie dochody  

z podatku od towarów i usług. Dochody z pozostałych podatków zostały niedoszacowane. W latach 

2005–2006 poprawnie przewidziano dochody odpowiednio z dwóch (VAT, PIT) oraz z czterech podat-

ków (VAT, akcyza, CIT, podatek od gier).  

W tabeli 16 przedstawiono dane dotyczące udziału poszczególnych podatków w dochodach 

budżetu państwa i w dochodach podatkowych. 

Tabela 16. Udział podatków w dochodach budżetu państwa i dochodach podatkowych w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie
Udział w dochodach podatkowych Udział w dochodach budżetu państwa

2006 2007 2006 2007
Wykonanie Ustawa Wykonanie Wykonanie Ustawa Wykonanie

Dochody podatkowe 100,0 100,0 100,0 88,5 83,9 87,4
Podatki pośrednie 72,8 72,1 71,0 64,5 60,5 62,0

Podatek dochodowy od osób 
prawnych

11,1 11,5 11,9 9,8 9,6 10,4

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych

16,1 16,4 17,1 14,2 13,8 15,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu państwa w 2007 r. w porównaniu do 

roku 2006 obniżył się o 1,1 pkt proc. Udział podatków pośrednich zmniejszył się o ok. 2,5 punktu pro-

centowego, natomiast zwiększył się o 0,8 punktu procentowego udział podatku dochodowego od osób 

fizycznych i o 0,6 punktu procentowego od osób prawnych. 

Podatek od towarów i usług 

Dochody z podatku od towarów i usług zrealizowano w kwocie 96.349,8 mln zł, tj. wyższej od 

planu o 3.960,8 mln zł (o 4,3%). Na wykonanie dochodów wyższych od wielkości przyjętej w ustawie 

budżetowej miało wpływ przede wszystkim niedoszacowanie czynników makroekonomicznych oraz 

przewidywanego wykonania dochodów w 2006 r. 

Należności ogółem w VAT na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 10.279 mln zł, w tym należności 

bieżące – 2.960 mln zł (wzrost o 13,6%), a należności z lat ubiegłych – 7.319 mln zł. W porównaniu 
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do stanu na koniec 2006 r. należności wzrosły o 5,0% (o 491 mln zł). Zaległości na koniec 2007 r. wy-

niosły 9.659,5 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej o 5,1%. W 2007 r. organy podatkowe odpisały  

z tytułu przedawnienia się zaległości w podatku od towarów i usług na kwotę 524,9 mln zł, tj. o 10,8%  

(o 51,1 mln zł) wyższą niż w 2006 r. 

Należności w VAT stanowiły 56,1% należności podatkowych ogółem, a relacja zaległości do 

zrealizowanych dochodów zmniejszyła się z 10,9% w 2006 r. do 10,0% w 2007 r. Z kwoty 10.279 mln zł  

należności pozostałych do zapłaty na koniec 2007 r., należności w postępowaniach ugodowych, upa-

dłościowych i egzekucji sądowej wyniosły 1.617 mln zł (w 2006 r. 1.738 mln zł), należności objęte 

wstrzymaniem wykonania decyzji, np. w związku ze skargą do WSA – 233 mln zł (w 2006 r. – 215 mln zł),  

płatne w ratach i odroczone 202 mln zł (w 2006 r. – 191 mln zł). Wpływy na poczet zaległości z lat ubie-

głych były wyższe niż w roku 2006 o 22,3% (o 257 mln zł). Wskaźnik efektywności egzekucji poprawił 

się z 23,0% w 2006 r. do 25,3% w 2007 r. 

Umorzenia należności z tytułu VAT udzielone przez organy podatkowe, według stanu na dzień 

31 grudnia 2007 r., wyniosły 71,4 mln zł, z tego umorzenia dokonane z urzędu 56,4 mln zł (dotyczyły 

należności 3.311 podmiotów) i na wniosek podatnika – 15,0 mln zł (637 podmiotów).

Podatek akcyzowy 

Dochody z podatku akcyzowego zrealizowano w wysokości 49.025,5 mln zł, tj. w 108,5% pla-

nu. W porównaniu do wykonania 2006 r. były one nominalnie wyższe o 6.947,5 mln zł, tj. o 16,5%. 

Wykonanie dochodów z podatku akcyzowego w latach 2006–2007 r. w podziale na główne grupy 

towarów przedstawiono w tabeli 17. 

Tabela 17. Dochody z podatku akcyzowego w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie

2006 2007

Wykonanie Ustawa Wykonanie 4:3 4:2 4-3

mln zł % mln zł

Dochody z podatku akcyzowego, w tym: 42.078,0 45.180,0 49.025,5 108,5 116,5 3.845,5

paliwa silnikowe 17.667,7 18.478,7 21.257,3 115,0 120,3 2.778,6

gaz 1.203,3 1.294,4 1.227,1 94,8 102,0 -67,3

olej opałowy 584,6 673,1 450,6 66,9 77,1 -222,5

wyroby tytoniowe 11.248,0 12.915,7 13.483,0 104,4 119,9 567,4

wyroby spirytusowe 4.610,9 4.666,4 5.309,7 113,8 115,2 643,3

piwo 2.734,0 3.193,9 3.011,9 94,3 110,2 -182,0

wino 503,4 573,1 499,1 87,1 99,1 -74,0

energia elektryczna 2.578,2 2.788,0 2.630,8 94,4 102,0 -157,2

samochody 873,3 588,9 1.159,1 196,8 132,7 570,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Wykonanie dochodów w kwocie wyższej od planowanej spowodowane było wyższą realizacją 

dochodów od paliw silnikowych (o 2.778,6 mln zł), ze sprzedaży wyrobów spirytusowych (o 643,3 mln zł)  

oraz wyrobów tytoniowych (o 567,4 mln zł) na skutek wyższej od założeń dynamiki sprzedaży tych 

wyrobów. 
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Na koniec 2007 r. należności w podatku akcyzowym wzrosły o 11,2% i wyniosły 3.998,4 mln zł,  

w tym zaległości 3.638,5 mln zł. W stosunku do 2006 r. zaległości zwiększyły się o 10,2% (w 2006 r. – 

3.301,7 mln zł). 

Z kwoty 2.133,3 mln zł zaległości objętych tytułami wykonawczymi w 2007 r. wyegzekwowano 

55,5 mln zł, podczas gdy w 2006 r. wyegzekwowano 19,8 mln zł z kwoty 1.967,3 mln zł. Na niskim 

poziomie pozostaje nadal efektywność egzekucji, której wskaźnik w 2007 r. wyniósł 2,6% (w 2006 r. – 

1,0%, w 2005 r. 2,7%). 

Organy podatkowe umorzyły w 2007 r. zaległości w podatku akcyzowym na łączną kwotę  

3,2 mln zł (w 2006 r. – 2,7 mln zł, w 2005 r. – 11,3 mln zł). Umorzeniami z urzędu objęto 2,3 mln zł.  

Z tytułu przedawnienia izby celne odpisały w 2007 r. zaległości na kwotę 460,0 mln zł (w 2006 r.  

262,9 mln zł). 

Podatek od gier 

Dochody z podatku od gier wyniosły 1.106,7 mln zł, co stanowiło 116,7% kwoty planowanej. 

W porównaniu do wykonania 2006 r. były one nominalnie wyższe o 23,7%. Wzrost dochodów z podat-

ku od gier stanowiących monopol państwa, tj. gier liczbowych i loterii pieniężnych, wyniósł 20% i był 

wynikiem zwiększenia ilości loterii pieniężnych oraz przeprowadzanych losowań. Dynamika wpływów 

z pozostałych rodzajów gier wyniosła 25%. Nastąpił wzrost liczby punktów gier na automatach o ni-

skich wygranych oraz salonów gier54. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 31.605,0 mln zł,  

zrealizowano w kwocie 35.358,5 mln zł, tj. w 111,9%. W porównaniu do wykonania roku 2006 dochody 

te były wyższe o 25,7%. Przekroczenie planowanej kwoty wynikało z niedoszacowania tempa wzrostu 

funduszu wynagrodzeń oraz dobrej koniunktury na giełdzie w 2006 r. W 2007 r. przeciętne zatrudnie-

nie w gospodarce narodowej było wyższe od prognozy o 1,5%, a przeciętne wynagrodzenia brutto  

o 2,9%, co znalazło przełożenie na wyższe dochody. 

Należności w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 

2.864,0 mln zł. W porównaniu do 2006 r. należności zmniejszyły się o 308,3 mln zł, tj. o 9,7%. Zaległości 

wyniosły 2.670,4 mln zł i były niższe o 9,4%. Postępowaniem ugodowym, upadłościowym i egzekucją 

sądową objęto należności w kwocie 341 mln zł (w 2006 r. 365 mln zł), wstrzymano wykonanie decyzji na 

kwotę 105 mln zł (w 2006 r. 127 mln zł), rozłożono w raty i odroczono 81 mln zł (w 2006 r. 81 mln zł). 

Wpływy na poczet zaległości z lat ubiegłych były wyższe niż w roku 2006 o 20,1% (o 90 mln zł), jed-

nak wskaźnik efektywności egzekucji dla zaległości pogorszył się z 24,0% w 2006 r. do 21,8% w 2007 r. 

Umorzenia udzielone w 2007 r. w zakresie zaległego podatku dochodowego (25,7 mln zł) obej-

mowały głównie umorzenia z urzędu – 18,4 mln zł i dotyczyły 62,1 tys. podatników. W 2007 r. organy 

podatkowe odpisały z tytułu przedawnienia się kwotę 117,8 mln zł, tj. o 29,6% (o 26,9 mln zł) wyższą 

niż w 2006 r. 

54 Wzrost ten po III kwartałach 2007 r. w porównaniu do III kwartałów 2006 r. wyniósł 35,7% dla punktów gier na automatach 
o niskich wygranych i 6% dla salonów gier.
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Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowane w wysokości  

22.066 mln zł, zrealizowano w kwocie 24.540,2 mln zł, tj. w 111,2%. W porównaniu do wykona-

nia 2006 r. były one nominalnie wyższe o 26,9% (o 5.202,7 mln zł). Na przekroczenie prognozy 

w podatku dochodowym od osób prawnych wpływ miała utrzymująca się dobra sytuacja finan-

sowa przedsiębiorstw, w tym dużo korzystniejsze od uzyskanych w 2006 roku wyniki finansowe 

banków. 

Należności ogółem w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 r.  

wyniosły 1.119 mln zł, w tym zaległości 998,8 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2006 r. 

należności ogółem zmniejszyły się o 12,1% (o 154 mln zł), a zaległości o 11,7% (o 132 mln zł). 

Pogorszyła się efektywność egzekucji w stosunku do roku 2006. Kwota wyegzekwowa-

nych dochodów wyniosła 93 mln zł, a wskaźnik efektywności egzekucji wyniósł 24,4% i obniżył się  

o 0,7 punktu procentowego. 

W 2007 r. dokonano umorzenia 13,1 mln zł zaległego podatku dochodowego od osób praw-

nych oraz odpisano z tytułu przedawnienia 54,3 mln zł, tj. o 36,4% (o 31 mln zł) mniej niż w 2006 r. 

6.2. Dochody niepodatkowe 
W ustawie budżetowej na rok 2007 założono dochody niepodatkowe w kwocie 22.077,9 mln zł.  

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 22.448,2 mln zł i w stosunku do planu było wyższe 

o 1,7% (o 370,4 mln zł). W porównaniu z rokiem poprzednim były one wyższe o 8% (o 1.669,1 mln zł). 

Realizację dochodów niepodatkowych prezentują dane zawarte w tabeli 18. 

Tabela 18. Dochody niepodatkowe w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie

2006 2007
4/2 4/3

Wykonanie Ustawa Wykonanie

mln zł %

Dochody niepodatkowe, z tego: 20.779,1 22.077,9 22.448,2 108,0 101,7

dywidendy i wpłaty z zysku 4.045,2 4.350,0 3.622,5 89,6 83,3

wpłaty z zysku NBP 1.158,0 2.436,8 2.478,3 214,0 101,7

dochody z ceł 1.385,9 1.700,0 1.747,6 126,1 102,8

dochody jednostek budżetowych 11.176,1 10.899,7 11.795,3 105,5 108,2

pozostałe dochody niepodatkowe 600,7 511,9 604,8 100,7 118,2

wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1.688,3 1.879,7 1.865,9 110,5 99,3

dochody zagraniczne 725,0 299,8 333,8 46,0 111,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochody z dywidend i wpłat z zysku ustalono w ustawie budżetowej w kwocie 4.350,0 mln zł, 

tj. o 7,5% wyższej od wykonania 2006 r. (4.045,2 mln zł). Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 

3.622,5 mln zł, tj. 83,3% planu. Obejmowały one wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jedno-

osobowych spółek Skarbu Państwa (674,3 mln zł) oraz dywidend (2.948,2 mln zł). 
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Tabela 19. Dochody z tytułu wpłat z zysku i dywidend w latach 2006–2007  

Wyszczególnienie 

2006 2007
4:2 4:3

Wykonanie Plan Wykonanie 

mln zł %%

Dywidendy i wpłaty z zysku 4.045,2 4.350,0 3.622,5 89,6 83,3

Wpłaty z zysku: 964,8 833,2 674,3 69,9 80,9

przedsiębiorstw państwowych 101,1 93,2 46,4 45,9 49,8

jednoosobowych spółek SP 863,7 740,0 628,0 72,7 84,9

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw 
majątkowych

    3.080,4* 3.516,8 2.948,2 95,7 83,8

* W 2006 r. dochody z dywidend prezentowane były łącznie z dochodami z praw poboru akcji w kwocie 14,4 mln zł.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.  

Dochody z dywidendy stanowiły 83,8% planu i 96,2% wykonania 2006 r. (3.066 mln zł). Niższe, 

zarówno do planu, jak i wykonania 2006 r., dochody były wynikiem rezygnacji przez Ministra Skarbu Pań-

stwa, jako większościowego akcjonariusza PZU SA, z uchwalenia poboru dywidendy z zysku za 2006 r. 

W 2007 r. dywidendy na rzecz Skarbu Państwa wpłaciło 188 spółek. Wpłaty dywidend z tytułu 

posiadanych przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach dotyczyły rozliczenia zysków osiągnię-

tych w 2006 r. Największymi płatnikami, którzy przekazali do budżetu państwa dywidendę w 2007 r. 

były następujące spółki: KGHM „Polska Miedź” SA – 1.418,5 mln zł, Bank PKO BP SA – 504,6 mln zł, 

Totalizator Sportowy sp. z o.o. – 112,0 mln zł, Koksownia „Przyjaźń” – 80,0 mln zł,  Telekomunikacja 

Polska SA – 77,7 mln zł, Bank PEKAO SA – 61,8 mln zł, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów 

„Przyjaźń” – 50,4 mln zł. Poza tym Skarb Państwa, trzeci rok z rzędu, otrzymał od Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG) dywidendę w postaci niepieniężnej o wartości 850 mln zł.  

W latach 2005–2006 Skarb Państwa również pobrał od PGNiG dywidendę w formie niepieniężnej  

o wartości odpowiednio 500,0 mln zł i 681,5 mln zł.

Wypłata przez PGNiG dywidendy w formie niepieniężnej wynikała z przyjętego przez Radę 

Ministrów w dniu 5 października 2004 r. „Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG SA.” Ce-

lem tego programu było m.in. wypełnienie zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej, 

dotyczących wyodrębnienia i zagwarantowania niezależności operatora systemu przesyłowego gazu. 

Dla realizacji tego celu, pomiędzy PGNiG SA a utworzonym Operatorem Systemu Przesyłowego55, 

zawarta została umowa leasingu operacyjnego z jednoczesnym zobowiązaniem PGNiG do stopnio-

wego zbywania składników systemu przesyłowego na rzecz tego operatora. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie PGNiG w 2005 r. podjęło uchwałę o sukcesywnym przekazywaniu Skarbowi Państwa 

w latach 2005−2009 − w formie dywidendy niepieniężnej − majątku wchodzącego w skład systemu 

przesyłowego gazu, który następnie będzie wnoszony do spółki OGP Gaz-System SA. 

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek SP zrealizowane zostały 

w wysokości 674,3 mln zł (80,9% planu) i w porównaniu do wykonania roku ubiegłego były niższe o 30,1%. 

Niekorzystny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu miało obniżenie się rentowności w sektorze 

górnictwa i energetyki oraz brak dochodów z zaplanowanej wpłaty z zysku PPUP „Poczta Polska”. 

55 Obecna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. 



57

Dochody budżetu państwa

Należności pozostałe do zapłaty z dywidend i wpłat z zysku56 na dzień 31 grudnia 2007 r. wy-

niosły 30,6 mln zł i zmniejszyły się o 56,8% w stosunku do 2006 r. (70,8 mln zł). Zaległości netto stano-

wiące 30,4 mln zł, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 37,5 mln zł, tj. o 55,2%. 

Wpłaty z zysku NBP 

Dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniosły 2.478,3 mln zł, tj. 101,7% 

planu. W porównaniu do 2006 r. były one wyższe o 1.320,2 mln zł. Na dochody przekazany został zysk 

NBP wypracowany w 2006 r. (2.608,7 mln zł), pomniejszony o obowiązkowy odpis na fundusz rezerwo-

wy Banku w wysokości 130,4 mln zł. Zysk w 2006 r. był o 1.389,7 mln zł wyższy od zysku osiągniętego 

w roku poprzednim (1.219,0 mln zł). Zwiększenie to nastąpiło przede wszystkim w efekcie osiągnięcia 

wyższego wyniku z tytułu zarządzania rezerwami walutowymi. 

Przychody NBP w 2006 r. wyniosły 10.708,5 mln zł i w stosunku do planu finansowego zo-

stały wykonane w 144,1%. Koszty poniesione przez Bank w 2006 r. wyniosły 8.099,8 mln zł i były  

o 2.325,7 mln zł, tj. o 41% wyższe od przyjętych w planie finansowym. Ponadplanowe koszty wystąpiły 

w związku z obniżeniem wartości bilansowej rezerw walutowych na skutek umocnienia kursu złotego. 

Negatywny wpływ tego zjawiska na wynik finansowy NBP został zneutralizowany przez rozwiązanie 

odpowiedniej części rachunku rewaluacyjnego i przeznaczenie jej na zwiększenie przychodów. Na 

początku 2007 r. rachunek rewaluacyjny został wyczerpany i NBP utracił instrument ochrony przed 

wystąpieniem straty w związku z aprecjacją kursu złotego57. 

Dochody z cła

Dochody z cła zaplanowane w kwocie 1.700,0 mln zł, zrealizowane zostały w wy-

sokości 1.747,6 mln zł, tj. 102,8% planu. W porównaniu do 2006 r. dochody z cła były wyższe  

o 361,7 mln zł (o 26,1%). Główną przyczyną różnicy pomiędzy prognozą dochodów z cła, a ich reali-

zacją była wyższa od przyjętej do planu wartość importu (spoza krajów UE) przy niższym od założeń 

średnim kursie euro. 

Należności z cła, na koniec 2007 r. wyniosły 750,8 mln zł, w tym zaległości 643,5 mln zł. 

Były one, w porównaniu do 2006 r., odpowiednio wyższe o 58,7 mln zł i o 24,9 mln zł. Ponad 64% 

zaległości powstało w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych na skutek powtórnej kontroli celnej. 

Zadłużenie z tytułu cła w kwocie powyżej 5 mln zł występowało u 35 dłużników, tj. o 13 więcej niż 

w 2006 r. 

W porównaniu do 2006 r. wzrosły kwoty należności odroczonych z 71,1 mln zł do 82,2 mln zł 

oraz odpisanych z tytułu przedawnienia z 14,6 mln zł do 33,3 mln zł. Na koniec 2007 r. tytułami wyko-

nawczymi objęto zaległości na kwotę 393,1 mln zł, tj. wyższą o 46,5 mln zł w porównaniu do 2006 r. 

Wyegzekwowano kwotę 10,3 mln zł, tj. o 5,5 mln zł wyższą niż w 2006 r. Nastąpił wzrost wskaźnika 

efektywności egzekucji z 1,4% w 2006 r. do 2,6% w 2007 r. Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych 

za 2007 r. wyniósł podobnie jak w roku 2006 – 19,9%.  

56 Bez należności państwowych jednostek budżetowych wobec organów podatkowych.
57 W 2007 r. ujemne niezrealizowane różnice kursowe będące skutkiem aprecjacji złotego spowodowały rozliczenie kosz-

tów NBP w wysokości 15.014,6 mln zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku NBP na pozostałej działalności w wysokości 
2.587,3 mln zł rok 2007 został zamknięty stratą Banku w wysokości 12.427,3 mln zł.
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Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2007 w wysoko-

ści 10.899,7 mln zł, tj. o 2,5 % niższej od wykonania roku 2006 (11.176,1 mln zł). Dochody zrealizowane 

wyniosły 11.795,3 mln zł i były wyższe od planu o 8,2%.

W 2007 r. najwyższe dochody jednostek budżetowych zrealizowano w następujących czę-

ściach budżetu państwa: 79 – Obsługa długu krajowego – 2.238,4 mln zł, 15/00 – Sądy powszech-

ne – 1.935,6 mln zł, 85/02-32 – Budżety wojewodów – 1.890,2 mln zł, 36 – Skarb Państwa –  

1.220,0 mln zł. Były to głównie dochody budżetu państwa z tytułu krajowych skarbowych papierów 

wartościowych58 (1.388,4 mln zł), realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

(1.112,7 mln zł), grzywien, mandatów i innych kar od ludności (887,6 mln zł), wpływów z różnych 

dochodów (2.542,3 mln zł), różnych opłat sądowych (1.502,1 mln zł). 

Realizację dochodów jednostek budżetowych w sześciu wybranych działach klasyfikacji budże-

towej prezentują dane zawarte w tabeli 20. 

Tabela 20. Dochody jednostek budżetowych w wybranych działach w latach 2006–2007 

Wyszczególnienie

Wykonanie 
2006

2007
4:2 4:3

Ustawa Wykonanie

mln zł %

Dochody jednostek budżetowych ogó-
łem, w tym dział

11.176,1 10.899,7 11.795,3 105,5 108,2

757 Obsługa długu publicznego 2.977,0 3.622,6 2.238,4 75,2 61,8

750 Administracja publiczna 2.179,6 1.361,2 2.292,1 105,2 168,4

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.492,4 1.683,5 2.226,4 149,2 132,2

755 Wymiar sprawiedliwości 1.825,7 1.954,8 1.995,4 109,3 102,1

600 Transport i łączność 473,6 602,7 886,8 187,2 147,1

500 Handel 367,5 868,7 876,9 238,6 100,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Dochody zrealizowane w powyższych działach w 2007 r. stanowiły 89,2% ogólnej kwoty zreali-

zowanych dochodów jednostek budżetowych.

Zaległości w dochodach jednostek budżetowych, na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosły 3.948,3 mln zł  

i w porównaniu do 2006 r. (4.705,0 mln zł) zmniejszyły się o 756,7 mln zł, tj. o 16,1%. Zaległości jednostek 

budżetowych stanowiły 17,1% ogólnej kwoty zaległości budżetu państwa (23.150,4 mln zł), a ich relacja do 

dochodów osiągniętych z tego tytułu wyniosła 33,5% (w 2006 r. – 42,1%). 

Wyniki kontroli wykazały, że jednostki budżetowe w zakresie ujmowania należności pozosta-

łych do zapłaty oraz zaległości różnie interpretują i stosują przepisy rozporządzeń Ministra Finansów  

z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

58 Na dochody te składają się dochody z premii oraz z tytułu wykupienia przez inwestorów odsetek narosłych od dnia emisji 
obligacji do dnia ich zakupu. Premia występuje w sytuacji, gdy sprzedaż papierów wartościowych następuje po cenie emi-
syjnej przewyższającej cenę nominalną. Odsetki od obligacji są naliczane od pierwszego dnia po dniu ich emisji, według 
ustalonej stawki oprocentowania. Inwestor może nabyć obligacje w dniu emisji lub w określonym okresie od tego dnia. Gdy 
nabywa je po dniu emisji, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa dotychczas naliczonych odsetek.
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państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych59 i z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej60. W sprawozda-

niach budżetowych Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w różny sposób są prezento-

wane należności i zaległości. Na przykład: 

−  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim nie wykazano w sprawozdaniu Rb-27 należności z tytułu kar, 

bowiem przeksięgowano je na należności długoterminowe, a należności z tytułu mandatów pozosta-

wiono na należnościach z tytułu dochodów budżetowych,   

−  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim należności z tytułu kar ujmowano jako należności długotermi-

nowe i nie wykazywano ich w sprawozdaniu Rb-27; odmiennie zaś w Wojewódzkim Inspektoracie 

Transportu Drogowego w Lublinie, gdzie należności z tytułu kar ewidencjonowano w księgach jako 

należności z tytułu dochodów. 

NIK zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia jednolitego prezentowania przez jednostki budże-

towe danych w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planów dochodów budżetowych. Konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów prawnych. 

Dochody w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (krajowego) uzyskano w kwocie  

2.238,4 mln zł, która była niższa o 38,2% od planu na 2007 r. W porównaniu do 2006 r. omawiane docho-

dy były niższe o 738,6 mln zł, tj. o 24,8%. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane było 

głównie zmianą wielkości i struktury sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (z tego tytułu do-

chody były mniejsze o około 842 mln zł) oraz wyższą od planowanej rentownością skarbowych papierów 

wartościowych, której zwiększenie spowodowało ograniczenie dochodów z premii o około 575 mln zł. 

Zaległości na koniec 2007 r. w tym dziale wyniosły 622,7 mln zł i zmniejszyły się w porównaniu 

do 2006 r. (1.313,5 mln zł) o 690,7 mln zł, tj. o 52,6%. 

Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w wysokości 2.292,1 mln zł 

i były o 930,9 mln zł wyższe od planu na 2007 r. Głównym źródłem dochodów były wpływy ze zwrotu 

niewykorzystanych wydatków roku 2006 (§ 0970) – 717,9 mln zł, grzywny, mandaty i inne kary pie-

niężne od ludności (§ 0570) – 549,7 mln zł, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 281,0 mln zł. Najwyższe 

dochody w dziale 750 zrealizowane zostały w częściach:

–  85/02-32 – Budżety wojewodów w kwocie 875,2 mln zł, między innymi z tytułu wpłat grzywien, 

mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (460,7 mln zł), realizacji zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego (273,2 mln zł), wpływów z różnych opłat (129,1 mln zł), 

–  77 – Podatki i inne wpłaty do budżetu państwa w kwocie 717,9 mln zł z tytułu zwrotów przez pań-

stwowe jednostki budżetowe niewykorzystanych w terminie środków ujętych w wykazie wydatków 

niewygasających.

Zaległości na koniec 2007 r. w tym dziale wyniosły 645,4 mln zł i zwiększyły się w porówna-

niu do 2006 r. o 6,7% (604,6 mln zł). Dominującą pozycję (73,4%) stanowiły zaległości w częściach 

85/02-32 – Budżety wojewodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności,  

które wyniosły 473,4 mln zł. Najwyższe zaległości występowały w województwie mazowieckim, ślą-

skim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim.

59 Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.
60 Dz.U. Nr115, poz. 781 ze zm.  
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Najwyższa Izba Kontroli ujawniła przypadki nierzetelnego wystawiania tytułów wykonawczych 

w odniesieniu do kar i grzywien nałożonych w drodze mandatów kredytowych. Stwierdzono na przy-

kładach, że Mazowiecki UW, Opolski UW, Lubuski UW i Świętokrzyski UW nie wystawiły i nie skiero-

wały do właściwych urzędów skarbowych tytułów wykonawczych odpowiednio na kwotę 26,5 mln zł, 

2,3 mln zł, 0,9 mln zł i 0,8 mln zł, do czego zobowiązane były przepisami §§ 5 i 6 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji61.

Dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w kwocie 2.226,4 mln zł,  

tj. o 32,2% wyższej od planu i o 49,2% od wykonania 2006 r.  Wzrost dochodów, w porównaniu do 

roku 2006, został osiągnięty dzięki dobrej sytuacji finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych. Wpły-

wy zostały uzyskane w częściach:

−  36 – Skarb Państwa z tytułu nadwyżki finansowej za 2007 r. Agencji Nieruchomości Rolnych  

(1.212,0 mln zł); 

−  85/02-32 – Budżety wojewodów z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Pań-

stwa, realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego 

(łącznie 815,6 mln zł);

−  18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa z tytułu wykupu odsetek od kredytów 

mieszkaniowych oraz umorzenia kredytów mieszkaniowych (198,6 mln zł). 

Zaległości na koniec 2007 r. w tym dziale wyniosły 495,6 mln zł i w stosunku do roku 2006 

zmniejszyły się o 105,4 mln zł, tj. o 17,5%. 

Dochody w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości uzyskano w wysokości 1.995,4 mln zł. Były 

one o 2,1% wyższe od planu i o 9,3% wyższe niż w 2006 r. Najwyższy udział w realizacji dochodów 

miały dochody w części 15/00 – Sądy powszechne w wysokości 1.935,6 mln zł. Głównym źródłem 

dochodów były wpływy z tytułu opłat sądowych w kwocie 1.502,4 mln zł (116,3 mln zł powyżej planu) 

oraz grzywny, kary i mandaty w kwocie 335,5 mln zł (wpływy były wyższe od planu o 117,0 mln zł). 

Zaległości na koniec 2007 r. w wyniosły 508,9 mln zł i wzrosły w stosunku do 2006 r. o kwotę 

13,0 mln zł, tj. o 2,6%. 

W części 15/00 – Sądy powszechne przedawnieniu uległy należności sądowe w łącznej wy-

sokości 14,3 mln zł, tj. ponad trzykrotnie większej niż w 2006 r. Zaległości, jak i kwoty przedawnione, 

dotyczyły głównie należności od dłużników, wobec których egzekucja jest znacznie utrudniona. Utrzy-

mujący się nadal wysoki poziom należności przedawnionych wskazuje na konieczność zintensyfiko-

wania, zarówno przez dysponenta głównego, jak i dysponentów części, odpowiadających obszarom 

apelacji działań na rzecz poprawy egzekucji należności budżetowych przez jednostki organizacyjne 

sądownictwa powszechnego.

Pozostałe dochody niepodatkowe 

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 604,8 mln zł, co stanowiło 118,2% planu oraz 

100,7% wykonania roku 2006. Pozostałe dochody niepodatkowe pochodziły z różnego rodzaju wpłat 

61 Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.
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o charakterze sankcyjnym, m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) – 

643,2 mln zł, wpływów z różnych opłat (§ 069) – 72,9 mln zł. 

Pozostałe dochody niepodatkowe, podobnie jak w latach poprzednich, zostały pomniejszone 

o odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez organy podatkowe (§ 089). W roku 2007 wypłaty 

te wyniosły 149,5 mln zł i były niższe od zrealizowanych w 2006 r. o 13,2%, tj. o 22,7 mln zł (w 2006 r.  

– 172,2 mln zł). Kwota ta pozostaje jednak nadal wysoka. NIK podtrzymuje swoje uprzednie stano-

wisko, by rozważyć zasadność kontynuowania praktyki pokrywania odsetek z dochodów, zamiast  

z wydatków.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu pozostałych dochodów niepodatkowych na dzień  

31 grudnia 2007 r. wyniosły 44,2 mln zł, w tym zaległości 40,1 mln zł. 

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego  

W ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu wpłat 

jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.879,7 mln zł, tj. o 191,4 mln zł (o 11,3%) wyższe 

od wykonania w 2006 r. (1.688,3 mln zł). Wpłaty w 2007 r. wyniosły 1.865,9 mln zł, co stanowiło 

99,3% planu. 

Na łączną kwotę wpłat jednostek samorządu terytorialnego złożyły się: 

−  wpłaty gmin – 449,8 mln zł (plan 463,6 mln zł); 

−  wpłaty powiatów na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów – 773,8 mln zł  

(plan 773,8 mln zł); 

−  wpłaty samorządów województw na zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej – 642,3 mln zł  

(plan 642,3 mln zł). 

Na koniec grudnia 2007 r. nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty oraz zaległości z tytułu 

wpłat jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zagraniczne 

Zrealizowane dochody w 2007 r. wyniosły 333,8 mln zł, co stanowiło 111,3% planu. Dochody 

uzyskano z tytułu: 

−  odsetek i opłat od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych 

(§ 806) w wysokości 152,2 mln zł;

−  wpływów z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji (§ 802) w kwocie  

62,2 mln zł; 

−  sprzedaży amerykańskich obligacji zerokuponowych, stanowiących zabezpieczenie polskich obliga-

cji Brady’ego (tzw. collateralu) w kwocie 49,9 mln zł (§ 970 różne dochody),

− skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą (§ 809) w wysokości 36,5 mln zł;

−  odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz na- 

leżności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych (§ 807) w wysokości  

33,0 mln zł. 
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6.3. Dochody z Unii Europejskiej i z innych źródeł (niepodlegające zwrotowi) 
Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2007 r. dochody ze środków z Unii Europejskiej 

i innych źródeł niepodlegające zwrotowi w kwocie 14.686,5 mln zł zostały wykonane w 51,3%  

(7.534,1 mln zł), z tego fundusze finansujące Wspólną Politykę Rolną (WPR) oraz Wspólną Politykę 

Rybacką (WPRyb) w 80,8% planu, a środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno-

ści i mechanizmów finansowych w 22,8% planu62. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów 

była przede wszystkim wcześniejsza niż zakładano realizacja płatności obszarowych w 2006 r. oraz 

niezrealizowanie wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW) na 

wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

Na niższe niż przewidywano wykonanie dochodów ze środków pochodzących z funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spójności decydujący wpływ miało zrealizowanie przez dysponentów tylko 41,1% kwoty 

planowanych wydatków63 podlegających refundacji, a także nieuwzględnienie, na etapie planowania, prze-

sunięcia w czasie między terminem wykonania wydatków a datą wpływu środków z UE na ich refundację. 

Dochody uzyskane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i mechanizmów finansowych stanowiły 

tylko 57,7% faktycznie poniesionych w 2007 r. wydatków na programy i projekty refinansowane. 

Środki z UE dla perspektywy finansowej 2007–2013, zgodnie z art. 96 pkt 16 i art. 200 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych, stanowią od 2007 r. dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w 

złotych na rachunek dochodów budżetu państwa. Dysponentem rachunków bankowych w euro dla 

tych środków, zgodnie z art. 200 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jest Minister Finansów. Prze-

pisy te oraz obowiązujące w 2007 r. wewnętrzne regulacje Ministerstwa Finansów nie określały jednak 

trybu i terminów przekazywania środków z rachunków programowych na centralny rachunek bieżący 

dochodów budżetu państwa. 

Przyjmując na etapie planowania założenie o bilansowaniu dochodów z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności z wydatkami podlegającymi refundacji, nie dysponowano wystarczającymi danymi 

o kwotach wydatków, które będą mogły być w 2007 r. zrefundowane przez Komisję Europejską. 

W 2007 r. na rachunki programowe dla perspektywy finansowej na lata 2007–2013 wpłynęły 

zaliczki w łącznej kwocie 2.326,9 mln EUR (8.802,4 mln zł64). 

Z otrzymanych w 2007 r. zaliczek na PROW 2007–2013 w wysokości 926,1 mln EUR  

(3.503,3 mln zł65) na dochody budżetu państwa 2007 r. przekazano 97,9 mln zł (16,3% planu66)  

z tytułu realizacji wydatków na renty strukturalne.  

W przypadku zadań realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

2007–2013 (NSRO), na dochody budżetu państwa 2007 r. nie zostały przekazane środki z zaliczek UE 

w kwocie 1.400,8 mln EUR, tj. 5.299,1 mln zł67. W 2007 r. na realizację wydatków w ramach NSRO 

wykorzystano 336,5 mln zł i przeniesiono do wykorzystania w roku następnym 31,3 mln zł. Pomimo 

62 Dochody wyniosły 1.699,8 mln zł, w tym 55,7 mln zł ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

63 W ustawie budżetowej na wydatki podlegające refundacji zaplanowano 7.164,7 mln zł, wykonano 2.946,6 mln zł (bez wydat-
ków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 679,3 mln zł).

64 Przyjęto średnioroczny kurs NBP dla 2007 r. – 3,7829. 
65 Przyjęto średnioroczny kurs NBP dla 2007 r.
66 Plan 600,0 mln zł. 
67 Przyjęto średnioroczny kurs NBP dla 2007 r. 
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przyjętego założenia o bilansowaniu w roku budżetowym dochodów ze środków z UE z wydatkami 

podlegającymi refundacji, Minister Finansów w lutym 2008 r. zobowiązał dysponentów części budżetu 

państwa do przekazania informacji o wykorzystaniu w 2007 r. środków na realizację zadań finansowych 

z UE. Po uzyskaniu tej informacji, dopiero 7 kwietnia 2008 r., przekazał otrzymane z Komisji Europej-

skiej środki w kwocie 336,5 mln zł na rachunek dochodów budżetu państwa. 

Zdaniem NIK brak rozwiązań prawnych w omawianym zakresie umożliwia Ministrowi Finansów 

swobodne kształtowanie kwot dochodów budżetowych, a tym samym wyniku budżetu państwa.
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Wydatki budżetu państwa w 2007 r. wyniosły 252.323,9 mln zł i były niższe o 6.628,6 mln zł,  

tj. o 2,6% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2006 r. wydatki były wyż-

sze o 29.621 mln zł, tj. o 13,3%.

W relacji do PKB wydatki budżetu państwa w 2007 r. stanowiły 21,6%. Wskaźnik ten był wyż-

szy niż w roku poprzednim o 0,6 punktu procentowego. Relacja wydatków budżetu państwa do PKB 

w latach 2000–2007 przedstawiono na poniższym wykresie:

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

W 2007 r. dokonane zostały zmiany w budżecie państwa na łączną kwotę 29.776,1 mln zł,  

w tym zmiany polegające na przeniesieniu przez Radę Ministrów, Ministra Finansów i Ministra Spra-

wiedliwości (w ramach części nr 15/00 Sądy powszechne) wydatków pomiędzy różnymi częściami 

budżetu państwa na kwotę 27.983,3 mln zł, przeniesieniu wydatków dokonanych przez dysponentów 

części budżetowych w kwocie 1.785,2 mln zł oraz przeniesieniach dokonanych przez wojewodów  

w ramach tworzonych przez nich rezerw – w wysokości 7,6 mln zł. Zwiększono wydatki w 132 czę-

ściach (w tym w 16 budżetach wojewodów, 46 budżetach Samorządowych Kolegiów Odwoław- 

czych i w 11 budżetach sądów apelacyjnych). Najwyższe kwoty zwiększeń wystąpiły w częściach: 

33 – Rozwój wsi o 4.893,1 mln zł, 85/02-32 Budżety wojewodów o 4.682,3 mln zł, 39 – Transport  

o 4.428,3 mln zł. Zmniejszeń dokonano w 48 częściach (w tym w 15 budżetach wojewodów i 11 

budżetach sądów apelacyjnych). 

W 2007 r. wydatki budżetów wojewodów (część 85/00–32) wyniosły ogółem 22.445,8 mln zł. 

Były one wyższe o 3.307,6 mln zł, tj. o 17,3% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. W po-

równaniu do 2006 r. wydatki wzrosły o 2.710,2 mln zł, tj. o13,7%. 
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Saldo końcowe na centralnym rachunku budżetu państwa dotyczącym wydatków wyniosło 

252.323,9 mln zł i było równe zrealizowanym w 2007 r. wydatkom. Z kwoty tej Ministerstwo Finansów 

przekazało 2.551,6 mln zł68 na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2007. W 2007 r. przekazano dysponentom części budżetowych 252.526,1 mln zł, z czego dysponenci 

zwrócili niewykorzystane środki w wysokości 2.753,8 mln zł.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. funkcjonowało 3.304 jednostki budżetowe, 67 za-

kładów budżetowych oraz 407 gospodarstw pomocniczych. W stosunku do 2006 r. zwiększyła się  

o 28 liczba jednostek budżetowych, natomiast zmniejszyła się liczba zakładów budżetowych o 5 oraz 

gospodarstw pomocniczych o 35. Największe zmiany wystąpiły w części 85/02–32 – Budżety wojewo-

dów, w której liczba jednostek budżetowych zwiększyła się o 17 oraz w części 29 – Obrona narodowa, 

gdzie zlikwidowano 22 gospodarstwa pomocnicze.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w kwocie o 6.628,6 mln zł niższej od planowanej spo-

wodowane było niewykorzystaniem środków między innymi w częściach:

−  33 – Rozwój wsi (2.756,4 mln zł), w tym na spłatę pożyczki na sfinansowanie wydatków Wspólnej 

Polityki Rolnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1.654,5 mln zł), oraz na reali-

zację Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywno-

ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006” (792,4 mln zł);

−  85/02–32 – Budżety wojewodów (1.098,8 mln zł), głównie na świadczenia rodzinne, zaliczki alimenta-

cyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku ze zmniejszeniem liczby świadcze-

niobiorców pobierających świadczenia rodzinne i korzystających z zasiłków z pomocy społecznej;

−  39 – Transport (740,9 ml zł) ze względu na opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych.

Dane dotyczące wykonania wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych przed-

stawiono w tabeli 21.

68 W wydatkach niewygasających, oprócz tych środków ujęto 117,5 mln zł, które pozostały na rachunkach beneficjentów pro-
gramów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego (art. 157 ust. 8b ustawy o finansach 
publicznych).
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Tabela 21. Wydatki budżetu państwa w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007 1/

5:2 1/ 5:3 5:4Wykona-
nie

Ustawa
Plan po 

zmianach
Wykona-

nie

w tym:

wydatki 
niewyga-

sające

mln zł %%

1 2 3 4 5 5a 6 7 8

Dotacje i subwencje 113.001,7 111.779,7 114.717,0 113.676,3 65,3 – 101,7 99,1

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

17.923,4 22.162,0 23.170,6 22.994,1 0,0 – 103,8 99,2

Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych

42.096,9 48.018,4 46.062,9 45.489,8 126,0 – 94,7 98,8

Wydatki majątkowe 11.066,4 13.086,2 13.797,9 13.260,4 1.120,3 – 101,3 96,1

Rozliczenia z bankami 1.008,4 1.192,0 1.192,6 1.192,6 0,0 – 100,1 100,0

Obsługa długu publicznego 27.767,2 27.885,2 27.940,2 27.499,9 0,0 – 98,6 98,4

Środki własne Unii  
Europejskiej

9.839,1 10.786,7 10.629,8 10.628,7 0,0 – 98,5 100,0

Finansowanie projektów  
z udziałem środków Unii  
Europejskiej1/

0 24.042,3 21.441,5 17.582,1 1.357,5 – 73,1 82,0

OGÓŁEM 222.702,9 258.952,5 258.952,5 252.323,9 2.669,1 113,3 97,4 97,4

1/ Ze względu na zastosowanie odmiennego niż w roku ubiegłym sposobu ujęcia w budżecie państwa wydatków na projekty 
finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dane o wydatkach w układzie grup ekonomicznych wydatki 2007 r.  
są nieporównywalne z danymi 2006 r. 
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 2007 r. po raz pierwszy zostały włączone do ustawy budżetowej środki unijne zarów- 

no po stronie dochodów, jak i wydatków, które ujęto w oddzielnej grupie ekonomicznej Finan-

sowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej69. W grupie tej ujęte zostały wydatki 

oznaczone w paragrafowej klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą 5, 6, 8 i 970. W 2006 r. wydatki  

te prezentowane były w grupach odpowiadających ich charakterowi, np. wydatki majątkowe, do-

tacje i subwencje.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia ujęcie w budżecie państwa rozliczeń z Unią Euro-

pejską. Jednak wyłączenie tych wydatków z dotychczasowego rodzajowego układu powoduje, iż dane 

dotyczące realizacji wydatków w 2007 r. nie są porównywalne z danymi roku 2006. 

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosły  

17.582,1 mln zł, tj. 82,0% planu po zmianach. Wydatki w tej grupie stanowiły 7,0% wydatków budżetu 

69 W tej grupie zostały ujęte paragrafy z czwartą cyfrą:
5 – Finansowanie z innych środków bezzwrotnych,

 6 – Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych,
8 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundu-

szu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,
9 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,  Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.
70 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze 
zm.).
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państwa i finansowane z nich były dotacje (11.495,8 mln zł) wydatki majątkowe (5.085,7 mln zł) oraz 

wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.000,6 mln zł). 

Struktura wydatków w 2007 r. przedstawiona została na wykresie 9.

Niższe od planowanego w ustawie budżetowej na rok 2007 wykonanie wydatków to skutek 

niewydatkowania 26,9% środków na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej 

oraz 5,3% wydatków bieżących jednostek budżetowych. 

Rezerwy celowe i rezerwa ogólna

W ustawie budżetowej na 2007 r. w części 83 ujęto rezerwy celowe w wysokości  

22.294,8 mln zł, które stanowiły 8,6% zł planowanych wydatków budżetu państwa (w 2006 r. 

6,5%). W porównaniu do 2006 r. były one wyższe o 50,8%. Wzrost ten wynikał głównie ze zwięk-

szenia wysokości kwot ujętych w rezerwach celowych na finansowanie projektów z udziałem 

środków Unii Europejskiej. W trakcie 2007 r., po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Finansów 

Publicznych, planowane wydatki w tej części zostały zwiększone do 24.337,7 mln zł, co stanowiło 

9,2% wydatków budżetu państwa. Rozdysponowano rezerwy celowe w kwocie 24.229,0 mln zł, 

tj. 99,6% planowanych.

Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie liczby tytułów rezerw z 98 w ustawie budżetowej na 

rok 2006 do 76 w ustawie budżetowej na 2007 r. Spośród 76 tytułów rezerw, w trakcie prac parlamen-

tarnych wprowadzono 25 tytułów (w 2006 r. 36 tytułów), z których większość przeznaczona była na 

zadania, które nie były odpowiednio przygotowane do realizacji i dysponenci części nie zgłaszali zapo-

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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trzebowania na te środki. W efekcie nie zostały one wykorzystane w całości lub w części. Dotyczyło to 

między innymi następujących pozycji rezerw celowych: 

−  56 – z 10 mln zł na organizację przedstawicielstw Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Moskwie, 

Berlinie, Paryżu, Rzymie i Brukseli nie wykorzystano 50%, 

−  63 – z 15 mln zł na sfinansowanie Programu „Tiry na Tory” nie wykorzystano 100%,

−  77 – z 10 mln zł na przygotowanie do realizacji inwestycji – budowa drogi ekspresowej S-8 (w prze-

biegu przez Sieradz, Zduńską Wolę, Łask, Pabianice, Łódź) nie wykorzystano 100%,

−  68 – z 10 mln zł na dofinansowanie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego nie wykorzystano 66%.

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2007 r., w ocenie NIK, znacznie odbiegało od tego, co 

zaplanowano w ustawie budżetowej. Na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europej-

skiej rozdysponowano 10.221,4 mln zł, tj. 84,9% kwoty planowanej (12.038,4 mln zł) na skutek braku 

wniosków dysponentów części budżetowych. Przeznaczenie niektórych wydatków ujętych w rezer-

wach celowych zostało w trakcie realizacji budżetu istotnie zmienione. Łączna kwota rezerw celowych 

objętych zmianą przeznaczenia wyniosła 1.803,1 mln zł71 i w porównaniu do 2006 r. zwiększyła się  

o 868,2 mln zł. Zmiany wynikały z potrzeb zgłoszonych przez dysponentów części. 

W 2007 r. wzrosła również kwota wydatków z rezerw celowych, które zostały przeniesione 

do wykorzystania w roku następnym (co najmniej 300,9 mln zł), w porównaniu do 2006 r. kwota tych 

wydatków zwiększyła się o 72,4 mln zł, tj. o 31,7%. 

Minister Finansów, aby uniknąć zjawiska przenoszenia wydatków do wydatków niewygasają-

cych, w decyzjach w sprawie zmian w budżecie, zawarł klauzule zobowiązujące dysponentów części 

budżetowych do wydatkowania środków uruchomionych z rezerw celowych do końca 2007 r. i niezgła-

szania ich do wykazu wydatków niewygasających. Warunek ten nie został spełniony przez 20 dyspo-

nentów części budżetowych w odniesieniu do 40 zadań. 

Przyznane środki z rezerw celowych nie zostały w pełni wykorzystane. Przyczyną było pla-

nowanie wydatków na zadania nieprzygotowane do realizacji oraz nierzetelne wnioski dysponentów  

o uruchomienie środków z rezerw. Niewykorzystane środki były zwracane do budżetu państwa lub 

przenoszone do wykorzystania w 2008 r.  Na przykład: 

−  w części 39 – Transport, dokonano zwrotu do budżetu kwoty 423,9 mln zł, a nie wykorzystano 

między innymi 2,2 mln zł, tj. 47,8% środków na zmiany organizacyjne i nowe zadania (poz. 24),  

9,0 mln zł, tj. 61% środków na budowę obwodnicy Jarosławia w województwie podkarpackim  

(poz. 57), 4,0 mln zł, tj. 100% środków na wdrożenie ustawy o drogowych spółkach specjalnego prze-

znaczenia (poz. 70); Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wykorzystała 13% środków  

z rezerw celowych na realizację 52 zadań, 

−  w części 33 – Rozwój wsi, z przyznanej kwoty z rezerw celowych w wysokości 5.565,3 mln zł nie 

wykorzystano 325,5 mln zł, w tym 308,4 mln zł na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 

oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb) i 13,7 mln zł na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

71 W 2007 r. Komisja Finansów Publicznych wydała, na wniosek Ministra Finansów, 28 pozytywnych opinii w sprawie zmiany 
przeznaczenia kwot poszczególnych rezerw celowych na łączną kwotę 1.803,1 mln zł, tj. 8,1% kwoty rezerw zaplanowanych 
w ustawie budżetowej.
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Rezerwa ogólna, która w 2007 r. wynosiła 90,0 mln zł (w 2006 r. – 89,2 mln zł), została rozdy-

sponowana w kwocie 89,7 mln zł. Uruchomiona kwota była o 6,7% wyższa niż w  2006 r. Rozdyspo-

nowanie nastąpiło na podstawie 8 uchwał Rady Ministrów, 29 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz 

27 decyzji Ministra Finansów. 

Nie wszystkie środki otrzymane przez dysponentów części budżetowych z rezerwy ogólnej zo-

stały wykorzystane. W przypadku decyzji Ministra Finansów z 6 grudnia 2007 r. wydanej na podstawie 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, przyczyną niewykorzystania przez Wojewodę Mazowieckiego 

środków w wysokości 1,0 mln zł przeznaczonych na odbudowę spalonej Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach, było nierozpoczęcie prac projektowych i budowlanych. 

Środki w 100% zostały zwrócone do budżetu państwa.

Część wydatków uruchomionych z rezerwy ogólnej – zdaniem NIK – powinna być zaplanowana  

w odpowiednich częściach budżetu państwa już na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej. 

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

W 2007 r. z kwoty 2.452,6 mln zł przeniesionej z 2006 r. wydatkowano 1.734,8 mln zł, tj. 70,7%,  

w tym na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europej-

skiej 908,8 mln zł, tj. 88,2% planowanej kwoty (1.030,4 mln zł). Z niewykorzystanych środków w łącznej 

wysokości 717,9 mln zł, dysponenci części budżetowych w ogóle nie zgłosili zapotrzebowania na kwotę 

598,9 mln zł. Środki te zostały zwrócone na centralny rachunek bieżący dochodów budżetu państwa. 

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków przez poszczególnych dysponentów był brak rzetelnego 

planowania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zapewniającego ich wyko-

rzystanie w ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów terminach. Do wykazu wprowadzane zostały 

zadania nieprzygotowane, bez odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń, a także te, dla których nie zakoń-

czyły się lub nie rozpoczęły postępowania o zamówienia publiczne. Na przykład w części: 

−  01 – Kancelaria Prezydenta RP z przeniesionej do realizacji w 2007 r. kwoty 10,7 mln zł wykorzystano 

zaledwie 1,5 mln zł, tj. 14,3% planu; 

−  17 – Administracja publiczna z przeniesionej kwoty 43,6 mln zł wykorzystano 7,0 mln zł, tj. 16,2%; 

niska realizacja planu wydatków wynikała głównie z niezrealizowania zadań w ramach współfinanso-

wanego ze środków UE projektu PESEL2, tj. projekt „Przebudowa i integracja systemów rejestrów 

państwowych” współfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencji 

Przedsiębiorstw;

−  19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, z przeniesionej kwoty 61,2 mln zł wykorzystano 

20,6 mln zł (33,7%);

−  30 – Oświata i wychowanie, niska  realizacja wydatków z roku 2006 w kwocie 348,1 mln zł (63%) 

wynikała głównie z przedłużających się procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych 

w ramach realizacji projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  

i niższych od planowanych wydatków na zrealizowane projekty (niewykorzystana kwota 189,9 mln zł) 

oraz z unieważnienia prowadzonych postępowań na zakup autobusów szkolnych (niewykorzystana 

kwota 14,0 mln zł) i zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(niewykorzystana kwota 0,7 mln zł);
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−  37 – Sprawiedliwość, wykorzystanie planowanych wydatków w 11,4% (68,2 tys. zł) wynikało z opóź-

nienia realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie portalu dostępowo-informacyjnego Mini-

sterstwa Sprawiedliwości oraz systemu informatycznego Elektronicznego Katalogu Dokumentów 

Spółek” (na kwotę 0,5 mln zł) spowodowanego przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia 

publicznego.

Ponadto wskutek błędnego zakwalifikowania wydatków niewygasających (jako wydatki 

majątkowe zamiast dotacje i subwencje) w części 85/14 Województwo mazowieckie, przeniesio-

ne do realizacji w 2007 r. wydatki z roku 2006 zostały wykorzystane tylko w 43,2% (19,2 mln zł  

z 44,5 mln zł). 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu 

państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego72, przeniesiono do wykorzysta-

nia w 2008 r. 2.669,1 mln zł, tj. podobnie jak w 2006 r., 1,1% wydatków budżetu państwa. Wydatki 

przeznaczone na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europej-

skiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki  

z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 1.427,1 mln zł.

W porównaniu do 2006 r. kwota wydatków niewygasających z upływem 2007 r. zwiększyła 

się o 216,5 mln zł, tj. o 8,8%. Przyczyny były takie same jak rok wcześniej, tj. przedłużające się 

postępowania przetargowe związane ze stosowaniem procedur odwoławczych, unieważnianiem 

przetargów oraz ponownym wszczynaniem postępowań przetargowych, późne wystąpienia dys-

ponentów o przyznanie środków finansowych z rezerw celowych lub dotacji, opóźnienia w reali-

zacji zadania. 

Minister Finansów przeprowadził weryfikację wniosków dysponentów części budżetowych, dą-

żąc do ujmowania w wykazie tylko takich zadań, które zostały już wykonane, a jedynie niepotwierdzo-

ne wystawieniem faktur. Wynikająca ze złożonych pierwotnie przez dysponentów części budżetowych 

wniosków kwota 3.007,2 mln zł została zmniejszona do 2.554,5 mln zł. Natomiast w wyniku uzgodnień 

podjętych na posiedzeniach Rady Ministrów kwota ta została zwiększona o 114,6 mln zł.

W odniesieniu do środków na współfinansowanie wydatków z udziałem środków z UE do 

zmniejszenia wydatków niewygasających przyczyniła się, podobnie jak w roku ubiegłym, instytucja za-

pewnień finansowania przedsięwzięć. Na podstawie  rozporządzeń Rady Ministrów73 dysponenci czę-

ści budżetowych uzyskali od Ministra Finansów zapewnienie finansowania z budżetu państwa 2007 r. 

oraz w latach następnych na kwotę 864,3 mln zł. Z kwoty tej, na podstawie wniosków dysponentów, 

uruchomione zostały środki w wysokości 858,2 mln zł.  

Przenoszenie coraz wyższych kwot wydatków na wydatki niewygasające z upływem roku bu-

dżetowego zniekształca obraz wykonania budżetu państwa. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli 

zwraca uwagę na fakt niepełnego wykorzystania przez dysponentów w danym roku budżetowym, 

72 Dz.U. Nr 241, poz. 1760.
73 Rozporządzenia Rady Ministrów: z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia 

finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
(Dz.U. Nr 134, poz. 949) oraz z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budże-
tu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Dz.U. Nr 
109,poz. 748). 
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środków zaliczonych do wydatków roku ubiegłego (w 2007 r. – 29,3% wydatków roku 2006, w 2006 r. 

 – 13,7% wydatków roku 2005).  Podobnie jak w latach poprzednich NIK uważa że należy dążyć do 

ograniczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych74 z tytułu niezrealizowanych wydatków, 

według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., wyniosły 3.624,4 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne 

126,1 mln zł i stanowiły  3,5 % ogółu zobowiązań.  

Podobnie, jak w latach 2005 i 2006, w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej wykazano 

jako zobowiązania ujemne kwotę 539,0 mln zł z tytułu nadpłaty w 2007 r. składki do budżetu UE. 

Nadpłata spowodowana została obniżeniem przez UE składki za 2007 r. i zmniejszyła o tę kwo-

tę składkę za 2008 r. W stosunku do 2006 r. zobowiązania ogółem były wyższe o 1.248,3 mln zł,  

tj. o 52,5%. Zobowiązania te dotyczyły zakupu towarów i usług, na które nie minął termin płatności 

(1.829,3 mln zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, a także świadczeń dla 

żołnierzy i funkcjonariuszy. Zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 100,4 mln zł, tj. o 390,1%  

i wystąpiły w 24 częściach budżetowych (w tym w 7 budżetach wojewodów). Najwyższe (123,4 mln zł)  

zobowiązania wymagalne miał Urząd Morski w Szczecinie (niezapłacony podatek od nieruchomości 

i wynagrodzenie za modernizację toru wodnego). W porównaniu do 2006 r. zobowiązanie to wzrosło 

o 100,0 mln zł75. 

7.1. Dotacje i subwencje
Wydatki na subwencje i dotacje wyniosły 113.676,4 mln zł, tj. 99,1% planu po zmianach. W po-

równaniu z wydatkami 2006 r. były one wyższe o 674,7 mln zł, tj. o 0,6%. Największy udział w ogólnej 

ich kwocie miały środki wydatkowane na dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 

– 53.591,2 mln zł (47,1%), dotacje do funduszy celowych – 39.034,8 mln zł (34,3%) i dotacje podmio-

towe – 17.194,2 mln zł (15,1%).

Wykonanie wydatków budżetu państwa na subwencje i dotacje przedstawiono w tabeli 22. 

74 Według sprawozdań Rb-28 – zobowiązania ogółem z wyłączeniem zobowiązań części 84 – Środki własne UE – wyniosły 
4.163,4 mln zł.

75 Wzrost zobowiązań wynikał z nowych decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świnoujście i Wójta Gminy Stepnica za 
zaległy podatek od nieruchomości za lata 2003 - 2007 r. oraz z tytułu zobowiązań za wykonanie umocnień brzegowych na 
kwotę 17,6 mln zł. Urząd Morski  zakwestionował powyższe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości (sprawa jest 
przedmiotem postępowania odwoławczego przed Sądem Administracyjnym), jak również  odmówił zapłaty za wykonane 
roboty budowlane kwestionując ich zakres i jakość, co jest przedmiotem postępowania przed Międzynarodowym Sądem 
Arbitrażowym w Kopenhadze.



72

Wydatki budżetu państwa

Tabela 22. Wydatki budżetu państwa na subwencje i dotacje w latach 2006–2007

Wyszczególnienie
Wykonanie 

2006

2007 

5:2 5:3 5:4
Plan

Plan po 
zmianach

Wykona-
nie

mln zł %%

1 2 3 4 5 6 7 8

Subwencje ogólne dla jednostek  
samorządu terytorialnego/ 34.540,4 36.791,9 36.756,2 36.756,2 106,4 99,9 100,0

Dotacje dla funduszy celowych2/ 39.847,7 36.383,4 39.038,2 39.034,8 98,0 107,3 100,0

Dotacje celowe dla jednostek  
samorządu terytorialnego

16.274,4 16.458,4 17.598,1 16.835,0 103,4 102,3 95,7

Dotacje przedmiotowe 537,7 570,2 570,6 547,2 101,8 96,0 95,9

Dotacje podmiotowe 15.355,2 15.885,6 17.258,9 17.194,2 112,0 108,2 99,6

Dotacje dla zakładów budżetowych na 
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 

0,1 1,6 1,6 1,6 1.600,0 100,0 100,0

Dotacje dla jednostek niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych

1.470,4 967,7 1.176,8 1.055,9 71,8 109,1 89,7

Dopłaty kredytowe 46,4 3,3 3,3 3,3 7,1 100,0 100,0

Pozostałe dotacje z budżetu państwa 4.542,0 526,7 1.608,3 1.580,2 34,8 300,0 98,6

Dotacje na finansowanie i dofinansowa-
nie prac remontowych i konserwatorskich

59,7 149,2 155,1 149,1 249,7 99,9 96,1

Dotacje celowe dla pozostałych  
jednostek sfp

41,1 31,9 161,3 151,5 368,6 474,9 93,9

Rekompensat utraconych dochodów  
w podatkach oraz opłatach lokalnych

7,7 0,0 6,3 6,3 81,8 – 100,0

Pomoc zagraniczna 0,4 0,0 15,5 9,3 2.325,0 – 60,3

Zwrot kosztów obsługi świadczeń  
zleconych do wypłaty przez ZUS i KRUS 
oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego

192,5 231,9 259,0 257,0 133,5 110,8 99,2

Subwencje dla partii politycznych 86,0 0,0 94,8 94,8 110,2 – 100,0

Rezerwy 0,0 3.777,8 13,1 0,0 – – –

Razem 113.001,7 111.779,7 114.717,0 113.676,3 100,6 101,7 99,1

1/ Z pozycji „Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” wyłączono kwoty: w 2006 r. – 2,2 mln zł i 2007 r. –  
3,0 mln (rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe).
2/ W 2006 i 2007 r. dotacje z budżetu państwa otrzymały 4 państwowe fundusze celowe: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 
Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji i PFRON.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Dotacje z budżetu państwa dla funduszy celowych przekazano w zaplanowanych kwotach76.

W porównaniu do wykonania w 2006 r. zmniejszyły się wydatki na pozostałe dotacje z budże-

tu państwa o 65,2%, dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 28,2% 

oraz dotacje dla funduszy celowych o 2,0%, natomiast wzrosły wydatki na dotacje podmiotowe  

o 12,0%, dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego o 5,5% i dotacje przedmioto-

we o 1,8%. 

76 Omówienie wykonania planów finansowych funduszy celowych zamieszczono w rozdziale 10 analizy.
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Subwencje ogólne i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Z 46,3% w 2006 r. do 43,7% w 2007 r. zmniejszył się udział subwencji i dotacji celowych z bu-

dżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego77 w dochodach budżetów samorządowych.

Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego78 w 2007 r. wyniosły 131.380,2 mln zł  

i w porównaniu do dochodów w 2006 r. wzrosły o 12,3%. Wzrost ten (o 14.340,0 mln zł) spowodo-

wany był w 78,5% wzrostem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a w 21,5% 

wzrostem otrzymanych dotacji celowych, subwencji oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa. 

Subwencje ogólne

Wydatki na subwencje ogólne wyniosły 36.759,2 mln zł, tj. 100% planu po zmianach. W porów-

naniu do wykonania 2006 r. były one wyższe o 6,4%. Ogółem gminom przekazano 22.110,4 mln zł, po-

wiatom 12.532,7 mln zł, a województwom 2.116,1 mln zł. Środki były przekazywane właściwym jednost-

kom samorządu terytorialnego, w wysokościach wynikających z odpowiednich decyzji, z zachowaniem 

terminów określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dane dotyczące struktury zrealizowanych w latach 2006-2007 subwencji dla j.s.t. przedstawio-

no w tabeli 23.

Tabela 23. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007
4:2

Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura

mln zł % mln zł % %

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu 
terytorialnego

34.542,6 100,0 36.759,2 100,0 106,4

– część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 26.781,0 77,5 28.204,9 76,7 105,3

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 418,5 1,2 436,3 1,2 104,3

– część wyrównawcza dla powiatów 762,6 2,2 1.013,2 2,8 132,9

– część wyrównawcza dla województw 839,0 2,4 849,6 2,3 101,3

– część rekompensująca dla gmin 12,3 0,04 12,6 0,04 102,6

– część wyrównawcza dla gmin 4.019,3 11,6 4.349,7 11,8 108,2

– różne rozliczenia finansowe 2,2 0,01 3,0 0,01 138,8

– część równoważąca dla gmin 465,8 1,3 473,7 1,3 101,7

– część równoważąca dla powiatów 604,3 1,7 773,8 2,1 128,1

– część równoważąca dla województw 637,7 1,8 642,3 1,7 100,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Z części oświatowej subwencji ogólnej łącznie przekazano na rachunki jednostek samorządu 

terytorialnego79 środki w wysokości 28.204,9 mln zł, z tego gminom – 17.223,7 mln zł, powiatom – 

10.385,5 mln zł, województwom – 595,7 mln zł.

77 Łącznie z otrzymanymi dotacjami na inwestycje.
78 Dane dotyczące j.s.t. na podstawie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje prawne określające źródła 

i szczegółową konstrukcję dochodów zawarte są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). 

79 Szczegółowe informacje dotyczące podziału na poszczególne części subwencji zostały przedstawione w informacji o wy-
nikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. część 82 – Subwencja ogólna dla j.s.t., NIK Warszawa, maj 2007 r., 
Nr ewid. 50/2008/ P/07/024/KAP.
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Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego80

W kwocie ogólnej wydatków z budżetu państwa na dotacje celowe dla jednostek samorzą-

du terytorialnego (18.927,1 mln zł), wydatki bieżące stanowiły 17.194,6 mln zł (w tym wydatki nie-

wygasające – 89,8 mln zł), a wydatki inwestycyjne 1.732,5 mln zł (w tym wydatki niewygasające  

445,2 mln zł). Wydatki te odpowiadały 95,2% planu po zmianach. Na dotacje na finansowanie pro-

jektów z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatkowano łącznie 826,4 mln zł, tj. 82,1% planu po 

zmianach, w tym na: wydatki inwestycyjne na melioracje wodne – 292,2 mln zł, na rozwój przedsię-

biorczości – 139,5 mln zł oraz na pomoc materialną dla uczniów – 30,6 mln zł.

Wydatki na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosły w stosunku do 2006 r.  

o 1.107,9 mln zł81, tj. o 6,2%, dla gmin wzrost wyniósł 618,4 mln zł, tj. o 4,9%, a dla powiatów i samo-

rządów województw odpowiednio o 304,2 mln zł (o 7,4%) i o 185,3 mln zł (o 16,3%). W 2007 r. udział 

wydatków na dotacje dla gmin stanowił 69,8%, na dotacje dla powiatów – 23,2%, a na dotacje dla 

samorządów województw – 7,0% w dotacjach ogółem dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrost dotacji wynikał głównie ze zmian zakresu dotowanych zadań, w szczególności w zakre-

sie dofinansowania zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitorin-

gu82 wizyjnego, sfinansowania wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egza-

minu maturalnego, realizacji wieloletniego programu państwa w zakresie dożywiania oraz na realizację 

programu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

W ujęciu rodzajowym, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zlecone ustawami (13.670,9 mln zł) stanowiły 72,2%, na zadania własne – 26,0% (4.916,7 mln zł), 

a na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1,8% 

(339,5 mln zł). 

Zwiększeniu, w porównaniu do 2006 r., uległy dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  

o 896,8 mln zł (o 7,0%), zadania własne o 195,0 mln zł (o 4,1%) i na zadania realizowane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej o 16,1 mln zł (o 5,0%). Szczegółowe informacje dotyczące 

dotowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa zostały przedstawione w informacji o wy-

nikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2007 r.83

Na etapie planowania dotacji celowych, na skutek braku prawidłowego rozeznania potrzeb 

przez wojewodów i jednostki realizujące zadania, zawyżono wysokość kwot na dotacje celowe prze-

znaczone na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Skutkiem tego było niewykorzystanie dotacji oraz stosowa-

nie przez wojewodów blokad. Stwierdzono, że wszyscy wojewodowie84 dokonali blokady środków 

80 Dotacje dla jst zostały przedstawione z uwzględnieniem dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Eu-
ropejskiej i dlatego kwoty planowanych oraz zrealizowanych wydatków różnią się od danych przedstawionych w tabeli na 
początku rozdziału.

81 Dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne.
82 Finansowanie zadań dotyczących „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony 

Rządu w latach 2007–2009” realizowanych przez Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej finansowanych ze środków 
budżetu państwa, przekazywanych powiatom w formie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

83 NIK, Warszawa, maj 2008, Nr ewi. 63/2008/P/07/008/KAP.
84 Mazowiecki (148,7 mln zł), świętokrzyski (74,1 mln zł), kujawsko-pomorski (63,2 mln zł), podlaski (55,5 mln zł), pomorski 

(118,1 mln zł), małopolski (135,3 mln zł), łódzki (87,8 mln), lubelski (51,4 mln), opolski (38,0 mln zł), lubuski (51,4 mln zł), 
podkarpacki (24,3 mln zł), dolnośląski (100,0 mln zł), śląski (119,7 mln zł), warmińsko-mazurski (30,7 mln zł), wielkopolski 
(73,3 mln zł), zachodniopomorski (76,1 mln zł).
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na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1.248,5 mln zł, tj. 13,3% planu po 

zmianach. Ponadto trzynastu wojewodów dokonało blokad wydatków, z których wypłacano składki na 

ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdro-

wotnego, w łącznej kwocie 112,0 mln zł, tj. 26,1% planu po zmianach. 

Nieprawidłowości związane z przekazywaniem dotacji celowych polegały między innymi na 

nieinformowaniu jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji wynikających z podziału okre-

ślonego w ustawie budżetowej na 2007 r., niepodzieleniu pełnej kwoty dotacji i wykorzystywaniu ich 

niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Łódzki i Śląski w zawia-

domieniach skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego zaniżyli kwotę dotacji określonych  

w ustawie budżetowej, co było niezgodne z art. 102 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dotacje celowe w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 

realizację w 2007 r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kontrolą objęto Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, 10 urzędów wojewódzkich oraz wybrane gminy i ośrodki pomocy społecznej 

(średnio po 5 jednostek w każdym województwie). Na podstawie przeprowadzonych kontroli Najwyż-

sza Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację Programu. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia nie 

były istotne.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w latach 2006–2009 zgod-

nie z ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”85, a na jego finansowanie przewidziano 2.900 mln zł. 

W 2007 r. na finansowanie programu zaplanowano 527,7 mln zł, z czego wydatkowano  

523,5 mln zł, tj. 99,2%. 

Kontrola w 10 województwach wykazała, że 47,6% osób objętych Programem86 korzy-

stało z wydawanych posiłków, a 67,3% otrzymywało zasiłki celowe na zakup żywności lub świad-

czenia rzeczowe w formie żywności. W skali kraju realizacja Programu oznaczała dofinansowanie 

każdej z gmin średnio w kwocie 212,9 tys. zł (od 132,9 tys. zł w województwie mazowieckim do  

316,1 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim). Udział samorządów w finansowaniu Programu 

średnio kształtował się na poziomie ok. 1/3 kosztów. 

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2007 r. programem objęto 23.063 pla-

cówki, tj. 68,2% ogółu, w tym 91,1% ogółu szkół wiejskich. Pomoc w zakresie dożywiania otrzymało 

15,3% wszystkich uczniów w kraju oraz 14,2% dzieci uczęszczających do przedszkoli, tj. 957.772 dzieci  

i młodzieży. Dziennie wydawano przeciętnie 1.025.792 posiłki, z czego 37,4% stanowiły pełne obiady, 

33,3% – jedno danie gorące, 14,5% – mleko oraz bułka lub kanapka, 4,1% – całodzienne wyżywienie, 

a 10,7% inne formy dożywiania. 

W skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego oraz ośrodkach pomocy społecznej 

ujawniono jedynie nieliczne uchybienia związane przede wszystkim z rzetelnością ewidencjonowania 

oraz wykazywania w sprawozdaniach danych związanych z realizacją Programu. 

85 Dz.U. Nr 267, poz. 2259.
86 Występowały przypadki korzystania przez te same osoby z różnych form pomocy jednocześnie.
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Dotacje podmiotowe 

Wydatki na dotacje podmiotowe w 2007 r. zostały ustalone w łącznej wysokości 15.886,2 mln zł,  

tj. wyższej o 3,5% od wykonania w 2006 r. (15.355,2 mln zł). Wydatki te zostały w trakcie roku zwięk-

szone o 8,6% do kwoty 17.259,1 mln zł.

Wymienione w załączniku nr 9 do ustawy budżetowej dotacje podmiotowe zrealizowano w 21 

częściach budżetu państwa (w tym w budżetach wojewodów) w kwocie 17.194,4 mln. zł, tj. 99,6% 

planu po zmianach.

Dotacje podmiotowe przeznaczone zostały w szczególności na dofinansowanie zadań reali-

zowanych przez państwowe szkoły wyższe (9.614,1 mln zł), pozostałe jednostki sektora finansów pu-

blicznych (3.175,9 mln zł) i jednostki naukowe (1.532,4 mln zł).

Wybrane dotacje podmiotowe w latach 2006–2007 przedstawiono na poniższym wykresie:

Źródło: Opracowanie własne NIK.

 

Dotacje podmiotowe w kwocie 8.142,1 mln zł, udzielone w części 38 – Szkolnictwo wyższe 

stanowiły 84,7% ogólnej kwoty dotacji przekazanych państwowym szkołom wyższym. Z kwoty tej 

6.649,9 mln zł przeznaczono na finansowanie działalności dydaktycznej 95 publicznych uczelni aka-

demickich i zawodowych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pięciu 

uczelni Kościoła Katolickiego87 trzech akademii wojskowych, a także na zadania związane z kształce-

niem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych oraz 1.477,5 mln zł na pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów.

87 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Ignatanum w Krakowie.
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Do zakończenia kontroli NIK, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zrealizował obowiązku 

określonego w art. 123 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. nie podał do publicznej wiadomości 

wykazu jednostek, które w 2007 r. otrzymały dotacje podmiotowe na działalność dydaktyczną i pomoc 

materialną dla studentów i doktorantów wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednost-

kom. Taka sama sytuacja wystąpiła również w roku 2006.

Ponadto w 2007 r. w ramach dotacji podmiotowej dla pozostałych jednostek sektora finansów 

publicznych, na wykonanie zadań państwowych związanych z utrzymaniem, pomnażaniem zbiorów 

Narodowej Biblioteki Ossolineum dla Fundacji – Zakład Naukowy im. Ossolińskich, przekazano kwotę 

14,2 mln zł, a na realizację zadań statutowych dla Parlamentu Studentów kwotę 0,3 mln zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek naukowych i na badania własne szkół wyższych

W części 28 – Nauka na dotacje podmiotowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności 

statutowej jednostek naukowych, z przeznaczeniem na działalność statutową jednostek naukowych  

i badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych wydatkowano 2.200,5 mln zł. Środki 

zostały przekazane między innymi do jednostek naukowych (1.516,1 mln zł), jednostek badawczo-ro-

zwojowych (665,3 mln zł) oraz na specjalne programy współfinansowane ze środków UE dla jednostek 

naukowych i badawczo-rozwojowych (13,5 mln zł). Dotacje zostały wykorzystane prawidłowo. Stwier-

dzono natomiast, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało zmian w planie wydatków 

na kwotę 148,5 mln zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków na projekty badawcze oraz działalność 

wspomagającą badania, a zwiększenie limitu na działalność statutową bez wymaganej opinii Komitetu 

Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki. 

Dotacje przedmiotowe

Wydatki na dotacje przedmiotowe ustalone zostały w kwocie 570,2 mln zł. Wydatki te w trak-

cie roku zostały zwiększone do kwoty 570,6 mln zł i zrealizowane w wysokości 547,2 mln zł, tj. 95,9% 

planu po zmianach. W porównaniu do roku 2006 (537,7 mln zł) dotacje były wyższe o 9,5 mln zł,  

tj. o 1,8%.

W 2007 r. dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych wyniosły 507,2 mln zł i stanowiły 92,7% ogółu dotacji przedmiotowych. W porównaniu do 2006 r. 

(482,1 mln zł) były wyższe o 5,2%.

Dane dotyczące realizacji wydatków na dotacje przedmiotowe określone w art. 19, 20, 21 usta-

wy budżetowej w latach 2006–2007 r. przedstawiono w tabeli 24.
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Tabela 24. Dotacje przedmiotowe w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006*/ 2007
4:2 4:3

Wykonanie
Plan po 

zmianach
Wykonanie

mln zł %%
1 2 3 4 5 6

Dotacje przedmiotowe ogółem, w tym: 537,7 570,6 547,2 101,8 95,9

dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych 355,9 371,0 361,2 101.5 97,4

dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodo-
wego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich

8,9 8,9 8,9 100,0 100,0

dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych 17,9 18,0 17,9 99,6 99,3

dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych  
z opłat pocztowych

1,1 1,7 1,6 146,3 93,6

na korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego  
świadczonych przez Centralny Ośrodek Sportu

17,1 17,5 17,5 102,6 100,0

na wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie 
do zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przy  
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

0,7 0,7 0,7 97,5 97,9

na ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody  
prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach  
narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych

1,8 1,8 1,8 103,6 100,0

na korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony 
radiologicznej pacjenta świadczonych przez Krajowe Centrum 
Ochrony Radiologicznej

0,0 0,3 0,2 – 70,5

na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych  
na rzecz rolnictwa

134,3 150,7 137,4 102,3 91,2

* W roku 2006 wykonanie dotacji przedmiotowych określonych w ustawie budżetowej dotyczyło art. 22,23 i 24. 
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Z łącznej kwoty dotacji przedmiotowych na dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich 

(371,0 mln zł) zrealizowano wydatki w kwocie 361,2 mln zł. W porównaniu do roku 2006 nastąpił 

wzrost tych wydatków o 1,5%, tj. o 5,3 mln zł. W 2007 roku Ministerstwo Infrastruktury przekazało 

poszczególnym spółkom przewozowym następujące kwoty dotacji przedmiotowej: 

−  PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.  – 267,0 mln zł,

−  PKP Intercity Sp. z o.o.  –   49,3 mln zł,

−  KM – Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.  –   25,5 mln zł, 

−  PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.  –   16,8 mln zł,

−  PKP WKD Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.  –     2,6 mln zł.

Dotacja ta zrekompensowała przewoźnikom ubytek przychodów z tytułu honorowania ustawo-

wych ulg.

Na dofinansowanie niektórych zadań na rzecz rolnictwa w 2007 r. przeznaczono 150,7 mln zł. 

Zrealizowano wydatki w wysokości 137,4 mln zł, co stanowiło 91,2% planu po zmianach. W porówna-

niu do 2006 r. (134,3 mln zł) dotacje przedmiotowe dla rolnictwa były wyższe o 3,1 mln zł, tj. o 2,3%.  

W ogólnej kwocie dotacji przedmiotowych na rzecz rolnictwa, wydatki z zakresu postępu biologicz-

nego w produkcji roślinnej i zwierzęcej stanowiły 90,0% (123,7 mln zł), wydatki z zakresu rolnictwa 

ekologicznego – 8,8% (12,1 mln zł), a wydatki z zakresu ochrony roślin – 1,2% (1,6 mln zł).
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7.2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych88 zrealizowano w 2007 r. w kwocie 45.489,5 mln zł,  

tj. 98,8% planu po zmianach i 18,0% wydatków budżetu państwa. 

Najwyższe pozycje w tej grupie wydatków stanowiły:

−  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.030,1 mln zł,

−  zakupy towarów i usług – 13.681,7 mln zł,

−  pozostałe wydatki – 4.777,6 mln zł, w tym między innymi składki do organizacji międzynarodowych 

(604,9 mln zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (457,5 mln zł), koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego (435,6 mln zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (328,4 mln zł),  

podatek od nieruchomości (250,5 mln zł), kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (139,2 mln zł).

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała między innymi wybrane wydatki poniesione na zaku-

py materiałów i wyposażenia (§ 421), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 424), sprzętu  

i uzbrojenia (§ 425), usług remontowych (§ 427) oraz na zakupy pozostałych usług (§ 430) pod wzglę-

dem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Skala stwierdzonych nieprawidłowości była 

niewielka, a uchybienia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zakresie:

1)  opóźnień w dokonywaniu płatności, na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi- 

nistracji dokonało dwudziestu pięciu płatności na łączną kwotę 1.478,9 tys. zł z opóźnie-

niem od 3 do 91 dni w stosunku do terminu wynikającego z zaciągniętych zobowiązań; przy-

czyną była zwłoka w przekazaniu dokumentów przez komórki merytoryczne służbom finanso-

88 W 2007 r. wydatki według grup ekonomicznych są nieporównywalne z wydatkami zrealizowanymi w 2006 r. w związku  
z wydzieleniem w ustawie budżetowej na rok 2007 oddzielnej grupy wydatków dotyczących finansowania projektów  
z udziałem środków Unii Europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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wym; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uregulowało siedem płatności na łączną kwotę  

137,8 tys. zł z opóźnieniem wynoszącym od 4 do 115 dni; przyczyną tych opóźnień było nieprze-

strzeganie terminów określonych w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących potwierdzania do-

kumentów finansowo-księgowych; w obu przypadkach opóźnienia w regulowaniu zobowiązań nie 

skutkowały naliczeniem odsetek za nieterminowe płatności;

2)  opóźnień w przedkładaniu rozliczeń przez placówki zagraniczne uczestniczące w organizacji zagra-

nicznych podróży służbowych finansowanych z innych części budżetowych; w części 01 – Kan-

celaria Prezydenta RP; opóźnienia te wynosiły ok. 3 do 15 miesięcy od daty wyjazdu służbowego  

i spowodowały, że w ewidencji księgowej roku 2007 ujęto 12 operacji gospodarczych roku 2006 na 

kwotę 189,3 tys. zł; opóźnienia w rozliczaniu kosztów i ich ewidencjonowaniu zniekształcają spra-

wozdawczość z wykonania planu wydatków; opieszałość w rozliczaniu się placówek zagranicznych 

z jednostkami budżetowymi potwierdzone zostało w przeprowadzonych w IV kwartale 2007 r. przez 

NIK kontrolach funkcjonowania Ambasady RP w Atenach i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie; 

kontrole te wykazały, że na kontach rozrachunkowych placówek zagranicznych pozostawały nieroz-

liczone z kontrahentami należności z lat ubiegłych, w tym należności od jednostek budżetowych. 

Na przykład:

a)  w Ambasadzie RP w Atenach na koniec III kwartału 2007 r. pozostawały na koncie rozrachunko-

wym nierozliczone salda należności i zobowiązań występujących od 2003 r., w tym m.in. należ-

ności od Centrum Informacyjnego Rządu (1,3 tys. EUR), zobowiązania wobec Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów (14,0 tys. EUR), Kancelarii Sejmu i Senatu (424 EUR), Urzędu Komitetu Integracji 

Europejskiej (422 EUR); propozycje w sprawie sposobu rozliczenia tych sald zostały przekazane 

przez placówkę 15 listopada 2007 r. do dysponenta głównego, jednakże do czasu zakończenia 

kontroli nie zostały one rozliczone; oprócz powyższych kwot na ww. koncie rozrachunkowym po-

zostawały nierozliczone należności i zobowiązania, powstałe w okresie 2002–2006, których saldo 

stanowiły należności w kwocie 17.888,10 EUR;

b)  w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie na koniec III kwartału 2007 r. pozostawały na koncie roz-

rachunkowym nierozliczone salda należności, powstałych jeszcze przed 2004 r., w łącznej kwocie 

44,9 tys. EUR, w tym należności od MSZ w kwocie 43,3 tys. EUR z tytułu sfinansowania ze środ-

ków placówki wydatków na utworzenie Konsulatu Generalnego RP w Łucku; korespondencja 

wyjaśniająca z MSZ nie doprowadziła do rozliczenia tych kwot do dnia zakończenia kontroli;

3)  dochodzenia należności Skarbu Państwa; Komenda Główna Policji (część 42 – Sprawy wewnętrzne) 

nie dochodziła należności Skarbu Państwa, wynikającej z wystawionej przez firmę ubezpieczeniową 

gwarancji o równowartości 79 tys. zł, wniesionej przez wykonawcę, którego ofertę wybrano w wyni-

ku postępowania, a który następnie uchylił się od zawarcia umowy. Obowiązek zatrzymania wadium 

wynikał z art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4)  udzielenia zamówienia bez zastosowania trybu przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicz-

nych, mimo że nie wystąpiły okoliczności będące uzasadnioną przesłanką do wyłączenia jej stoso-

wania; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (część 42) udzieliło w ten sposób trzech 

zamówień; w przypadku umowy o wartości 1,4 mln zł brutto, stosowanie ww. ustawy wyłączono ze 

względu na objęcie zamówienia tajemnicą państwową, pomimo że umowa określająca przedmiot za-
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mówienia była dokumentem jawnym; natomiast dwie umowy o wartości 1,2 mln zł na dostawy blocz-

ków mandatowych zostały zawarte z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa, co zdaniem NIK, było nieprawidłowe;

5)  zawierania umów o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo niewniesienia przez wykonawców 

wymaganego zabezpieczenia należytego ich wykonania; Kuratorium Oświaty w Lublinie zawarło 

13 umów o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 554 tys. zł; należne kwoty zabezpieczeń 

(16,6 tys. zł) zostały wpłacone dopiero po upływie od trzech do 31 dni od zawarcia umów.

Stwierdzono także klasyfikowanie wydatków do niewłaściwych podziałek klasyfikacji budże-

towej89. Np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie 1.120,7 tys. zł ujęło  

w § 4270 Zakup usług remontowych, pomimo że wydatki te dotyczyły wymiany stolarki okiennej w bu-

dynkach Ministerstwa wpisanych do rejestru zabytków, które powinny być zaliczone do § 4340 Zakup 

usług remontowo-konserwatorskich.

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 

celowość i legalność wydatkowania środków przy użyciu służbowych kart płatniczych. W większości 

kontrolowanych jednostek opracowane były wewnętrzne, pisemne procedury, w których określone zo-

stały zasady przydzielania, korzystania oraz rozliczania wydatków. Brak pisemnego uregulowania zasad 

korzystania z kart płatniczych stwierdzono w następujących częściach budżetowych: 01 – Kancelaria 

Prezydenta RP, 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 53 – Urząd Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów, 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fundusz Administracyjny) 

i 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas kontroli NIK uregulowania w tym zakresie zostały 

wprowadzone w części: 02 – Kancelaria Sejmu i 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Zdaniem NIK zasady gospodarowania kartami płatniczymi powinny być uregulowane w wewnętrz-

nych przepisach, określających między innymi rodzaje transakcji, które mogą być opłacane przy użyciu służ-

bowych kart płatniczych (np. opłaty za hotele, wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych, usługi 

gastronomiczne, zakup biletów lotniczych oraz w szczególnych sytuacjach pobór gotówki z bankomatu). 

Sposób dokumentowania tych wydatków powinien umożliwiać identyfikację ich charakteru oraz związek  

z zadaniami jednostki. Zapewni to kontrolę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. 

Najwyższa Izba Kontroli w 2007 r. skontrolowała finansowanie usług doradczych i eksperckich 

oraz innych zadań zlecanych w 21 jednostkach administracji rządowej oraz w Kancelarii Prezydenta 

RP, Kancelarii Senatu i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontrolą objęto celowość zawiera-

nia umów zlecenia i umów o dzieło, przestrzeganie zasad zlecania zadań określonych w przepisach  

o zamówieniach publicznych i regulacjach wewnętrznych (legalność), prawidłowość realizacji posta-

nowień zawartych w umowach, ich rozliczania i prowadzenia ewidencji księgowej (rzetelność, legal-

ność), a także poprawność dokumentowania operacji gospodarczych90.

Stwierdzone nieprawidłowości przy zlecaniu usług doradczych i eksperckich podmiotom zewnętrz-

nym miały głównie charakter proceduralny. W 14 spośród 24 skontrolowanych jednostek stwierdzono nie-

89 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

90 Informacja o wynikach kontroli finansowania usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zleconych, NIK, Warszawa, 
kwiecień 2008, Nr ewid. 81/2008/P07/030/KBF.
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prawidłowości polegające na braku właściwego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zlecania zadań. 

Naruszane były wewnętrzne procedury zlecania zadań ustalone przez kierowników jednostek, poprzez brak 

dokumentowania zasadności zlecania usług, brak uzgadniania treści umów z osobami upoważnionymi 

(głównymi księgowymi, radcami prawnymi), nieprzestrzeganie trybu dokonania odbioru przedmiotu umo-

wy. Brak takich działań stwarzał warunki dla niezgodnego z prawem zaciągania zobowiązań obciążających 

budżet państwa. Skala wydatków niecelowych i niegospodarnych uległa zmniejszeniu, w porównaniu do 

kontroli o podobnej tematyce, przeprowadzonej przez NIK w 2000 r.91 Nastąpiła również poprawa w dzie-

dzinie udzielania zamówień publicznych przy zlecaniu zadań. Problemem był brak skutecznego systemu 

kontroli zlecania zadań nieobjętych procedurą udzielania zamówień publicznych ze względu na wartość 

niższą od progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia

W 2007 r. przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej wyniosło 475.495 osób92 

i w porównaniu do 2006 r. zmniejszyło się o 6.293 osoby, z tego w jednostkach budżetowych o 3.998 

osób oraz w zakładach budżetowych i niedotowanych gospodarstwach pomocniczych o 2.295 osób. Na 

niższy w 2007 r. stan zatrudnienia wpływ miała likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw po-

mocniczych (o 40 jednostek), zmniejszenie zatrudnienia w grupie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy  

(o 3.243 osoby) oraz w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania (o 2.292 osoby). 

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń w latach 2006–2007 w państwowej sferze 

budżetowej (według Rb-70) dla poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w latach 2006–2007
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Jednostki budżetowe 464.046 17.128,5 1,3 3.075,9 460.048 18.239,8 1,0 3.304,0 99,1 107,4

Zakłady budżetowe  
i gospodarstwa pomocnicze 
niedotowane 

17.742 503,2 4,1 2.363,5 15.447 457,0 4,1 2.465,3 87,1 104.3

OGÓŁEM** 481.788 17.631,7 5,4 3.049,7 475.495 18.696,8 5,1 3.276,7 98,7 107,4

* Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery 
budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. 
Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów.

91 Informacja o wynikach kontroli prawidłowości korzystania z usług doradczych i eksperckich przez organy administracji rzą-
dowej – Nr ewid. 172/2001/P/00/001/DKD, Warszawa, październik 2001 r.

92 W przeliczeniu na pełne etaty. Liczba ta obejmuje dwie grupy pracowników objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 
dla których limit zatrudnienia został określony w ustawie budżetowej oraz pracowników nieobjętych tymi systemami.
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Podobnie jak w latach poprzednich, w 2007 r. w państwowej sferze budżetowej wystąpiły 

rozbieżności pomiędzy wielkościami planistycznymi zatrudnienia, a rzeczywistym jego wykonaniem. 

Różnica ta w porównaniu do 2006 r. zwiększyła się o 8.336 osób i wyniosła 44.236 osób.

W porównaniu do 2006 r. wydatki na wynagrodzenia ogółem w państwowej sferze budżetowej 

w 2007 r. wyniosły 18.696,8 mln zł, tj. wzrosły o 1.065,1 mln zł (o 6,0%). Planowane w ustawie budże-

towej środki na wynagrodzenia obejmują zarówno osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagro-

dzeń jak i osoby nieobjęte tymi systemami. 

Wykonanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 

2004–2007 przedstawiono na wykresie 12.

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

Wyższy od planowanego wzrost kwoty na wynagrodzenia wynikał między innymi z:

−  wzrostu o 750 osób zatrudnienia w urzędach skarbowych,

−  naliczenia wyższego niż w 2006 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

−  skutków rozdysponowanych rezerw celowych w 2006 r. oraz rozdysponowania nowych rezerw celowych,

−  zwiększenia zatrudnienia o 43 osoby oraz podwyższenia wynagrodzeń prokuratorów,

−  podwyżek wynagrodzeń oraz zwiększenia o 200 osób zatrudnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad,

−  zwiększenia o 35 osób zatrudnienia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,

−  podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej, skutków uzawodowienia 

Straży Granicznej, przyznania nowych etatów oraz wzrostu wielokrotności kwoty bazowej dla funk-

cjonariuszy,

−  zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej funkcjonariuszy Służby Więziennej,

−  podwyżek wynagrodzeń w inspekcji sanitarnej.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w państwo-

wej sferze budżetowej w 2007 r. wyniosło 3.276,7 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym (3.049,7 zł) 

wzrosło o 7,4%.

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń (wykonanie wg Rb-70) w latach 

2006–2007 w państwowych jednostkach budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami 

wynagrodzeń według statusu zatrudnienia (bez ABW i AW) przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

2006 2007 

7:2 8:3 9:4

Pr
ze

ci
ęt

ne
  

za
tr

ud
ni

en
ie

 

W
yn

ag
ro

dz
en

ia

Pr
ze

ci
ęt

ne
  

m
ie

si
ęc

zn
e 

 
w

yn
ag

ro
dz

en
ie

Za
tr

ud
ni

en
ie

 

W
yn

ag
ro

dz
en

ia

Pr
ze

ci
ęt

ne
  

za
tr

ud
ni

en
ie

 

W
yn

ag
ro

dz
en

ia
 

Pr
ze

ci
ęt

ne
  

m
ie

si
ęc

zn
e 

 
w

yn
ag

ro
dz

en
ie

 

osoby mln zł zł osoby mln zł osoby mln zł zł

%%
Wykonanie wg Rb-70

Plan po zmianach 
centralnych 

Wykonanie wg Rb-70

Członkowie korpusu 
służby cywilnej

107.359 4.581,2 3.556,0 122.845 4.994,9 107.506 4.705,0 3.647,1 100,1 102,7 102,6

Osoby zajmujące  
kierownicze stanowiska 
państwowe

239 38,6 13.458,9 252 40,1 238 37,7 13.197,1 99,6 97,7 98,1

Etatowi członkowie 
SKO

464 44,7 8.019,2 503 47,8 483 46,4 8.001,0 104,1 103,8 99,8

Funkcjonariusze służby 
celnej

13.793 593,9 3.588,2 14.058 596,5 13.595 595,5 3.650,1 98,6 100,3 101,7

Żołnierze 
i funkcjonariusze

221.818 8.343,0 3.134,3 235.203 9.062,6 218.575 8.987,2 3.426,4 98,5 107,7 109,3

Orzecznicy1 6.161 526,6 7.122,8 6.619 586,3 6.229 538,1 7.198,9 101,1 102,2 101,1

Pracownicy  
Rządowego Centrum 
Legislacji

119 11,2 7.844,5 127 11,3 115 11,3 8.172,5 96,6 100,9 104,2

Eksperci Urzędu  
Patentowego RP

157 10,1 5.360,9 190 11,7 175 11,6 5.505,7 111,5 114,9 102,7

Etatowi członkowie 
kolegiów RIO

202 14,5 5.985,1 236 16,3 197 15,7 6.651,0 97,5 108,3 111,1

Osoby zajmujące wy-
sokie stanowiska pań-
stwowe2

- - - - - 1.491 169,3 9.461,7 - - -

Członkowie KIO przy 
Prezesie UZP3 - - - 2 0,2 6.583,3 - - -

RAZEM 350.312 14.164 3.369,3 380.033 15.367,5 348.606 15.117,8 3.613,9 99,5 106,7 107,3

1.  Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedli-
wości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy i aplikanci prokuratorscy.
2.  Grupa dodana w związku z § 1 pkt 8 lit. i) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sprawozdawczości (Dz.U. Nr 14, poz. 88) i zmieniona przez § 1 pkt 17 lit. j) rozporządzenia z 25 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 100).
3.  Grupa dodana w związku z § 1 pkt 17 lit. j) ww. rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2008 r.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Dla państwowych jednostek budżetowych w 2007 r. ustalono limit zatrudnienia dla osób obję-

tych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w liczbie 386.831 osób93. Zatrudnienie w państwowych 

jednostkach budżetowych osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez ABW i AW) wy-

niosło 348.606 osób i w porównaniu do 2006 r. zmniejszyło się o 1.706 osób, tj. o 0,5%. Było ono niższe 

od planu po zmianach o 37.850 osób, tj. o 9,8%. Zatrudnienie w tej grupie stanowiło 73,3% zatrudnienia 

w państwowej sferze budżetowej (475.495) objętych ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej94 (w 2006 r. odpowiednio 350.312 osób, co stanowiło 

72,7% pracowników państwowej sfery budżetowej – 481.788 osób). Faktyczne zatrudnienie osób obję-

tych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w stosunku do planu po zmianach centralnych było niższe 

o 31.427 osób, tj. o 8,3%. Nie wykorzystano limitów zatrudnienia (bez ABW i AW) w grupie żołnierzy  

i funkcjonariuszy – 16.628 etatów  oraz w grupie członków korpusu służby cywilnej – 15.340 etatów.

W niektórych częściach budżetu państwa niewykorzystanie planowanego limitu zatrudnienia 

było wynikiem:

−  zwolnienia ze służby 4.538 osób, tj. o 1.938 osób (o 74,5%) więcej niż planowano (na podstawie 

wypowiedzenia stosunku służbowego przez żołnierzy) – część 29 – Obrona narodowa,

−  braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, długotrwałej (konkursowej) procedury zatrudnie-

nia urzędników sądowych,

−  wakatów wynikających ze zmian organizacyjnych, długotrwałych procedur rekrutacji oraz utrzymy-

wania stałej rezerwy etatów – część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Planowane po zmianach centralnych wydatki na wynagrodzenia w państwowych jednostkach 

budżetowych zostały wykonane w 98,4%. W jednej części budżetowej, tj. 29 – Obrona narodowa, 

stwierdzono przekroczenie zaplanowanych wielkości na wynagrodzenia o 42,2 mln zł95, tj. o 0,9%. 

Podobnie jak w 2006 r., było to konsekwencją zaliczania do wynagrodzeń wydatków, obejmujących 

między innymi nagrody i zapomogi żołnierzy zawodowych, które nie zostały ujęte w wynagrodzeniach 

wykazanych w ustawie budżetowej, a jedynie w planie po zmianach dysponentów. 

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki na wynagrodzenia w państwowych jednostkach 

budżetowych w kwocie 18.677,5 mln zł, po zmianach centralnych – 18.515,1 mln zł (bez ABW i AW), 

zrealizowano w wysokości 18.239,8 mln zł, w tym na wynagrodzenia dla osób:

−  objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 15.117,8 mln zł, co stanowiło 98,4% planu po 

zmianach centralnych (15.367,5 mln zł), przy średniorocznym zatrudnieniu 348.606 osób, tj. o 31.427 

osób (o 8,3%) mniejszym niż przewidziano w planie po zmianach centralnych (380.033 osoby), 

−  nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 3.122,0 mln zł, tj. 99,2% planu po zmianach 

centralnych (3.147,6 mln zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 

wyniosło 3.613,9 zł, a osób nieobjętych tymi systemami 2.334,5 zł. W porównaniu do 2006 r. wynagro-

dzenia te wzrosły odpowiednio o 7,3% i o 7,5%.

93 Łącznie z zatrudnieniem przewidzianym na nowe zadania w części 83 – Rezerwy celowe w wysokości 1.106 osób.
94 Dz.U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.
95 W związku z wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tj. włączeniu do planu 

po zmianach dysponentów i do wykonania elementów dotyczących paragrafu 406, tzn. nagród i zapomóg dla żołnie-
rzy zawodowych od 1 lipca 2006 r., plan oraz wykonanie kosztów kwalifikowanych w tym paragrafie nie były ujmowane  
w sprawozdaniu Rb-70.
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W 2007 r. – podobnie jak w latach poprzednich – wystąpiły przypadki niewykorzystania przez 

dysponentów ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia przy jednoczesnym wykorzysta-

niu środków na wynagrodzenia. Główną przyczyną, w opinii dysponentów, była wysoka fluktuacja kadr, 

szczególnie tych osób, które zdobyły kwalifikacje z zakresu obsługi funduszy unijnych oraz potrzeba 

zatrudniania pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, pozyskaniu których powinny towa-

rzyszyć wyższe wynagrodzenia.

Najwyższa Izba Kontroli kilkakrotnie formułowała pod adresem dysponentów części budżeto-

wych wnioski dotyczące odchyleń pomiędzy wielkościami planistycznymi zatrudnienia a rzeczywistym 

jego wykonaniem. Minister Finansów podczas prac nad projektem budżetu państwa wskazywał na 

konieczność dokonania weryfikacji tych rozbieżności. Różnica w porównaniu do 2006 r. uległa zmniej-

szeniu, jednak nadal pozostaje zbyt duża, gdyż wynosi 8. 336 osób.

7.3. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosły 13.260,4 mln zł, tj. 96,1% planu po zmianach. W 2007 r.  

nie obejmowały one wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE. Wydatki 

te ujmowane były w grupie Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej96. W ramach 

nowo powstałej grupy 5.085,7 mln zł zakwalifikowano do wydatków majątkowych. W rezultacie wiel-

kość poniesionych wydatków majątkowych wyniosła 18.346,1 mln zł, a bez wydatków, które zostały 

przeniesione do wykorzystania w 2008 r. – 16.627,5 mln zł97. W porównaniu do 2006 r. wydatki te wzro-

sły o 71,0%, a ich udział w wydatkach budżetu państwa wyniósł 6,6%. Do wykorzystania w 2008 r.  

przeniesiono 1.718,6 mln zł, tj. 9,4% wydatków majątkowych (w 2006 r. – 12,2%).

Poniższe przykłady wskazują na nierzetelne planowanie wydatków majątkowych przez dyspo-

nentów części:

−  30 – Oświata i wychowanie; Minister Edukacji Narodowej nie dokonał zakupu wyposażenia pracow-

ni komputerowych dla szkół; zaplanowane na ten cel środki (20,0 mln zł) zostały przeznaczone na 

wydatki bieżące; zmianę tę uzasadniono „wystarczającym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie kom-

puteryzacji szkół w ramach realizowanych projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich”,

−  19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; w 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, 

plan wydatków majątkowych był zmieniany 37 decyzjami Ministra Finansów98; pomimo to wydatki 

majątkowe zrealizowano tylko w 71,7% planu po zmianach; tak liczne zmiany w planie świadczą o 

braku wystarczającej analizy na etapie planowania budżetowego; na podobną sytuację Najwyższa 

Izba Kontroli zwracała uwagę, po kontroli wykonania budżetu państwa w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zwięk-

szenia wydatków o 6.425,6 mln zł oraz zmniejszenia o 2.509,8 mln zł. Zmiany dotyczyły 64 części. Naj-

większe kwotowo zwiększenia wydatków majątkowych wystąpiły w częściach: 

96 W grupie tej zostały ujęte paragrafy z czwartą cyfrą 5, 6, 8 i 9, które w roku 2006 kwalifikowano w odpowiednich grupach 
ekonomicznych.

97 W kwocie tej uwzględniono również wydatki majątkowe poniesione w grupie „Wydatki dotyczące finansowania projektów 
z udziałem środków Unii Europejskiej” w wysokości 4.487,4 mln zł.

98 W 2006 r. – 39 decyzji.
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−  39 – Transport o 3.283,4 mln zł (wykonanie do planu po zmianach 90,3% bez wydatków niewygasa-

jących 86,7%),

−  85/02-32 – Budżety wojewodów o 1.596,9 mln zł (wykonanie 90,3% bez wydatków niewygasają-

cych 70,0%),

−  29 – Obrona narodowa o 1.002,0 mln zł (wykonanie 98,4% bez wydatków niewygasających 93,5%),

−  42 – Sprawy wewnętrzne o 684,1 mln zł (wykonanie 91,5% bez wydatków niewygasających 75,0%).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano lub dofinansowano:

−  inwestycje budowlane oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych jednostek budżetowych 

(9.540,6 mln zł),

−  inwestycje oraz zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek (284,6 mln zł),

−  dotacje na wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych oraz 

jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (3.328,6 mln zł),

−  inwestycje z NATO i UE (102,6 mln zł),

−  projekty z udziałem środków UE (5.085,7 mln zł).

Stwierdzono przypadki działania niezgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Na przykład:

−  w dwóch częściach klasyfikacji budżetowej (54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-

wanych, 85/16 – Województwo opolskie) wydatkowano łącznie 960,6 tys. zł z pominięciem ustawy 

Prawo zamówień publicznych, pomimo że wartość dokonanych zakupów przekraczała równowar-

tość 14.000 euro, określoną w art. 4 pkt 8 ustawy99; w części 54 dokonano zakupu samochodu 

osobowego dzieląc zamówienie na części, naruszając tym samym art. 32 ust. 2 cytowanej ustawy; 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu (część 85/16) dokonał zakupu sprzętu laboratoryjne-

go, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a jako uzasadnienie dzia-

łania niezgodnie z prawdą odnotował na fakturach informację, że wartość sprzętu nie przekracza  

14.000 euro,

−  w dwóch częściach klasyfikacji budżetowej (65 – Polski Komitet Normalizacyjny oraz 85/06 – Wo-

jewództwo lubelskie) w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 893,4 tys. zł udzielono 

zamówienia publicznego z zastosowaniem niewłaściwego trybu postępowania.

Ponadto Polski Komitet Normalizacyjny (część 65) w ramach postępowania o udzielenie zamó-

wienia na kwotę 8,2 mln zł na wykonanie „Systemu zarządzania dostępem i komunikacją z ekspertami” 

dokonał wyboru wykonawcy niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W związku  

z protestami oferentów na nierzetelne czynności Komitetu postępowanie zostało unieważnione.

Negatywnie oceniono dotychczasowe działania podejmowane przez Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „PESEL 2”100, który z założenia zapewnić miał 

rozwój systemu dostępu obywateli do informacji i usług publicznych on-line. Przyczyną słabej realizacji 

projektu było przede wszystkim niewłaściwe jego przygotowanie o czym świadczyć może czterokrot-

ne aneksowanie umowy dotyczącej jego realizacji. W wyniku zmian umowy zarówno zakres rzeczowy, 

  99 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (do dnia 10 lipca 2007 r. 6.000 euro).

100 Finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
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jak i wartość projektu (z 200,1 mln zł do 31,6 mln zł) zostały znacznie ograniczone. Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na dalszą realizację projektu „PESEL 2” wnioskował o przeniesienie 

środków 2007 r. w kwocie 31,1 mln zł do wykorzystania w 2008 r., pomimo że już 2 października 2007 r.  

wiedział o występującym zagrożeniu realizacji projektu w 2008 r.

Poza tym w części 39 – Transport zastrzeżenia NIK dotyczyły niedostatecznej sprawności 

i skuteczności realizacji inwestycji drogowych i kolejowych. Przy prawie 6-krotnym wzroście pla-

nowanych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę drogową (w stosunku do roku 2006), nie 

odnotowano współmiernego – do tych nakładów – przyrostu efektów rzeczowych. Jednocześnie 

w 2007 r. nie został w pełnym zakresie wykonany plan wydatków na budowę i utrzymanie tej 

infrastruktury. Z planowanej w budżecie po zmianach kwoty 5.673,4 mln zł wydatkowano (bez 

wydatków niewygasających) 4.837,8 mln zł, co stanowiło 85,3% planu. Nie wykorzystano także 

środków z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem funduszy 

UE (z przyznanej kwoty 3.291,0 mln zł nie wykorzystano 543,5 mln zł, tj. 16%, z czego 542,3 mln zł  

przypadało na GDDKiA).

Najniższe wykorzystanie wydatków majątkowych (bez wydatków, które nie wygasły z upływem 

roku budżetowego 2007), stwierdzono w częściach: 62 – Rybołówstwo (0,0%), 27 – Informatyzacja 

(1,1%), 65 – Polski Komitet Normalizacyjny (31,1%), 23 – Integracja Europejska (35,4%), 52 – Krajowa 

Rada Sądownictwa (35,5%) i 30 – Oświata i wychowanie (38,0%).

Niewykonanie wydatków majątkowych w części 62 – Rybołówstwo było wynikiem zniesienia 

z dniem 16 listopada 2007 r. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i przejmowaniem dokumentacji przez 

nowego dysponenta części – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi101. Niewykorzystane środki w 97,7% 

zaliczono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. 

W części 27 – Informatyzacja, przyczyną niewykorzystania w 98,9% środków było między inny-

mi znaczne przeszacowanie planowanych wydatków na zadanie „Utrzymanie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej”, zmiana koncepcji realizacji zadania „Ewidencja systemów informatycznych administracji pu-

blicznej” oraz nierzetelne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

zadania „Rozbudowa sieci TESTA”. Na niewykorzystanie środków wpłynęło również niezrealizowanie, 

z przyczyn niezależnych od MSWiA102, zadań: „Wyposażenie punktów dostępu do Internetu – Ikonka 

cd.” oraz „Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP”. Do wydatków 

niewygasających z końcem 2007 r. przeniesiono 3,2 mln zł, tj. 25,0% planowanych wydatków mająt-

kowych.

W 36 częściach wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.718,6 mln zł (9,4% wydatków mająt-

kowych ogółem) zostały zgłoszone do wykazu wydatków przeniesionych do wykorzystania w 2007.  

W relacji do wydatków planowanych najwyższy udział wydatków majątkowych przeniesionych wystą-

pił w części: 62 Rybołówstwo (100,0%), 27 Informatyzacja (95,9%), 65 Polski Komitet Normalizacyjny 

(68,7%), 30 Oświata i wychowanie (61,3%), 23 Integracja Europejska (50,7%).

101 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r., w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury 
oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu (Dz.U. Nr 216, 
poz. 1589) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 216, poz. 1599).

102 Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówień, spowodowane wpływającymi protestami oferentów i skargami na 
orzeczenia arbitrów. 
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Pomimo zmniejszenia, o 2,8 punktu  procentowego, udziału wydatków majątkowych  przenie-

sionych do wykorzystania w 2008 r. (z 12,2% w 2006 r. do 9,4% w roku 2007), Najwyższa Izba Kontroli 

zwraca uwagę na znaczny wzrost kwot wydatków przenoszonych do wykorzystania w następnym roku 

z 1.193,6 mln zł (w 2005 r.) do 1.345,5 mln zł (w 2006 r.) i do 1.718,6 mln zł (w 2007 r.) Aktualnym po-

zostaje więc wniosek dotyczący ograniczania wydatków niewygasających do niezbędnego minimum, 

między innymi przez urealnienie procesu planowania wydatków majątkowych.

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa przeprowadzono kontrolę realizacji inwestycji 

finansowanych ze środków publicznych103. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dysponentów czę-

ści budżetowych w zakresie planowania, przygotowania i finansowania inwestycji budowlanych oraz 

wydatkowania środków na 24 inwestycje, w tym 5 inwestycji ujętych w załączniku nr 6 do ustawy 

budżetowej, 3 realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich oraz 16 innych inwestycji współfinan-

sowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej oraz Krajowego Funduszu Drogowego.

Pozytywnie z zastrzeżeniami oceniono realizację wydatków na te inwestycje, natomiast nega-

tywnie oceniono nadzór sprawowany przez dysponentów środków nad planowaniem, przygotowa-

niem i finansowaniem inwestycji ze środków budżetu państwa.

Na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2007 zaplanowano 2.584 inwe-

stycje, podlegające realizacji na podstawie projektu budowlanego104, dla których przewidziano nakłady 

w kwocie 4.280 mln zł. W trakcie roku budżetowego uległa zwiększeniu zarówno liczba inwestycji bu-

dowlanych (o 359, tj. o 13,9%), jak i ich wartość (o 1.583,3 mln zł, tj. o 37,0%). W wyniku tych zmian, 

na sfinansowanie 2.943 inwestycji zaplanowano wydatki w wysokości 5.863,3 mln zł. 

Szczegółowym badaniem NIK objęła proces planowania 1.134 inwestycji budowlanych, na realiza-

cję których wydatkowano kwotę 4.243,1 mln zł. W przypadku 551 inwestycji, dysponenci części budżeto-

wych podjęli decyzję o ich finansowaniu na podstawie programów inwestycji105. Pozostałe 583 były ujęte 

w planie, a następnie realizowane, pomimo nieposiadania zatwierdzonych przez dysponentów części bu-

dżetowych programów inwestycji. Było to niezgodne z § 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 

2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa106. 

Poza tym na etapie planowania dysponenci części budżetowych podejmowali decyzje o ujęciu 

finansowania inwestycji budowlanych ze środków budżetu państwa, akceptując przedłożoną przez 

inwestorów dokumentację, która nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Dokumentacja ta nie 

103 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 r. budżetu państwa – Realizacja wydatków ze środków publicznych na 
inwestycje budowlane; NIK, Warszawa, maj 2008 r., Nr ewid. 118/2008/P07118/KSR.

104 Inwestycje budowlane to inwestycje podlegające realizacji na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1373 ze zm.). 

105 Warunkiem do ujęcia finansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa w materiałach do projektu ustawy budżeto-
wej jest między innymi posiadanie zaakceptowanego przez dysponenta części budżetowej programu inwestycji.

106 Dz.U. Nr 120, poz. 831. Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana ze środ-
ków budżetu państwa, jeżeli: inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji (zawierający co najmniej uzasadnienie 
celowości inwestycji i jej lokalizacji, dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie realizacji inwestycji, 
ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji, dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji, harmonogram re-
alizacji inwestycji, wartością kosztorysową inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej 
finansowanie w kolejnych latach realizacji, dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych 
składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach 
ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie).
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zawierała między innymi ocen ekonomicznej efektywności inwestycji, danych o zakresie rzeczowym 

i okresie ich realizacji, o planowanych efektach rzeczowych inwestycji oraz o planowanym okresie 

zagospodarowania obiektów po zakończeniu prac budowlanych. 

Najwięcej inwestycji bez zaakceptowanych przez dysponentów części budżetowych programów 

inwestycji, zostało zaplanowanych w części 28 – Nauka i części 38 – Szkolnictwo wyższe. W 2007 r. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało szkołom wyższym, jednostkom badawczo-ro-

zwojowym oraz placówkom naukowym Polskiej Akademii Nauk dotacje budżetowe na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji budowlanych w łącznej kwocie 575,1 mln zł, w tym 155,5 mln zł na realizację 

138 zadań inwestycyjnych w części 28 – Nauka oraz 419,6 mln zł na realizację 129 zadań inwestycyj-

nych w części 38 – Szkolnictwo wyższe. Stwierdzono, że do 29 zbadanych przez NIK wniosków o finan-

sowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych, realizowanych w ramach planu inwestycyjnego 

szkolnictwa wyższego, inwestorzy dołączyli niezaakceptowane lub niekompletne programy inwestycji, 

w 22 przypadkach nie zawierały one oceny ekonomicznej efektywności inwestycji, a w 19 przypadkach 

w programach inwestycji wskazano jako źródło ich finansowania środki własne, nie załączając pisemne-

go zobowiązania do przeznaczenia środków własnych na ich realizację, w trzech przypadkach program 

inwestycji nie zawierał danych o planowanych źródłach finansowania inwestycji w kolejnych latach re-

alizacji. Stwierdzono, że 29 spośród 129 uczelni, które otrzymały dotacje na inwestycje budowlane, nie 

wydatkowało do końca 2007 r. kwoty 34,0 mln zł. Nie podejmowano również działań mających na celu 

zwrócenie niewykorzystanych środków do budżetu państwa. Było to niezgodne z § 15 ust. 2 rozporzą-

dzenia, który stanowi, że dotacje z budżetu na realizację inwestycji w części niewykorzystanej do końca 

roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminie określonym w art. 144 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 lutego roku następnego.

W wyniku nieprzestrzegania przez dysponentów części budżetowych wymaganych warunków 

finansowania inwestycji, niewykorzystane w 2007 r. środki zostały przeniesione do realizacji na rok 

2008. Na przykład w części 46 – Zdrowie do wykorzystania w 2008 r. przeniesiono wydatki w kwocie 

28,9 mln zł na finansowanie 19 inwestycji budowlanych; stanowiło to 10,0% kwoty ujętej w projekcie 

ustawy budżetowej.

W ustawie budżetowej na 2007 r. (załącznik nr 6) przewidziano realizację 11 inwestycji wielo-

letnich finansowanych z budżetu państwa107, w tym 9 inwestycji kontynuowanych i 2 inwestycji no-

wych, na realizację których zaplanowano łącznie 772,2 mln zł (w tym 502,5 mln zł z budżetu państwa).  

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki budżetu państwa, podobnie jak w 2006 r., zmniejszo-

no do kwoty 298,9 mln zł, tj. o 40,5% i zrealizowano w kwocie 209,4 mln zł, tj. 70,1% planu po zmia-

nach. Poza tym w 2007 r. zaplanowano dofinansowanie 22 inwestycji wieloletnich jednostek samo-

rządu terytorialnego realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich (dotacja z budżetu państwa)  

w kwocie 397,1 mln zł, z czego wydatkowano 224,6 mln zł, tj. 56,6%.

Badaniem w zakresie wydatkowania środków objęto 24 inwestycje o łącznej wartości kosz-

torysowej 7.941,0 mln zł, dla których zaplanowano na rok 2007 nakłady w kwocie 1.762,7 mln zł,  

a zrealizowano 1.410,9 mln zł, tj. 80,0% planu. 

107 Inwestycje wieloletnie są to inwestycje finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, których okres realizacji prze-
kracza rok budżetowy, a wartość kosztorysowa jest wyższa od kwoty 300,0 mln zł.
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Niepełne wykonanie planu nakładów w 2007 r. wystąpiło w 15 spośród 24 skontrolowanych 

inwestycjach. Były to:

−  dwie inwestycje wieloletnie, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2007 r.,  

tj. budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego – planowane nakłady wykonano  

w 14,6%, Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpital Uniwersytecki w Byd-

goszczy w 14,8%; 

−  trzy inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w ramach kontraktów 

wojewódzkich, dla których zaplanowano nakłady w wysokości 87,2 mln zł; poniesione faktycznie na-

kłady wyniosły 38,9 mln zł, co stanowiło 44,6% planu, natomiast pozostałe wydatki 49,7 mln zł prze-

niesiono do wykorzystania w 2008 r.; 

−  dziesięć inwestycji finansowanych z udziałem środków Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej oraz Krajowego Funduszu Drogowego i dotacji z budżetu państwa, dla których 

zaplanowano nakłady w wysokości 1.155,6 mln zł, wydatkowano 861,5 mln zł, tj. 74,6%; nie wy-

datkowano w ogóle zaplanowanych środków na przebudowę i rozbudowę Kliniki Pneumonologii  

i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Terenowym w Rabce Zdrój.

W zakresie planowania inwestycji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

−  dla pięciu inwestycji inwestorzy nie posiadali zaktualizowanych zgodnie z § 20 i 21 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 30 lipca 2006 r. wartości kosztorysowych inwestycji; brak określenia aktualnej wartości 

kosztorysowej inwestycji utrudniał rzetelne planowanie procesu inwestycyjnego, a także terminowe za-

kończenie zadań; ponadto dla 2 inwestycji, inwestorzy nie dysponowali środkami finansowymi lub nie 

mieli zapewnienia ich otrzymania w wysokości umożliwiającej zrealizowanie w planowanym okresie 

efektów rzeczowych inwestycji; podjęcie decyzji przez dysponentów części budżetowych o finan-

sowaniu inwestycji, bez posiadania przez inwestorów środków finansowych lub zapewnienia ich 

otrzymania, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie inwestycji, stanowiło naruszenie § 5 pkt 1 

ppkt a rozporządzenia;

−  w dwóch przypadkach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), planując w 2007 r. 

budowę dróg nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, co było 

niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Inwestor budowy autostrady A-4 Zgorzelec – Krzyżowa 

w lipcu 2006 r., w trakcie opracowania programu inwestycji, nie posiadał prawa do dysponowa-

nia nieruchomościami na cele budowlane do 56 z 1130 działek niezbędnych do uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę dla całego przedsięwzięcia; do dnia 10 kwietnia 2007 r., tj. dnia rozpoczęcia 

robót budowlanych nadal nie dysponowano prawem do wszystkich nieruchomości niezbędnych do 

prowadzenia robót, co spowodowało m.in., że zaawansowanie finansowe na koniec 2007 r. wynosiło 

19,3% kwoty planowanej do poniesienia do końca 2009 r.

Konsekwencją nieprawidłowości w zakresie planowania oraz nieprawidłowego przygoto-

wania inwestycji jest dłuższy od planowanego okres i koszt ich realizacji, a w dwóch przypadkach 

niemożliwość zagospodarowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to Centrum Kli-

niczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Klinicznego Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. W przypadkach 17 z 24 skontrolowanych inwestycji co najmniej raz 

zmieniano terminy ich zakończenia. W rezultacie okresy realizacji 4 inwestycji przekraczały ponad 
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10 lat, a dla 3 inwestycji 20 lat. Najdłużej realizowaną inwestycją jest budowa Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której budowę rozpoczęto w 1975 r. Nato-

miast w trakcie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wystąpiły opóźnienia, które 

skutkowały między innymi wzrostem ich wartości kosztorysowej (zmiany zakresów robót) oraz 

przesunięciami na okresy późniejsze nakładów zaplanowanych do ich wykonania. Wzrost war-

tości kosztorysowej odnotowano m.in. przy budowie drogi ekspresowej S-69 Żywiec – Zwardoń  

(o 196,6 mln zł), budowie drogi S-22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (o 111,2 mln zł) oraz budowie 

drogi S-8 Radzymin – Wyszków z obwodnicą Wyszkowa (wzrost o 92,3 mln zł). Największe wy-

dłużenie okresu realizacji inwestycji miało miejsce przy budowie drogi ekspresowej S-69 Żywiec 

– Zwardoń (o 2 lata).

Stwierdzono, że w 6 z 24 skontrolowanych inwestycji, postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza 

ośmiu postępowań w trybie z wolnej ręki w latach 2006–2007 przeprowadzonych przez GDDKiA Od-

dział w Olsztynie na budowie drogi S-22 na odcinku Elbląg – Grzechotki wykazała, że sześć postępowań 

(na kwotę 35,2 mln zł) nastąpiło z naruszeniem przepisów ww. ustawy. Na przykład wszczynając trzy 

postępowania (o łącznej wartości brutto 748,6 tys. zł) dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego do 

przekazanych wybranym wykonawcom zaproszeń do negocjacji, nie dołączono ogólnych warunków 

umów lub ich wzorów, co było niezgodne z art. 68 ust. 1 ustawy.

W opracowanej i przekazanej do realizacji dokumentacji projektowej dla 7 inwestycji stwier-

dzono błędy i braki, skutkujące między innymi koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej, 

opóźnieniem w realizacji robót budowlanych, a także wzrostem kosztów inwestycji i przedłużeniem 

cyklu ich realizacji. W przypadku budowy drogi S-8 Radzymin – Wyszków z obwodnicą Wyszkowa, 

GDDKiA Oddział w Warszawie z powodu konieczności opracowania dokumentacji zamiennej i wyko-

nania robót dodatkowych, poniosła koszty w kwocie 5,9 mln zł.

W trakcie realizacji pięciu inwestycji stwierdzono, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego, usta-

nowieni przez inwestorów, nie wypełniali swoich obowiązków rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (np. nie egzekwowali zgodnego ze specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych, 

dopuścili do wadliwego wykonania niektórych elementów obiektów budowlanych, nie potwierdzali 

rzetelnie liczby urządzeń faktycznie zamontowanych), co było niezgodne z art. 25 ustawy Prawo bu-

dowlane. 

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości świadczą o niewłaściwym plano-

waniu i przygotowaniu inwestycji do realizacji. Niewystarczający nadzór dysponentów części budżeto-

wych nad inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu państwa na etapie planowania powoduje, 

że do projektu ustawy budżetowej wprowadzone są inwestycje budowlane niespełniające wymagań 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finan-

sowania inwestycji z budżetu państwa. Skutkiem tego oraz nieprzestrzegania zasad dotyczących spo-

sobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa przedłużanie terminów realizacji i zakończenia 

inwestycji oraz nieefektywne wykorzystanie środków na te inwestycje.
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Wydatki na programy wieloletnie

W załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2007 na realizację 50 programów wieloletnich 

zaplanowano wydatki budżetu państwa w łącznej wysokości 3.110,6 mln zł. Zrealizowane wydatki wynio-

sły 2.737,3 mln zł, tj. 91,4% budżetu po zmianach (2.991,9 mln zł). W porównaniu do 2006 r. (1.467,0 mln zł)  

były one wyższe o 86,6%. 

W 2007 r. z kwoty 100,7 mln zł zaplanowanej na finansowanie sześciu programów wieloletnich, 

nie wydatkowano żadnych środków. Pięć programów z części 20 – Gospodarka (2,0 mln zł), a w jednej 

z części 46 – Zdrowie (98,7 mln zł).

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła finansowanie, w ramach części 46 – Zdrowie, 

dwóch programów wieloletnich: „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli” oraz „Pol-

skie Sztuczne Serce”. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na przekazaniu środków na realizację 

tych programów w kwocie 151,0 mln zł108, mimo iż nie zaplanowano ich w ustawie budżetowej na 

rok 2007. W ocenie NIK obowiązek zamieszczenia programu wieloletniego w załączniku do ustawy 

budżetowej wynikał z art. 99 ust. 2 pkt 4 oraz art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto 

brak było przepisów prawnych upoważniających Ministra Zdrowia do wydatkowania środków na za-

dania przewidziane w programie „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. Program 

wieloletni nie stanowił samoistnej podstawy prawnej do finansowania zadań z budżetu państwa. 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Zdrowia o finansowanie realizacji programów 

wieloletnich po zapewnieniu środków na ten cel w ustawie budżetowej i na podstawie przepisów 

prawa materialnego umożliwiających ich przekazanie. Podjęcie pilnych działań w tej sprawie jest 

szczególnie istotne, z uwagi na zaplanowanie 300,0 mln zł na realizację tego programu w ustawie 

budżetowej na rok 2008. 

W ramach programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

w samoloty wielozadaniowe” przewidziano finansowanie między innymi przygotowania infrastruktury 

lotniskowej. W 2007 r. zakończono na lotnisku Poznań – Krzesiny realizację zadania pn. „Budowa skła-

du lotniczych środków bojowych”, na które w latach w latach 2002–2007 wydatkowano 33,8 mln zł.  

Korzystanie z wybudowanych magazynów zgodnie z docelowym przeznaczeniem nie jest możliwe 

wskutek nieuzyskania przez inwestora stosownego pozwolenia na użytkowanie tych obiektów. Warun-

kiem uzyskania tego pozwolenia jest spełnienie przez inwestora wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

eksploatacji magazynów (strefy bezpieczeństwa, obwałowania itp.). Zdaniem NIK przyczyną niewyko-

rzystania magazynów były nieskuteczne działania, szczególnie w okresie od uzyskania pozwolenia na 

budowę w marcu 2004 r. do końca 2005 r. – inwestora (Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu 

oraz Dowództwa Sił Powietrznych, a poprzednio Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej), 

a także Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedzialnego za sprawo-

wanie nadzoru nad realizacją inwestycji. Brak pozwolenia na docelowe wykorzystanie magazynów 

uniemożliwia przechowywanie w nich lotniczych środków bojowych do samolotów F-16 dostarcza-

nych przez USA i wymusza stosowanie rozwiązań tymczasowych. Zakończenie w 2008 r. wszystkich 

108 W ramach programu „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”, przekazano w 2007 r. 150,0 mln zł, a na 
„Polskie Sztuczne Serce” wydatkowano 75 tys. zł, umieszczając ponadto 925 tys. zł w wykazie planowanych wydatków 
budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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przedsięwzięć warunkujących uzyskanie pozwolenia na docelowe użytkowanie nowo wybudowanych 

magazynów jest wątpliwe. 

NIK zwraca uwagę, że ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wielolet-

niego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnie-

nie warunków jego realizacji109 zobowiązuje do zakończenia dostaw wszystkich samolotów F-16 oraz 

sprzętu technicznego i lotniczych środków bojowych do tych samolotów w terminie do 31 grudnia 

2008 r. (umowa z USA przewiduje zakończenie dostaw na III kwartał 2009 r.). 

7.4. Wydatki na obsługę długu publicznego
Wydatki budżetu państwa na obsługę długu publicznego w 2007 r. wyniosły 27.581,1 mln zł110 i były 

o 268,5 mln zł (tj. o 1,0%) niższe niż w roku poprzednim. Pomimo spadku ukształtowały się na poziomie  

o 11,5% wyższym niż średnia z ostatnich 5 lat (2002–2006). Ich wielkość jest determinowana przede 

wszystkim przez kwotę zadłużenia oraz stopy procentowe, inflację i kurs złotego w stosunku do walut 

obcych. Istotny jest jednak także rozkład płatności w poszczególnych latach, wynikający z charaktery-

styki emitowanych skarbowych papierów wartościowych. Szczególne znaczenie ma ilość przypadają-

cych do wykupu papierów wartościowych z dyskontem. Konstrukcja tych papierów nie wymaga ich ob-

sługiwania na bieżąco, bowiem wydatki z tego tytułu ponoszone są jednorazowo przy wykupie. Rozkład 

płatności sprawił, że w 2007 r. pomimo wzrostu zadłużenia na rynku krajowym oraz rentowności skar-

bowych papierów wartościowych, wydatki na obsługę długu krajowego były niższe od wydatków po-

niesionych w 2006 r. o 713,6 mld zł (tj. o 3,1%). Na 2007 r. przypadło do wykupu mniej papierów war-

tościowych z dyskontem niż w 2006 r. Jednocześnie przy spadku poziomu zadłużenia zagranicznego  

i aprecjacji złotego w stosunku do walut obcych, w których dokonywana jest obsługa zadłużenia zagranicz-

nego, koszty obsługi tego zadłużenia wzrosły w stosunku do 2006 r. o 445,1 mln zł (tj. o 9,9%). 

Udział wydatków z tytułu obsługi długu w wydatkach budżetu państwa wyniósł w 2007 r. 10,9% 

i był o 2,6 punktu procentowego niższy niż 2006 r. Na obsługę długu w 2007 r. przeznaczono 11,7% 

dochodów budżetu państwa, tj. o 2,4 punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim.

W wyniku spadku kosztów obsługi długu ogółem i wzrostu produktu krajowego brutto relacja 

kosztów obsługi długu do PKB uległa obniżeniu z 2,6% w 2006 r. do 2,3% w 2007 r.

Obsługa długu krajowego i zagranicznego w 2007 r. była dokonywana prawidłowo, w wysoko-

ściach i terminach, wynikających z listów emisyjnych i umów, stanowiących źródło zobowiązań Skarbu 

Państwa. 

Wydatki na obsługę długu krajowego

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na obsługę długu krajowego w wysokości 

21.783,0 mln zł zostały w trakcie 2007 r. zwiększone o 1.000 mln zł (o 4,5%), do 22.783,0 mln zł. Środki 

na zwiększenie wydatków zostały przeniesione z części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego. Mi-

nister Finansów dokonując tego przeniesienia działał w granicach upoważnienia zawartego w art. 140 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przeniesione środki przeznaczone były na sfinansowanie tran- 

109 Dz.U. Nr. 89, poz. 972 ze zm.
110 Wraz z wypłatami z tytułu poręczeń (15,4 mln zł) i gwarancji oraz wydatkami na sfinansowanie kosztów emisji spw (81,1 mln zł).
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sakcji finansowych na instrumentach pochodnych, dokonywanych w celu rozłożenia w czasie spię-

trzeń płatności z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych. 

Rzeczywiste wydatki na obsługę długu krajowego w 2007 r. wyniosły 22.627,5 mln zł, tj. 99,3% 

budżetu po zmianach. Niewykorzystana została głównie część środków na transakcje na instrumen-

tach pochodnych. Było to spowodowane pogorszeniem się warunków rynkowych i tym samym opła-

calności tych transakcji. W strukturze wydatków niemal 100% stanowiły koszty obsługi krajowych 

skarbowych papierów wartościowych, na które składały się zapłaty odsetek i dyskonta, wydatki na 

sfinansowanie emisji skarbowych papierów wartościowych oraz rozliczenia operacji na instrumentach 

pochodnych. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa stanowiły je-

dynie 0,006% wydatków na obsługę długu krajowego. Wielkość wydatków poniesionych na obsługę 

tego długu w 2007 r. na tle roku poprzedniego przedstawiono w tabeli 27. 

Tabela 27. Wydatki na obsługę długu krajowego w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

Wykonanie 
2006

2007

5:2 5:3 5:4Ustawa 
budżetowa

Plan po 
zmianach

Wykonanie

mln zł %%

Obsługa krajowych skarbowych  
papierów wartościowych

23.249,8 21.383,0 22.753,0 22.626,2 97,3 105,8 99,4

Odsetki, dyskonto i premie,  
w tym: 

23.049,8 21.260,0 19.762,0 19.758,4 85,7 92,9 100,0

bony skarbowe 1.227,9 1.015,9 968,3 968,3 78,9 95,3 100,0

obligacje hurtowe 20.713,6 19.540,2 18.137,9 18.135,1 87,6 92,8 100,0

obligacje detaliczne 1.095,9 693,6 645,6 644,9 58,8 93,0 99,9

obligacje nierynkowe 12,3 10,2 10,1 10,1 82,5 99,0 100,0

Rozliczenia z tytułu transakcji  
finansowych na instrumentach  
pochodnych  

146,6 71,0 2.959,0 2.836,0 1.935,0 3.994,4 95,8

Wydatki na sfinansowanie kosztów 
emisji spw oraz innych kosztów  
i prowizji

53,4 52,0 32,0 31,7 59,3 61,0 99,1

Rozliczenia z tytułu poręczeń  
i gwarancji udzielonych przez  
Skarb Państwa

91,3 400,0 30,0 1,4 1,5 0,3 4,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Pierwotnie zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki z tytułu odsetek, dyskonta i premii od 

skarbowych papierów wartościowych w wysokości 21.260,0 mln zł zostały w trakcie roku zmniejszone do 

19.762,0 mln zł. Było to następstwem ograniczenia sprzedaży obligacji od których ponoszone były wydatki 

w 2007 r. Nastąpiło ono w związku ze zmniejszeniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Wydatki 

w 2007 r. były także niższe, gdyż w końcu 2006 r. w ramach operacji zamiany wykupione zostały obli-

gacje zapadające w 2007 r. o wartości nominalnej 7,2 mld zł. Związane z tym koszty zostały poniesione 

i zaliczone w wydatki roku 2006. 
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Na inne niż zakładano na 2007 r. wydatki na obsługę bonów wpłynęła niższa od planowanej ich 

rentowność w 2006 r. oraz sprzedaż bonów 52-tygodniowych w ostatnim kwartale 2006 r., wykupywa-

nych w 2007 r. Natomiast sprzedaż w grudniu 2006 r. nieplanowanych wcześniej bonów 5-tygodnio-

wych o wartości nominalnej 2,2 mld zł była źródłem dodatkowych kosztów w wysokości 8,3 mln zł. 

Wypadkową tych dwóch czynników było zmniejszenie kosztów obsługi bonów skarbowych o 47,6 mln zł.

Przeprowadzone w 2007 r. nieplanowane transakcje finansowe na instrumentach pochodnych mia-

ły na celu równomierne rozłożenie płatności odsetkowych poprzez przeniesienie części wydatków przypa-

dających do zapłaty w 2008 r. na 2007 r. Ministerstwo Finansów ponosząc koszty tych operacji w wysokości 

2.978,8 mln zł pomniejszyło wydatki 2008 r. o 3.070,8 mln zł. W wyniku tych działań uzyskano oszczędności 

zarówno w ujęciu nominalnym, jak i po uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie111. 

Plan wydatków z tytułu spłaty zobowiązań poręczonych przez Skarb Państwa został w trak-

cie 2007 r. zmniejszony z 400 mln zł do 30 mln zł. Jego wykonanie wyniosło zaledwie 1,4 mln zł,  

tj. 4,6%. Pozostała kwota nie była wydatkowana, gdyż zagrożone wypłatą gwarancji i poręczeń zo-

bowiązania Polskich Kolei Państwowych SA, Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa  

Sp. z o.o. zostały zrestrukturyzowane poprzez wydłużenie terminów ich spłaty oraz ważności gwa-

rancji i poręczeń112. 

Niskie wykonanie planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji jest zjawiskiem powtarza-

jącym się od lat.113 Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r. NIK skierowała do Ministra Fi-

nansów wniosek o zmianę sposobu planowania wydatków na spłatę poręczonych i gwarantowanych 

zobowiązań. Minister Finansów przy pracach nad ustawą budżetową na rok 2008 dokonał weryfikacji 

wskaźników ryzyka spłaty poręczonych i gwarantowanych zobowiązań przez poszczególne podmioty, 

w wyniku czego planowana kwota wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na rok 2008 

została oszacowana na poziomie niższym niż byłaby ustalona, gdyby wskaźniki te pozostały na dotych-

czasowym poziomie. 

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego

W ustawie budżetowej na rok 2007 na obsługę zadłużenia zagranicznego zaplanowano wydat-

ki w wysokości 6.264,9 mln zł. W ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony do 5.264,9 mln zł. 

Poniesione wydatki wyniosły 4.953,5 mln zł, tj. 94,1% planu po zmianach. Kształtowanie się podstawo-

wych pozycji wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego przedstawiono w tabeli 28.

Niższe od planowanego w ustawie budżetowej wykonanie wydatków z tytułu odsetek, opłat  

i dyskonta (o 631,1 mln zł) miało swoje źródło, zarówno w działaniach Ministra Finansów, jak i ko-

rzystnym kształtowaniu się czynników zewnętrznych, w tym w szczególności umocnieniu się złotego, 

skutkującym ograniczeniem wydatków o około 432 mln zł. 

Do działań Ministra Finansów zmniejszających wydatki w 2007 r. należało m.in. ograniczenie 

wykorzystania kredytów oferowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe114, przedtermino-

111 Wartość bieżąca tych transakcji obliczona na dzień ich zawarcia z zastosowaniem dyskonta odpowiadającego kosztowi 
finansowania na rynku krajowym była dodatnia.

112 Przyjęte do planu wydatki za zobowiązania ww. podmiotów stanowiły 74,8% planu.
113 W 2004 r. wykonanie planu po zmianach wyniosło 2,4%, w 2005 r. 59%, a w 2006 r. 21,2%.
114 Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy.
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wa spłata części obligacji Brady’ego oraz zmiana struktury walutowej i czasowej emisji papierów war-

tościowych115. NIK nie wnosi zastrzeżeń do tych operacji.

Niższe od zaplanowanych były także wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wyniosły one  

14,0 mln zł, tj. 2,9% limitu przyjętego w ustawie budżetowej i 46,1% planu po zmianach. Powodem ni-

skiego wykonania były niższe wydatki za poręczone zobowiązania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-

nej w Katowicach (w upadłości) oraz Polskich Kolei Państwowych SA. W przypadku PEC zaplanowano 

pełną spłatę zobowiązania w wysokości 51,3 mln zł, na wypadek, gdyby banki wypowiedziały umowy 

temu przedsiębiorstwu, z uwagi na postępowanie upadłościowe. Sytuacja ta nie wystąpiła, a wydatki 

w wysokości 11,0 mln zł, dotyczyły jedynie płatności przypadających na 2007 r.116 W 2007 r. nie doko-

nano również spłaty poręczenia za PKP SA, gdyż podmiot ten samodzielnie uregulował część zobowią-

zań, a pozostała część została zrestrukturyzowana i przewidziana do spłaty w latach następnych.

115 Np.: plan na 2007 r. zakładał obsługę nowych (z 2007 r.) emisji jeszcze w tym samym roku w kwocie ok. 20,25 mln USD (ok. 
61,5 mln zł), a obsługa faktycznie wyemitowanych w 2007 r. obligacji będzie miała miejsce począwszy od 2008 r. 

116 Ponadto w trakcie roku syndyk masy upadłościowej spłacił wierzytelność PEC z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w 
wysokości 64,5 mln zł, z czego kwota 4,8 mln zł pomniejszyła wydatki 2007 r. 

Tabela 28. Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

Wyko- 
nanie
2006 

2007  
5:2 5:3 5:4

Ustawa
Plan po 

zmianach
Wyko- 
nanie

mln zł %%

Obsługa zadłużenia zagranicznego 4.508,4 6.264,9 5.264,9 4.953,5 109,9 79,1 94,1

Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek  
i kredytów zagranicznych oraz odsetki i dyskonto 
od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za 
granicą i odsetki od obligacji Brady’ego,  
w tym:

4.365,5 5.310,3 4.805,3 4.679,2 107,2 88,1 97,4

KREDYTY: 834,1 1.126,9 941,9 901,6 108,1 80,0 95,7

−  Klub Paryski 146,9 151,0 127,0 116,7 79,4 77,3 91,9

−  Europejski Bank Inwestycyjny 454,1 628,6 528,6 518,0 114,1 82,4 98,0

−  Bank Światowy 159,6 266,8 216,8 200,8 125,8 75,3 92,6

−  Bank Rozwoju Rady Europy 59,4 71,2 61,2 58,6 98,6 82,3 95,8

−  Inne kredyty 14,1 9,3 8,3 7,5 53,0 80,0 89,6

OBLIGACJE: 3.531,4 4.183,4 3.863,4 3.777,6 107,0 90,3 97,8

−   Obligacje skarbowe RP wyemitowane  
za granicę

3.386,5 4.092,6 3.792,6 3.710,9 109,6 90,7 97,8

−  Obligacje Brady’ego 144,9 90,8 70,8 66,6 46,0 73,4 94,1

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw 
oraz innych kosztów i prowizji

29,0 110,7 75,7 49,4 170,8 44,7 65,4

Wydatki związane z zakupem samolotu wieloza-
daniowego

94,9 353,6 353,6 210,9 222,2 59,6 59,6

Rozliczenia z tytułu gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa

19,0 490,4 30,4 14,0 73,5 2,9 46,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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8.1. Deficyt budżetu państwa i pozostałe potrzeby pożyczkowe
Deficyt budżetu państwa w 2007 r. wyniósł 15.956 mln zł i był niższy od limitu określonego  

w ustawie budżetowej o 14.044 mln zł. Limit ten został wykorzystany tylko w 53,2%. Na taki wy-

nik budżetu państwa złożyły się wyższe niż zaplanowano dochody budżetu państwa o 7.415 mln zł  

(tj. o 3,2%) oraz niższe wydatki o 6.628 mln zł (tj. o 3,6%). 

Deficyt budżetu państwa w 2007 r. byłby niższy o 5,8 mld zł, gdyby w IV kwartale Minister 

Finansów nie dokonał przekazania dotacji do ZUS na finansowanie świadczeń w 2008 r. (2,7 mld zł) 

oraz nie przeprowadził operacji finansowych na instrumentach pochodnych przenoszących płatności 

odsetkowe z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa z 2008 r. na 2007 r. (3,0 mld zł). Operacje te nie były 

pierwotnie planowane. Zasadniczym argumentem za ich dokonaniem była możliwość wykorzystania 

dobrej sytuacji budżetu państwa w 2007 r. Ponadto do wydatków 2007 r. zaliczone zostały wydatki 

niewygasające w wysokości 2,6 mld zł. 

Kształtowanie się deficytu budżetu państwa i jego składowych w 2007 r. na tle lat poprzednich 

przedstawia tabela 29.

Tabela 29. Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa w latach 2005–2007

Wyszczególnienie
Wykonanie 2007 5:3 5:4

2005 2006 Plan Wykonanie

mln zł %

Dochody 179.772 197.640 228.953 236.368 119,6 103,2

Wydatki 208.133 222.703 258.953 252.324 113,3   97,4

Deficyt   28.361   25.063   30.000   15.956   63,7   53,2

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów.

W wyniku ograniczenia deficytu budżetu państwa i wzrostu produktu krajowego brutto relacja 

deficytu budżetu państwa do PKB uległa obniżeniu z 2,4% w 2006 r. do 1,4% w 2007 r. 

NIK – analogicznie jak w latach poprzednich – zwraca uwagę, iż rzeczywisty obraz wykonania 

budżetu państwa został zniekształcony poprzez nieujęcie w rachunku deficytu środków przekazanych 

z budżetu państwa do ZUS na refundację składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytal-

nych. W 2007 r. środki te wyniosły 16.219 mln zł i po raz pierwszy były wyższe niż deficyt budżetu 

państwa (o 263 mln zł, tj. o 1,6%). Z ich uwzględnieniem deficyt wyniósłby 32.178 mln zł i stanowiłby 

2,8% PKB. 

Środki przekazywane do ZUS na refundację składek do OFE od 2004 r. są uznawane za roz-

chody budżetu państwa, gdyż art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpły-

wów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń 

społecznych117 zakładał, że będą finansowane z wpływów z prywatyzacji. Tymczasem wpływy te, po 

dokonaniu odpisów na cele wskazane w ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji, wyniosły w 2007 r. 

117 Dz.U. Nr 106, poz. 673 ze zm.
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1,4 mld zł i pokryły zaledwie 8,7% kwoty planowanej do ZUS. Pozostałe środki w wysokości 14,8 mld zł  

zostały pozyskane poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych. Podważa to zasadność przy-

jętego rozwiązania.   

Zrealizowany w 2007 r. deficyt budżetowy w kwocie 15,9 mln zł stanowił 63,7% planu. Ponad 

1/3 jego wielkości została wygenerowana przez przeniesienie na 2007 r. wydatków zaplanowanych na 

2008 r. Relatywnie dobra sytuacja budżetu państwa w 2007 r. została wykorzystana do poprawy wa-

runków wykonania budżetu państwa w 2008 r. Do wydatków poniesionych z wyprzedzeniem należały 

zwiększone dotacje dla FUS w wysokości ok. 2,7 mld zł oraz część kosztów obsługi długu w wysoko-

ści ok. 3,0 mld zł. Pierwszy z tych wydatków nie wiązał się z zaciągnięciem dodatkowego zadłużenia, 

gdyż został sfinansowany ze środków już zgromadzonych na uruchomienie rezerw celowych, które nie 

zostały wykorzystane. W drugim przypadku uzyskane korzyści z zamiany płatności odsetkowych prze-

kraczały koszty związane z obsługą skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na obsługę 

tej operacji. Tym samym operacja ta była gospodarna.

Deficyt budżetu państwa nie narastał równomiernie w ciągu całego roku. Po dziewięciu 

miesiącach utrzymywała się nadwyżka dochodów nad wydatkami. Najwyższy miesięczny przyrost 

deficytu wystąpił w grudniu i wyniósł 9,9 mld zł, przy czym wydatki zrealizowane w ciągu ostat-

nich trzech dni grudnia wyniosły 9,1 mld zł. Pomimo tak znacznych kwot wydatków dokonanych  

w ostatnich dniach grudnia, niewykorzystane środki, w porównaniu do zapotrzebowania zgłoszo-

nego przez dysponentów na grudzień 2007 r., wyniosły 3.165,9 mln zł. Najwyższe niewykorzystane 

kwoty środków118 pozostały u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), w którego dyspozycji 

znajdują się 3 części budżetowe. W części 33 – Rozwój wsi niewykorzystane środki wyniosły 

2.616,6 mln zł, a w części 32 – Rolnictwo i 35 – Rynki rolne razem 179,8 mln zł. Minister Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi dokonał blokady środków w wysokości 2,8 mld zł dopiero w dniu 28 grudnia 

2007 r. Zarówno Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Ministrowi Finansów było wiadomo  

wcześniej, iż środki te nie zostaną wydatkowane. Tymczasem pod potrzeby pożyczkowe grudnia, 

w tym m.in. pod zgłoszone przez MRiRW zapotrzebowanie na środki, zrealizowany został plan 

finansowania potrzeb pożyczkowych. W celu sfinansowania tych potrzeb przeprowadzona została 

w dniu 17 grudnia 2007 r. emisja bonów w kwocie 9,1 mld zł. Wcześniejsze dokonanie blokady 

kwot wydatków, nierzetelnie zgłoszonych przez MRiRW do wykorzystania w grudniu, pozwoliło-

by zmniejszyć potrzeby pożyczkowe tego miesiąca, a w rezultacie – zapobiegłoby emisji bonów  

w wysokości 2,8 mld zł, co przyczyniłoby się do oszczędności w wydatkach na obsługę bonów  

w kwocie ok. 57 mln zł.

W ogólnej kwocie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, które wyniosły 148.316,4 mln zł, 

deficyt budżetu państwa stanowił 10,8%. Potrzeby pożyczkowe ogółem były niższe od planowanych 

o 85.996,5 mln zł, tj. 36,7%. Na stan ten oprócz niższego deficytu (o 14.044 mln zł) złożyły się także 

niższe od planowanych rozchody:

–  rozchody krajowe o 46.609,7 mln zł,

–  rozchody zagraniczne o 23.716,6 mln zł,

–  rozchody na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE o 3.120,7 mln zł.

118 Do planu na grudzień 2007 r.
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Rozchody krajowe zaplanowane w wysokości 130.668,1 mln zł zostały zrealizowane w kwocie 

84.058,5 mln zł, tj. w 64,3%. Niższe od planowanego wykonanie było, jak co roku, skutkiem niepełne-

go wykorzystania rezerwy środków w wysokości 50.000 mln zł, ujętych w załączniku nr 3 do ustawy 

budżetowej w pozycji „Pozostałe przychody i rozchody”. Środki te służą finansowaniu potrzeb o cha-

rakterze fakultatywnym. 

Mniejsze od planowanego, były także rozchody z tytułu udzielonych pożyczek krajowych. Za-

potrzebowania na pożyczki nie zgłosił Minister Skarbu Państwa, będący dysponentem Funduszu Re-

kompensacyjnego119, ani Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, którzy gospodarowali 

posiadanymi środkami, bez konieczności ich uzupełniania poprzez zaciąganie zobowiązań wobec Skar-

bu Państwa. 

Rozchody zagraniczne, zaplanowane w wysokości 44.380,1 mln zł faktycznie wyniosły  

20.663,6 mln zł. Na rozchody te złożyły się przede wszystkim: 

–  rozchody związane z przekazaniem środków na zasilenie rachunku walutowego Ministerstwa Finan-

sów, zrealizowane w wysokości 11.848,8 mln zł (o 3.239,6 mln zł niższe od planu); 

–  terminowe spłaty zaciągniętych kredytów, zrealizowane w kwocie 7.010,3 mln zł, (o 404,7 mln zł 

mniej niż planowano); 

–  przedterminowe spłaty zadłużenia zagranicznego w kwocie 736,9 mln zł, tj. o 19.263,1 mln zł poniżej 

kwoty planowanej.

Rozchody te były niższe na skutek aprecjacji złotego, a w pozycjach dotyczących lokat i przed-

terminowej spłaty zadłużenia także z uwagi na fakultatywny charakter tych operacji. Ich przeprowa-

dzenie było uzależnione od możliwości i opłacalności transakcji, a brak nie powodował negatywnych 

skutków dla budżetu państwa.  

Łączny limit rozchodów zaplanowany w art. 2 ustawy budżetowej nie został przekroczony, nie-

mniej wyższe niż zaplanowane były rozchody w niektórych pozycjach wymienionych w załączniku nr 3 

do ustawy budżetowej. Były to rozchody z tytułu:

–  wykupu bonów skarbowych, wyższe od planu o 1.440,6 mln zł,

–  wykupu obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu, wyższe o 2.636,0 mln zł,

–  finansowania reformy ubezpieczeń społecznych, wyższe o 1.691,6 mln zł,

–  zasilenia Funduszu Reprywatyzacji, wyższe o 37,4 mln zł,

–  zasilenia wyodrębnionego rachunku ministra właściwego do spraw pracy, wyższe o 23,1 mln zł,

Art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ujęte w ustawie budżetowej 

rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. 

W analizie wykonania budżetu państwa w 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli, w analogicznej sytu-

acji, zwróciła uwagę, że przepisy ustawy o finansach publicznych ani ustawy budżetowej, nie dawały 

Ministrowi Finansów prawa do zwiększenia niektórych pozycji rozchodów powyżej limitu określonego 

w załączniku nr 3 do ustawy budżetowej. Stanowisko to pozostaje aktualne. NIK nie neguje przy tym 

119 Fundusz Rekompensacyjny został utworzony jako państwowy fundusz celowy na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 
r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.). Dysponentem Funduszu jest Minister Skarbu Państwa. Jako podstawowe źródło 
przychodów FR ustawa przewidziała wpłaty Agencji Nieruchomości Rolnych pochodzące ze sprzedaży 400 tys. ha nie-
ruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W przypadku niedoboru środków FR może zaciągnąć pożyczkę  
z budżetu państwa, którą Rada Ministrów może umorzyć.
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potrzeby elastycznego zarządzania długiem publicznym i płynnością budżetu państwa w celu mini-

malizacji kosztów jego obsługi. Do rozważenia pozostaje jednak określenie niezbędnego zakresu tej 

elastyczności oraz zawarcie odpowiedniego upoważnienia do tego w przepisach prawnych.

8.2. Finansowanie krajowe
Minister Finansów zrealizował przychody budżetowe zapewniające utrzymanie w ciągu roku 

płynności budżetu państwa oraz prowadzenie pełnej i terminowej obsługi zobowiązań Skarbu Pań-

stwa. Realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych prezentują dane zawarte w tabeli 31.

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych na rynku krajowym zakładał pozyskanie środków 

przede wszystkim w wyniku emisji skarbowych papierów wartościowych (spw) w kwocie 109.545 

mln zł, co stanowiło 65,7% wpływów krajowych. Druga co do wielkości kwota 50.000 mln zł, wystę-

pująca w pozycji „pozostałe przychody i rozchody”, stanowi głównie potencjalne źródło finansowania. 

Zrealizowane wpływy wyniosły 111.112 mln zł, z tego z emisji spw pochodziła kwota 102.928,5 mln zł,  

tj. 92,6% pozyskanych środków. 

Tabela nr 30. Struktura sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym

Wyszczególnienie
Plan Wykonanie Różnica

mln zł

Skarbowe papiery wartościowe 109.545,0 102.928,5 -6.616,5 

1. Skarbowe papiery wartościowe rynkowe 105.798,0 100.396,3 -5.401,7 

a) Bony skarbowe 23.391,1 21.809,2 -1.581,9 

b) Obligacje rynkowe 82.406,9 78.587,1 -3.819,8 

– o zmiennym oprocentowaniu 9.258,3 18.768,0 9.509,7 

– o stałym oprocentowaniu 70.646,0 58.299,5 -12.346,5 

– indeksowane 2.502,6 1.519,6 -982,9 

2. Obligacje oszczędnościowe 3.747,0 2.532,2 -1.214,8 

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów.

Zmniejszenie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych o 6,6 mld zł wynikało głównie  

z mniejszych potrzeb pożyczkowych w 2007 r. Dobra sytuacja budżetowa oznaczała znaczne zmniejsze-

nie podaży spw. Średnia miesięczna sprzedaż obligacji hurtowych, bez przetargów zamiany w okresie 

styczeń – listopad, wyniosła 4,5 mld zł wobec 6,0 mld zł w 2006 r., zaś w przypadku bonów 52-tygodnio-

wych 1,2 mld zł wobec 2,0 mld zł rok wcześniej. Ponadto z tego powodu zostało odwołanych 5 przetar-

gów bonów skarbowych oraz 2 przetargi obligacji 2-letnich przy utrzymaniu sprzedaży obligacji średnio  

i długoterminowych na poziomie wynikającym z sytuacji rynkowej. 

Podstawowym źródłem finansowania na rynku krajowym były obligacje rynkowe (76,3% finan-

sowania) i bony skarkowe (21,2%). Spadek potrzeb pożyczkowych o 12,6 mld zł spowodował, zmniej-

szenie sprzedaży spw jedynieo 6,6 mld zł. W strukturze sprzedanych obligacji rynkowych nastąpiły  

w stosunku do planu istotne zmiany. Polegały one na wzroście udziału środków pozyskiwanych  

z emisji obligacji o zmiennym oprocentowaniu z 8,4% do 18,3% (przyrost sprzedaży o 9,5 mld zł  

w stosunku do planu), przy jednoczesnym spadku udziału środków pozyskiwanych z emisji obli-



102

Deficyt budżetu państwa

gacji o stałym oprocentowaniu. Udział ten obniżył się (z 64,5% do 56,6%, przy spadku sprzedaży  

o 12,3 mld zł). Zmiana struktury sprzedaży obligacji rynkowych była przede wszystkim wynikiem sytu-

acji rynkowej. Oczekiwania inwestorów na wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych wpłynęły na 

wzrost popytu oraz sprzedaży instrumentów o oprocentowaniu zmiennym.

8.3. Finansowanie zagraniczne
W zrealizowanych w 2007 r. przychodach zagranicznych w kwocie 25,6 mld zł główny udział 

miały:

−  saldo związane z obrotami na rachunku walutowym w kwocie 12,3 mld zł, co stanowiło 48,0% ogółu 

uzyskanych obrotów po stronie przychodów zagranicznych;

−  wpływy z emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym, uzyskane w kwocie 

10,4 mld zł, co stanowiło 40,6% ogółu uzyskanych przychodów zagranicznych;

−  przychody z tytułu zaciągniętych przez Skarb Państwa kredytów zagranicznych w międzynarodo-

wych instytucjach finansowych uzyskane w 2007 r. w kwocie 2,8 mld zł, co stanowiło 10,9 % ogółu 

przychodów zagranicznych.

W styczniu 2007 r. Minister Finansów dokonał emisji obligacji nominowanych w EUR o war-

tości 1,5 mld EUR. Emisja została dokonana w korzystnych warunkach na rynku zagranicznym (ren-

towność tych obligacji w dniu emisji wynosiła 4,528%120). Pozwoliło to na zgromadzenie środków 

na finansowanie potrzeb pożyczkowych w walutach obcych, przypadających do spłaty na początku 

2007 r., przy relatywnie niskich jeszcze stopach procentowych121. Przeprowadzone w 2007 r. pozosta-

łe emisje papierów wartościowych miały miejsce na rynku japońskim i szwajcarskim (odpowiednio  

50 mld JPY i 1,5 mld CHF). Charakteryzowały się one znacząco niższym oprocentowaniem papierów 

wartościowych niż na rynku europejskim czy amerykańskim (odpowiednio 2,81% i 2,87-3,20%). Jed-

nym z założeń tych emisji, oprócz pozyskania środków na bieżące finansowanie, była stała obecność 

polskich papierów wartościowych na tych rynkach. 

120 Dla porównania średnie oprocentowanie środków w EUR zgromadzonych na rachunku walutowym MF w NBP w styczniu 
2007 r. wynosiło 3,52% (a’vista), a lokaty utworzone ze środków z przedmiotowej emisji były oprocentowane od 3,53% do 
3,57%.

121 Np. średnia miesięczna stopa EURIBOR (6-mies.) dla płatności odsetkowych wynosiła w styczniu 2007 r. – 3,1%, w marcu 
2007 r. – 3,3%, w czerwcu 2007 r. – 3,7%, we wrześniu 2007 r. – 3,9%, a w grudniu 2007 r. – 4,1%. 
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8.4. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 
Przychody z prywatyzacji w 2007 r. zaplanowano w wysokości 3.000 mln zł, a rozchody  

w kwocie 15.278,2 mln zł, z tego na reformę systemu ubezpieczeń społecznych 14.527,7 mln zł, odpi-

sy na fundusze celowe 722,5 mln zł oraz 28 mln zł na restrukturyzację przemysłu potencjału obronne-

go i modernizację sił zbrojnych.

Przychody z prywatyzacji wyniosły 1.947,1 mln zł i stanowiły zaledwie 64,9% zaplanowanych  

w ustawie budżetowej. Co prawda w porównaniu do 2006 r. nastąpiło zwiększenie wpływów o 213,1%, 

jednak Minister Skarbu Państwa nie zrealizował planowanych przychodów z prywatyzacji już trzeci rok 

z rzędu. Po dokonaniu obligatoryjnych odpisów w wysokości 553,0 mln zł, do przychodów budżetu 

państwa zaliczono kwotę 1.394,1 mln zł. Na reformę systemu ubezpieczeń społecznych przekazano 

środki budżetowe w kwocie 16.219,3 mln zł, tj o 1.691,6 mln zł więcej niż zaplanowano w ustawie 

budżetowej. Środki na ten cel pochodziły głównie z przychodów pozyskanych z emisji skarbowych 

papierów wartościowych  w kwocie 14.825,2 mln zł (91,4%), a tylko w niewielkiej części z przychodów 

z prywatyzacji zaliczonych do budżetu państwa. 

Nieuzyskanie zaplanowanych przychodów z prywatyzacji pośredniej było skutkiem nierzetel-

nego planowania, polegającego na ujmowaniu w nim przychodów ze spółek nieprzygotowanych do 

prywatyzacji oraz wycofania ze sprzedaży akcji przewidzianych do zbycia spółek.

Ze sprzedaży akcji/udziałów 106 podmiotów, MSP osiągnęło w 2007 r. przychody w kwocie 

1.532,1 mln zł, tj. 54,7% przychodów planowanych (2.800 mln zł). Większość przychodów 1.252,0 mln zł  

pochodziło z prywatyzacji rozpoczętych w latach poprzednich. Tylko 280,1 mln zł (18,3% przychodów 

z prywatyzacji pośredniej) było wynikiem rozpoczętych w 2007 r. prywatyzacji 4 podmiotów

Na niewykonanie planu przychodów miała wpływ kolejna decyzja o wycofaniu ze sprzedaży 

akcji dwóch spółek giełdowych, tj. Zakładów Azotowych Puławy SA (375.000.tys. zł) i Zakładów Che-

micznych Police SA (490.000 tys. zł).122 Minister Skarbu Państwa nie podjął w 2007 r. decyzji o zbywa-

niu akcji/udziałów spółek sektora farmaceutycznego. Planowana początkowo na 2004 r., a następnie 

przesuwana na kolejne lata prywatyzacja Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA nie doszła do 

skutku ze względu na niepowodzenie procesu konsolidacji. Nie były także podejmowane działania 

zmierzające do zbycia udziałów mniejszościowych Skarbu Państwa w spółkach sektora. W 2007 r. 

Ministerstwo Skarbu Państwa wobec braku porozumienia z Naftą Polską SA, nie otrzymało wpływów 

ze sprzedaży przez ten podmiot akcji Zakładów Chemicznych Zachem SA oraz Zakładów Chemicznych 

„Organika-Sarzyna” SA123.

Z prywatyzacji bezpośredniej w 2007 r. Minister Skarbu Państwa uzyskał przychody w kwocie 

230,0 mln zł, tj. 114,9% kwoty planowanej. Z 31 umów prywatyzacyjnych zawartych w 2007 r. uzyska-

no 22,4% przychodów, natomiast 77,6% pochodziło ze spłat należności z tytułu 532 umów zawartych 

przed 2007 r.

W 2007 r. kolejny raz wzrosły należności zaległe, wynikające z umów prywatyzacyjnych, 

pomimo że MSP podjęło przewidziane prawem działania w celu ich wyegzekwowania. W 2007 r.  

122 Ze sprzedaży zrezygnowano po raz pierwszy w 2006 r. 
123 Przychody z prywatyzacji tych spółek w łącznej kwocie 312,6 mln zł wpłynęły na rachunek bieżący NP SA w dniu 20 grudnia 

2006 r.
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należności zaległe ogółem wzrosły o 97,5 mln zł, tj. o 12,8%, z tego z prywatyzacji pośredniej  

o 66,4 mln zł (o 19,4%) do 408,1 mln zł, zaś w przypadku prywatyzacji bezpośredniej o 31,1 mln zł 

(o 7,5%) do 448,2 mln zł..

W 2007 r. wojewodowie dokonali przekształceń własnościowych 14 przedsiębiorstw państwo-

wych, tj. o jedno mniej niż w 2006 r. i o 23 mniej niż w 2005 r. Spadek liczby sprywatyzowanych 

przedsiębiorstw w porównywanych latach był skutkiem zmniejszającej się liczby przedsiębiorstw pań-

stwowych, dla których wojewodowie pełnili funkcję organów założycielskich. Liczba tych podmiotów, 

wynosząca 369 przedsiębiorstw na 31 grudnia 2007 r., zmniejszyła się w porównaniu do stanu na 

koniec 2006 r. (489 przedsiębiorstw) o 24,5%. W 2007 r. sześciu wojewodów nie sprywatyzowało 

żadnego przedsiębiorstwa, zaś pozostali prywatyzowali po 1−2 przedsiębiorstwa. Kontrole procesów 

prywatyzacyjnych realizowanych przez wojewodów, zarówno przeprowadzone przez NIK jak i MSP124 

nie wykazały nieprawidłowości mających zasadniczy wpływ na jakość tego procesu. 

8.5.  Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu  
Unii Europejskiej

Potrzeby pożyczkowe związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środ-

ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej były niższe od planowanych w ustawie budżetowej 

o 1.624,4 mln zł. Ujemne saldo prefinansowania wyniosło 1.159,0 mln zł wobec planowanego minus 

2.783,4 mln zł.

Przychody z tytułu prefinansowania określone w ustawie budżetowej na rok 2007 w wysokości 

11.203,1 mln zł zostały zrealizowane w kwocie 9.706,8 mln zł, co stanowiło 88,6% planu. Źródłem 

przychodów były zwroty pożyczek na prefinansowanie 3.475,9 mln zł, tj. 91,2% kwoty planowanej oraz 

wpłaty w ramach WPR – 6.230,8 mln zł, tj.84,5% kwoty planowanej.

Rozchody na prefinansowanie zrealizowano w wysokości 10.865,8 mln zł, tj. 77,7% kwoty  

(13.986,5 mln zł) określonej w ustawie budżetowej na rok 2007. Na sfinansowanie zadań WPR przeka-

zano środki w wysokości 7.978,6 mln zł (tj. 82,2% kwoty planowanej), a na zadania realizowane przy 

udziale środków z funduszy strukturalnych UE – 2.887,1 mln zł, co stanowiło 68,0% przeznaczonej na 

ten cel kwoty.

Minister Finansów w ramach prefinansowania zadań WPR przekazał ARiMR środki w wyso-

kości 4.021,0 mln zł na finansowanie jednolitych płatności obszarowych oraz interwencji na rynku 

owoców, warzyw i ryb i 3.509,7,0 mln zł na sfinansowanie działań objętych Planem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2004–2006 ARR przekazano 447,9 mln zł na sfinansowanie interwencji na wspólnych 

rynkach rolnych. Środki przekazane zostały w terminach i wysokości zgodnej z danymi zawartymi  

w zapotrzebowaniach przesłanych przez agencje płatnicze oraz zgodnie z procedurami kontroli finan-

sowej obowiązującymi w Ministerstwie Finansów w zakresie uruchamiania środków na prefinansowa-

nie zadań WPR.

Obsługę pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z funduszy 

strukturalnych UE dla państwowych jednostek budżetowych prowadził Minister Finansów, a dla in-

nych jednostek sektora finansów publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego.

124 MSP przeprowadził w 2007 r. kontrolę 4 projektów prywatyzacyjnych, realizowanych przez 4 wojewodów. 
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Przychody przekazane na rachunek budżetu państwa z tytułu spłat umów pożyczki zawartych 

przez Ministra Finansów w latach 2004–2007 wyniosły 437,1 mln zł, a rozchody 226,0 mln zł. Na sfi-

nansowanie pożyczek udzielanych przez BGK Ministerstwo przekazało w 2007 r. kwotę 2.661,1 mln zł. 

Natomiast Bank na rachunek przychodów budżetu państwa przekazał środki w kwocie 3.038,8 mln zł 

z tytułu spłat pożyczek. 

Zbadane 4 umowy pożyczek zawartych przez Ministra Finansów w 2007 udzielone zostały 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Środki w ramach zbadanych umów udostęp-

niano w wysokościach i terminach określonych w harmonogramach przekazywania transz pożyczki.  

W jednym przypadku Minister Finansów nie skorzystał z możliwości zmniejszenia kolejnej transzy środ-

ków pomimo, iż podmiot posiadał środki na sfinansowanie wydatków w kolejnych kilku miesiącach 

realizacji projektu. 

Przyjęty w Ministerstwie Finansów system kontroli prawidłowości rozliczania pożyczek nie był 

skuteczny. W zbadanych 49125 pożyczkach udzielonych przez Ministra Finansów pod względem pra-

widłowości ich spłat, w 19 przypadkach podmioty spłacające dokonały błędnych dyspozycji w przele-

wach, a w 2 dokonano błędnego zaewidencjonowania spłat i zwrotów126. Wykrycie nieprawidłowości 

utrudniał fakt, że Ministerstwo Finansów nie posiadało dokumentów źródłowych dotyczących zwro-

tów i spłat pożyczek. Stwierdzono również błędy w ewidencji kwot rozchodów i przychodów doty-

czących pożyczek na prefinansowanie zadań, obsługiwanych przez BGK. Kwota 98,4 tys. zł została 

błędnie zaewidencjonowana jako zmniejszenie rozchodów do BGK, zamiast zmniejszenia rozchodów 

w ramach pożyczki udzielonej przez Ministra Finansów. Natomiast kwota 1,1 mln zł stanowiąca spłatę 

pożyczki udzielonej przez Ministra Finansów została ujęta, jako kwota przychodów przekazanych przez 

BGK. Nieprawidłowość ta nie została wykryta podczas weryfikacji sprawozdania BGK.

cytwa

125 Z ogólnej liczby 115 pożyczek udzielonych przez Ministra Finansów w latach 2004–2007.
126 Błędy dotyczyły kwoty 281,3 tys. zł zaewidencjonowanej na rachunku dochodów budżetu państwa, zamiast na rachunku 

przychodów oraz kwoty 28,2 tys. zł ujętej na rachunku przychodów zamiast dochodów.
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Rok 2007 przyniósł znaczącą poprawę sytuacji sektora finansów publicznych. Zgodnie z dany-

mi Ministerstwa Finansów po raz pierwszy od 1990 r. odnotowano dodatni wynik sektora finansów 

publicznych (ok. 0,1% PKB), poprawie uległa też relacja państwowego długu publicznego do produktu 

krajowego brutto, która z 47,6% w końcu 2006 r. obniżyła się do 45,2% na koniec roku 2007.

Poprawa sytuacji widoczna była we wszystkich segmentach sektora finansów publicznych. 

Deficyt budżetu państwa zredukowany został – według danych Ministerstwa Finansów – do 1,4% 

PKB, zbiorczy budżet jednostek samorządu terytorialnego zamknął się nadwyżką równą ok. 0,2% PKB,  

w całości spłaciły zobowiązania Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, zahamowany zo-

stał wzrost zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Tak jak w poprzednich latach środki przekazane w 2007 r. z budżetu państwa do ZUS na zre-

fundowanie ubytku składki dla OFE w kwocie 16,2 mld zł zaksięgowane zostały „pod kreską” jako 

rozchód. Według Ministerstwa Finansów takie księgowanie umożliwia ustawa o wykorzystaniu wpły-

wów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń 

społecznych. Według metodologii Unii Europejskiej (ESA’95) transfer ten jest przeklasyfikowany „nad 

kreskę” jako wydatek budżetu państwa, a więc środki te są uwzględniane przy obliczaniu deficytu 

sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obliczony według tej metodologii deficyt sektora in-

stytucji rządowych i samorządowych w 2007 r. wniósł 23,7 mld zł, tj. 2,0% PKB, podczas gdy w roku 

poprzednim – 40,2 mld zł, tj. 3,8% PKB127. Z porównania  tego wynika, że w 2007 r. nastąpiło znaczące 

ograniczenie skali nierównowagi finansów publicznych.

Tak dobre wyniki sektor finansów publicznych zawdzięcza przede wszystkim działaniu dwóch 

czynników:

–  utrzymującej się korzystnej koniunkturze w gospodarce, dzięki której wzrost PKB (w ujęciu realnym) 

wyniósł w 2007 r. 6,6% i która zapewniła sektorowi finansów publicznych znaczący wzrost docho-

dów krajowych,

–  bardzo korzystnemu saldu rozliczeń Polski z Unią Europejską.

Dochody sektora finansów publicznych wyniosły w 2007 r. ok. 486,2 mld zł i były o 15,8% 

większe niż w roku 2006. Wzrost ten został spowodowany z jednej strony wliczeniem do dochodów 

publicznych wpływów z budżetu UE (14,9 mld zł), z drugiej zaś – istotnym zwiększeniem dochodów 

podatkowych. Wyniosły one w 2007 r. 258,4 mld zł, a ich wzrost – w stosunku do wielkości z 2006 r. – 

(18,4%) był znacznie szybszy niż wzrost PKB mierzonego w cenach bieżących (ok. 10%). Oznacza to, 

że w 2007 r. wyraźnie wzrosła skala obciążeń fiskalnych. Należy to uznać za potencjalne zagrożenie dla 

wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

Saldo rozliczeń Polski z budżetem UE wyniosło w 2007 r. ok. 4,6 mld EUR i było znacząco 

wyższe od salda osiąganego w poprzednich latach – w pierwszych trzech latach (2004–2006) pol-

skiego członkostwa w UE saldo to wyniosło  łącznie ok. 5,8 mld zł. Dodać należy, że tak znaczącą 

nadwyżkę w rozliczeniach z UE osiągnięto przy niesprzyjających (dla sektora finansów publicznych) 

127 Komunikat dotyczący deficytu i długu instytucji rządowych i samorządowych w 2007 r., GUS, kwiecień, 2008 r.
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relacjach kursowych. Trwająca od 2000 r. aprecjacja złotego względem dolara oraz od 2004 r. apre-

cjacja złotego względem euro miała korzystny wpływ na wielkość zadłużenia zagranicznego i koszty 

jego obsługi, powodowała także obniżenie wartości salda rozliczeń Polski z UE. Pamiętać jednak 

należy o tym, że:

–  Polska otrzymuje z budżetu UE kwoty znacznie większe od składek wpłacanych do budżetu UE,

–  korzystne dla sektora finansów publicznych skutki przystąpienia Polski do UE nie powinny być utoż-

samiane wyłącznie z dodatnim saldem bezpośrednich rozliczeń; równie istotne są efekty pośrednie, 

takie jak napływ inwestycji zagranicznych przynoszący budżetowi państwa i budżetom samorządo-

wym znaczące przychody oraz wymuszone procedurami unijnymi zmiany w sposobie wykonywania 

zadań publicznych (ścisła kontrola celowości i efektywności wydatków, konieczność terminowego 

wykonywania zadań). 

Źródło: Dane NBP (www.nbp.pl).

Za bardzo pozytywne zjawisko uznać należy poprawę relacji państwowego długu publicznego 

do produktu krajowego brutto. Zawdzięczamy ją zarówno korzystnemu wynikowi sektora finansów 

publicznych, jak i redukcji złotowej wartości długu zagranicznego. Według szacunków NIK aprecjacja 

złotego względem walut, w których nominowana jest większość polskiego długu zagranicznego (euro, 

dolar USA) spowodowała na przestrzeni 2007 r. obniżenie złotowej wartości tego długu o ok. 10 mld zł, 

czyli obniżenie relacji długu publicznego do PKB o ok. 0,9 punktu procentowego.

Uznając obniżenie relacji długu publicznego do PKB za zjawisko pozytywne, zwrócić należy 

uwagę na to, że zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych, a w konsekwencji – poprawa 

relacji długu publicznego nie była efektem przedsięwzięć oszczędnościowych prowadzących do 

trwałego obniżenia wydatków publicznych, lecz efektem wysokiego wzrostu dochodów i korzyst-

nych relacji kursowych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika bowiem, że w roku 2007 wydatki 

publiczne były o 15,8% większe niż w roku 2006. Nawet jeśli dane z lat 2006 i 2007 sprowadzimy 

do porównywalności, przez wyeliminowanie wydatków na zadania współfinansowane z budżetu 
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UE, to okaże się, że w 2007 r. miał miejsce znaczący wzrost realnej wartości wydatków publicz-

nych. Dodać też należy, że redukcja długu byłaby jeszcze większa, gdyby w 2007 r. zachowano 

ostrzejszą dyscyplinę wydatków publicznych w ostatnich miesiącach roku, a ponadto gdyby udało 

się ograniczyć stany środków na rachunkach budżetowych. Zauważyć przy tym należy, że oficjalne 

dane sprawozdawcze Ministerstwa Finansów o stanie środków nie obejmują środków pozostają-

cych w końcu roku na rachunkach wyodrębnionych do realizacji rozliczeń finansowych z budże-

tem UE. Wielkość  tych środków szacować można na ok. 2,5–3 mld EUR. Spadek relacji długu 

publicznego do PKB byłby ponadto większy, gdyby zrealizowany został w pełni plan przychodów 

z prywatyzacji.

Jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły w 2007 r. łączną nadwyżkę finansową wyso-

kości ok. 2,3 mld zł. Zwraca przy tym uwagę fakt, iż wynik ten był aż o 10,7 mld zł lepszy od wyniku 

ustalonego w budżetach jednostek samorządu terytorialnego po wszystkich zmianach dokonanych  

w trakcie roku budżetowego128. Tak znaczna rozbieżność była w większym stopniu skutkiem nie-

wykonania planowanych wydatków (w tym – niezrealizowania wydatków majątkowych na kwotę  

ok. 4,6 mld zł, czyli ok. 15% planu) , niż przekroczenia planu dochodów. Wydaje się więc, że wysoka 

nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego powstała nie dzięki celowym oszczędnościom, lecz na 

skutek przesunięcia na kolejne lata istotnej części zadań inwestycyjnych, w tym zadań wspieranych 

środkami UE. A więc nadwyżka w budżetach jednostek samorządu terytorialnego spowodowana została  

w głównej mierze opóźnieniami w realizacji zadań objętych dofinansowaniem UE. Przypomnieć należy, 

że wbrew pierwotnym założeniom w roku 2007 praktycznie nie zostały uruchomione środki na zadania, 

które miały być dofinansowane ze środków przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 

2007–2013. Wydaje się pewne, że nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego z roku 2007 będzie 

w znacznej części wykorzystana już w roku 2008.

128 Początkowo JST planowały na rok 2007 deficyt w wysokości ok. 11 mld zł.

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Udział dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie zrealizowa-

nych dochodów wyniósł 55,8%, był więc wyraźnie wyższy niż w roku 2006 (53,5%). Tak znaczna zmia-

na struktury dochodów była wynikiem złożenia się dwóch czynników – dużego wzrostu dochodów  

z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz zmniejszenia dynamiki wzrostu dotacji, 

które wiązać należy z opóźnieniami w uruchamianiu programów operacyjnych na lata 2007–2013.

Podkreślić warto, iż mimo sygnalizowanych opóźnień w realizacji programów wspieranych 

środkami UE, jednostki samorządu terytorialnego utrzymują wysoki udział wydatków majątkowych  

w ogólnej kwocie wydatków. W roku 2007 udział ten wynosił 21% (w 2006 r. – 20,8%) i spodziewać się 

należy dalszego wzrostu tego wskaźnika w kolejnych latach, gdy w większym stopniu wykorzystywa-

ne będą środki UE przyznane na lata 2007–2013. Jednostki samorządu terytorialnego pozostają więc 

nadal tym segmentem sektora finansów publicznych, który w największym stopniu zaangażowany jest 

w poprawę infrastruktury społecznej i technicznej.

W roku 2007 w całości spłacony został – bez konieczności udzielania dodatkowego wsparcia  

z budżetu państwa – dług Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy. W przypadku 

FUS osiągnięcie nadwyżki finansowej i dokonanie pełnej spłaty zadłużenia nie budzi zastrzeżeń. Za-

strzeżenia takie budzi jednak polityka Funduszu Pracy. Przy bardzo dobrej sytuacji finansowej, spowo-

dowanej z jednej strony wyższymi niż planowano dochodami, z drugiej – poprawiającą się szybciej niż 

zakładano sytuacją na rynku pracy (czego efektem były mniejsze wypłaty zasiłków dla bezrobotnych), 

nie zdecydowano się na zwiększenie „aktywnych” wydatków Funduszu. Zamknięcie roku z niewyko-

rzystaną kwotą ok. 2,7 mld zł nie wydaje się bowiem racjonalne w sytuacji, w której bezrobocie – choć 

szybko malejące – pozostaje nadal bardzo poważnym problemem społecznym i gospodarczym. Tak 

więc oprócz również dobrych wyników finansowych w Funduszu Pracy odnotować należy, że przy na-

dal wysokim poziomie bezrobocia nie zostały wykorzystane środki finansowe, które mogły przyczynić 

się do jego zmniejszenia.

Pozytywnie ocenić też należy zahamowanie wzrostu zadłużenia samodzielnych publicznych za-

kładów opieki zdrowotnej (SPZOZ). Zadłużenie to – według danych gromadzonych i ogłaszanych przez 

Ministerstwo Zdrowia – wyniosło na koniec 2007 r. ok. 9.409 mln zł i było o ok. 940 mln zł mniejsze niż 

w końcu roku 2006 r. Zadłużenie SPZOZ pozostaje jednak nadal bardzo wysokie, a ponadto zmniejsze-

nie stanu zadłużenia było głównie efektem bezzwrotnej pomocy finansowej (umorzenia zobowiązań, 

dotacje) udzielonej SPZOZ w ramach procesu finansowej restrukturyzacji. Poprawa kondycji finansowej 

SPZOZ może więc mieć charakter przejściowy. Szybkie podjęcie działań na rzecz trwałego obniżenia 

kosztów funkcjonowania SPZOZ może spowodować utrzymanie malejącego trendu zadłużenia. Przy-

pomnieć przy tym należy, że placówki ochrony służby zdrowia poddawane są coraz poważniejszym 

naciskom na wzrost wynagrodzeń, co w istotny sposób utrudnia stabilizację ich sytuacji finansowej, 

lecz zarazem zwiększa znaczenie, jakie przywiązywać należy do racjonalizacji ich wydatków.

Reasumując, ocenę zmian sytuacji sektora finansów publicznych w 2007 r., przedstawić można 

w następujących sposób:

•  po pierwsze – w roku 2007 nastąpiła istotna poprawa stanu równowagi finansów publicznych,

•  po drugie – zastrzeżenia NIK budzi fakt niepełnego wykorzystania możliwości dalszego ograni-

czenia deficytu sektora finansów publicznych i zahamowania wzrostu długu publicznego, jakie  
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w 2007 r. tworzył wysoki wzrost gospodarczy i napływ znaczących środków UE; odnotować także 

należy:

–  znaczny wzrost realnej wartości wydatków publicznych,

–  utrzymywanie się wysokich stanów niewykorzystanych środków na rachunkach budżetu państwa 

i rachunkach rozliczeń z UE oraz Funduszu Pracy,

•  po trzecie – zdaniem NIK poprawa stanu równowagi finansów publicznych osiągnięta w roku 2007 

nie ma trwałego charakteru i bez podjęcia radykalnych środków na rzecz poprawy efektywności 

wykorzystania środków publicznych już w 2008 r. nastąpić może ponowny wzrost deficytu sektora 

finansów publicznych. 
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10.1. Państwowe fundusze celowe
Udział państwowych funduszy celowych w finansowaniu zadań publicznych był w 2007 r. nadal 

istotny. Po wyeliminowaniu transferów między jednostkami należącymi do sektora finansów publicz-

nych stanowił odpowiednio 33,4 i 31,6% zrealizowanych dochodów i wydatków tego sektora.  

Planowane przychody państwowych funduszy celowych wykonane zostały w 103,4% 

(162.457,0 mln zł), a wydatki w 99,4% (153.368,0 mln zł). W porównaniu do 2006 r. przychody i wydatki 

były wyższe odpowiednio o 4,2% i 3,8%. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały dla 4 fun-

duszy celowych i przekazane w kwocie 39.034,9 mln zł, stanowiącej 100% planu po zmianach. Prawie  

w całości (98,8%) były to dotacje dla funduszy finansujących świadczenia z ubezpieczenia społeczne-

go. 

Relacja przychodów państwowych funduszy celowych do PKB osiągnęła 13,9% i w porówna-

niu do 2006 r. uległa zmniejszeniu o 0,7 punktu procentowego.

Siedem129 spośród 25 państwowych funduszy celowych, funkcjonujących w 2007 r., zrealizo-

wało 97,7% przychodów i 98,7% wydatków ogółem państwowych funduszy celowych.

Udział dotacji budżetowych w finansowaniu wydatków niżej wymienionych funduszy w 2007 r.  

wynosił:

− Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 19,0%  (w 2006 r. 20,4%)

− Fundusz Emerytalno-Rentowy 95,0%  (w 2006 r. 93,1%)

− Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 15,8%  (w 2006 r. 14,5%)

− Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11,5%  (w 2006 r. 11,3%)

Ogółem udział dotacji do państwowych funduszy celowych w wydatkach budżetu państwa 

w 2007 r. wynosił 15,5% i zmniejszył się w porównaniu do roku 2006 o 2,4 punktu procentowego. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, oprócz dotacji z budżetu, FUS otrzymał w 2007 r. środki na re-

fundację składek przekazanych do OFE w wysokości 16.219,3 mln zł; tj. o 8,7% więcej niż w 2006 r. 

Po uwzględnieniu tych środków fundusze celowe otrzymały z budżetu państwa łącznie  

55.254,2 mln zł, co stanowiło 36,0% wydatków funduszy ogółem.

Realizację przychodów (w tym dotacji) i wydatków w poszczególnych państwowych fundu-

szach celowych w latach 2006–2007 prezentują dane zawarte w tabeli 32.

129 Cztery związane z ubezpieczeniami społecznymi, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, 
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji i Fundusz Administracyjny oraz trzy o charakterze socjalnym, tj. Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Tabela 32. Realizacja przychodów i wydatków w państwowych funduszach celowych w latach 2006–2007

Lp. Nazwa funduszu
Wykonanie 

2006

2007

6:3 6:4 6:5Plan wg 
ustawy bu-
dżetowej

Plan po 
zmianach

Wykonanie

mln zł %%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Ogółem przychody 155.961,5 154.399,2 157.064,0 162.457,0 104,2 105,2 103,4 

 w tym dotacja 39.845,6 36.383,4 39.038,2 39.034,9 98,0 107,3 100,0 

 wydatki 147.692,2 154.064,9 154.262,5 153.368,0 103,8 99,5 99,4 

1
Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych¹

125.392,3 123.791,7 126.143,0 129.721,0 103,5 104,8 102,8 

24.483,4 21.541,7 23.893,0 23.893,0 97,6 110,9 100,0 

119.763,0 123.343,8 123.343,8 126.014,5 105,2 102,2 102,2 

2
Fundusz Emerytalno-Ren-
towy

16.204,9 15.578,4 15.881,9 15.942,1 98,4 102,3 100,4

14.932,7 14.377,2 14.680,7 14.680,7 98,3 102,1 100,0

16.039,5 15.538,4 15.538,4 15.460,3 96,4 99,5 99,5

3
Fundusz Prewencji  
i Rehabilitacji

25,7 28,0 28,0 28,1 109,3 100,4 100,4

4,0 4,5 4,5 4,5 112,5 100,0 100,0 

27,6 28,8 28,8 28,5 103,3 99,0 99,0 

4 Fundusz Administracyjny

496,0 503,7 513,8 515,5 103,9 102,3 100,3

0,0 0,0 0,0 0,0

492,8 507,4 517,4 504,9 102,5 99,5 97,6 

5 Fundusz Pracy

7.512,3 7.565,0 7.565,0 8.386,1 111,6 110,9 110,9

0,0 0,0 0,0 0,0

5.514,0 6.373,4 6.373,4 5.352,8 97,1 84,0 84,0

6
Państwowy Fundusz  
Kombatantów*

8,5 – – –

8,5 – – –

8,9 – – –

7
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

1.123,3 847,0 847,0 1.398,0 124,5 165,1 165,1 

0,0 0,0 0,0 0,0

502,9 1.070,2 1.070,2 545,9 108,6 51,0 51,0

8
Centralny Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych

18,5 19,7 19,7 25,0 135,1 126,9 126,9

0,0 0,0 0,0 0,0

19,5 19,6 19,6 23,9 122,6 121,9 121,9   

9
Centralny Fundusz Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym

24,9 23,9 23,9 29,5 118,5 123,4   123,4

0,0 0,0 0,0 0,0

15,9 26,2 26,2 22,0 138,4 84,0   84,0   

10 
Państwowy Fundusz  
Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych

3.243,2 3.405,5 3.405,5 3.719,0 114,7 109,2   109,2   

417,0 460,0 460,0 456,7 109,5 99,3   99,3   

3.681,0 3.960,8 3.960,8 3.976,8 108,0 100,4   100,4   

11
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

329,3 307,7 307,7 371,6 112,8 120,8   120,8   

0,0 0,0 0,0 0,0

80,2 196,1 196,1 102,5 127,8 52,3   52,3   

12
Fundusz Promocji  
Twórczości

1,0 0,8 0,8 0,9 90,0 112,5   112,5   

0,0 0,0 0,0 0,0

0,8 1,4 1,4 1,3 162,5 92,9   92,9  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
Fundusz Zajęć Sportowo- 
rekreacyjnych dla Uczniów

14,2 15,5 15,5 14,9 104,9 96,1   96,1   
0,0 0,0 0,0 0,0

11,4 22,6 22,6 17,7 155,3   78,3   78,3   

14 Fundusz Wsparcia Policji
82,1 10,6 10,6 84,7 103,2   799,1   799,1   
0,0 0,0 0,0 0,0

80,4 10,6 10,6 84,9 105,6   800,9   800,9   

15
Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej

449,3 517,8 517,8 552,5 123,0   106,7   106,7   
0,0 0,0 0,0 0,0

450,7 517,8 517,8 435,3 96,6   84,1   84,1   

16 Fundusz Promocji Kultury
116,6 128,6 128,6 141,7 121,5   110,2   110,2   

0,0 0,0 0,0 0,0
119,8 175,6 175,6 123,1 102,8   70,1   70,1   

17
Fundusz Modernizacji  
Bezpieczeństwa Publicznego

1,8 5,2 5,2 1,9 105,6   36,5 36,5   
0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 6,2 6,2 3,8 950,0   61,3   61,3   

18 Fundusz Reprywatyzacji
117,9 182,5 182,5 238,9 202,6  130,9   130,9   

0,0 0,0 0,0 0,0
29,6 364,0 364,0 53,7 181,4   14,8   14,8   

19
Fundusz Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców

139,2 464,4 464,4 317,9 228,4   68,5   68,5   
0,0 0,0 0,0 0,0

501,0 676,2 676,2 263,0 52,5   38,9   38,9   

20 Fundusz Skarbu Państwa
61,6 77,0 77,0 78,5 127,4   101,9   101,9   
0,0 0,0 0,0 0,0

109,2 77,0 112,5 91,3 83,6   118,6   81,2   

21
Fundusz Nauki i Technologii 
Polskiej

15,8 60,0 60,0 43,2 273,4   72,0   72,0   
0,0 0,0 0,0 0,0

50,3 60,0 60,0 41,3 82,1   68,8   68,8   

22
Fundusz Pomocy  
Postpenitencjarnej

14,8 14,5 14,5 20,5 138,5   141,4   141,4   
0,0 0,0 0,0 0,0

12,5 14,0 14,0 16,0 128,0 114,3 114,3

23
Fundusz – Centralna  
Ewidencja Pojazdów  
i Kierowców

94,4 84,7 84,7 104,0 110,2   122,8   122,8   
0,0 0,0 0,0 0,0

52,8 137,9 137,9 71,9 136,2   52,1   52,1   

24
Fundusz Rozwoju  
Przywięziennych Zakładów 
Pracy

4,2 2,3 2,3 3,7 88,1   160,9   160,9   
0,0 0,0 0,0 0,0
2,6 2,3 4,4 4,1 157,7   178,3   93,2   

25
Fundusz Modernizacji Sił 
Zbrojnych

182,4 62,7 62,7 90,3 49,5   144,0   144,0   
0,0 0,0 0,0 0,0

111,3 62,7 212,8 37,9 34,1   60,4   17,8   

26 Fundusz im. KEN**

5,9    
0,0 – – –
5,9 – – –

27 Fundusz Rekompensacyjny
281,3 702,0   702,0   627,4 223,0   89,4   89,4   

0,0 0,0   0,0   0,0
8,1 872,0   872,0   90,5 1.117,3   10,4   10,4   

¹ Różnice pomiędzy danymi prezentowanymi obecnie przez FUS i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 są wyni-
kiem ponownego przeliczenia składek zadeklarowanych w deklaracjach za okres 1999-2006, które zostały złożone przez płatni-
ków do końca 2007 r. oraz zmiany zasad prezentacji wzajemnych zobowiązań i należności ZUS i OFE.
* Fundusz został zlikwidowany z dniem 20 czerwca 2007 r. ustawą z dnia 29 marca 2007 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 99, poz. 658).
** Fundusz został zlikwidowany ustawą z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz  
o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 208, poz. 1532).
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Dane o stanie środków państwowych funduszy celowych przedstawiono w tabeli 33. Po raz 

pierwszy od kilku lat na koniec roku 2007 wszystkie fundusze celowe wykazywały dodatni stan środ-

ków, których łączna wartość wyniosła 18.673,8 mln zł i w porównaniu do roku 2006 wzrosła ponad 

trzykrotnie. 

Tabela 33. Stan funduszu na koniec 2006 i 2007 r.

Wyszczególnienie 

2006 2007 
5:2 5:3 5:4

Wykonanie Ustawa
Plan po 

zmianach
Wykonanie

mln zł %% 

Ogółem fundusze

Stan na początek roku 982,6 3.996,2 4.719,5 9.562,3 973,2 239,3 202,6

Stan na koniec roku 9.256,6 4.378,5 7.568,9 18.673,8 201,7 426,5 246,7

Fundusze dotowane

Stan na początek roku -7.087,7 -4.957,6 -4.957,6 -1.425,9 20,1 28,8 28,8

Stan na koniec roku -1.731,7 -4.989,1 -2.334,4 2.524,2 – – –

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Fundusze ubezpieczeń społecznych

Dla funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi130 zaplanowano przychody na 

poziomie 142.566,6 mln zł i wydatki w wysokości 139.428,4 mln zł. Zrealizowane przychody  

(146.206,7 mln zł) i wydatki (142.008,3 mln zł) były wyższe niż w 2006 r. odpowiednio o 2,9% i o 4,2%. 

Dotacja z budżetu państwa (38.578,2 mln zł) była niższa niż w 2006 r. o 2,1% (841,9 mln zł). Na koniec 

2007 r., pomimo zakładanego w ustawie budżetowej ujemnego stanu (-5.220,5 mln zł), fundusze uzy-

skały wynik dodatni 2.125,4 mln zł, głównie dzięki Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

W planie finansowym FUS na rok 2007, po raz kolejny przyjęto, iż przychody własne i dotacje  

z budżetu państwa nie zapewnią pełnego finansowania wydatków i stan funduszu na koniec roku 

będzie ujemny. Na początek 2007 r. stan funduszu był wyższy o 3.494,4 mln zł od przewidywanego 

w ustawie budżetowej (minus 5.865,9 mln zł). Wynikało to głównie ze zmiany sposobu ustalania od-

pisów aktualizujących nieściągnięte należności z tytułu składek, korekty bilansu otwarcia na dzień  

1 stycznia 2007 r. oraz zmiany sposobu prezentacji danych dotyczących składek, które ZUS powinien 

przekazać do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Od 1 stycznia 2007 r. dane o składkach OFE 

prezentowane są oddzielnie dla należności ZUS od OFE oraz dla zobowiązań ZUS wobec OFE. Lepsza 

od zakładanej sytuacja Funduszu na początku roku i korzystna sytuacja gospodarcza, skutkująca wzro-

stem spłaty zadłużenia przez płatników składek i poprawą wywiązywania się płatników z bieżących 

płatności, zadecydowała o dodatnim stanie funduszu na koniec roku 2007. Po raz pierwszy od wielu 

lat, pomimo zmniejszenia dotacji dla FUS o 590,4 mln zł, w porównaniu do roku 2006, stan funduszu 

130 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu 
Administracyjnego.
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na koniec 2007 r. był dodatni i w trakcie roku nie wystąpiła konieczność zasilenia funduszu kredytem.131  

W 2007 r. nie zawarto żadnej umowy kredytowej w ramach FUS, a do końca roku dokonano pełnej 

spłaty zadłużenia FUS z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 2.595,0 mln zł. 

Przychody FUS według przypisu132 wyniosły 129.721,0 mln zł i były wyższe od zaplanowanych w usta-

wie budżetowej o 5.929,3 mln zł, tj. o 4,8%, a od wykonania roku 2006 o 3,5%. W strukturze przychodów 

FUS największy udział (67,8%) miały składki na ubezpieczenia społeczne oraz środki otrzymane z budżetu 

państwa (30,9%)w kwocie 40.112,3 mln zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 23.893,0 mln zł i była wyż-

sza o 10,9% od zaplanowanej w ustawie budżetowej, a refundacja składek przekazanych do OFE stanowiła  

16.219,3 mln zł i była wyższa o 11,6%. Zwiększenie pod koniec roku dotacji o 2.742,8 mln zł spowodowało 

przesunięcie o 2.150,0 mln zł wydatków planowanych na rok 2008. Nastąpił spadek udziału środków z budżetu 

państwa w przychodach FUS z 31,8% w 2006 r. do 30,9% w roku 2007, tj. o 0,9 punktu procentowego 

Łączne wpływy do FUS w 2007 r. wyniosły 129.628,1 mln zł i w stosunku do przypisu były 

niższe zaledwie o 0,07%, tj. o 92,9 mln zł. Największy udział we wpływach miały przychody własne 

FUS, które wyniosły 105.735,1 mln zł, tj. o 4,5% powyżej planu i o 9,7% od wykonania 2006 r. Głów-

nymi źródłami tych przychodów były składki uzyskane (według wpływów) w kwocie 88.397,9 mln zł, 

tj. o 3,2% wyższej niż zaplanowano na skutek poprawy ściągalności bieżących i zaległych płatności,  

a także wyższa o 1,7 mld zł (o 11,6%) od planowanej refundacji z tytułu składek do OFE. 

Wydatki FUS w 2007 r. wyniosły 126.014,5 mln zł, były wyższe od planu o 2,2% i wykonania 2006 r.  

o 5.2%. Przekroczenie planowanej kwoty wynikało z utworzenia odpisów aktualizacyjnych na kwotę 

4.216,5 mln zł, przy zakładanej w planie 721,0 mln zł. Odpisów aktualizacyjnych wartości należności z ty-

tułu składek na ubezpieczenia społeczne dokonano na podstawie decyzji o uaktualnieniu stanu należno-

ści płatników składek w związku z  możliwością uzyskania dokładniejszych danych o kontach płatników.

Pomimo zmniejszenia w 2007 r. wypłat z tytułu odsetek za opóźnienia w ustalaniu prawa do 

świadczeń i ich wypłacie oraz nadpłat świadczeń emerytalno-rentowych, to zarówno ich ilość (13.031), 

jak i wartość (4,0 mln zł) pozostają nadal bardzo wysokie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. w formie obligacji oraz gotówki przekazał do otwar-

tych funduszy emerytalnych (OFE) 17.142,8 mln zł, tj. o 1.550,1 mln zł (9,9%) więcej niż w 2006 r. 

(15.592,6 mln zł). Kwota nieprzekazanych składek do OFE wraz z odsetkami wzrosła  z 3.040,6 mln zł 

do 3.598,4 mln zł, tj. o 18,3%. Przyczyną wzrostu były błędy, w wyniku których nie można było przy-

pisać wpłaty płatnikowi składek i przekazać ich do wybranego funduszu, co wynikało z opieszałości  

w procesie identyfikacji dokumentów.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 5.574,7 mln zł i były w porównaniu 

do 2006 r. niższe o 4.150,2 mln zł (o 42,7%). Pomimo że stan środków pieniężnych przekraczał  

3.000 mln zł, zobowiązania te nie mogły być uregulowane, ponieważ dotyczyły zobowiązań wobec 

OFE, które regulowane są po identyfikacji dokumentów, a także składki na ubezpieczenie zdrowot-

ne i podatku dochodowego za świadczeniobiorców, które opłacane są w miesiącu następnym po 

miesiącu naliczenia.

131 Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać kredyty (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia  
13 październiika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.

132 Kwota należnych Funduszowi składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych.
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Fundusz Emerytalno-Rentowy

Przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2007 r. według przypisu wyniosły 15.942,1 mln zł,  

tj. 100,4% planu i stanowiły 98,4% przychodów roku 2006. Przekroczenie planu przychodów to efekt 

wyższego przypisu składek (o 0,2%) oraz wyższych przychodów z tytułu odsetek za zwłokę w płatno-

ściach składek. 

Dotacja z budżetu państwa stanowiła ponad 90% przychodów Funduszu. Wśród przychodów 

własnych dominującą pozycję stanowiły wpływy ze składek zrealizowane w 100,2%, głównie na sku-

tek poprawy ściągalności. 

Poprawie uległa windykacja należności na rzecz Funduszu. W 2007 r. wzrosła o 20% wartość 

skierowanych do egzekucji administracyjnej tytułów wykonawczych. Spowodowało to, że na koniec 

roku 2007 należności brutto wyniosły 623,4 mln zł i były o 8,5% niższe niż w 2006 r.

Wydatki wyniosły 15.460,3 mln zł, tj. 99,5% kwoty planowanej po zmianach i były niższe niż 

wykonanie roku 2006 r. o 3,6%. Wydatki na świadczenia społeczne stanowiły 86,0% wydatków Fundu-

szu i zrealizowane zostały w wysokości 13.291,0 mln zł, wynikało to głównie z niższego o 212,4 mln zł  

wykonania wydatków na renty rolne na skutek wprowadzenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

chorobowego133. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że o 143,6 mln zł przekroczony został limit wydatków  

z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki te wyniosły 1.784,5 mln zł i były wyższe o 8,8% 

od planu i o 31,4% od wykonania 2006 r. Wykazane przekroczenie było wynikiem nieujęcia w planie 

finansowym KRUS zmiany wynikającej z decyzji MF (grudzień 2007 r.), dotyczącej zwiększenia dotacji 

w związku ze wzrostem od 17 października 2007 r. ceny 1q żyta, od której zależy wymiar składki na 

ubezpieczenie zdrowotne134. Prezes KRUS nie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu bezpo-

średnio po otrzymaniu decyzji, lecz dopiero w kwietniu 2008 r.

Fundusz Administracyjny

Przychody Funduszu w 2007 r. wyniosły 515,5 mln zł, tj. o 0,3% powyżej planu po zmia-

nach.  Podstawowym źródłem przychodów był odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego (72,7% 

ogółu przychodów), refundacja z ZUS za obsługę świadczeń zabiegowych (10,6%) oraz odpis  

z Funduszu Składkowego (8,9%). Wydatki wyniosły 504,9 mln zł, tj. 99,5% planu i 102,5% wy-

konania roku 2006. Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi  

(245,4 mln zł) oraz wydatki inwestycyjne (23,6 mln zł). Sfinansowano między innymi budowę  

i modernizację placówek terenowych KRUS w Tczewie, Wągrowcu, Kozienicach i Białobrzegach 

oraz zakup 62 samochodów osobowych.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły niecelowego i niegospodarne- 

go wydatkowania środków budżetowych, w tym na sfinansowanie zleconych przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kwotę 166,8 tys. zł materiałów informacyjnych dotyczących rolnic-

twa. 

133 Art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291).
134 W dniu uchwalenia ustawy budżetowej na 2007 r., obowiązujący parametr wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne  

z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych wynosił 17,76 zł. Od dnia 1 listopada 2007 r. wartość powyższej 
składki wzrosła do kwoty 29,15 zł od 1  hektara przeliczeniowego.
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Fundusze socjalne

Dla funduszy o charakterze socjalnym135 na rok 2007 zaplanowano przychody w kwocie 

11.278,2 mln zł, a wydatki w wysokości 10.530,3 mln zł. Zrealizowane przychody (12.476,7  mln zł) były 

wyższe od planu o 10,6% i wykonania roku 2006 o 12,6%, a wydatki (9.432,1mln zł) niższe od planu  

o 10,4% i wyższe od wykonania 2006 r. o 1,7%. 

Planowany stan funduszy na początek roku (2.674,5 mln zł) został przekroczony o 25,4%  

i wzrósł na koniec 2007 r. do 5.992,7 mln zł. Na uzyskanie takiego wyniku funduszy wpływ miał głów-

nie Funduszu Pracy, który z ujemnego stanu środków Funduszu na początek roku (minus 207,2 mln zł) 

osiągnął na koniec 2007 r. dodatni wynik 2.826,1 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych na koniec 2007 r., podobnie jak w 2006 r., wystąpił wysoki stan funduszu (3.166,1 mln zł). Na 

stan ten złożyły się między innymi środki pieniężne, udziały i papiery wartościowe Skarbu Państwa  

w łącznej kwocie 1.367,5 mln zł (o 308,7 mln zł więcej niż w 2006 r.) oraz należności 1.805,3 mln zł. 

Utrzymanie wysokiego stanu funduszu nie znajduje uzasadnienia przy planowanych rocznych wydat-

kach (196 mln zł) w wysokości niższej od planowanych przychodów (308 mln zł).

Fundusz Pracy

Na rok 2007 zaplanowano, że przychody Funduszu Pracy wyniosą 7.565,0 mln zł (w tym  

z tytułu składek płaconych za pracowników przez pracodawców oraz składek płaconych przez oso-

by prowadzące działalność 6.800,0 mln zł, środków z budżetu Unii Europejskiej – 650,0 mln zł),  

a wydatki 6.373,4 mln zł.

Zrealizowane przychody wyniosły 8.386,1 mln zł i były wyższe od planowanych o 821,1 mln zł,  

tj. o 10,9%.Przychody z tytułu składki wyniosły 7.679,8 mln zł i były wyższe od kwoty planowanej  

o 879,8 mln zł, tj. o 12,9% i od wykonania 2006 r. o 925,3 mln zł, tj. o 13,7%.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5.352,8 mln zł, tj. niższej o 16% od planowanej  

i o 2,9% od wykonania 2006 r. Ponad połowę wydatków przeznaczono na aktywne formy prze-

ciwdziałania bezrobociu (2.725, 3 mln zł), z tego na stypendia 908,9 mln zł, refundację kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 901,2 mln zł i szkolenia 268 mln zł. Różnymi formami aktywizacji objęto 

701,2 tys. osób bezrobotnych, tj. o 76,3 tys. więcej niż w 2006 r., natomiast w wyniku weryfikacji 

gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 949,2 tys. 

osób (w 2006 r. 972,2 tys.). Przyczyny niskiego wykorzystania środków na aktywne formy przeciw-

działania bezrobociu136, to:

−  systematycznie malejąca liczba bezrobotnych (otwarcie europejskiego rynku pracy), w rejestrach 

urzędów pracy pozostają przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby zagrożone wyklucze-

niem, bez kwalifikacji zawodowych, niezdolne do podjęcia pracy, w stosunku do których dotychcza-

sowe działania okazały się nieskuteczne, a ograniczony katalog narzędzi wspierających możliwych 

135 Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

136 Na podstawie informacji uzyskanych w 12 powiatowych urzędach pracy.
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do sfinansowania w ramach art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie 

pozwala na finansowanie innych form;

−  brak zainteresowania bezrobotnych udziałem w aktywnych formach, ograniczone i lekceważone 

przez bezrobotnych sankcje za uchylanie się od aktywizacji zawodowej;

−  niedostosowanie instrumentów rynku pracy do zmieniającej się sytuacji i zmniejszająca się atrakcyj-

ność niektórych aktywnych form.

W związku z poprawą sytuacji na rynku pracy wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bez-

robociu były niższe od planowanych po zmianach o 274,7 mln zł i wyższe o 591,3 mln zł (o 27,7%) od 

wykonanych w 2006 r. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2007 r. wynosiła 1.746,6 tys. osób i była 

niższa o 562,8 tys. osób (24,4%) w porównaniu do stanu na koniec 2006 r. Stopa bezrobocia reje-

strowanego wyniosła 11,4% i była o 3,4 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Z bilansu 

bezrobotnych wynika, że liczba długotrwale bezrobotnych na koniec 2007 r. wyniosła 1.094 tys. osób 

i zmniejszyła się w stosunku do 2006 r. o 423,8 tys. osób, tj. o 27,9%. Liczba bezrobotnych powyżej 

50 roku życia wynosiła 379,8 tys. osób i była niższa od zarejestrowanych w 2006 r. (435,1 tys. osób)  

o 55,3 tys. osób, tj. o 12,7%.

W roku 2007 nastąpiła zmiana struktury bezrobotnych – 84,3% bezrobotnych stanowili długo-

trwale bezrobotni i osoby powyżej 50 roku życia. Zdaniem NIK, wskazane jest dostosowanie instru-

mentów rynku pracy w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy137 do aktualnej sytuacji w celu aktywizacji zawodowej tych grup.

Na zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (2.207,2 mln zł,  

tj. 78,6% planu po zmianach) przeznaczono ponad 40% wydatków Funduszu. Przeciętna liczba wypła-

conych zasiłków była niższa o 28,1% od planowanej (365.000), co wynikało z poprawy na rynku pracy. 

Przeciętna wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 535,60 zł. 

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniósł 2.826,1 mln zł i w porównaniu do planu był wyższy  

o 2.582,6 mln zł. W 2007 r. dokonano pełnej spłaty zaciągniętego w 2004 r. kredytu w wysokości 

1.600,0 mln zł (ustawa budżetowa przewidywała spłatę w wysokości 800,0 mln zł).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Przychody Funduszu wyniosły 3.719,0 mln zł, w tym dotacja 456,7 mln zł i były wyższe o 9,2% 

od planu oraz o 14,7% w porównaniu do 2006 r. Wyższe przychody uzyskano z wpłat zakładów pracy 

(o 11,9%), przelewów redystrybucyjnych138 (116,1%) oraz ze zwrotów dotacji (17,9%). 

Należności PFRON, według stanu na koniec 2007 r. wyniosły 792,5 mln zł i były niższe  

o 156,7 mln zł, tj. o 16,5% w porównaniu do roku 2006. Ponad 91% należności (722,7 mln zł),  

to należności wymagalne. W porównaniu z 2006 r. należności z tytułu wpłat pracodawców na PFRON 

zmniejszyły się o 146,2 mln zł, tj. o 17,9%. Przedawnieniu uległy w 2007 r. należności w kwocie  

942,1 tys. zł, w tym 59,1 tys. zł na skutek niepodjęcia stosownych działań windykacyjnych przez jedno- 

stki organizacyjne Funduszu. Przyczyną przedawnienia się należności był między innymi brak systemu  

137 Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.
138 Zwroty niewykorzystanych środków w poprzednim roku przez samorządy wojewódzkie oraz powiatowe.
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wspomagającego monitorowanie obiegu dokumentów postępowania administracyjnego i odwoław-

czego, a także egzekucyjnego. 

W 2007 r. na podstawie 379 decyzji dokonano umorzenia należności w wysokości 39,9 mln zł.  

NIK stwierdziła, że w okresie kiedy nie powołano innych członków Zarządu jednoosobowo Prezes Za-

rządu PFRON, umorzył należności na kwotę 1,7 mln zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.976,8 mln zł i były wyższe od planowanych o 16,0 mln zł  

(o 0,4%). W porównaniu do 2006 r. wzrosły o 295,8 mln zł, tj. o 8%. Wydatki ze środków Funduszu 

przeznaczono głównie na:

−  dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych139 – 1.613,3 mln zł, tj. 40,6% 

ogółu wydatków, 

−  finansowanie zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe (885,6 mln zł,  

tj. 22,3% ogółu wydatków), dofinansowano między innymi koszty tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz likwidację różnego ro-

dzaju barier, a także uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilita-

cyjnych, roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji oraz tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej,

−  finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – 477,9 mln zł, tj. 12% 

ogółu wydatków,

−  dofinansowanie programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za-

twierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 417,9 mln zł, tj. 10,5% ogółu wydatków. W ramach 

kontroli dwóch z 14 programów, NIK stwierdziła m.in. brak kryteriów przy ustalaniu wysokości 

stypendium specjalnego (program „Student”) oraz nieprecyzyjne określenie wymogów w zakre-

sie kwalifikacji dla osób współpracujących z niepełnosprawnymi w ramach programu „Trener 

pracy”.

Poza tym środki z ponadplanowych przychodów przeznaczono na zadania realizowane 

przez samorządy wojewódzkie i powiatowe łącznie z kosztami ich obsługi (143,5 mln zł), finanso-

wanie składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (45,0 mln zł), dofinansowania 

do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (20,0 mln zł) oraz wynagrodzenia osobowe 

wraz z pochodnymi (2,2 mln zł). Na dokonanie wydatków wyższych niż zaplanowano, PFRON uzy-

skał zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z przepisami art. 151 ustawy o finansach 

publicznych.

Uregulowania prawne obowiązujące w 2007 r., dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń 

niepełnosprawnych (SOD), w dalszym ciągu umożliwiały bezodsetkowe kredytowanie działalności 

pracodawców (wypłacanie pełnej zaliczki, pomimo złożonego oświadczenia o ryczałtowym rozlicze-

niu poniesionych kosztów), wypłacanie maksymalnego dofinansowania niezależnie od czasu faktycz-

nie przepracowanego, wypłacanie ryczałtu w jednej wysokości niezależnie od wymiaru czasu pracy 

niepełnosprawnych pracowników. Na podstawie rocznego rozliczenia dofinansowania pracodawcy 

139 Realizowanych z wykorzystaniem systemu informatycznego SOD na podstawie art. 26a – 26c ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2008 Nr 14, 
poz. 92). 
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powinni zwrócić uzyskaną zgodnie z art. 26a i 26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,140 kwotę w łącznej wysokości 

217,4 mln zł, tj. o 22,3 mln zł więcej niż w 2006 r. Do końca lutego 2008 r. zwrócono 87,4% kwoty 

należnej. 

W 2007 r. na realizację i pokrycie kosztów obsługi zadań Fundusz przekazał jednostkom samo-

rządu terytorialnego kwotę 885,6 mln zł, tj. o 1,2% więcej niż w 2006 r. W porównaniu do planu finan-

sowego Funduszu, zawartego w ustawie budżetowej na 2007 r. (757,0 mln zł) jednostkom  samorządu 

terytorialnego przekazano kwotę wyższą o 128,6 mln zł, tj. o 17%. 

W 2007 r. PFRON zapłacił też odsetki w łącznej kwocie 609,1 tys. zł, tj. o 195,7 tys. zł więcej niż 

w 2006 r., w tym z winy Funduszu 312,6 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniósł 427,1 mln zł i był o 83,4% (194,2 mln zł) wyższy od 

planowanego. Zmiana sytuacji finansowej Funduszu, tj. obniżenie stanu wolnych środków o 30,1% 

(142,9 mln zł), to skutek przeznaczenia wyższych kwot niż planowano w ustawie budżetowej na finan-

sowanie zadań realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz na dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w ramach SOD.

Kontrola NIK wykazała, że PFRON z opóźnieniem sporządzał bieżące i roczne sprawozdania 

finansowe141. Wynikało to głównie z obowiązku zaksięgowania do okresów sprawozdawczych wszyst-

kich przychodów, w tym obowiązkowych wpłat pracodawców na Fundusz142 i wydatków na przykład 

dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, przypadających na ten okres.

Pozostałe fundusze
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zrealizowane przychody Funduszu wyniosły 1.398,0 mln zł, tj. 165,1% kwoty zaplanowanej  

i 124,5% przychodów w 2006 r. Przychody wyższe niż planowano (o 65,1%) osiągnięto m.in. z tytułu 

składek i opłat, w tym głównie z 10 subfunduszy143 (862,7 mln zł)144, opłat dotyczących recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (o 321,0%), opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych (o 5,1%). Prze-

kroczenie planu przychodów było wynikiem niedoszacowania przychodów z tytułu recyklingu pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji ze względu na rosnące nasycenie rynku pojazdami sprowadzonymi  

z zagranicy. 

Wydatki Funduszu w roku 2007 wyniosły 545,9 mln zł i były niższe od zaplanowanych145  

o 49,0% oraz wyższe o 8,6% od wykonania w 2006 r. Poniżej planu wydatkowano środki inwesty-

140 tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92.
141 RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb-N o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych oraz roczne sprawozdania uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych  
i Rb-UN o stanie należności.

142 Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (j.t. Dz.U. Nr 14, poz. 92).

143 Subfundusze – kategorie przychodów NFOŚiGW z tytułu opłat i kar, gromadzonych na wyodrębnionych kontach, np. opłaty 
i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty eksploatacyjne i koncesyjne, opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, opłaty za przyznanie uprawnień do emisji.

144 W 2007 r. nastąpiła zmiana w prezentacji przychodów z tytułu odsetek na poszczególnych subfunduszach. Dla potrzeb 
niniejszej analizy dane 2007 r. doprowadzono do porównywalności z 2006 r.

145 W ustawie budżetowej na 2007 r. ustalono wydatki NFOŚiGW w wysokości 1.070,2 mln zł. W trakcie 2007 r. nie dokonano 
zmian planu.
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cyjne (o 51,2%) oraz dotacje na realizację zadań bieżących (o 48,6%), w tym z zakresu ochrony wód  

i gospodarki wodnej. Niską ich realizację spowodował brak wniosków beneficjentów uprawnionych 

do uzyskania dofinansowania, umożliwiających wypłaty ze środków zgromadzonych na wyodręb-

nionych funduszach. Natomiast niskie wykonanie dotacji inwestycyjnych z zakresu ochrony wód  

i gospodarki wodnej (45,9%), to skutek niewłaściwie przygotowanych wniosków przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, a w dziedzinie ochrony powietrza (29,2%) wielokrotne przetargi oraz przesunięcia 

terminu realizacji inwestycji.

Na koniec 2007 r. stan funduszu wynosił 6.284,8 mln zł i był wyższy 854,6 mln zł (o 15,7%) 

od stanu na początku roku, a od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej był wyższy o 1.468,1 mln zł  

(o 30,5%).

Stan wolnych środków na koniec 2007 r. wyniósł 1.434,5 mln zł i był ponad 27-krotnie wyż-

szy od planowanego w ustawie budżetowej (50 mln zł) Wyższe od planowanych środki w kwocie  

1.305,7 mln zł zgromadzono na wyodrębnionych 10 subfunduszach. 

W 2007 r. na finansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska146 ze środ-

ków krajowych wypłacono kwotę 1.481,1 mln zł, niższą o 712,9 mln zł, tj. o 32,5% od ujętej w ustawie 

budżetowej, w tym w formie: 

−  zwrotnej (pożyczki, kredyty, finansowanie kapitałowe) wypłacono kwotę 1.020,9 mln zł, niższą  

o 248,0 mln zł, tj. o 19,5% od planowanej w ustawie budżetowej; w 2007 r. z tytułu udzielonych 

pożyczek wypłacono kwotę 903,5 mln zł, w tym z tytułu pożyczek inwestycyjnych wypłacono  

779,3 mln zł;

−  bezzwrotnej (dotacje) wydatkowano kwotę 460,1 mln zł, niższą o 464,9 mln zł, tj. o 49,7% od ujętej 

w ustawie budżetowej, w tym umorzenia pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 21,1 mln zł,  

niższej od ujętej w ustawie budżetowej o 8,9 mln zł, tj. o 29,7%; z kwoty ww. dotacji środki  

w wysokości 200,2 mln zł, tj. 43,5% przekazano na realizację zadań kilku resortów, w tym głównie Mini-

sterstwa Środowiska (hydrologiczno-meteorologiczna osłona kraju, państwowy monitoring środowiska, 

ochrona przyrody, inwestycje w parkach narodowych, leśnictwo, zapobieganie i likwidacja poważnych 

awarii i ich skutków, finansowanie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie siarki).

W 2007 r. NFOŚiGW zawarł 406 umów dotacji na kwotę 347,3 mln zł (o 44,3% niższą niż  

w 2006 r.) i 57 umów pożyczek na kwotę 1.484,9 mln zł (o 155,0% wyższą niż w 2006 r.).

Na koniec 2007 r. fundusz nie rozliczył terminowo efektów rzeczowych w odniesieniu do 

90 umów dotacji i 19 umów pożyczek oraz efektu ekologicznego w przypadku 73 umów dotacji  

i 22 umów pożyczek. Nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy finansowej w formie pożyczek i do-

tacji na realizację przedsięwzięć proekologicznych polegały na opóźnieniu do 35 dni rejestracji wnio-

sków, niewystarczającym sprawowaniu nadzoru (prowadzono monitoring tylko w 12,4% realizowa-

nych przedsięwzięć). Uchybienia formalne stwierdzono przy dokonywaniu oceny wniosków o dofinan-

sowanie przedsięwzięć. 

Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów na koniec 2007 r. wynosiły  

3.992,6 mln zł, w tym należności wymagalne (poza należnościami w postępowaniu sądowym) 

wyniosły 18,1 mln zł.

146 J.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150.
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NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej w for-

mie pożyczek płatniczych. W 2007 r. zawarto 43 umowy pożyczek płatniczych, tj. o 34,4% więcej niż  

w 2006 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. saldo wypłat pożyczek płatniczych w 2007 r. 

wyniosło 124,2 mln zł, a limit pożyczek płatniczych, wynikający z zawartych umów przez NFOŚiGW 

wynosił 1.080,8 mln zł. Środki pożyczki płatniczej służą do przejściowego finansowania inwestycji,  

tj. do momentu otrzymania przez beneficjenta środków z Unii Europejskiej, ta forma dofinansowania 

beneficjentów ujęta została w obowiązujących w NFOŚiGW „Zasadach udzielania i umarzania poży-

czek oraz udzielania poręczeń, kredytów i dotacji ze środków NFOŚiGW”. Natomiast ustawa Prawo 

ochrony środowiska nie przewiduje dofinansowania tego celu. Udzielanie pożyczek płatniczych nie 

jest zgodne z celami, określonymi w art. 410, art. 406 pkt 1–11 i art. 409 pkt 1–13 ww. ustawy. Zgod-

nie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki Narodowego Funduszu 

przeznacza się na wspomaganie działalności określonej w art. 140 ustawy, w formach i sposobach 

określonych w art. 411 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie nie przewiduje się przejściowego 

finansowania. Według obowiązującego stanu prawnego udzielanie pożyczek płatniczych było niezgod-

ne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, na co NIK już wielokrotnie zwracała uwagę między 

innymi w wystąpieniach po kontrolach wykonania planu finansowego NFOŚiGW w 2005 r. i 2006 r. oraz 

po kontroli działalności NFOŚiGW i wfośigw w latach 2003–2005.

10.2. Agencje
Plany finansowe ośmiu147 agencji wykonujących we własnym imieniu prawa własności i inne 

prawa oraz obowiązki z nimi związane Skarbu Państwa zostały przedstawione w ustawie budżetowej 

na 2007 r. Przewidziano zrealizowanie przychodów w kwocie 7.108,8 mln zł, w tym 45,5% planu stano-

wiła dotacja z budżetu państwa. W trakcie roku przychody i dotacja zostały zwiększone odpowiednio  

o 30,9% i o 27,3%. Zrealizowane w 2007 r. przychody wyniosły 8.974,3 mln zł, tj. 96,5% planu po 

zmianach i były wyższe w porównaniu do roku 2006 o 1.915,2 mln zł, tj. o 27,1%. Sześciu agencjom 

przekazana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.977,8 mln zł (bez dotacji na finan-

sowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przekazanych do Agencji Płatniczych148  

w kwocie 5.358,0 mln zł). W porównaniu do 2006 r. zwiększył się także udział dotacji w przychodach 

z 35,4% do 44,3% w 2007 r. 

Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymały:

−  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.862,6 mln zł, tj. o 25,5% więcej niż w 2006 r.  

(a łącznie z dotacją na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 6.655,4 mln zł),

−  Agencja Rynku Rolnego – 1.095,8 mln zł, tj. o 616,2 % więcej niż w 2006 r. (a łącznie z dotacją na 

finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.661 mln zł),

−  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – 590,5 mln zł, tj. o 31,8% więcej niż w 2006 r.

Poniesione w 2007 r. koszty wyniosły 7.636,0 mln zł i były niższe w porównaniu do planu po 

zmianach o 7,8% (645,7 mln zł) i wyższe od zakładanych w ustawie budżetowej o 2,9% (214,9 mln zł). 

147 Plany finansowe ujęte zostały w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej.
148 Rolę Agencji Płatniczych pełniły Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Realizacja wyższych przychodów przy relatywnie niższym wzroście kosztów pozwoliła na wypracowa-

nie przez agencje lepszego niż zakładano w ustawie budżetowej wyniku finansowego brutto. Planowa-

no ujemny wynik finansowy w wysokości – 312,4 mln zł, a uzyskano 1.338,3 mln. zł. 

Dane o wykonaniu planów finansowych Agencji rządowych w przedstawiono w tabeli 34. 

Tabela 34. Wykonanie  planów finansowych agencji rządowych w latach 2006–2007

Nazwa agencji

Wykonanie
2006

2007

5:2 5:3 5:4
Plan we-

dług usta-
wy  

budżetowej

Plan po 
zmianach

Wykonanie

mln zł %

1 2 3 4 5 6 7 8

Ogółem agencje

 Przychody ogółem, w tym: 7.059,1 7.108,8 9.303,4 8.974,3 127,1 126,2 96,5

 - dotacja z budżetu państwa 2.498,1 3.236,7 4.119,9 3.977,8 159,2 122,9 96,6

 Koszty 7.622,2 7.421,1 8.281,7 7.636,0 100,2 102,9 92,2

 Wynik finansowy brutto -563,1 -312,4 1.021,7 1.338,3 x x 131,0

Agencja Rezerw Materiałowych

 Przychody ogółem, w tym: 748,4 277,6 1.055,5 767,5 102,6 276,5 72,7

 - dotacja z budżetu państwa 99,9  121,6 114,6 114,7  94,2

 Koszty 604,9 515,2 978,2 626,3 103,5 121,6 64,0

 Wynik finansowy brutto 143,5 -237,6 77,3 141,3 98,5 x 182,8

Agencja Mienia Wojskowego

 Przychody ogółem, w tym: 259,9 203,2 203,2 240,9 92,7 118,6 118,6

 - dotacja z budżetu państwa 0,3 0,7 0,7 0,3 100,0 42,9 42,9

 Koszty 103,9 129,2 129,2 126,4 121,7 97,8 97,8

 Wynik finansowy brutto 156,0 74,0 74,0 114,5 73,4 154,7 154,7

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

 Przychody ogółem, w tym: 989,6 850,9 914,8 947,3 95,7 111,3 103,6

 - dotacja z budżetu państwa 312,8 316,9 316,9 314,0 100,4 99,1 99,1

 Koszty 778,6 711,0 733,4 752,3 96,6 105,8 102,6

 Wynik finansowy brutto 211,0 139,9 181,4 195,0 92,4 139,4 107,5

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 Przychody ogółem, w tym: 1.547,8 1.337,3 1.938,5 1.938,6 125,2 145,0 100,0

 - dotacja z budżetu państwa 1.484,0 1.299,8 1.862,6 1.862,6 125,5 143,3 100,0

 Koszty 1.626,8 1.877,2 2.100,7 1.827,0 112,3 97,3 87,0

 Wynik finansowy brutto -79,6 -539,9 -162,2 111,6 x x x

Agencja Rynku Rolnego

 Przychody ogółem, w tym: 185,2 913,2 1.115,1 1.117,7 603,6 122,4 100,2

 - dotacja z budżetu państwa 153,0 898,8 1.097,6 1.095,8 716,2 121,9 99,8

 Koszty 325,7 259,6 430,0 425,1 130,5 163,8 98,9

 Wynik finansowy brutto -140,6 653,6 685,1 692,6 x 106,0 101,1
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poza realizacją zadań wynikających z planu 

finansowego w zakresie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwa rolno-spożywczego i usług na rzecz 

rolnictwa, pełniła również funkcję Agencji Płatniczej149. Wykonywała w 2007 r.150 zadania związane  

z udzielaniem pomocy finansowej w ramach: Wspólnej Polityki Rolnej151 (WPR), funduszy struktural-

nych (SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

2004-2006”, SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”), Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) 2004–2006 i PROW 2007–2013 oraz gospodarowała środkami z budżetu państwa na współfi-

nansowanie i uzupełnienie płatności unijnych. 

 Przychody Agencji wyniosły 1.938,6 mln zł, tj. 100% planu po zmianach i były wyższe o 25,2% 

niż w 2006 r. Główną pozycję przychodów (96,1%) stanowiła dotacja z budżetu państwa na cele sta-

tutowe (przeznaczona między innymi na utrzymanie jednostek organizacyjnych agencji) w wysokości 

1.862,6 mln zł. W trakcie 2007 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o 43,3% (o 562,8 mln zł)  

z przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych, dopłaty do 

oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych, 

pomoc finansową dla podmiotów zajmujących się zbieraniem padłych przeżuwaczy oraz świń, prze-

twarzaniem, transportem oraz spalaniem wyprodukowanych z nich mączek, krajową płatność do po-

wierzchni upraw rzepaku oraz zmniejszenie zobowiązań wymagalnych. 

149 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz.U. z 2005 r. Nr 257, poz. 2157 ze zm.). 

150 Rok budżetowy dla Agencji Płatniczej rozpoczyna się 16 października roku n, a kończy 15 października roku n+1. Płatności 
bezpośrednie wypłacane są kampanijnie, tj. dla roku n od 1 grudnia roku n do 30 czerwca roku n+1. Tym samym w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku realizowane są częściowo 2 kampanie płatności bezpośrednich.  

151 W ramach WPR realizowano przede wszystkim płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, zadania określone w PROW 
oraz pomoc finansową w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

1 2 3 4 5 6 7 8

Agencja Nieruchomości Rolnych

 Przychody ogółem, w tym: 121,9 113,4 114,9 115,9 95,1 102,1 100,9

 - dotacja z budżetu państwa - – – –    

 Koszty 116,3 118,2 119,9 115,4 99,2 97,6 96,2

 Wynik finansowy brutto 5,7 -4,8 -5,0 0,4 7,0 x x

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

 Przychody ogółem, w tym: 1.584,4 1.444,7 1.992,9 2.288,4 144,4 158,4 114,8

 - dotacja z budżetu państwa - - - -    

 Koszty 2.501,2 1.839,4 1.819,0 2.337,4 93,5 127,1 128,5

 Wynik finansowy brutto -916,8 -394,7 173,9 - 48,9 5,3 12,4 x

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Przychody ogółem, w tym: 1.621,9 1.968,4 1.968,4 1.558,0 96,1 79,2 79,2

 - dotacja z budżetu państwa 448,1 720,6 720,6 590,5 131,8 81,9 81,9

 Koszty 1.564,8 1.971,2 1.971,2 1.426,2 91,1 72,4 72,4

 Wynik finansowy brutto 57,1 -2,8 -2,8 131,9 231,0 x x

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Koszty działalności ARiMR wyniosły 1.827,0 mln zł i były niższe zarówno od planu ujętego  

w ustawie budżetowej (o 2,7%), jak i planu po zmianach (o 13,0%). Wynikało to m.in. z niższych 

kosztów amortyzacji, materiałów i energii oraz kosztów usług obcych odpowiednio o 41,9%, 17,2%  

i 9,9%. Dominujące pozycje stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Agencji (58,3%), w tym 

wynagrodzenia (22,3%), usługi obce (17,0%) i koszty działalności pomocowej (41,7%), w tym dopła-

ty do oprocentowania kredytów bankowych (27,4%). W porównaniu do 2006 r. koszty ogółem były 

wyższe o 12,3%. Planowany był ujemny wynik finansowy (-162 mln zł), a zrealizowany został dodatni  

w kwocie 111,7 mln zł. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realność planowania przez ARiMR nakładów inwe-

stycyjnych. Agencja nie posiadała dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu analiz kosztów infor-

matycznych, co uniemożliwiało ich identyfikowanie i weryfikowanie z planem finansowym na 2007 r. 

Nakłady inwestycyjne wyniosły 190,2 mln zł i były niższe o 43,7% od wielkości planowanej w ustawie 

budżetowej. Między innymi, koszty budowy systemu informatycznego Ewidencji Działek Rolnych zosta-

ły zrealizowane w wysokości 57,1 mln zł i były niższe o 38,7% od planowanych. Niepełna była również 

realizacja pozostałych kosztów majątkowych, które wyniosły 70,5 mln zł i były niższe o 59,3% od pla-

nu. Z powodu przedłużających się postępowań przetargowych, niezrealizowano w pełni planowanych 

zakupów sprzętu informatycznego, oprogramowania systemowego, samochodów oraz nie rozbudo-

wano sieci LAN/WAN. W 2007 r. Agencja nie dokonała wyboru banku do obsługi rachunków banko-

wych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, do czego była zobowiązana ustawą o finansach 

publicznych (art. 160 ust. 5). Zdaniem Agencji umowa na prowadzenie rachunków bankowych została 

zawarta w 1998 r. na czas nieokreślony i nie było konieczności przeprowadzenia postępowania o za-

mówienie publiczne. Najwyższa Izba Kontroli nie podzieliła stanowiska Agencji. Procedurę udzielenia 

zamówienia publicznego na obsługę rachunków bankowych Agencji wszczęto w dniu 7 marca 2008 r., 

tj. ponad dwa lata po wejściu w życie ww. przepisu.

Agencja nie przeprowadziła też planowych kontroli w zakresie zasadności refundowania pod-

miotom branży utylizacyjnej kosztów poniesionych na utylizację padłych zwierząt gospodarskich. Prze-

prowadzono jedną kontrolę doraźną w podmiocie tej branży. Obowiązujące w 2007 r. zasady udzie-

lania pomocy finansowej były nieprecyzyjne i umożliwiały podmiotom uzyskanie dofinansowania ze 

środków publicznych do nieudokumentowanych kosztów, niezwiązanych z utylizacją padłych zwierząt. 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że stosowano niezmieniony system finansowania i rozliczania progra-

mu utylizacji padłych zwierząt gospodarskich pomimo uchybień, stwierdzonych w tym zakresie przez 

Urzędy Kontroli Skarbowej152. Uchybienia te skutkowały zawyżeniem pobranych w latach 2003–2006 

kwot pomocy za zbieranie i transport padłych zwierząt o 46,6 mln zł. Stwierdzono również, że w Agen-

cji brak było procedur kontrolnych w zakresie kwalifikowania przez podmioty branży utylizacyjnej kosz-

tów do refundacji ze środków publicznych.

W 2007 r. na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i Moder-

nizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006”, SPO „Rybołówstwo 

i Przetwórstwo Ryb 2004–2006”, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004–2006 i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 wydatkowano łącznie 13.520,2 mln zł, w tym środki 

152 W ramach prowadzonej w 2007 r. przez UKS kontroli podmiotów branży utylizacyjnej.
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z Unii Europejskiej 9.043,5 mln zł (66,9%). Plan finansowy ARiMR nie obejmował realizacji tych zadań 

zgodnie z § 2 ust 2 rozporządzenia MF z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospo-

darki finansowej ARiMR153.

W ramach WPR realizowano głównie płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, zadania 

określone w PROW oraz pomoc finansową w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw. 

Środki przeznaczono na płatności bezpośrednie (6.955,9 mln zł ), zadania realizowane w ramach PROW 

(2004–2006) – 4.399,2 mln zł, w ramach PROW (2007–2013) – 130,6 mln zł, pomoc finansową w ra-

mach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i warzyw – 53,7 mln zł, oddzielną płatność z tytułu cukru  

– 401,2 mln zł.

Poza tym z funduszy strukturalnych  UE Agencja  realizowała dwa programy SPO „Restruk-

turyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006”  

(1.923,3 mln zł) i SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (117,0 mln zł).

Wydatki ujęte w części 33 – Rozwój wsi jako dotacje na finansowanie projektów z udziałem 

środków z UE w kwocie 4.792,8 mln zł nie zostały uwzględnione w planie finansowym Agencji. Kwo-

ta ta nie została wykazana w informacji z realizacji planu finansowego, przedstawionej Ministerstwu 

Finansów. Po uwzględnieniu tej kwoty przychody Agencji osiągnęłyby 6.731,4 mln zł, i w takiej wyso-

kości powinny być wykazane w informacji o wykonaniu planu finansowego. 

Agencja Rynku Rolnego 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) realizuje m.in. zadania w zakresie interwencyjnego skupu  

i sprzedaży produktów rolnych i ich przetworów, dopłaty do prywatnego przechowywania, admini-

strowania regulacjami handlowymi, w tym wydawania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacania 

refundacji wywozowych, administrowania systemami kwotowymi produkcji wybranych produktów,  

tj. mleka, skrobi ziemniaczanej oraz tytoniu. W 2007 r. ARR realizowała również zadania Agencji Płat-

niczej154 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Do jej zadań należało m.in. dokonywanie płatności, wyda-

wanie decyzji administracyjnych, obsługa systemu finansowo-księgowego dla potrzeb mechanizmów 

interwencji, a także – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej – sprawowanie nadzoru i kontroli nad 

wydatkowaniem środków finansowych. Plan finansowy ARR nie obejmował środków finansowych na 

realizację programów pomocowych w ramach działań Agencji jako Agencji Płatniczej w obszarze WPR 

zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

nadania statutu Agencji Rynku Rolnego155.

Ujęty w ustawie budżetowej plan finansowy ARR po zmianach zakładał przychody w kwocie 

1.115,1 mln zł (w tym dotacja z budżetu państwa 1.097,6 mln zł), koszty w wysokości 430,0 mln zł oraz 

wynik finansowy w kwocie 685,1 mln zł. Zaplanowane przychody, dotacja koszty zrealizowane zostały 

odpowiednio w 100,2%, 99,8% i 98,9%. Osiągnięto wynik finansowy w wysokości 692,6 mln zł.

Zrealizowanie kosztów poniżej poziomu planowanego wynikało m.in. z niepełnego wykorzy-

stania środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w związku z niższym od planowa-

153 Dz.U. Nr 148 poz. 1043.
154 Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płat-

niczą (Dz.U. Nr 76, poz. 713). 
155 Dz.U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1080.  
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nego o 59 osób wykonaniem planu zatrudnienia i niewykorzystaniem środków  na wydatki majątkowe 

(1.799,7 tys. zł), z powodu długotrwałych postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputero-

wego i samochodów osobowych. Postępowania te zakończyły się do końca 2007 r., ale nie zawarto 

umów na ich dostawy z przyczyn leżących po stronie potencjalnych dostawców.

Zobowiązania Agencji na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 30,6 mln zł i były o 95,9% niższe 

w porównaniu do 2006 r. Zmniejszenie zobowiązań to wynik uregulowania zaległości wobec Skarbu 

Państwa, powstałych po spłaceniu przez Ministra Finansów poręczonych kredytów bankowych zacią-

gniętych przez ARR w 2002 r. na interwencyjny skup zbóż. 

ARR w 2007 r. realizowała zadania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, na które 

wydatkowała 451,8 mln zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na refundacje eksportowe na 

rynku cukru (202,7 mln zł), pomoc żywnościową dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (73,7 mln zł),  

refundacje eksportowe do wywozu mleka i jego przetworów (46,8 mln zł). 

Wydatki ujęte w części 35 – Rynki rolne, jako dotacje na finansowanie projektów z udziałem 

środków UE w kwocie 565,2 mln zł, nie zostały uwzględnione w planie finansowym Agencji (w przy-

chodach) i nie przedstawiono tej wielkości w informacji przedkładanej do Ministerstwa Finansów. Po 

uwzględnieniu tej kwoty przychody osiągnęłyby 1.682,9 mln zł i w takiej wysokości powinny być wy-

kazane w informacji o wykonaniu planu finansowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizowała zadania w zakresie wspierania rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, tworzenia nowych miejsc pracy, prze-

ciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, uczestniczyła w realizacji programów operacyjnych 

w ramach Narodowego Planu Rozwoju i wspomagania organów administracji rządowej i samorządowej w 

zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności.

Plan finansowy Agencji określony w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na 2007 rok przewi-

dywał przychody w kwocie 1.968,4 mln zł, koszty w wysokości 1.971,2 mln  zł oraz ujemny wynik finanso-

wy w wysokości 2,8 mln zł. Głównymi źródłami planowanych przychodów były środki z Unii Europejskiej  

w kwocie 992,4 mln zł (50,4%) oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 720,6 mln zł (36,6%). Zreali-

zowane przychody wyniosły 1.558,0 mln zł (79,2% planu), a poniesione koszty 1.426,2 mln zł, tj. 72,4% pla-

nowanych. Przyczyną niewykonania planu przychodów było niższe niż planowano wykorzystanie środków  

z Unii Europejskiej (o 31%) i w związku z tym ograniczenie dotacji celowej (o 19%) oraz dotacji podmio-

towej (o 12%). Nie w pełni zrealizowano zadania finansowane z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, 

„Innowacyjna Gospodarka” i „Rozwój Polski Wschodniej”,  wynikało to z opóźnień w zatwierdzaniu doku-

mentów programowych i spowodowało przesunięcie w czasie wykorzystania tych środków. 

Osiągnięto wynik finansowy w wysokości (+) 131,9 mln zł, pomimo planowanego ujemnego 

w wysokości (-) 2,8 mln zł.

Agencja prawidłowo dokonała rozliczenia dotacji. Niewykorzystane środki wraz z naliczonymi 

odsetkami terminowo zwróciła do budżetu państwa. W informacji o realizacji planu finansowego PARP 

wykazała odmiennie niż inne agencje jako zrealizowane przychody kwotę dotacji niepomniejszoną  

o zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych środków. 
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Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa i na jego rzecz prawa własności i inne prawa 

rzeczowe w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność. 

Plan finansowy (po zmianach) na rok 2007 Agencji zakładał przychody w wysokości 914,8 mln zł,  

koszty w kwocie 733,4 mln zł. Zrealizowano przychody w kwocie 947,3 mln zł, tj. 103,6% planu po 

zmianach, a ich głównym źródłem były przychody ze sprzedaży, przychody finansowe oraz dotacja 

budżetowa (314,0 mln zł), z której niewykorzystana kwota 2,9 mln zł została zwrócona do budżetu. Po-

niesiono koszty w wysokości 752,3 mln zł. Na koniec roku wynik finansowy brutto wyniósł 195,0 mln zł  

i stanowił 107,5% kwoty planowanej po zmianach. 

Wypłacono 1.703 ekwiwalenty mieszkaniowe w zamian za rezygnację z kwater (143,9 mln zł), 

a na wypłaty odpraw mieszkaniowych wydano 21,1 mln zł.

Należności Agencji w wysokości 201,7 mln zł były o 9,5% niższe do 2006 r. Zobowiązania 

Agencji na koniec 2007 r. wynosiły 134,3 mln zł.

W 2007 r. NIK przeprowadziła kontrolę156 w Biurze Prezesa i wszystkich Oddziałach Regionalnych 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (OR WAM), w wyniku której negatywnie oceniono działalność Agencji 

w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Stwierdzono między innymi, że nierucho-

mość znajdująca się we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 122 (zabudowanej budynkiem koszarowym) była 

przedmiotem przedwstępnej umowy zamiany zawartej przez OR WAM z I. D. Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; 

w zamian za przeniesienie praw własności do ww. nieruchomości (o łącznej wartości 15,6 mln zł), Spółka 

miała przenieść na rzecz Skarbu Państwa – OR WAM nieruchomości zabudowane dwoma budynkami 

wielolokalowymi w Opolu przy ul. Partyzanckiej (98 lokali mieszkalnych). Strony zobowiązały się zawrzeć 

przyrzeczoną umowę zamiany nieruchomości w terminie do 31.12.2006 r. Wskutek opóźnień w budowie 

mieszkań przez Spółkę (do dnia zakończenia kontroli, tj. 09 lipca 2007 r.) umowa ta jednak nie została za-

warta, a nieruchomości (w tym przy ul. Obornickiej 122) nie zostały Oddziałowi zwrócone. Podejmowane  

w bieżącym roku działania OR WAM, mające na celu odzyskanie tych nieruchomości, były nieskuteczne.

Agencja Mienia Wojskowego

Plan finansowy Agencji zakładał przychody w wysokości 203,2 mln zł i koszty w kwocie  

129,2 mln zł. Zrealizowane przychody (240,9 mln zł) stanowiły 118,6% planu. Przekroczenie planu wy-

nikało z uzyskania z ponadplanowej sprzedaży mienia. Poniesione koszty w kwocie 126,4 mln zł były  

o 2,2% niższe od zakładanych w planie finansowym.

Wynik finansowy brutto Agencji w wysokości 114,5 mln zł (154,7% planu) pozwolił na zwięk-

szenie odpisu na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicz-

nego z planowanej kwoty 55,4 mln zł do 83,3 mln zł.

Wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie mienia przekazanego Agencji 

Mienia Wojskowego (AMW) przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwo Spraw Wew-

nętrznych i Administracji (MSWiA) stanowiły kwotę 278,6 tys. zł, tj. 40% kwoty planowanej (696 tys. zł),  

w związku z niższą niż planowano ilością faktycznie przekazanego mienia. Środki wykorzystane  

156 Gospodarowanie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2004–2007 (I kwar-
tał) Nr P/07/134.
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w wysokości 259,1 tys. zł przeznaczono na ochronę przejętego mienia (155,6 tys. zł) i podatek od nieru-

chomości (103,5 tys. zł). Niewykorzystane środki (19,5 tys. zł) zostały zwrócone do budżetu państwa. 

W 2007 r. w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązań Agencja zapłaciła odsetki  

w wysokości 137,5 tys. zł (w tym 95,4 tys. zł na rzecz jednostek budżetowych głównie z tytułu zale-

głych zobowiązań podatkowych).

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziła własną 

gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Zasobu 

WRSP), na podstawie sporządzonych odrębnie rocznych planów finansowych ujętych w załączniku 

nr 13 do ustawy budżetowej. ANR realizowała zadania w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji i za-

gospodarowania mienia rolnego Skarbu Państwa oraz zadania związane z wykonywaniem w imieniu 

państwa – prawa pierwokupu i wykupu gruntów rolnych, wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia  

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego157. 

Przychody Agencji wyniosły 115,9 mln zł i były wyższe o 0,9% od planu po zmianach  

(114,9 mln zł). Obejmowały one środki przekazane z Zasobu WRSP (95,3% przychodów ogółem), wpły-

wy z odsetek na rachunkach bankowych (3,3%) oraz ze sprzedaży mienia własnego, najmu pomiesz-

czeń i innych umów o podobnym charakterze. 

Koszty zrealizowane zostały w kwocie 115,4 mln zł, tj. 3,8% poniżej planu po zmianach, co 

wynikało z ograniczenia zakupów majątkowych, w związku z przygotowywaniem kompleksowej stra-

tegii rozwoju systemów informatycznych. Agencja osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości  

447,8 tys. zł, co wpłynęło na zwiększenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych  

o 290,5 tys. zł do kwoty 85,1 mln zł. Zwiększył się również stan środków funduszu rezerwowego  

o 5,7 mln zł do 60,9 mln zł.

Agencja Nieruchomości Rolnych w ramach prawa pierwokupu i wykupu gruntów rolnych, wy-

nikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, do końca 2007 r. zrealizowała 454 transakcje, 

które dotyczyły około 11,1 tys. ha gruntów o wartości 101,4 mln zł. Przejęto do Zasobu WRSP nieru-

chomości o powierzchni 8,7 tys. ha, w tym 3,7 tys. ha w 2007 r. Rozdysponowano 57,5% nieruchomo-

ści rolnych poprzez ich sprzedaż – 3,9 tys. ha i wydzierżawienie – 1,1 tys. ha. Do końca 2007 r. nie roz-

dysponowano ok. 3,7 tys. ha (42,5%), w stosunku, do których wdrożono czynności przygotowawcze.  

Z analizy wykonania zadań rzeczowych związanych z realizacją planu Zasobu WRSP na 2007 r. wynikało, 

że Agencja sprzedała 103,5 tys. ha gruntów, tj. 91,6% wielkości planowanej (113 tys. ha). Powierzchnia 

sprzedana w 2007 r. była o 3,6% mniejsza niż w 2006 r. (107,4 tys. ha). Średnia cena sprzedaży 1 ha 

gruntów rolnych wzrosła z 7.374 zł w 2006 r. do 9.774 zł w 2007 r., tj. o 32,5%.

W 2007 r. Agencja wydzierżawiła z Zasobu WRSP 42,1 tys. ha gruntów rolnych na podsta-

wie 3,9 tys. umów. Przeciętna wysokość czynszu dzierżawnego za grunty rolne w nowo zawieranych 

umowach zwiększyła się o 67,5% z równowartości 4,0 dt/ha pszenicy w 2006 r. do 6,7 dt/ha pszenicy  

w 2007 r. Na koniec grudnia 2007 r. w Zasobie WRSP pozostawało 346,6 tys. ha gruntów do rozdyspo-

nowania. Agencja dokonywała sprzedaży nieruchomości tzw. „zabużanom” na podstawie przepisów 

157 Dz.U z 2003 r. Nr 64, poz. 592.
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ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej158. Na podstawie zawartych umów, do końca grud-

nia 2007 r. „zabużanom” sprzedano 5,1 tys. ha o wartości 72,1 mln zł.

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przychody Zasobu WRSP w 2007 r. wyniosły 2.288,4 mln zł i były wyższe o 14,8% od planu po 

zmianach, co było spowodowane m.in. przeszacowaniem w II półroczu 2007 r. wartości należności ze 

sprzedaży mienia Zasobu WRSP (o 86,5 mln zł) ze względu na wzrost ceny pszenicy o 18,7% oraz wyższy-

mi niż zaplanowano odsetkami za zwłokę w zapłacie należności z tytułu odpłatnego korzystania z mienia 

Zasobu WRSP (o 56,4 mln zł). Koszty Zasobu WRSP w 2007 r. wyniosły 2.337,4 mln zł i w stosunku do 

planu po zmianach były wyższe o 28,5%. Wynikało to z wyższej niż przewidywano wpłaty do budże-

tu państwa nadwyżki wpływów nad wydatkami w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP  

(o 394,0 mln zł) oraz wyższego zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego (o 140,8 mln zł). Wynik finansowy 

Zasobu WRSP był ujemny i wyniósł 48,9 mln zł. W porównaniu do roku 2006 r. uległ znacznej poprawie 

(minus 916,8 mln zł). 

* * *

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła niejednolitość danych prezentowanych przez Agencje  

w informacjach o realizacji ich planów finansowych i niespójność przepisów dotyczących prezentowa-

nia przez Ministra Finansów tych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa. 

1.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wykazuje zrealizowane przychody w wysokości niepo-

mniejszonej o zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji, podczas gdy pozostałe Agen-

cje otrzymujące dotacje z budżetu państwa wykazują je w wysokości pomniejszonej o dokonane 

zwroty.

2.  W 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego – jako agencje 

płatnicze, nie ujmowały w swoich planach dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej, podczas gdy pozostałe Agencje niebędące Agencjami Płatniczymi środki takie  

w swoich planach wykazywały.

Od 2007 r. wszystkie środki, jakie otrzymuje Polska z UE oraz środki pomocy uzyskanej od 

państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), zostały zaliczone do dochodów bu-

dżetu państwa, a do wydatków – środki przeznaczane na finansowanie programów UE. Poszerzenie 

dochodów budżetu państwa (i odpowiednio wydatków budżetowych) o kategorię środków zagranicz-

nych miało na celu wzmocnienie konsolidacji środków publicznych w budżecie państwa, uszczelnienie 

systemu finansów publicznych oraz zwiększenie jego przejrzystości. Podejście to nie zostało natomiast 

zastosowane do planowania przychodów agencji, dysponujących środkami finansowymi pochodzący-

mi z budżetu UE. Plany finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Ryn-

ku Rolnego – jako agencji płatniczych159, nie obejmowały środków finansowych związanych z realizacją 

programów pomocowych w ramach działań na rzecz rozwoju rolnictwa. 

158  Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.
159 Instytucje wskazane przez rząd i podlegające specjalnej procedurze akredytacji (w uzgodnieniu z Komisją Europejską); 

agencja płatnicza pełni trzy główne funkcje: autoryzuje, realizuje i księguje płatności.
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10.3. Zakłady budżetowe 
W 2007 r. w państwowej sferze budżetowej prowadziło działalność 67 zakładów budżetowych, 

tj. jednostek organizacyjnych wykonujących odpłatnie wyodrębnione zadania i rozliczające się z budże-

tem państwa poprzez wpłatę nadwyżki środków obrotowych. W porównaniu do 2006 r. liczba zakła-

dów budżetowych zmniejszyła się o 5. Działalność w tej formie organizacyjnej prowadzona była głów-

nie w części 29 – Obrona narodowa (11 zakładów), części 67 – Polska Akademia Nauk (11 zakładów) 

oraz części 85/02 – 32-Budżety wojewodów (10 zakładów). Zmniejszenie się liczby jednostek o 6,9%, 

wpłynęło także  na zmianę, w porównaniu z 2006 r., wielkości przychodów, dotacji z budżetu państwa 

oraz kosztów, które odpowiednio były niższe o 17,0%, 17,4% i 16,9%. Znacznemu zmniejszeniu uległa 

wpłata do budżetu państwa z 6,4 mln zł w 2006 r . do 0,4 mln zł w 2007 r. 

Tabela 35. Gospodarka finansowa zakładów budżetowych w latach 2006–2007

Wyszczególnienie
2006

2007
5:2 5:4Ustawa  

budżetowa
Plan po 

zmianach
Wykonanie

mln zł %%

Przychody, w tym: 437,1 305,0 399,7 362,8 83,0 90,8

dotacja z budżetu 43,2 28,1 36,2 35,7 82,6 98,6

Koszty (bez wpłat do budżetu) 441,9 307,5 393,2 367,0 83,1 93,3

Wpłaty do budżetu 6,4 0,0 0,0 0,4 6,3

Podatek dochodowy 0,4 0,0 0,5 0,8 200 160

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zakłady budżetowe w 2007 r. osiągnęły przychody w kwocie 362,8 mln zł, tj. 90,8% planu po 

zmianach, w których dotacje z budżetu państwa (35,7 mln zł) stanowiły 9,8%. W porównaniu do roku 

2006. łączna kwota dotacji była niższa o 7,5 mln zł, tj. o 17,4%. Dotacje wykorzystywały zakłady budże-

towe działające w ramach 7 części budżetu państwa, z tego największe środki przekazano do części 

25 – Kultura fizyczna i sport (Centralny Ośrodek Sportu – 20,0 mln zł) i części 29 – Obrona narodowa 

(wojskowe ośrodki wypoczynkowe – 12,1 mln zł). 

 Koszty (bez wpłaty do budżetu państwa) wyniosły 367,0 mln zł, tj. 93,3% planu po zmianach  

i były niższe od kosztów poniesionych w 2006 r. o 74,9 mln zł (o 16,9%). Największy udział (25,1%,  

tj. 92,4 mln zł) w kosztach ogółem miały zakłady budżetowe funkcjonujące w części 29 – Obrona narodowa.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2007 r. nie planowano wpłat do budżetu państwa. Wpłaty te 

(bez podatku od osób prawnych) wyniosły 0,4 mln zł i były niższe od wpłat w roku 2006 o 6,0 mln zł. 

Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. wykazywał ujemne saldo (-3,3 mln zł) i w po-

równaniu do stanu środków na początku roku (2,0 mln zł) uległ znacznemu obniżeniu, co świadczy  

o pogorszeniu się płynności finansowej tych jednostek. Ujemne stany środków wystąpiły w zakładach 

budżetowych funkcjonujących w 4 częściach budżetu państwa, w tym Zespole Szkoleniowo-Wypo-

czynkowym MSWiA w Szklarskiej Porębie i Ośrodku Wczasów MSWiA w Kowarach. Jednostki te 

na koniec roku wykazały straty odpowiednio w kwocie 660,4 tys. zł i 24,3 tys. zł. Powodem był niski 

poziom świadczonych usług. 
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10.4. Gospodarstwa pomocnicze
Działalność, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i finansowym z jednostek budżeto-

wych, prowadziło 407 gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w 41 czę-

ściach budżetu państwa. W porównaniu do stanu na koniec 2006 r. liczba gospodarstw zmniejszyła 

się o 35, tj. o 7,9%. Najwięcej gospodarstw pomocniczych funkcjonowało w części 29 – Obrona 

narodowa (99), części 85/02-32 – Budżety wojewodów (64) oraz w części 37 – Sprawiedliwość (43). 

Największym gospodarstwem pomocniczym jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

z przychodami 167,2 mln zł i wydatkami 102,4 mln zł wpłatą do budżetu państwa w kwocie 27,4 mln zł  

(65,6% wpłaty wszystkich gospodarstw).

W 2007 r. w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły wpłaty do budżetu o 89,3%, przychody  

o 0,9% przy wzroście dotacji z budżetu państwa o 137,5%, natomiast koszty zmniejszyły się o 3,4%.

Tabela 36.  Gospodarka finansowa gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w latach 
2006–2007

Wyszczególnienie
2006

2007

5:2 5:4Ustawa 
budżetowa

Plan po 
zmianach

Wykonanie

mln zł %%

Przychody, w tym: 1.971,7 1.477,8 1.901,0 1.990,0 100,9 104,7

dotacja z budżetu 2,4 6,3 6,3 5,7 237,5 90,5

Koszty (bez wpłat do budżetu) 1.884,1 1.442,2 1.822,2 1.819,1 96,6 99,8

Wpłaty do budżetu 21,5 12,8 0,0 40,7 189,3

Podatek dochodowy 17,5 – 15,3 25,7 146,9 168,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Gospodarstwa pomocnicze w 2007 r. osiągnęły przychody w kwocie 1.990,0 mln zł (w tym 

dotacje z budżetu państwa - 5,7 mln zł), tj. o 4,7% wyższe od planowanych.  W porównaniu do 2006 r.  

przychody były wyższe o 18,3 mln zł.  Największy udział (27,2%, tj. 542,2 mln zł) w przychodach 

ogółem miały gospodarstwa funkcjonujące w części 37 – Sprawiedliwość. Dotacje z budżetu pań-

stwa  stanowiły 0,3% ich przychodów gospodarstw pomocniczych i były ponad dwukrotnie wyższe niż  

w 2006 r. Dotacje wykorzystały gospodarstwa działające w 3 częściach budżetu państwa (32 – Rolnic-

two, 37 – Sprawiedliwość oraz 41 – Środowisko), przy czym najwięcej środków przekazanych było dla 

gospodarstwa pomocniczych prowadzących działalność  w części 32 – 3,2 mln zł, tj. 56,1% ogólnej 

kwoty dotacji).

Koszty gospodarstw (bez wpłaty do budżetu państwa) wyniosły 1.819,1 mln zł (99,8% planu 

po zmianach) i były niższe od kosztów poniesionych w 2006 r. o 75,0 mln zł. Największy udział (27,6%,  

tj. 513,1 mln zł) w kosztach ogółem miały gospodarstwa funkcjonujące w części 37-Sprawiedliwość.

Wpłaty gospodarstw do budżetu państwa wyniosły 40,7 mln zł i były wyższe od wpłat w 2006 r.  

o 19,2 mln zł. W porównaniu do roku 2006 wzrósł o 11,9 mln zł (o 5,7%) stan środków obrotowych na 

koniec 2007 r., który wyniósł 222,5 mln zł, co świadczy o poprawie, w porównaniu do lat ubiegłych, 

płynności finansowej tych jednostek. 
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Kontrole przeprowadzone w gospodarstwach pomocniczych oraz u dysponentów części wy-

kazały wzrost liczby gospodarstw o ujemnym wyniku finansowym. Wynik ten naruszył zasadę samofi-

nansowania gospodarstw pomocniczych, określoną w art. 26 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Ponadto gospodarstwa funkcjonujące w 5 częściach budżetu państwa wykazały ujemny stan środków 

obrotowych na kwotę 1,9 mln zł. 

Stwierdzono również, iż gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w czterech częściach budżetu 

państwa (24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 28 – Nauka, 67 – Polska Akademia Nauk, 85/02 

– Województwo dolnośląskie oraz 85/14 – Województwo mazowieckie) wykazały w 2007 r. przychody 

(60,6 mln zł) w kwotach niższych od poniesionych kosztów (63,0 mln zł). Oznacza to, że gospodarstwa 

te nie pokrywały kosztów swojej działalności z uzyskiwanych przychodów, co może doprowadzić do ko-

nieczności likwidacji tych jednostek, w związku z naruszeniem zasady samofinansowania.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w działalności 18 gospodarstw w tym 14 gospodarstw 

pomocniczych Ochotniczych Hufców Pracy.

Nieprawidłowości  w funkcjonowaniu gospodarstw w częściach budżetowych dotyczyły:

–  cz. 01 – Kancelaria Prezydenta RP: Gospodarstwo prowadziło działalność w oparciu o plan finansowy, 

którego zmiany nie zostały zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, co było wymagane  

§ 4 Regulaminu organizacyjnego gospodarstwa pomocniczego z dnia 6 lipca 2006 r.,

–  cz. 20 – Gospodarka: Gospodarstwo pomocnicze Ośrodek Wczasowy „WANTA” (zlikwidowane  

w dniu 31 grudnia 2006 r.) nie dokonało wpłaty na rachunek Ministerstwa kwoty 12,7 tys. zł sta-

nowiącej 50% zysku osiągniętego przez to gospodarstwo w 2006 r.; kwota ta została wykazana 

zarówno w łącznym rocznym sprawozdaniu Rb-31 z wykonania planów finansowych gospodarstw 

pomocniczych za 2006 r., jak i w jednostkowym sprawozdaniu Rb-31 za 2006 r. sporządzonym przez 

to gospodarstwo w dniu 5 lutego 2007 r., 

−  cz. 85/06 – Województwo lubelskie; Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie w 2007 r. sprze-

dawał usługi w zakresie administrowania przejściami granicznymi na rzecz Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego (14.754 tys. zł) w oparciu o koszty określane szacunkowo; również w sposób szacunkowy 

określano koszty ponoszone przez Zarząd w związku z najmem i dzierżawą składników majątkowych 

Skarbu Państwa. W 2007 r. wpływy z czynszów pomniejszono – tytułem kosztów własnych najmu  

i dzierżawy – o 961,6 tys. zł (38,8% pobranych czynszów); ustalenie rzeczywistych kosztów własnych 

administrowania przejściami granicznymi oraz najmu i dzierżawy było niemożliwe ze względu na 

prowadzenie ewidencji kosztów wyłącznie w „zespole 4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

oraz zaniechanie jej prowadzenia wg typów działalności, tj. w „zespole 5” Koszty według typów dzia-

łalności i ich rozliczenie; powyższy sposób rozliczeń z jednostką macierzystą i budżetem państwa nie 

dawał możliwości rzetelnego i bieżącego ich weryfikowania pod kątem spełnienia wymogu określo-

nego w art. 26 ust. 2 i 6 ustawy o finansach publicznych,

−  cz. 85/14 – Województwo mazowieckie; w 2007 r. nie zawarto porozumienia regulującego zasady 

wykonywania usług przez Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej (gospodarstwo pomocni-

cze Urzędu) – CIOA, na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pomimo że w odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne NIK (dotyczące wykonania budżetu państwa w 2006 r.) Dyrektor Generalny 

MUW poinformował o zamiarze podjęcia działań w tym zakresie; ponadto stwierdzono niedokonanie 
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weryfikacji stanu majątku MUW znajdującego się w CIOA (o wartości 3.533,9 tys. zł – 5 % całego 

majątku MUW); nie podejmowano również żadnych działań kontrolnych w zakresie nadzoru nad 

działalnością CIOA.

Poza tym skontrolowano wykonanie planów finansowych w 2007 r. 16 spośród 38 gospodarstw 

pomocniczych OHP160. Przychody badanych gospodarstw wyniosły 19,8 mln zł, a koszty –19,4 mln zł. 

Wykonanie planów finansowych przez kontrolowane gospodarstwa pomocnicze NIK ocenia w sied-

miu przypadkach negatywnie, w siedmiu pozytywnie z zastrzeżeniami, a tylko w dwóch pozytywnie.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie systemu rachunkowości i kontroli we-

wnętrznej (w badanych 14 gospodarstwach), które polegały między innymi na niedostosowaniu zasad 

(polityki) rachunkowości do wymogów określonych w ustawie o rachunkowości – m.in. nie określono 

sposobu prowadzania ksiąg rachunkowych, metod wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, braku procedur kontroli finansowej, prowadzeniu ksiąg rachunkowych niezgodnie z wy-

mogami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości – zapisy w księgach rachunkowych nie 

zostały dokonane w sposób trwały, pozwalały na późniejsze zmiany i modyfikacje. 

Poza tym stwierdzono ujmowanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych w nie-

właściwych okresach sprawozdawczych, co było niezgodne z art. 20 ustawy o rachunkowości161  i mia-

ło wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu Rb-31, dokonywanie poprawek na dokumencie niezgodnie 

z przepisem art. 22 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 cytowanej ustawy bez akceptacji pod względem meryto-

rycznym i rachunkowym dowodów księgowych, zatwierdzenia do ujęcia w księgach rachunkowych 

oraz bez oznaczenia miesiąca księgowania, czym naruszono przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6 w związku  

z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Ponadto ustalenia kontroli NIK wykazały, że:

−  siedem gospodarstw świadczyło usługi na rzecz jednostek macierzystych poniżej kosztów własnych, 

co było niezgodne z  art. 26 ust. 6 ustawy o finansach publicznych,

−  pięć gospodarstw nie odprowadzało do budżetu państwa wpływów z tytułu czynszu za wynajem 

lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wynajem sal i pokoi noclegowych, co stanowi naru-

szenie §5-8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finan-

sowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

−  cztery gospodarstwa dostosowały plany finansowe do faktycznego wykonania po upływie roku bu-

dżetowego (w styczniu 2008 r.), co było niezgodne z art. 26 ust. 8 i art. 34 ust. 2 i 3 uofp oraz § 56 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. a w  4 gospodarstwach nastąpiło prze-

kroczenie planu przychodów/kosztów co jest naruszeniem przepisu art. 35 ust. 1 uofp,

−  jedno gospodarstwo nie zatrudniało głównego księgowego, a jego zadania wykonywał pracownik 

jednostki macierzystej gospodarstwa, który nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych określonych  

w art. 45 ust. 2 pkt 4 uofp.

−  w dwóch gospodarstwach nieterminowo realizowano zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomo-

ści, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na PFRON i zaliczki na podatek dochodowy od osób 

160 2 gospodarstwa Komendy Głównej OHP, 11 gospodarstw przy komendach wojewódzkich OHP oraz 3 gospodarstwa Cen-
trum Kształcenia i Wychowania OHP.

161 Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
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fizycznych oraz nieterminowo regulowano zobowiązania wobec kontrahentów, co doprowadziło do 

zapłaty odsetek w kwocie 3,3 tys. zł.

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w działalności gospodarstw pomocniczych, 

wskazują na nieskuteczność przyjętych systemów wewnętrznej kontroli finansowej oraz nadzoru spra-

wowanego nad ich działalnością przez macierzyste jednostki budżetowe. NIK wskazuje na konieczność 

natychmiastowego podjęcia działań, zarówno przez Komendy Wojewódzkie, jak i Komendę Główną 

OHP oraz zwiększenia nadzoru nad tą działalnością przez Ministra  Pracy i Polityki Społecznej.

10.5. Dochody własne
Na rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowe mogą gromadzić opłaty za udostęp-

nianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 

budżetowej oraz odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budże-

towej w zarząd lub użytkowanie. Źródłami dochodów własnych mogą być także dochody uzyskiwane 

z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w szczególności wpływy  

z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej 

między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych. Z dochodów własnych 

jednostek budżetowych mogą być finansowane wydatki bieżące i inwestycyjne związane wyłącznie  

z uzyskiwaniem dochodów.

Państwowa jednostka budżetowa, która utworzyła rachunek dochodów własnych, odprowa-

dza do budżetu państwa ustaloną na dzień 31 grudnia nadwyżkę tych dochodów, przekraczającą 1/6 

planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych. Obowiązek 

odprowadzania nadwyżki dochodów własnych dotyczy dochodów wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 

1 i w ust. 2 pkt 1-3, 8 i 10 ustawy o finansach publicznych.

Dane o przepływach środków na rachunkach dochodów własnych (według Rb-34) przedsta-

wiono w tabeli 37.

Tabela 37. Przepływ środków na rachunkach dochodów własnych 

Wyszczególnienie
2006

2007
4:2 4:3Plan  

po zmianach
Wykonanie

mln zł %%

Dochody 765,9 827,4 808,0 105,5   97,7

Stan środków na początek roku 146,3 218,7 225,4 154,1 103,1

Wydatki 683,7 883,5 802,5 117,4   90,8

Stan środków na koniec roku 228,5 162,6 230,8 101,1 142,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. w porównaniu ze stanem na początku roku, 

zwiększył się o 5,4 mln zł, tj. o 2,4%. Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad wydatkami wzrosła 

o 0,7%. Plan dochodów własnych zrealizowany został w 97,7%, a wydatków w 90,8%. Najwyższe 

dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat (§ 0690) – 394,6 mln zł i wpływów z usług (§ 0830) –  
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374,5 mln zł. W ramach poniesionych wydatków największa grupę stanowiły wynagrodzenia bezosobowe  

(§ 4170) – 209,4 mln zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) –  

112,3 mln zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 74,1 mln zł. Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów 

własnych (§ 2400) wyniosła 103,3 mln zł i była wyższa w stosunku do planu po zmianach o 1,0 mln zł  

oraz była 10-krotnie wyższa niż w 2006 roku (10,6 mln zł).

Nieprawidłowości wystąpiły w trzech częściach:

−  30 – Oświata i wychowanie; Ministerstwo Edukacji Narodowej zastosowało niewłaściwą (50%) stawkę 

kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniach umów o dzieło z rzeczoznawcami sporządzającymi opi-

nie w toku postępowania o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników i programów nauczania; 

skutkowało to m.in. zaniżeniem naliczonego, pobranego i odprowadzonego przez płatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych o  około 82,4 tys. zł. NIK wnioskowała o stosowanie w rozliczeniach 

umów o dzieło, zawieranych z rzeczoznawcami sporządzającymi opinie w procesie dopuszczania do 

użytku szkolnego podręczników i programów nauczania, 20% stawki kosztów uzyskania przychodu, 

wynikającej z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

−  85/20 – Województwo podlaskie; w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białym-

stoku dochody własne w wysokości 67,3 tys. zł przeznaczono na wydatki niezwiązane z ich uzyski-

waniem, na przykład na pokrycie kosztów audytu laboratoriów, zakup energii elektrycznej do stacji 

monitoringu, pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku, prenumeratę prasy, opłaty związane z eks-

ploatacją pomieszczeń Inspektoratu, co stanowiło naruszenie przepisów art. 22 ust. 6 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych,

−  85/26 – Województwo świętokrzyskie; zatwierdzanie i zmiany planu finansowego rachunku docho-

dów własnych następowało przez osoby nie posiadające upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

Stanowiło to naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.162 

Fundusze motywacyjne

Fundusze motywacyjne są środkami gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na 

wyodrębnionych rachunkach bankowych z części dochodów budżetu państwa  (tj. 20%) uzyskanych 

z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykro-

czeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Nagrody z funduszy 

motywacyjnych przeznaczone są dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio 

przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa z tych tytułów. 

Dane o przepływie środków na rachunkach funduszy motywacyjnych (według Rb-FM): przed-

stawiono w tabeli 38. 

162 W sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz 
trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783 ze zm.).
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Tabela 38. Przepływy środków na rachunkach funduszy motywacyjnych 

Wyszczególnienie
2006 2007 2007/2006

w mln zł %%

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku  
okresu sprawozdawczego

2,0 2,1 104,5

Wpływy 1,7 1,2   67,0

Wydatki 1,7 1,0   60,1

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec  
okresu sprawozdawczego

2,1 2,3 108,3

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów.

W 2007 r. fundusze motywacyjne utworzone zostały w Ministerstwie Finansów oraz Mini-

sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzyskane łączne wpływy wyniosły 1,2 mln zł, w tym  

740 tys. zł w Ministerstwie Finansów. Wydatkowano 1,0 mln zł, z tego 527 tys. zł w resorcie Mini-

sterstwa Finansów. Stan środków na rachunkach funduszy motywacyjnych na koniec 2007 r. wynosił  

2,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8,3% w porównaniu do stanu na koniec 2006 r. (2,1 mln zł).
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Państwowy dług publiczny (PDP), stanowiący nominalne zadłużenie sektora finansów pu-

blicznych (po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań jednostek sektora) na koniec 2007 r.163 wy-

niósł 527.386,9 mln zł i stanowił 45,2% PKB164. Oznacza to wzrost stosunku do roku poprzedniego  

o 21.123,4 mln zł i obniżenie w relacji do PKB o 2,6 punktu procentowego. W 2007 r. tempo przyrostu 

państwowego długu publicznego uległo spowolnieniu, w stosunku do lat poprzednich, co było skut-

kiem niższych potrzeb pożyczkowych związanych z finansowaniem deficytu budżetu państwa oraz 

stosunkowo wysokiego nominalnego wzrostu PKB. 

Zmiany wielkości państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, ich relacji do PKB 

oraz dynamikę zmian tych wielkości w ostatnich trzech latach przedstawia tabela 39.

Tabela 39. Państwowy dług publiczny w latach 2005–2007

2005 2006 2007

mln zł % PKB
dyna-
mika

mln zł
% 

PKB
dyna-
mika

mln zł
% 

PKB
dyna 
mika

Dług Skarbu Państwa 440.167,3 44,8 109,3 478.526,4 45,1 108,7 501.531,0 43,0 104,8

Państwowy dług publiczny 466.590,1 47,5 108,1 506.263,5 47,8 108,5 527.386,9 45,2 104,2

PKB 983.302,3 106,4 1.060.194,0 107,8 1.166.721,0 110,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Państwowy dług publiczny w 2007 r. oraz zmiany w stosunku do 2006 r. w poszczególnych 

kategoriach przedstawia tabela 40.

163 Według stanu na dzień 18 kwietnia 2008 r.
164 Kwota PKB ogłoszona przez Prezesa GUS w dniu 18 kwietnia 2008 r. – 1.166.721 mln zł.
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Tabela 40. Zadłużenie sektora finansów publicznych (po konsolidacji) w latach 2006–2007 

31.12.2006 31.12.2007 Zmiana

mln zł

Zadłużenie sektora rządowego 477.920,3 500.211,1 22.290,8

Skarb Państwa 476.552,4 498.962,5 22.410,1

Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną - 0,4 0,4

Państwowe szkoły wyższe 247,6 247,0 -0,6

Jednostki badawczo-rozwojowe 186,4 203,7 17,3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 705,4 731,3 25,9

Państwowe instytucje kultury 38,2 52,9 14,7

PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne 9,0 4,8 -4,2

Pozostałe państwowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych 
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsię-
biorstw państwowych, banków i spółek prawa handlowego

181,3 8,5 -172,8

Zadłużenie sektora samorządowego 23.283,0 24.431,0 1.148,0

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 19.990,8 21.173,5 1.182,7

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 3.226,9 3.199,7 -27,2

Samorządowe instytucje kultury 56,5 46,1 -10,5

Pozostałe samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odręb-
nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorstw państwowych, banków i spółek prawa handlowego

8,8 11,7 2,9

Zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych 5.060,3 2.744,9 -2.315,4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0,0 0,0 0,0

Fundusze zarządzane przez ZUS 5.060,3* 2.744,9 -2.315,4

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 0,0 0,0 0,0

ZADŁUŻENIE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 506.263,5 527.386,9 21.123,4

* po korekcie w 2008 r. wynikającej ze zmiany sposobu ewidencji zobowiązań z tytułu składek należnych OFE.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Tak jak w latach poprzednich, przyrost zadłużenia sektora finansów publicznych wynikał przede 

wszystkim ze wzrostu długu Skarbu Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych, wyemi-

towanych na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Oprócz tego istotnie wzrosły 

(o 1.182,7 mln zł, tj. o 5,9%) zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego. W 2007 r. całkowicie 

zredukowane zostało zadłużenie FUS z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec 2007 r. wy-

niosły przed konsolidacją łącznie 5.922,6 mln zł, a skonsolidowane w ramach sektora pozostały na 

poziomie sprzed roku i wyniosły 3.931,0 mln zł.

11.1. Dług krajowy 
Dług krajowy Skarbu Państwa na 31 grudnia 2007 r. wynosił 380.409,0 mln zł i w stosunku do 

stanu na koniec 2006 r. wzrósł o 28.081 mln zł, tj. o 8,0%. Wzrost długu krajowego był szybszy niż 

wzrost całego zadłużenia Skarbu Państwa. Na koniec 2007 r. stanowił 75,8% łącznej kwoty (73,6%  

w 2006 r.). Wzrost zadłużenia krajowego wynikał ze wzrostu zadłużenia z tytułu SPW o 29.635,3 mln zł  



141

Państwowy dług publiczny

oraz spadku pozostałego zadłużenia Skarbu Państwa o 1.554,3 mln zł, na skutek spłaty 1.600 mln zł  

kredytów bankowych zaciągniętych w poprzednich latach przez Fundusz Pracy. Przyrost długu kra-

jowego z tytułu SPW wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu pań-

stwa (przyrost długu o 27.948,0 mln zł), w tym deficytu budżetowego oraz środków przekazanych na 

reformę ubezpieczeń społecznych. Ponadto przyrost długu był wynikiem konieczności sfinansowa-

nia salda prefinansowania oraz zapewnienia środków przechodzących na następny rok budżetowy. 

Pozostałe czynniki to konwersja zobowiązań ZUS wobec OFE z tytułu nieprzekazanych składek, która 

przyczyniła się do wzrostu długu krajowego o 1.404,3 mln zł oraz indeksacja obligacji 12-letnich  

o stałym oprocentowaniu i kapitalizacja obligacji nierynkowych – przyrost długu z tego tytułu wyniósł 

283,0 mln zł.

Wielkość i strukturę krajowego długu Skarbu Państwa według nominału w latach 2006 i 2007 

przedstawia tabela 40.

Tabela 41. Dług krajowy w latach 2006–2007

31.12.2006 31.12.2007 Zmiana

mln zł struktura % mln zł struktura % mln zł %

Dług krajowy 352.328,0 100,0 380.409,0 100,0 28.081,1 8,0

1. SPW 350.553,7 99,5 380.169,0 99,9 29.635,3 8,5

obligacje rynkowe 317.045,7 90,0 350.868,4 92,2 33.822,7 10,7

bony skarbowe 25.800,0 7,3 22.586,2 5,9 -3.213,8 -12,5

obligacje oszczędnościowe 7.205,1 2,0 6.318,5 1,7 -886,5 -12,3

obligacje nierynkowe 482,9 0,1 395,9 0,1 -87,0 -18,0

2. Pozostałe zadłużenie 1.794,3 0,5 240,0 0,1 -1.554,3 -86,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W strukturze długu krajowego z tytułu SPW w stosunku do 2006 r. spadł udziału papierów  

o najkrótszym okresie zapadalności, mających charakter instrumentów płynnościowych, tj. bonów 

skarbowych (z 7,3% do 5,9%) i obligacji zerokuponowych (14,9% do 10,1%). Było to efektem niż-

szych od planowanych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. W porównaniu z rokiem 2006165 śred-

nia miesięczna sprzedaż obligacji hurtowych (bez przetargów zamiany) w okresie styczeń – listopad 

2007 r. była niższa o 1,5 mld zł, a średnia miesięczna sprzedaż bonów skarbowych o 0,8 mld zł. 

Zmniejszył się również udział w długu krajowym zadłużenia z tytułu obligacji oszczędnościo-

wych, z 2,0% do 1,7%. W tym segmencie zadłużenie wzrosło jedynie z tytułu dziesięcioletnich obliga-

cji emerytalnych (z 204,6 do 532,2 mln zł).

11.2. Dług zagraniczny
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa na koniec roku 2007 wyniosło 33.814,0 mln EUR i było 

wyższe od stanu na koniec roku 2006 o 874,4 mln EUR, tj. o 2,7%. Stan zadłużenia zagranicznego  

w EUR na koniec roku 2006 i 2007 przedstawia tabela 42.

165 W 2007 r. odwołano 5 przetargów bonów i 2 przetargi obligacji zerokuponowych.
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Tabela 42. Stan zadłużenia zagranicznego w EUR w latach 2006–2007

Treść
XII 2006 XII 2007

Zmiana
2007–2006

mln EUR % mln EUR % mln EUR %

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa 32.939,7 100,0 33.814,0 100,0 874,4 2,7

1. Dług z tytułu SPW 23.658,1 71,8 25.754,9 76,2 2.096,7 8,9

Obligacje typu Brady 459,7 1,4 368,2 1,1 - 91,4 - 19,9

Pozostałe obligacje zagraniczne 23.198,4 70,4 25.386,6 75,1 2.188,2 9,4

2. Dług z tytułu kredytów 9.281,5 28,2 8.059,2 23,8 - 1.222,4 - 13,2

Klub Paryski 4.682,9 14,2 2.938,6 8,7 - 1.744,3 - 37,2

MIF, z tego: 4.535,9 13,8 5.067,9 15,0 532,1 11,7

− Bank Światowy 1.256,0 3,8 1.142,6 3,4 - 113,4 - 9,0

− Europejski Bank Inwestycyjny 2.966,5 9,0 3.641,1 10,8 674,6 22,7

− Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 6,1 0,02 2,0 0,01 - 4,1 - 66,6

− Bank Rozwoju Rady Europy 307,2 0,9 282,2 0,8 - 25,0 - 8,1

Pozostałe 62,8 0,2 52,6 0,2 - 10,2 - 16,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W ujęciu złotowym zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wyniosło 121.121,8 mln zł i zmniej-

szyło się w porównaniu do 2006 r. o 5.076,6 mln zł, tj. o 4,0%. Spadek spowodowany był istotnym 

umocnieniem kursu złotego w stosunku do innych walut. Stan zadłużenia zagranicznego w PLN na 

koniec roku 2006 i 2007 przedstawia tabela 42.

Tabela 43. Stan zadłużenia zagranicznego w PLN w latach 2006–2007

Treść
XII 2006 Struktura 

XII 2006
%

XII 2007 Struktura 
XII 2007

%

Zmiana
XII 2007–XII 2006

mln PLN mln PLN mln PLN %

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa* 126.198,4 100,0 121.121,8 100,0 - 5.076,6 - 4,0

1. Dług z tytułu SPW 90.639,0 71,8 92.253,9 76,2 1.614,9 1,8

Obligacje typu Brady 1.761,1 1,4 1.319,0 1,1 - 442,1 - 25,1

Pozostałe obligacje zagraniczne 88.877,9 70,4 90.934,9 75,1 2.057,0 2,3

2. Dług z tytułu kredytów 35.559,4 28,2 28.867,9 23,8 - 6.691,5 - 18,8

Klub Paryski 17.941,3 14,2 10.526,1 8,7 - 7.415,1 - 41,3

MIF, w  tym: 17.377,8 13,8 18.153,4 15,0 775,6 4,5

- Bank Światowy 4.812,0 3,8 4.092,7 3,4 - 719,3 - 14,9

- Europejski Bank Inwestycyjny 11.365,3 9,0 13.042,5 10,8 1.677,2 14,8

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 23,5 0,02 7,2 0,01 - 16,3 - 69,4

- Bank Rozwoju Rady Europy 1.177,0 0,9 1.010,8 0,8 - 166,2 - 14,1

Pozostałe 240,4 0,2 188,4 0,2 - 52,0 - 21,6

* Kurs (PLN/EUR) przyjęty do obliczeń  stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 3,8312, natomiast na dzień 31 grud-
nia 2007 r. kształtował się na poziomie 3,5820.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zmiana stanu zadłużenia zagranicznego w roku 2007 była spowodowana przez:

•  emisję nowych obligacji na łączną kwotę 2.718,7 mln EUR (faktyczna emisja w EUR, CHF i JPY);

•  spłaty kredytów w wysokości 1.855,5 mln EUR;
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•  przedterminowy wykup obligacji Brady’ego w kwocie 63,4 mln EUR;

•  zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 654,3 mln EUR;

•  spadek zadłużenia o 671,4 mln EUR w wyniku aprecjacji euro w stosunku do innych walut, w których 

nominowana jest część zadłużenia zagranicznego SP.

Największy udział w zadłużeniu zagranicznym, według stanu na koniec 2007 r.,  miały obligacje 

skarbowe wyemitowane na międzynarodowym rynku finansowym. Zadłużenie z tego tytułu wyniosło 

25.386,6 mln EUR i było wyższe od stanu na koniec roku 2006 o 2.188,2 mln EUR tj. o 9,4%. Wzrost 

zadłużenia był przede wszystkim efektem wyemitowania w roku 2007 obligacji nominowanych w EUR 

o wartości nominalnej 1.500 mln EUR, nominowanych w CHF o łącznej wartości 1.500 mln CHF i no-

minowanych w JPY o wartości 50.000 mln JPY. 

Drugim co do wielkości tytułem zadłużenia zagranicznego, według stanu na koniec roku 2007, 

były zobowiązania z tytułu kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), tj. Banku Świa-

towego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku 

Rozwoju Rady Europy, stanowiące 15,0% zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie wobec MIF na koniec 

roku 2007 wyniosło łącznie 5.067,9 mln EUR i było wyższe od zadłużenia z tego tytułu na koniec roku 

2006 o 532,1 mln EUR, tj. o 11,7%. 

Znaczący udział w zadłużeniu zagranicznym stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów  

wobec Klubu Paryskiego w kwocie 2.938,6 mln EUR, stanowiące 8,7% zadłużenia zagranicznego.  

W stosunku do końca roku 2006 zobowiązania Skarbu Państwa wobec Klubu Paryskiego zmniejszyły 

się o 1.744,3 mln EUR, co było wynikiem dokonanych w  2007 roku terminowych spłat w kwocie 

1.060,1 mln EUR i 814,8 mln USD, ekokonwersji zadłużenia o łącznej wartości 41,1 mln USD i 6,1 mln 

EUR oraz deprecjacji dolara do innych walut, w których nominowane jest zadłużenie wobec członków 

Klubu Paryskiego.

W 2007 r. dokonano przedterminowej spłaty kredytu na finansowanie samolotu wielozada-

niowego F-16 (FMF) i przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego. Spłata kredytu FMF w łącznej 

wysokości 207,0 mln USD była kolejną tego typu operacją uzasadnioną wyższymi kosztami tego kre-

dytu od możliwych do uzyskania kosztów finansowania na rynku obligacji amerykańskich166. Natomiast 

wykup obligacji Brady’ego przy jednoczesnej sprzedaży obligacji zerokuponowych, zabezpieczających 

wykup obligacji Brady’ego, umożliwiał uzyskanie dodatniej wartości bieżącej netto tych operacji, wy-

noszącej około 0,7% ich wartości nominalnej. Sama sprzedaż obligacji zerokuponowych w 2007 r. 

przyniosła dochody w wysokości 49,9 mln zł. 

11.3. Strategia zarządzania długiem publicznym
Celem „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007–2009”, była 

– podobnie jak w latach poprzednich – minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie cza-

su, przy przyjętych ograniczeniach co do poziomu ryzyka refinansowania, kursowego, stopy procento-

wej, płynności budżetu państwa, pozostałych rodzajów ryzyka – w szczególności ryzyka kredytowego 

i operacyjnego oraz rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

166 Koszt kredytu wynosił 6,903%, spłata w ciągu 15 lat z 8-letnią karencją, szacunkowy odpowiadający koszt finansowania na 
rynku wynosi ok. 5,37%.
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Decydujące znaczenie dla struktury finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu  

w 2007 r. miała wielkość potrzeb, znacznie niższa niż planowana w ustawie budżetowej, wynikająca 

przede wszystkim ze znacznie mniejszego niż zakładany deficytu budżetowego. W 2007 r. podstawo-

wym rynkiem pozyskiwania środków był rynek krajowy (w kraju uplasowano instrumenty o wartości 

nominalnej 105,9 mld zł, a łączna wartość nominalna instrumentów wyemitowanych na rynkach za-

granicznych wyniosła 10,4 mld zł, dodatkowo pozyskano finansowanie z Międzynarodowych Instytucji 

Finansowych w wysokości 2,8 mld zł). Głównym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące struk-

tury finansowania była, poza zmianą potrzeb pożyczkowych, sytuacja na rynku krajowym. Oczekiwany 

wzrost inflacji i stóp procentowych wpływały na zwiększenie popytu na instrumenty o oprocentowa-

niu zmiennym oraz obligacje indeksowane do inflacji. Na rynku zagranicznym pozyskiwano waluty na 

spłatę i obsługę zobowiązań w walutach obcych oraz utrzymywanie obecności Polski na rynkach za-

granicznych. Minimalizacja kosztów obsługi długu zagranicznego następowała poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki emisji obligacji zagranicznych, gdzie obok emisji na kluczowym dla Polski rynku 

euro, dokonano emisji na rynkach o relatywnie niskim poziomie stóp procentowych (jeny japońskie  

i franki szwajcarskie).

Realizowane w 2007 r. działania zmierzające do podnoszenia efektywności rynku skarbowych 

papierów wartościowych to przede wszystkim: polityka emisyjna zakładająca tworzenie płynnych serii 

obligacji średnio- i długoterminowych (na koniec 2007 r. 11 emisji  obligacji średnio- i długotermino-

wych osiągnęło wartość zbliżoną lub przekraczającą równowartość 5 mld EUR), oraz utrzymywanie 

stałej obecności Polski na strategicznym rynku euro. Wartość emisji oferowanej w styczniu 2007 r. 

obligacji piętnastoletniej osiągnęła 1,5 mld EUR. 

W 2007 r. uległ poprawie podstawowy miernik przyjęty do oceny długu: wzrosła wartość mier-

nika ryzyka refinansowania, tj. wyrażonej w latach średniej zapadalności krajowego długu rynkowego: 

z 3,94 na koniec 2006 r. do 4,33 na koniec 2007 r.;  średnia zapadalność długu zagranicznego na ko-

niec 2007 r. wynosiła 8,28 roku i nie uległa zmianie w porównaniu do grudnia 2006 r. W wyniku tego 

średnia zapadalność długu ogółem wzrosła z 5,11 na koniec 2006 r. do 5,30 na koniec 2007 r. Jednak 

duration167 długu SP ogółem obniżyło się z 3,78 na koniec 2006 r. do 3,63 na koniec 2007 r. Było to 

wynikiem obniżenia duration krajowego długu rynkowego z 2,99 roku do 2,85 roku (spowodowanym 

głównie sprzedażą instrumentów zmiennoprocentowych), utrzymującym się jednak w przedziale przy-

jętym zarówno w Strategii 2007–2009, jak i w Strategii 2008–2010. Duration długu zagranicznego  

w 2007 roku zwiększyła się z 5,90 do 5,92 roku. 

W 2007 r. nastąpił znaczący wzrost wartości transakcji na instrumentach pochodnych (zawarto 

transakcje o łącznej wartości nominalnej 43 mld zł),  które przyczyniają się do kształtowania pożądane-

go rozkładu kosztów obsługi długu w czasie. Ryzyko kredytowe związane z zawieranymi transakcjami 

minimalizowane jest przez wybór partnerów o wysokiej wiarygodności kredytowej  oraz ograniczenia 

(limity) nałożone na łączną wartość transakcji zawieranych z poszczególnymi partnerami (służące dy-

wersyfikacji ryzyka kredytowego). 

167 Duration interpretowana jako wyrażona w latach długość przeciętnego okresu dostosowania kosztów obsługi długu do 
zmiany poziomu stóp procentowych.
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11.4. Należności Skarbu Państwa
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. należności Skarbu Państwa wyniosły 41.970,5 mln zł 

i były o 2,2% mniejsze niż na koniec 2006 r. 

Stan należności Skarbu Państwa z poszczególnych tytułów oraz ich zmianę w 2007 r. przedsta-

wiono w tabeli 44.

Tabela 44. Należności Skarbu Państwa

Wyszczególnienie
XII 2006 XII 2007

Zmiana stanu
XII 2007–XII 2006

mln zł mln zł %

NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA 42.896,1 41.970,5 -925,6 -2,2

Należności pozostałe do zapłaty 
podatkowe i niepodatkowe

22.634,1 22.770,4 136,4 0,6

Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek 
od kredytów mieszkaniowych

7.306,4 7.086,2 -220,2 -3,0

Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń ogółem, 
w tym 

1.729,7 910,6 -819,1 -47,4

z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 1.562,5 773,7 -788,8 -50,5

z tytułu gwarancji zagranicznych 167,2 136,9 -30,2 -18,1

Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych 4.278,7 3.852,9 -425,8 -10,0

– w walutach wymienialnych 4.277,6 3.851,8 -425,8 -10,0

należność główna 2.618,4 2.411,0 -207,4 -7,9

odsetki 1.659,2 1.440,8 -218,4 -13,2

– w walutach niewymienialnych 1,1 1,1 0,0 0,5

należność główna 1,0 1,0 0,0 0,0

odsetki 0,1 0,1 0,0 5,1

Należności z tytułu „collateralu”2 774,5 652,1 -122,5 -15,8

Należności z tytułu udostępnienia środków 
z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym

636,3 577,0 -59,3 -9,3

Należności z tytułu pożyczek Skarbu Państwa, w tym 5.370,1 5.966,3 596,2 11,1

pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora 
finansów publicznych

3.683,9 4.804,0 1.120,1 30,4

pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i JBR 1.308,3 854,1 -454,3 -34,7

pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom 
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

218,0 237,8 19,8 9,1

pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego 33,9 29,7 -4,2 -12,4

pożyczki dla kas chorych 80,2 0,0 -80,2 -100,0

pożyczki dla KUKE 45,8 40,7 -5,1 -11,1

Inne należności: 166,4 154,9 -11,5 -6,9

należności od MBI w Moskwie 111,7 104,4 -7,3 -6,5

należności polskie z tytułu rozliczeń z MBI, 
z tytułu Porozumienia Generalnego z Rosją oraz FRE

22,7 22,7 0,0 0,0

należności z tytułu sald na rachunkach kliringowych, 
barterowych oraz specjalnych

32,0 27,8 -4,2 -13,1%

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Największe kwoty należności Skarbu Państwa stanowiły należności pozostałe do zapłaty po-

datkowe i niepodatkowe (54,3% należności ogółem), należności z tytułu przejściowego wykupienia 

odsetek od kredytów mieszkaniowych (16,9%), odsetki od pożyczek na prefinansowanie dla jedno-

stek sektora finansów publicznych (11,4%) oraz należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicz-

nych (9,2%).

W ewidencji należności na koniec 2007 r. ujęto niewykazywane wcześniej kwoty należne Skar-

bowi Państwa z tytułu pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb miesz-

kaniowych w kwocie 237,8 mln zł. W latach poprzednich dane o należnościach z tytułu tych pożyczek 

nie wpływały do departamentu prowadzącego ewidencję należności Skarbu Państwa, mimo iż pozo-

stałe jednostki organizacyjne MF są zobowiązane do przekazywania takich danych w zakresie swojej 

właściwości.

Stan należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych 

uległ zmniejszeniu na skutek spłat dokonanych przez kredytobiorców (122,2 mln zł), umorzenia części 

zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów miesz-

kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyj-

nych (210,0 mln zł), a wzrósł w wyniku wykupu odsetek (121,7 mln zł) i kapitalizacji oprocentowania 

wykupionych odsetek (4,4 mln zł).

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych wyniosły na koniec 

2007 r. 3.852,9 mln zł i były niższe od należności z tego tytułu na koniec roku 2006 o 425,8 mln zł,  

tj. o 10,0%. W tej kwocie 99,9% stanowiły należności z tytułu udzielonych kredytów w walutach wymie-

nialnych. Na kwotę 3.851,8 mln zł (1.581,9 mln USD) składały się należności bieżące (402,2 mln USD)  

i należności zaległe (1.179,7 mln USD). Wzrost należności bieżących wyrażonych w USD o 40,9%,  

tj. o 116,8 mln USD, związany był z udzieleniem nowych kredytów dla Chin, Indonezji, Serbii i Czarno-

góry oraz Uzbekistanu. W 2007 r. dokonano umorzenia kwoty 30,6 mln USD stanowiącej zadłużenie 

Nikaragui wobec Polski z tytułu udzielonych kredytów w walutach wymienialnych (dług od wielu lat 

nie był obsługiwany) oraz dokonano restrukturyzacji nieobsługiwanego dotychczas zadłużenia Albanii 

z tytułu kredytu w walutach rozliczeniowych. Zadłużenie Albanii wobec Polski w rublach kliringowych 

zostało przeliczone na dolary amerykańskie, po czym po wpłaceniu przez Albanię kwoty 1,25 mln USD, 

pozostałe zadłużenie w kwocie 0,7 mln USD zostało umorzone.

W kwocie należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie dla jednostek sektora finan-

sów publicznych (4.804,0 mln zł) ujęte zostało saldo pożyczek udzielonych agencjom płatniczym  

(3.440,4 mln zł). Specyfika systemu rozliczeń z Komisją Europejską spowodowała, że w 2007 r. do bu-

dżetu wpłynęły kwoty zmniejszające rzeczywiste zadłużenie agencji, które jednak – z przyczyn od nich 

niezależnych – nie stanowiły spłaty pożyczek.

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2007 r. wynio-

sły 910,6 mln zł i w porównaniu ze stanem na koniec 2006 r. zmniejszyły się o 819,1 mln zł. Głównym 

powodem zmniejszenia należności były ich spłaty dokonane przez dłużników. Największych kwotowo 

spłat należności dokonały: Agencja Rynku Rolnego – 703,6 mln zł, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów w Katowicach – 74,1 mln zł, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice SA – 64,5 mln zł.  

Na zwiększenie stanu należności, poza przypisem odsetek od należności, wpływały wydatki Skarbu 
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Państwa na zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 15,4 mln zł. Najwięk-

szymi dłużnikami Skarbu Państwa na koniec 2007 r. były: FSM WRR SA (186,5 mln zł), Huta Baildon SA 

(132,9 mln zł), PKP SA (95,2 mln zł) i „Stomil” w Grudziądzu (89,9 mln zł). 

Realizacja celów i założeń zawartych w „Programie Konwergencji”

Przygotowanie Programu Konwergencji i jego coroczna aktualizacja jest obowiązkiem wszyst-

kich państw UE spoza strefy euro. Dokument ten jest deklaracją rządu co do realizacji polityki gospo-

darczej zgodnej z kryteriami konwergencji 168.

W aktualizacji Programu Konwergencji z listopada 2006 r. prognoza dotycząca deficytu 

strukturalnego169, z wyłączeniem OFE z sektora instytucji rządowych i samorządowych zakłada-

ła, że Polska nie osiągnie zalecanego poziomu deficytu sektora i w latach 2007–2009 wyniesie 

on odpowiednio 3,4%, 3,1% i 2,9% PKB. Komisja Europejska wezwała Polskę w lutym 2007 r. 

do zlikwidowania, jeszcze w 2007 r., nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samo-

rządowych oraz do dążenia do zrównoważenia budżetu w latach kolejnych. Rada Ministrów w 

październiku 2007 r. przyjęła Program konwergencji – aktualizacja 2007. W dokumencie tym do-

konano korekty przedstawionych wcześniej wielkości. Na poprawę prognozy w 2007 r. wpłynęła 

m.in. korzystna sytuacja makroekonomiczna, w tym szybszy od poprzednio zakładanego wzrost 

gospodarczy. Założono, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2007 r. wy-

niesie poniżej 3%, czyli nie przekroczy limitu wyznaczonego przez UE, natomiast deficyt struk-

turalny w relacji do PKB w 2008 r. ustabilizuje się na poziomie z 2007 r., a w latach 2009–2010 

będzie się zmniejszał odpowiednio o 0,3 i 0,7 punktu procentowego w skali roku. Relację długu 

sektora do PKB prognozowano na poziomie około 50%170. 

Założenia te zostały zrealizowane w 2007 r. Według wstępnego szacunku deficyt sek-

tora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się na poziomie 23.697 mln zł, co 

168 Kryteria konwergencji to zbiór wymogów, które muszą spełnić kraje członkowskie Unii Europejskiej po to, by wprowadzić 
u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z Maastricht często nazywa się je „kryteriami z Ma-
astricht”. W Traktacie sprecyzowano cztery podstawowe kryteria uczestnictwa kraju w unii ekonomicznej i walutowej: 

 • fiskalne kryterium konwergencji, mające na celu stabilność finansów publicznych. Kraj członkowski nie może w momen-
cie dokonywania oceny stopnia nominalnej konwergencji być objęty procedurą nadmiernego deficytu, tzn. deficyt sektora 
general government nie większy od 3% PKB lub wykazujący stały, znaczący spadek deficytu, zbliżający go do poziomu 
kryterium oraz  relacja długu sektora gg do PKB nie większa od 60%;

 • kryterium inflacji, oznaczające wysoki stopień stabilności cen; średnia 12-miesięczna rocznych stóp inflacji nie może prze-
kraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji;

 • kryterium stopy procentowej, mające na celu  trwałość osiągniętej konwergencji, potwierdzoną zbieżnością długotermino-
wych stóp procentowych; stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych, dla których rynek jest wystarczająco płynny, 
powinny być nie więcej niż o 2,0 punkty procentowe wyższe od odnotowanych w trzech krajach UE o najniższej inflacji);

 • kryterium kursu walutowego. 
 W roku 1997 Rada Europejska przyjęła Pakt Stabilności i Wzrostu, zaostrzający wymagania w stosunku do krajów członkow-

skich UWG w zakresie kontroli deficytu sektora publicznego. Zgodnie z postanowieniami Paktu, deficyt nie może przekro-
czyć 3% PKB w żadnym momencie cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji zaleca się, aby w okresie dobrej koniunktury 
budżety były zrównoważone lub wykazywały nadwyżkę. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia przez kraj UGW poziomu 
3% deficytu, Pakt wprowadza możliwość kar finansowych sięgających od 0,2 do 0,5% PKB. 

169 Deficyt po wyeliminowaniu efektów wahań cyklicznych i działań jednorazowych.
170 Rada Ministrów po dokonaniu zmian w powyższej aktualizacji przyjęła ją w dniu 25 marca 2008 r. W aktualizacji założono,  

że w 2007 r deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się poniżej poziomu referencyjnego i wynie-
sie 2% PKB. Po przejściowym wzroście relacji w 2008 r. (głównie w konsekwencji reform powodujących ubytek docho-
dów, w szczególności redukcji klina podatkowego), w 2009 r. deficyt sektora powinien powrócić do trendu spadkowego.  
Od 2009 r. przewidywane jest ograniczenie deficytu w relacji do PKB o 0,5% rocznie. Dług sektora instytucji rządowych  
i samorządowych w relacji do PKB zmniejszy się z 47,6% na koniec 2006 r. do około 42% na koniec 2010r.
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stanowi 2,0% PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł  

527.520 mln zł, tj. 45,2% PKB171. 

Według prognoz Ministerstwa Finansów, w roku 2008 deficyt sektora instytucji rządowych  

i samorządowych wyniesie 2,5% w relacji do PKB, natomiast dług publiczny stanowić będzie 

44,4% PKB. Jednak w przypadku pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej istnieje realne ryzy-

ko, że wskaźniki te nie będą kształtowały się tak korzystnie.

Polska w całym 2007 r. nadal wypełniała kryterium inflacyjne stabilności cen wyznaczone przez 

traktat z Maastricht. W krajach Unii Europejskiej wartość referencyjna wyniosła w grudniu 2,8%. Śred-

nioroczna inflacja HICP w Polsce w grudniu osiągnęła poziom 2,6%.

171 W dniu 31 marca 2008 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane doty-
czące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna). 
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W 2007 r. Polska otrzymała z Unii Europejskiej środki w wysokości 28.129,2 mln zł  

(7.407,6 mln EUR). Wydatki z tytułu wpłaty składki do budżetu UE wyniosły 10.616,7 mln zł. Po 

uwzględnieniu zwrotu przez Polskę środków do budżetu UE w wysokości 170,5 mln zł, saldo bieżą-

cych rozliczeń Polski z UE na 31 grudnia 2007 r. było dodatnie i wyniosło 17.342,0 mln zł. Za ten sam 

okres saldo rozliczeń budżetu państwa172 było ujemne i wyniosło 3.132,0 mln zł (827,9 mln EUR).

Dane dotyczące bilansu przepływów finansowych pomiędzy Polską a UE na 31 grudnia 2007 r. 

przedstawiono w tabeli 45.

Tabela 45. Bilans przepływów finansowych

Wyszczególnienie
Przepływy środków 

2007 Kurs PLN/EUR
Ustawa  

budżetowa
Wykonanie

mln EUR mln zł mln zł %
I. Transfery z UE do Polski 7.407,6 28.129,2 27.297,8 103,0

1.
Środki przedakcesyjne, 
w tym:

0,9 3,3

3,7829

90,9 3,6

Phare 0,9 3,3 90,9 3,6

2.

Operacje strukturalne, 
w tym:

4.740,6 17.933,3 19.611,9 94,3

Fundusze strukturalne1) 4.002,7 15.141,7 15.836,8 95,6
Fundusz Spójności/ISPA 737,9 2.791,6 3.775,1 73,9

3.

Wspólna Polityka Rolna2), 
z tego:

2.553,7 9.768,0

7.369,7 83,9Przychody ARiMR 3) 334,1 1.290,6 3,8630
Dochody ARiMR 601,0 2.309,6 3,8430
PROW 2) 624,8 2.353,5 3,7670
Dochody ARR 62,4 233,1 3,7336
Pozostałe transfery WPR 4) 5,3 19,0 3,6095 - -
Zaliczka PROW 2007–2013 926,1 3.562,2 3,8464 - -

4. Transition Facility 33,7 127,6 3,7829 225,2 56,6
5. Pozostałe transfery 5) 78,7 297,0 3,77 - -
II. Wpłaty do budżetu UE 2.779,3 10.616,7 10.786,7 98,4

6. DNB 6) 1.723,1 6.577,5
3,86 oraz 3,7968 

oraz 3,831
7.039,4 93,4

7. VAT 7) 721,2 2.755,9 3,7968 oraz 3,831 2.436,5 113,1
8. TOR 335,0 1.283,3 3,831 1.310,8 97,9
III. Zwroty środków do budżetu UE 45,1 170,5 3,7829 - -

 
Saldo rozliczeń RP - UE 
(I-II-III)

4.583,2 17.342,0 x 16.511,1 105,0

1)  W tym 5.299,1 mln zł zaliczki w ramach NSRO 2007–2013
2)  Wykonanie planu zapisanego w ustawie budżetowej na 2007 r. w zakresie WPR uwzględnia wyłącznie te kategorie trans-

ferów, które zostały uwzględnione w prognozie. Oznacza to, że zarówno kategoria „pozostałe transfery WPR”, jak również 
„zaliczka PROW 2007–2013” nie jest uwzględniana w wyliczeniach pokazujących procentowe wykonanie prognozy zapisanej 
w ustawie budżetowej. 

3)  Przeliczone z EUR na złote wg średniej z rzeczywistych kursów po którym dokonano przewalutowania Inne dochody – koszty finan-
sowe oraz zwrot środków wydatkowanych z budżetu na zadania weterynaryjne. Środki przekazane na zadania weterynaryjne.

4)  Środki przekazane na zadania weterynaryjne. 
5)  Przepływy związane z różnymi programami wspólnotowymi, takimi jak np.: Sokrates, Erasmus, Młodzież, Leonardo da Vinci, 

V Program Ramowy, Media Plus.
6)  Z uwzględnieniem zmniejszenia składki należnej za 2006 r. (ok. 166,4 mln EUR przeliczone po kursie obowiązującym w 2006 r. - 3,86) 

wypłaconej 2 stycznia 2007 r., oraz składki za styczeń 2007 r. (przeliczoną po kursie 3,7968 - z 18.12.2006 r.). Kurs 3,831 będzie stoso-
wany dla wszystkich pozostałych wpłat tego instrumentu w 2006 r. Dodatnia kwota składki w ujęciu EUR wynika z różnic kursowych.

7)  Wpłata środka własnego VAT została przeliczona po kursie 3,7968 dla wpłaty styczniowej (kurs z 18.12.2006). Kurs 3,831 
będzie stosowany dla wszystkich pozostałych wpłat tego instrumentu w 2007 r.

Źródło: Opracowanie Ministerstwa Finansów.

172 Saldo rozliczeń budżetu państwa jest wynikiem różnicy pomiędzy środkami przekazanymi do UE z tytułu składki członkow-
skiej a środkami otrzymanymi z UE  na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.



150

Rozliczenia z Unią Europejską

Transfery z UE do Polski

W 2007 r. do Polski wpłynęły środki z Unii Europejskiej w kwocie 28.129,2 mln zł  

(7.407,6 mln EUR), w porównaniu do roku 2006 wzrosły o 7.675,7 mln zł, tj. o 37,5%. Polska 

otrzymała środki z UE na realizacje: programów z udziałem funduszy strukturalnych173 (wdraża-

nych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006174 oraz Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia 2007–2013175), zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), projektów  

z programu Transition Facility a także środki na programy i projekty finansowane z pomocy 

przedakcesyjnej Phare. Transfery związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach per-

spektywy finansowej 2004–2006 wyniosły 19.267,9 mln zł (5.080,7 mln EUR), tj. 68,5%, a pozo-

stałe środki – 8.861,3 mln zł (2.326,9 mln EUR) pochodziły z zaliczek w ramach nowej perspek-

tywy finansowej 2007–2013176.

Na sfinansowanie operacji strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 

wpłynęło 12.634,2 mln zł (3.339,8 mln EUR), w tym:

−  fundusze strukturalne – 9.842,6 mln zł (2.601,9 mln EUR), 

−  Fundusz Spójności/ISPA – 2.791,6 mln zł (737,9 mln EUR).

Środki na refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów pochodziły z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.778,2 mln zł (1.527,4 mln EUR), z Europejskie- 

go Funduszu Społecznego – 2.753,9 mln zł (728,0 mln EUR) i z Europejskiego Funduszu Orien-

tacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji – 1.310,5 mln zł (346,4 mln EUR). W ramach Fundu- 

szu Spójności (FS) wydatkowano na realizację projektów ISPA wpłynęło 1.333,9 mln zł  

(352,6 mln EUR).

Natomiast na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) otrzymano 6.205,8 mln zł (1.627,6 mln EUR), 

z tego na:

−  uzupełniające płatności bezpośrednie finansowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2004–2006 – 2.353,5 mln zł (624,8 mln EUR),

−  jednolitą płatność obszarową – 3.600,2 mln zł (935,1 mln EUR), w tym refundacja zobowiązań po-

wstałych w 2006 r. – 1.290,6 mln zł (334,1 mln EUR),

−  interwencje rynkowe (w ramach działań Agencji Rynku Rolnego) – 233,1 mln zł (62,4 mln EUR).

Ponadto w 2007 r. do dyspozycji Polski były przekazane z Unii Europejskiej środki z:

−  Transition Facility w wysokości 127,6 mln zł (33,7 mln EUR),

−  funduszy przedakcesyjnych Phare w kwocie 3,3 mln zł (0,9 mln EUR), niski poziom transferów 

wynikał z faktu, że 2007 r. był ostatnim rokiem realizacji projektów w ramach programu pomocy 

przedakcesyjnej Phare.

Z otrzymanych w 2007 r. transferów z UE, środki w wysokości 7.484,7 mln zł stanowiły docho-

dy budżetu państwa i pochodziły z wpłat z tytułu zwrotów z UE wydatków poniesionych na realizację 

173 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności (FS).
174 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.)
175 W maju 2007 r. Komisja Europejska zaakceptowała dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007–2013, 

w którym określono priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w latach 2007–2013. 
176 Z tego: 5.299,1 mln zł (1.400,8 mln EUR) – zaliczki z funduszy strukturalnych dla programów realizowanych w ramach 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, a 3.562,2 mln zł (926,1 mln EUR) – zaliczki na realizację zadań w 
ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.
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projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także przekazania środ-

ków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb)177.

Wpłaty środków własnych do budżetu UE178

Elementami składki wpłacanej do budżetu Unii Europejskiej z tytułu tzw. środków własnych 

UE są 179:

−  wpłaty obliczone na podstawie Produktu Narodowego Brutto180 (składka z tytułu DNB);

−  wpłaty obliczone, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie 

podatku VAT (składka z tytułu VAT)181;

−  wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych  pobierana w odniesieniu do handlu 

z państwami nieczłonkowskimi, na podstawie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki rolnej oraz 

opłaty cukrowe182 nałożone na producentów cukru w ramach wspólnej organizacji rynku cukru – łącz-

nie nazywane tradycyjnymi środkami własnymi TOR (Traditional Own Resources)183.

Zaplanowany w ustawie budżetowej limit wydatków na sfinansowanie polskiej składki do bu-

dżetu UE w kwocie 10.786,7 mln zł, został w trakcie roku budżetowego zmniejszony per saldo o kwotę 

169,9 mln zł, tj. do kwoty 10.616,7 mln zł. Wydatki wyniosły 10.616,7 mln zł184 i stanowiły równowar-

tość kwoty 2.779,3 mln EUR, tj. 100% planu po zmianach. W wyżej wymienionej kwocie wydatków 

zawarta jest nadpłata składki za 2007 r. w wysokości 539,0 mln zł185 (w 2006 r. 642,3 mln zł).

Wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu UE

Rok 2007 był kolejnym rokiem wykorzystywania przez Polskę środków pochodzących z bu-

dżetu UE w ramach alokacji 2004–2006, za wydatkowanie których odpowiedzialne były poszczególne 

Instytucje Zarządzające.

177 Refundacja wcześniejszego prefinansowania zadań WPR oraz WPRyb, uzupełniające płatności bezpośrednie w ramach 
PROW 2004-2006, zaliczka na rozpoczęcie realizacji PROW 2007-2013. Powstanie tych tytułów dochodowych związane 
jest ze zmianą od 2007 r. zasad finansowania WPR oraz WPRyb.

178 Wpłaty składki członkowskiej Rzeczypospolitej Polskiej do budżetu Unii Europejskiej dokonywane są na podstawie Decyzji 
Rady z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich Nr 2000/597/WE, Euratom 
oraz rozporządzenia 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. Rozporządzenie to zostało znowelizowane rozpo-
rządzeniem Rady (WE, EURATOM) Nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r.

179 Art. 2 Decyzji Rady 2000/597.
180 Zgodnie z pkt 7 art. 2 Decyzji Rady Nr 2000/597, produkt narodowy brutto jest tożsamy z dochodem narodowym brutto 

(DNB). DNB równa się PKB minus pierwotny dochód płatny przez jednostki rezydentów jednostkom nierezydentom plus 
pierwotny dochód uzyskiwany przez jednostki rezydentów z reszty świata. 

181 W tym finansowanie rabatu brytyjskiego.
182 W przypadku opłat cukrowych, w związku z reformą rynku cukrowego nie została zaplanowana na 2007 r. płatność z ich 

tytułu. Płatność raty końcowej dla roku gospodarczego 2005/2006 została przesunięta na termin przed 15 kwietnia 2007 r.  
(art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe w ramach 
reformy wspólnej organizacji rynków cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) Nr 1265/2001 i (WE) Nr 314/2002 ze zm.), 
natomiast pierwsze płatności opłat produkcyjnych nastąpiły począwszy od roku gospodarczego 2007/2008 w terminie do 
końca lutego 2008 r. (art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynków w sektorze cukru).

183  Państwa członkowskie odprowadzają do budżetu UE 75% pobranych opłat, natomiast pozostałe 25% zatrzymują jako tzw. 
„koszty poboru”.

184 Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto – 6.577,5 mln zł, tj. 62% planu po zmianach, wpłata obli-
czona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów UE, na podstawie podatku od towarów i usług – 1.933,2 mln zł,  
tj. 18,2%, wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych – 1.283,3 mln zł, tj. 12,1%, wpłata z tytułu finanso-
wania rabatu brytyjskiego – 822,7 mln zł, tj. 7,7% oraz wpłata odsetek karnych z tytułu zaległości w naliczaniu przez izby 
celne opłat celnych 18,6 tys. zł.

185 Kwota ta została rozliczona w ramach wpłat w 2008 r.
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W 2007 r. na programy realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wpłynęły środki 

w wysokości 9.768,0 mln zł (2.553,7 mln EUR), wykorzystano 6.187,5 mln zł (1.622,5 mln EUR)186,  

tj. 84,0% kwoty planowanej. 

Niskie wydatkowanie tych środków spowodowane było między innymi:

−  brakiem konieczności zakupów interwencyjnych zbóż oraz cukru ze względu na sytuację podażowo-

popytową tych produktów,

−  zmniejszeniem zainteresowania eksportem mleka i jego przetworów między innymi w związku  

z wysokimi cenami tych produktów w kraju,

−  późnym wprowadzeniem przez Komisję Europejską (październik i listopad 2007 r.) mechanizmów 

interwencyjnych na rynku mięsa, polegających na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania 

wieprzowiny oraz refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego i jego przetworów.

Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fun-

duszu Spójności, środków przejściowych (Transition Facility) oraz środków pochodzących z pomocy 

przedakcesyjnej Phare zaplanowano w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2007 wydatki  

w łącznej kwocie 19.928 mln zł.

Na realizację powyższych programów i projektów w 2007 r. wpłynęło 12.765,0 mln zł (sta-

nowiących równowartość 3.374,4 mln EUR). Uwzględniając środki niewykorzystane z 2006 r.  

1.439,4 mln zł (375,7 mln EUR), uzyskane odsetki 35,9 mln zł (9,5 mln EUR) w 2007 r. dysponowano 

kwotą 14.641,0 mln zł (3.870,3 mln EUR). 

Dane dotyczące wykonania wydatków ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE w 2007 r.  

przedstawiono w tabeli 46.

Tabela 46. Środki bezzwrotne pochodzące z UE w 2007 r.

Wyszczególnienie

Limit wydatków  
według umowy  

międzynarodowej
(alokacja)

2007

4:3
Plan Wykonanie*

mln zł** %

Programy Phare 2003 r. 483,3*** 90,9 141,2 155,3

Transition Facility 455,5 225,2 115,2 51,1

Fundusze strukturalne 33.482,5 15.836,8 10.583,9 66,8

Fundusz Spójności/ISPA 22.065,7 3.775,1 2.561,1 67,8

Ogółem 56.487,0 19.928,0 13.401,4 67,2

* Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą na realizację poszczególnych programów i projektów.
** Alokacje wyrażone w EUR zostały przeliczone na PLN wg kursu z ustawy budżetowej na 2007 r. - 3,90; wykorzy-
stanie zostało przeliczone po średniorocznym kursie NBP dla 2007 r. – 3,7829.
*** Alokacja po zmianach wynosiła 437,9 mln zł.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

186 Jednolita płatność obszarowa – 2.309,6 mln zł (601,0 mln EUR), jednolita płatność obszarowa (środki będące refunda-
cją zobowiązań powstałych w 2006 r.) – 1.290,6 mln zł (334,1 mln EUR), Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 
– 2.353,5 mln zł (624,8 mln EUR), interwencje rynkowe (w ramach działań Agencji Rynku Rolnego) – 233,7 mln zł  
(62,6 mln EUR), zaliczka na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – 3.562,2 mln zł (926,1 mln EUR), 
zadania weterynaryjne – 17,0 mln zł (4,8 mln EUR) oraz pozostały transfery – 2 mln zł (0,5 mln EUR).
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W 2007 r. wykorzystano 13.401,4 mln zł, tj. 67,2% kwoty planowanej (19.928,0 mln zł). 

Wykorzystane w 155,3% w 2007 r. środki z pomocy przedakcesyjnej Phare obejmowały za-

równo środki, które napłynęły do Polski w 2007 r., jak również środki pozostające na rachunkach z lat 

poprzednich. W 2007 r. zakończył się okres realizacji programów pomocy przedakcesyjnej Phare.  

Według danych Narodowego Koordynatora Pomocy (NAC)187 na realizację programów i projek-

tów188 w ramach pomocy przedakcesyjnej wydatkowano łącznie 374,6 mln zł (96 mln EUR), tj. 85,5% 

kwoty alokacji po zmianach 437,9 mln zł (112,3 tys. EUR). W przypadku czterech projektów189 dostępna na  

31 grudnia 2007 r. alokacja została zrealizowana w blisko 100%. Dla pozostałych sześciu projektów 

stopień wykorzystania środków kształtował się na poziomie od 78,3% do 86,7%. Niepełne wykorzy-

stanie kwot alokacji dla programów Phare wynikało w głównej mierze z oszczędności powstałych na 

etapie wyłaniania wykonawców w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Według danych Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego (NAO)190, kwota zwrotu do KE niewykorzy-

stanych środków ze wszystkich projektów Phare na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła łącznie 170,5 mln zł 

(45,1 mln EUR). Na przykład: w 2007 r. Ministerstwo Środowiska (część 41) zwróciło równowartość kwoty 

1,7 mln EUR w związku z notą debetową Komisji Europejskiej nr 3420901243, dotyczącą zwrotu tych środ-

ków, wykorzystanych w dniu 30 grudnia 1999 r. na zakup półmobilnej spalarni odpadów w ramach projektu 

Phare PL 9608.02.01 „Unieszkodliwianie odpadów toksycznych – dostawa półmobilnej spalarni odpadów 

niebezpiecznych”, który nie został zrealizowany. Ministerstwo Środowiska wpłaciło tę kwotę na rachunek 

Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2007 r. Przyczyną niezrealizowania projektu był między innymi brak 

pozwolenia na budowę oraz brak środków na zainstalowanie i uruchomienie zakupionej spalarni odpadów 

w przypadku każdego z trzech kolejnych beneficjentów projektu. Byli nimi: Instytut Ochrony Roślin – Oddział 

w Sośnicowicach, Zakłady Azotowe w Tarnowie, a obecnie spółka „EKO-TOP” z Rzeszowa, która dotychczas 

także nie uzyskała pozwolenia na budowę dla ww. spalarni w wybranej przez nią lokalizacji w Mszczono-

wie. Do czasu zakończenia kontroli przedmiotowa spalarnia nie została zainstalowana. NIK oceniła krytycznie,  

że przez ponad 7 lat projekt nie został zrealizowany, czego skutkiem była konieczność zwrotu środków, wydat-

kowanych na zakup spalarni. Świadczy to o braku skutecznego nadzoru nad wykorzystaniem tych środków. 

Na realizację czterech programów191 finansowanych ze środków przejściowych192 (ang. Trans-

ition Facility – TF) wydatkowano 51,1% kwoty planowanej. W 2007 r. zakończono realizację programu 

TF – OLAF193, wydatkowując 1,8 mln EUR, tj. 98,8% alokacji. W przypadku dwóch programów TF 2004 

187 Ang. National Aid Co-ordinator (NAC); funkcję NAC w 2007 r. do dnia 9 września 2007 r. pełnił Sekretarz KIE, a od 10 wrze-
śnia 2007 r. Podsekretarz Stanu w UKIE.

188 Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 Phare 2003 część I dwa projekty o łącznej alokacji 73,4 mln zł (18,8 mln EUR), 
część II – pięć projektów o łącznej alokacji 390,7 mln zł (100,2 mln EUR), a także programy 2003/005-708 CBC Polska-Niem-
cy o alokacji 7,8 mln zł (2 mln EUR), 2003/005-708 CBC Polska-Czechy o alokacji 8,6 mln zł (2,2 mln EUR) oraz program 
2003/005-812.05.01 Wsparcie bezpieczeństwa nuklearnego o alokacji 2,8 mln zł (0,7 mln EUR). 

189 2003/005-708 CBC Polska-Niemcy, 2003/2005 – 812.05.01 Wsparcie bezpieczeństwa nuklearnego, 2003/2005 CBC Polska-
Czechy oraz 2003/2004 – 379/05 Spójność społeczna i gospodarcza.

190 Ang. National Authorising Officer funkcję tę pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, który jest odpowiedzialny 
za obsługę przepływów finansowych oraz zarządzanie finansowe i kontrolę finansową środków z UE i środków budżeto-
wych przeznaczonych na współfinansowanie programu ISPA.

191 Były to: Transition Facility 2004, Transition Facility – OLAF, Transition  Facility 2005 i Transition Facility 2006.
192 Program poakcesyjny Środki Przejściowe stanowi kontynuację programu Phare w części dotyczącej wsparcia instytucjonal-

nego administracji publicznej.
193 Projekt Transition Facility 2004/016 – 946 Wzmocnienie zapobiegających nadużyciom finansowym systemów kontroli ruchu 

na granicy zewnętrznej UE. W ramach projektu współfinansowany był zakup specjalistycznego sprzętu do wykrywania 
nieprawidłowości na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
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i TF 2005, dla których termin podpisywania umów upłynął odpowiednio w 2006 i 2007 r., podpisano 

umowy na wydatkowanie TF 2004 – 43,9 mln EUR (88,0% alokacji), natomiast dla TF 2005 – 37 mln EUR  

(86,2% alokacji). Wynikało to przede wszystkim z oszczędności w związku z prowadzonymi postę-

powaniami o udzielenie zamówień publicznych. Okres realizacji dla programu TF 2004 przewidziany 

został na połowę 2008 r., a dla programu TF 2005 do 2009 r. 

W przypadku realizacji programu TF 2006 do końca 2007 r. podpisano umowy na 31,4% do-

stępnej alokacji, a wydatkowano 8,9%. Związane to było z terminem podpisywania umów, który prze-

widziany został do połowy grudnia 2008 r. oraz okresem realizacji – do połowy 2010 r.  

Najwyższa Izba Kontroli, w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, sprawdziła wykorzy-

stanie środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Ministerstwie Finansów będącym 

Instytucją Płatniczą (IP)194 oraz w Instytucjach Zarządzających (IZ), tj. w:

−  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – będącym Instytucją Zarządzającą Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty195 oraz IZ dla pięciu sektorowych programów operacyjnych196, dwóch Inicjatyw Wspól-

notowych197,

−  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – IZ dla dwóch sektorowych programów operacyjnych, 

tj.: „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 

2004–2006” i „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004–2006”.

Ponadto w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w Urzędzie Komitetu Integracji Euro-

pejskiej (UKIE) sprawdzono zaawansowanie wykorzystania środków z programów pomocy przedakce-

syjnej UE Phare oraz środków przejściowych (Transition Facility). 

W 2007 r. przeprowadzono także szczegółowe kontrole dotyczące: 

−  wykorzystania środków z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR) na rybacką 

infrastrukturę portową198,

−  rezultatów wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich199,

−  wykorzystania środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sek-

tora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006” w ramach działania 1.2. „Uła-

twianie startu młodym rolnikom” 200,

−  wdrażania projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych201.

194 Rolę Instytucji Płatniczej pełni Minister Finansów.
195 Rolę Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty pełni Minister Rozwoju Regionalnego.
196 Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO 

Transport (SPOT), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny (ZPORR), SPO Pomoc Techniczna.
197 Programy pomocy bezzwrotnej finansowane z funduszy strukturalnych, tj. INTERREG III dotyczący wzmacniania współpra-

cy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej oraz Equal pomoc w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskrymi-
nacji i nierówności na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów.

198 Informacja o wynikach kontroli nr P/05/151 „Wykorzystanie środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspiera-
nia Rybołówstwa (FIWR) na restrukturyzację rybołówstwa morskiego”.

199 Informacja o wynikach kontroli rezultatów wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Warszawa, kwiecień 2008 r. (nr ewid. 17/2008/P/07/005/KAP).

200 Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Moder-
nizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006 w ramach działania 1.2. „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” P/07/115.

201 Informacja o wynikach kontroli wdrażania projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych, Warsza-
wa, maj 2008 r. (nr ewid. 18/2008/P/07/006/KAP. W ramach pomocy technicznej możliwe jest współfinansowanie z fundu-
szy strukturalnych projektów dotyczących m.in. doradztwa, pracy ekspertów, szkoleń i kosztów zatrudnienia pracowników 
zaangażowanych we wdrażanie POPT i ZPORR, zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego na potrzeby 
jednostek zaangażowanych we wdrażanie POPT i ZPORR.
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia 

Narodowego Planu Rozwoju202, Instytucje Zarządzające są zobowiązane do przekazywania do Minister-

stwa Finansów informacji o wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach. Zadania związane  

z informowaniem Komisji Europejskiej o wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach w przed-

sięwzięciach finansowanych ze środków funduszy strukturalnych pełni Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej.

W zakresie wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Naro-

dowego Planu Rozwoju 2004–2006 i Funduszu Spójności, od momentu wstąpienia Polski do Unii Eu-

ropejskiej do 31 grudnia 2007 r. wykryto 497 przypadków nieprawidłowości203 na kwotę 49,9 mln EUR 

podlegających obowiązkowi raportowania do Komisji Europejskiej (w 2007 r. 278 nieprawidłowości na 

kwotę 41,2 mln EUR). 

Dane dotyczące stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów i zgłoszonych do Komisji Euro-

pejskiej (KE) nieprawidłowości w poszczególnych programach operacyjnych i inicjatywach wspólnoto-

wych przedstawiono w tabeli 47.

Tabela 47. Nieprawidłowości zgłoszone do KE według stanu na 31 grudnia 2007 r.

Program/ Fundusz

Nieprawidłowości
Postę-

powania 
karne

Kwota nieprawidłowości

Kwota od-
zyskana 

Kwota do 
odzyskaniazgłoszone 

do KE
usunięte

wykrytych 
przed płat-

nością

wykrytych po 
płatności

ilość  EUR

ZPORR 201 97 53 10.266.939 14.018.551 1.347.264 12.671.287

SPO Restrukturyzacja i Modernizacja 
Sektora Żywnościowego oraz Roz-
wój Obszarów  Wiejskich 2004–2006

193 123 87 6.443.246 690.278 186.406 503.872

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 35 29 2 1.096.379 963.661 318.701 644.960

SPO Transport 25 19 1 6.960.008 4.180.483 366 4.180.117

Spójność 20 12 1 14.491 1.028.690 637.700 390.990

SPO Wzrost Konkurencyjności  
Przedsiębiorstw 

9 6 1 3.450.561 169.564 0 169.564

IW Equal 7 3 2 55.999 158.912 123.945 34.967

IW INTERREG IIIA 4 1 0 56.776 133.015 51.242 81.773

SPO
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

2 2 0 20.249 182.882 182.882 0

Program Operacyjny Pomoc Tech-
niczna 

1 1 0 0 35.285 35.285 0

Ogółem 497 283 147 28.369.648 21.561.321 2.883.791 18.677.530

Źródło: Opracowanie Ministerstwa Finansów.

202 Dz.U. Nr 149, poz. 1567 ze zm.
203 Zgodnie z art. 1a rozporządzenia Komisji (WE) 1681/1994 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości oraz odzy-

skiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu infor-
macji w tej dziedzinie  „nieprawidłowość” – to jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z dzia-
łania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym 
Wspólnot Europejskich w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu wspólnoty. Zgodnie art. 3 ust. 1 tego 
rozporządzenia nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10.000 EUR lub wyższej obciążającej budżet Wspólnoty.
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Nieprawidłowości dotyczyły między innymi naruszenia zasad określonych w przepisach o za-

mówieniach publicznych (26,9 mln EUR), fałszowania dokumentów (6,9 mln EUR), refundowania wy-

datków niekwalifikowanych (6,2 mln EUR), braku realizacji projektów (2,3 mln EUR) oraz braku doku-

mentów potwierdzających poniesienie wydatków (1,8 mln EUR).

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Zarządzanie środkami funduszy strukturalnych UE, wdrażanych w ramach perspektywy finanso-

wej 2004–2006, odbywało się według zasad określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz w ustawie 

o Narodowym Planie Rozwoju (NPR)204. Jedną z podstawowych zasad zarządzania finansowego fundu-

szami strukturalnymi jest zasada n+2205, zgodnie z którą rozliczenia Polski i Komisji Europejskiej odby-

wają się w odniesieniu do poszczególnych alokacji rocznych, przewidzianych dla kraju członkowskiego 

w budżecie Unii Europejskiej. Nie później niż do końca trzeciego roku (rok alokacji plus dwa kolejne lata) 

Polska powinna przedstawić KE certyfikowane wnioski o płatność na łączną sumę równą co najmniej 

kwocie alokacji dla danego roku n (pierwszego roku). W przypadku, gdy wartość wniosków byłaby mniej-

sza od alokacji dla roku n, kwota stanowiąca różnicę zostałaby automatycznie anulowana. 

Aby wypełnić zasadę n+2 do końca 2007 r. Polska powinna złożyć do KE za pośrednictwem In-

stytucji Płatniczej, którą jest Ministerstwo Finansów, certyfikowane wnioski o płatność206 na kwotę nie 

mniejszą niż transza środków alokowanych (przyznanych) dla Polski na rok 2005 w budżecie UE. Wy-

magany poziom wydatków certyfikowanych do KE w 2007 r. dla wszystkich programów operacyjnych 

powinien wynieść co najmniej 41% alokacji na lata 2004–2006 (57% alokacji 2004–2006 pomniejszone 

o płatność zaliczkową w wysokości 16%).

Na koniec 2007 r. (według danych Instytucji Zarządzających w MRR i MRiRW) poziom płatności 

w każdym z programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (siedem progra-

mów operacyjnych i dwie inicjatywy wspólnotowe) był wystarczający, aby Polska nie utraciła środków 

w konsekwencji zastosowania zasady n+2.

Do końca 2007 r. Instytucje Zarządzające w MRR przekazały do Instytucji Płatniczej (IP) zbior-

cze wnioski o płatność w ramach pięciu Programów Operacyjnych (PO) oraz dwóch Inicjatyw Wspól-

notowych (IW) na łączną kwotę 16.191,3 mln zł, tj. 129,8% minimalnej kwoty, która powinna zostać 

wydatkowana, aby nie doszło do utraty środków (tj. kwoty alokacji na lata 2004–2005 pomniejszonej 

o zaliczkę przekazaną przez KE), a IZ w MRiRW na kwotę 1.856 mln zł. W przypadku MRR, wnioski 

o płatność stanowiły 57,8% limitu kwot zobowiązań KE na lata 2004–2006, a w przypadku MRiRW 

59,7%. Pozytywnie należy ocenić fakt, że uzyskany w 2007 r. poziom certyfikowanych wydatków prze-

kazanych do KE pozwolił uniknąć anulowania zobowiązań Komisji Europejskiej dla 2005 r. zgodnie  

z zasadą n+2.

Faktyczny poziom realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych był wyższy, 

niż wynika to z kwot ujętych w zbiorczych wnioskach o płatność przekazanych do IP. Nie uwzględniały 

204 W ustawie tej zawarte zostały regulacje prawne dotyczące między innymi efektywnej absorpcji środków z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności. Ustawa określa sposób przygotowania i realizacji Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004–2006.

205 Podstawę prawną tej zasady stanowi art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustanawia-
jącego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.

206 Poprzez certyfikowane wnioski o płatność, zgodnie z art. 32 ust. 3 ww. Rozporządzenia Rady, należy rozumieć wnioski  
o zwrot – poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków faktycznie poniesionych na realizację programów.
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one bowiem części kwot wypłaconych już beneficjentom z poszczególnych rachunków programo-

wych i jeszcze nieujętych w zbiorczych wnioskach o płatność. 

Ze środków Funduszu Spójności/ISPA, do końca 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzje  

o dofinansowaniu realizacji projektów na łączną kwotę 21.833,0 mln zł207, tj. 99,3% kwoty zobowiązań na 

lata 2000–2006208. Instytucje Pośredniczące (odpowiednio Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Trans-

portu) przekazały do końca 2007 r. do Instytucji Płatniczej poświadczenia i wnioski o płatność na kwotę 

8.675,0 mln zł, stanowiącą 39,5% kwoty zobowiązań wynikającej z perspektywy finansowej 2000–2006.

Stan realizacji poszczególnych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych prezentują 

dane zawarte w tabeli 48.

Tabela 48. Realizacja programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych w 2007 r.
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4:2 5:2 6:2 6:3

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2007
%

mln zł
Razem 33.482,4 26.312,6 9.119,7 19.433,9 21.751,4 27,2 58,0 65,0 82,7
SPO Wzrost  
Konkurencyjności  
Przedsiębiorstw

4.879,3 3.592,6 1.118,8 2.516,2 2.516,2 22,9 51,6 51,6 70,0

Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna 2004-2006

110,4 72,6 27,7 55,3 58,7 25,1 50,1 53,2 80,9

SPO Transport 4.537,2 3.683,6 514,5 2.207,0 2.612,9 11,3 48,6 57,6 70,9
SPO Restrukturyzacja  
i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz  
Rozwój Obszarów  
Wiejskich 2004–2006

4.649,5 4.208,9 1.592,0 2.912,6 3.226,9 34,2 62,6 69,4 76,7

SPO Rybołówstwo  
i przetwórstwo ryb

782,9 564,3 264,3 330,0 376,5 33,8 42,2 48,1 66,7

SPO Rozwój Zasobów 
Ludzkich

5.733,1 4.238,7 1.770,2 3.532,5 3.808,8 30,9 61,6 66,4 89,9

Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju  
Regionalnego

11.577,0 9.211,8 3.598,1 7.221,5 8.486,5 31,1 62,4 73,3 92,1

IW Equal 522,4 273,5 89,0 249,8 282,2 17,0 47,8 54,0 103,2
IW INTERREG III A 690,6 466,6 145,1 409,0 382,7 21,0 59,2 55,4 82,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli Instytucji Zarządzających.

207 Do końca 2007 r. nie podpisano umów o dofinansowanie dla 5 projektów pomocy technicznej na łączną kwotę 78,7 mln zł dla 
których umowa nie jest wymagana.

208 Ze względu na fakt, iż po akcesji Polski do UE projekty zatwierdzone w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA są kon-
tynuowane w ramach Funduszu Spójności, dane dotyczące alokacji, jak również stopnia wykorzystania środków FS są 
odnoszone do lat 2000-2006. W przypadku FS zasada n+2 nie obowiązuje.
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Według stanu na koniec 2007 r. wartość wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje 

Zarządzające do Instytucji Płatniczej, w stosunku do stanu na koniec 2006 r. (9.119,7 mln zł) znacząco 

wzrosła (o 113,1%) i wyniosła 19.433,9 mln zł.

Według danych z Instytucji Zarządzających, od początku uruchomienia siedmiu programów 

operacyjnych i dwóch inicjatyw wspólnotowych do końca 2007 r. wartość płatności z kont progra-

mowych funduszy strukturalnych na rzecz beneficjentów wyniosła łącznie 21.751,4 mln zł, co sta-

nowiło 65,0% szacunkowego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych na lata 2004–2008 

(określonego w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2007 rok) oraz 82,7% limitu wydatków na lata 

2004–2007 określonego w załączniku nr 15 do ustawy budżetowej na 2007 rok.

Wartość płatności zrealizowanych do końca 2007 r., tylko w przypadku IW EQUAL, była wyższa 

(103,2%) od zakładanego minimalnego poziomu na lata 2004–2007 określonego w załączniku nr 15 

do ustawy budżetowej na rok 2007. W przypadku pozostałych siedmiu programów i IW INTERREG, 

pomimo że w stosunku do 2006 r. nastąpiło znaczne przyspieszenie ich realizacji, zakładany poziom 

płatności na lata 2004–2007 nie został osiągnięty i wynosił od 66,7% do 92,1% kwot planowanych. 

Głównymi przyczynami były opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów spowodowane długotrwa-

łymi procedurami zamówień publicznych, wycofanie lub rezygnacja z realizacji projektów oraz przenie-

sienia realizacji części zadań do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Pozytywnym zjawiskiem w 2007 r. był wzrost o 104,7%, w porównaniu do stanu na koniec 

2006 r. (10.628,0 mln zł), poziomu płatności na rzecz beneficjentów. Na przykład o przyspieszonym 

tempie wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) świadczą wyniki prze-

prowadzonej przez NIK w 2007 r. kontroli rezultatów wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich. Stopień zaawansowania SPO RZL wskazuje, że do końca 2008 r. powinna 

zostać wykorzystana zdecydowana większość środków przyznanych dla tego Programu. Większość  

z zakładanych bezpośrednich rezultatów rzeczowych została osiągnięta już na koniec 2007 r. 

Najniższych płatności z funduszy strukturalnych, w stosunku do szacunkowego wykorzystania 

na lata 2004–2008, dokonano w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” (48,1%), SPO „Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (51,6%) i PO „Pomoc Techniczna” (53,2%). SPO „Rybołówstwo  

i przetwórstwo ryb” dla poszczególnych priorytetów wykonanie limitu wydatków kształtowało się na 

znacznie niższym poziomie, np. dla priorytetów V – Pomoc Techniczna 1,2%, II – Odnowa i moderniza-

cja floty rybackiej – 3,7%, III – Ochrona i rozwój zasobów wodnych – 22,9%. Stwierdzono, że Instytucja 

Zarządzająca nie przestrzegała terminów dokonywania poświadczeń, sporządzania zestawień wydat-

ków oraz wniosków o refundację do Instytucji Płatniczej. Dokumenty te powinny być sporządzone  

i przekazane przynajmniej raz na kwartał. Stwierdzono, że 15 lutego 2007 r. przekazane zostały po-

świadczenia za III kwartał 2006 r., a 14 grudnia 2007 r. – za IV kwartał 2006 r. oraz za I i II kwartał 2007 r.,  

a 20 grudnia 2007 r. za lipiec 2007 r. W ocenie NIK, powyższe ustalenia wskazują, że dla SPO „Rybo-

łówstwo i przetwórstwo ryb” istnieje zagrożenie niewykorzystania środków przyznanych na jego reali-

zację. W celu pełnego wykorzystania tych środków w 2008 r. należy usprawnić rozliczanie wniosków  

o płatność przez Instytucje Pośredniczące a także przyspieszyć tempo dokonywania refundacji. 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2007 r. w zakresie realizacji wdrażania projektów 

pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych wskazują na nie w pełni zadowalający 
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poziom płatności dokonanych do końca 2007 r. W przypadku Programu Operacyjnego Pomoc Tech-

niczna (POPT) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny (ZPORR) (Priorytet 4), 

poziom płatności wyniósł odpowiednio 55% i 50% dostępnej alokacji na lata 2004–2006. Wskaźniki te 

były jednak wyższe niż na koniec pierwszego półrocza 2007 r. (odpowiednio 43,6% i 31,4%). Do końca 

2007 r. wartość podpisanych z beneficjentami umów stanowiła w POPT – 96,4% alokacji (na koniec  

I półrocza 2007 r. – 87,9%), a w Priorytecie 4 ZPORR – 90,1% alokacji (na koniec I półrocza 2007 r.  

– 75,2%).

* * *

 

Na koniec 2007 r. poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w ramach Narodo-

wego Planu Rozwoju 2004–2006 pozwolił uniknąć anulowania zobowiązań KE wynikających z zasady 

n+2. Za zjawisko pozytywne należy uznać wzrost o:

−  104,7%, w porównaniu do stanu na koniec 2006 r. (10.628,0 mln zł), płatności z kont programowych 

na rzecz beneficjentów,

−  113,1%, w stosunku do stanu na koniec 2006 r. (9.119,7 mln zł) wartości wniosków o płatność prze-

kazanych przez Instytucje Zarządzające do Instytucji Płatniczej. 

Uzyskana na koniec 2007 r. poprawa, w porównaniu do końca 2006 r. poziomu wydatków cer-

tyfikowanych do KE, daje szansę na wykorzystanie przez Polskę alokacji 2004–2006 do końca 2008 r., 

który jest ostatnim rokiem absorpcji środków wspólnotowych na lata 2004–2006. Wymaga to jednak 

zwiększonego wysiłku wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków z funduszy struk-

turalnych oraz beneficjentów realizujących programy i projekty. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że do końca 2007 r. nie zostały wydatkowane środki  

z funduszy strukturalnych na lata 2004–2006 w kwocie 5,3 mld zł. Jeżeli nie zostaną one wydane rów-

nież w 2008 r. będą musiały być zwrócone do Komisji Europejskiej. Według Uzasadnienia do ustawy 

budżetowej na rok 2008 przewidziano do wykorzystania w 2008 r. środki z tytułu realizacji programów 

z udziałem funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 23,8 mld zł (w tym 14,6 mld zł w ramach NSRO 

2007–2013). Aby zrealizować wydatki zaplanowane na rok bieżący i nie utracić niewykorzystanych 

w roku 2007 środków z funduszy strukturalnych 2004–2006, Polska powinna wydatkować w 2008 r. 

łącznie 29,1 mld zł. Jest to prawie trzy razy więcej niż w 2007 r., kiedy wydatkowano 10,6 mld zł z tych 

funduszy. Żeby zadania finansowane z tych środków mogły być wykonane, konieczna jest, zdaniem 

NIK, pełna mobilizacja i intensyfikacja działań instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 

programów operacyjnych.

Najważniejsze jest szybkie zakończenie realizacji i rozliczenie projektów, tak aby Polska prze-

kazała zbiorcze wnioski o refundację do Komisji Europejskiej przed końcem 2008 r., kiedy upływa 

ostateczny termin ubiegania się przez państwo członkowskie o refundację poniesionych wydatków  

z alokacji 2004–2006. Weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność końcową przez instytucje po-

średniczące i zarządzające, wraz z procesem sporządzania przez instytucje zarządzające zbiorczych 

wniosków o płatność do instytucji płatniczej209 oraz certyfikowaniem zbiorczych wniosków o refundację 

przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej, trwają przynajmniej kilka miesięcy. W celu zapew-

209 Funkcje Instytucji Płatniczej wykonuje Ministerstwo Finansów.
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nienia wykorzystania dostępnej alokacji, niezbędne jest zakończenie realizacji projektów współfinan-

sowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004–2006 i przekazanie przez beneficjentów wniosków  

o płatności końcowe już latem 2008 r.210 Pozwoli to na należyte zweryfikowanie wniosków o płatność 

od beneficjentów i terminowe przekazanie zbiorczych wniosków o refundację do Komisji Europejskiej. 

Współfinansowanie programów realizowanych ze środków UE

W 2007 r. na bezpośrednie współfinansowanie programów finansowanych ze środków bez-

zwrotnych wydatkowano 9.029,3 mln zł (w tym wydatki niewygasające 728,1 mln zł), tj. 91,8% planu 

po zmianach (9.828,5 mln zł). Na współfinansowanie:

−  programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (paragraf  

z czwartą cyfrą „2”) – zrealizowano wydatki w kwocie 90,5 mln zł (w tym wydatki niewygasające  

49,8 mln zł) – stopień faktycznie poniesionych wydatków wyniósł 86,9% planowanej kwoty,

−  programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 

oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (paragraf z czwartą 

cyfrą „9”) – 8.938,8 mln zł (w tym wydatki niewygasające 672,6 mln zł) – stopień faktycznie poniesio-

nych wydatków wyniósł 91,9% planowanej kwoty.

Wydatki na bezpośrednie współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środ-

ków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-

szu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowane były w 30 częściach budżetu państwa, w tym w 16 

budżetach wojewodów. Najwyższe kwoty wydatków zrealizowano w częściach: 33 – Rozwój wsi  

(4.496,1 mln zł, tj. 93,6% planu po zmianach), 39 – Transport (2.353,2 mln zł, tj. 86,9% planu po zmia-

nach) oraz 20 – Gospodarka (397,4 mln zł, tj. 99,1% planu po zmianach).

210 Późniejsze złożenie wniosku o płatność końcową przez beneficjenta będzie możliwe tylko w przypadku projektów dotyczą-
cych pomocy publicznej, bądź w wyjątkowych przypadkach za zgodą instytucji zarządzającej.
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13. Wykonanie założeń polityki pieniężnej

Warunki realizacji polityki pieniężnej

.Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które miały bezpośredni wpływ na wa-

runki realizacji  polityki pieniężnej w 2007 r., należy zaliczyć:

•  wyższy niż prognozowano wzrost gospodarczy i związany z nim wzrost popytu konsumpcyjnego  

i zatrudnienia (jako czynniki presji inflacyjnej),

•  proinflacyjny wzrost jednostkowych kosztów pracy w gospodarce związany z rosnącymi wynagro-

dzeniami i spadkiem wydajności pracy,

•  wzrost cen żywności i surowców rolnych na świecie sprzyjający wzrostowi inflacji,

•  dalszą aprecjację złotego działającą dezinflacyjnie poprzez niższe ceny importu towarów, która łago-

dziła ceny na rynku paliw w Polsce, pomimo silnego wzrostu światowych cen ropy naftowej,

•  niższe tempo wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro w stosunku do roku ubie-

głego, sprzyjające łagodzeniu napięć inflacyjnych.

Omówienie kształtowania się podstawowych parametrów makroekonomicznych w 2007 r. zo-

stało przedstawione w rozdziale 4 Realizacja założeń makroekonomicznych.

Cel inflacyjny

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła, że w 2007 r. będzie kontynuowała realizację ciągłego celu 

inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń ± 1 punkt procen-

towy (p.p.). Przyjęcie ciągłego celu inflacyjnego oznaczało, że odnosi się on do inflacji mierzonej rocz-

ną zmianą cen towarów i usług konsumpcyjnych w każdym miesiącu w stosunku do analogicznego 

miesiąca poprzedniego roku. RPP podtrzymała dotychczasowy sposób rozumienia celu inflacyjnego 

podkreślając, że polityka pieniężna będzie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej 2,5%. 

Jednocześnie RPP przyjęła, że w przypadku wystąpienia silnych i nieoczekiwanych wstrząsów w go-

spodarce, polityka pieniężna będzie prowadzona w sposób umożliwiający realizację celu inflacyjnego 

w średnim horyzoncie czasowym. 

Roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik CPI) 

w poszczególnych miesiącach 2007 r. zawierało się w przedziale od 1,5% (w sierpniu) do 4,0%  

(w grudniu). W okresie styczeń–październik wskaźnik CPI nie przekroczył celu inflacyjnego (2,5%), 

z wyjątkiem czerwca (2,6%), i znajdował się w wyznaczonym przedziale odchyleń. W listopa-

dzie i grudniu wskaźnik CPI przekroczył górną granicę przedziału odchyleń od celu odpowiednio  

o 0,1 p.p. i o 0,5 p.p. 211 

Kształtowanie się wskaźnika inflacji CPI, głównych jego składowych – cen żywności, odzieży 

i obuwia, nośników energii oraz wskaźnika inflacji bazowej po wyłączeniu cen kontrolowanych, cen 

żywności i paliw przedstawia tabela 49.

211 Projekcje inflacji NBP z 2006 r. wskazywały na powrót inflacji do celu w końcu 2007 r. Ministerstwo Finansów w prognozie 
do ustawy budżetowej na 2007 r. przyjęło średnioroczną inflację 1,9%. W 2007 r. średnioroczny wzrost wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ukształtował się na poziomie 2,5%, podczas gdy w 2006 r. wynosił 1,0%. Wzrost inflacji 
powyżej celu nie był przewidywany także przez zewnętrzne instytucje finansowe.
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Tabela 49. Inflacja w poszczególnych miesiącach 

Wyszczególnienie
Waga Wzrost Waga

Wzrost cen (w % w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego)

2006 2007 

% XII % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Towary i usługi konsumpcyjne  
ogółem  (CPI)

100,0 1,4 100,0 1,6 1,9 2,5 2,3 2,3 2,6 2,3 1,5 2,3 3,0 3,6 4,0

Żywność i napoje bezalkoholowe 27,2 1,8 26,2 2,8 3,2 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 2,8 5,1 6,6 7,6 7,9

Odzież i obuwie 5,0 -7,2 5,4 -7,8 -7,5 -7,5 -7,5 -7,4 -7,4 -7,8 -7,5 -7,3 -7,2 -7,1 -7,1

Użytkowanie mieszkania i nośniki 
energii

20,3 4,7 20,4 4,2 4,2 4,4 3,5 3,7 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,4

Paliwa 3,9 -4,0   4,0 -3,9 -1,3 4,0 2,6 0,8 4,1 2,7 -0,5 2,5 7,6 13,2 18,1

Towary i usługi po wyłączeniu cen 
kontrolowanych

72,5 1,2 72,6 1,5 1,8 2,3 2,6 2,6 2,7 2,3 1,4 2,2 2,9 3,4 3,7

Towary i usługi po wyłączeniu  
żywności i paliw  (inflacja „netto”)

68,9 1,6 69,8 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7

Źródło: GUS oraz wyniki kontroli w NBP.

Wzrost wskaźnika CPI w listopadzie i grudniu 2007 r. do odpowiednio 3,6% i 4,0% był głównie 

rezultatem wysokiego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen paliw212. Ceny 

żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły z 2,8% w styczniu do 7,9% w grudniu, tj. średnio w roku 

o 4,9%213. Na wysokie tempo wzrostu cen żywności w Polsce oddziaływały głównie szoki podażowe. 

Podstawowym czynnikiem wzrostu cen w pierwszej połowie roku była niska podaż zbóż krajowych po 

suszy w 2006 r., a od września 2007 r. wysokie ceny zbóż na rynku europejskim. Ponadto w I połowie 2007 r.  

wiosenne przymrozki w Polsce uszkodziły znaczną część plantacji owoców. Na ceny żywności  

w II połowie 2007 r. wpływał także wzrost cen na międzynarodowych rynkach rolno-spożywczych zwią-

zany z niekorzystnymi warunkami pogodowymi na świecie, zmianami w strukturze popytu konsump-

cyjnego krajów rozwijających się oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na świecie na surowce rolne, 

wykorzystywane do produkcji energii (biopaliwa). W IV kwartale 2007 r. wystąpił, mimo aprecjacji 

złotego, wzrost cen paliw spowodowany rekordowo wysokimi cenami ropy naftowej na rynkach świa-

towych214. Przyspieszenie wzrostu cen żywności i paliw, wynikające głównie z czynników globalnych  

o charakterze podażowym, pozostawało poza wpływem krajowej polityki pieniężnej. 

Ceny kontrolowane wzrosły średnio w roku o 2,5%, a ich udział we wzroście CPI wyniósł śred-

nio w roku 0,7 p.p. Wzrost ten związany był m.in. z podwyżką stawki podatku akcyzowego na wyroby 

tytoniowe i na benzynę215. Ponadto w całym 2007 r. proinflacyjnie oddziaływał stabilny i wysoki wzrost 

popytu krajowego (o 8,3%), w tym spożycia indywidualnego (o 5,2%). 

Na ograniczenie inflacji w 2007 r. oddziaływało natomiast utrzymywanie się w całym roku wy-

sokiej ujemnej dynamiki cen odzieży i obuwia oraz niski poziom wzrostu cen pozostałych towarów i 

212 Świadczy o tym kształtowanie się w całym 2007 r. inflacji bazowej netto (CPI po wyłączeniu cen żywności i paliw) wyraźnie 
poniżej celu inflacyjnego. 

213 Udział cen żywności i napojów bezalkoholowych we wzroście CPI wyniósł średnio w roku 1,3 p.p.
214 W grudniu 2007 r. w Polsce ceny paliw do prywatnych środków transportu, wchodzące w skład CPI, wzrosły o 18,1% r/r , 

podczas gdy średnia cena ropy naftowej Brent w USD na rynkach światowych wzrosła na koniec 2007 r. o 58,8%.
215 Podwyżki cen w obu tych grupach wpłynęły łącznie na zwiększenie wskaźnika CPI o 0,98 p.p. w ujęciu XII/XII.
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usług konsumpcyjnych, spowodowany głównie obniżaniem się cen towarów importowanych z krajów  

o niskich kosztach wytwarzania. W tym samym kierunku na inflację wpływała też znaczna aprecjacja 

złotego. 

Przy wielu czynnikach mających wpływ na inflację i pozostających poza sferą oddziaływania poli-

tyki pieniężnej, decyzje RPP były zgodne z przyjętą zasadą, że nie jest konieczne natychmiastowe reago-

wanie na zmiany bieżącej inflacji, wywołane wstrząsami podażowymi o przejściowym charakterze.

Polityka stóp procentowych 

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2007 RPP przyjęła, że podstawowym instrumentem 

polityki pieniężnej będzie kształtowanie wysokości krótkoterminowych stóp procentowych. Rada usta-

liła że, stopa referencyjna będzie określała kierunek prowadzonej polityki pieniężnej, natomiast stopa 

lombardowa i stopa depozytowa216 będą wyznaczały odpowiednio dolny i górny pułap wahań stóp 

procentowych krótkoterminowych na rynku międzybankowym.  

W 2007 r. stopy procentowe zostały podwyższone czterokrotnie, łącznie o 1,00 p.p. W grudniu 

2007 r. wskaźnik inflacji r/r wzrósł o 2,6 p.p., a poziom realnych stóp procentowych NBP uległ obniże-

niu o 1,6 p.p. Także realna średnioroczna stopa procentowa była niższa o 1,14 p.p.217 

Zmiany stóp procentowych przedstawia tabela 50.

Tabela 50. Zmiany stóp procentowych 

Uchwały 
Rady Polityki Pieniężnej

Data wej-
ścia w życie 

Wysokość stóp procentowych NBP

lombardowa
redyskonta 

weksli
referencyjna Depozytowa

Stan na 1 stycznia 2007 r. 5,50 4,25 4,00 2,50

Nr 2/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 26.04.2007 5,75 4,50 4,25 2,75

Nr 6/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. 28.06.2007 6,00 4,75 4,50 3,00

Nr 8/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. 30.08.2007 6,25 5,00 4,75 3,25

Nr 12/2007 z dnia 28 listopada 2007 29.11.2007 6,50 5,25 5,00 3,50

Źródło: Wyniki kontroli w NBP.

Uzasadniając decyzje o podwyżkach stóp procentowych w 2007 r. RPP wskazała na czynniki 

niepewności, które stwarzały ryzyko zwiększonej presji inflacyjnej. Do najważniejszych z nich Rada 

zaliczyła wysokie tempo wzrostu popytu krajowego i wzrostu PKB (przewyższające tempo wzrostu 

potencjalnego PKB218), obserwowane przyśpieszenie wzrostu jednostkowych kosztów pracy (ULC)219, 

216 Stopa referencyjna określa minimalną rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając jednocześnie na 
poziom oprocentowania lokat na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa lombardowa 
wyznacza maksymalny koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym. Określa w ten sposób górny pułap wzrostu ryn-
kowych stóp overnight. Stopa depozytowa wyznacza dolny pułap spadku rynkowych stóp overnight, czyli dolną granicę 
wahań stóp rynkowych dla jednodniowych depozytów w banku centralnym.

217 Było to skutkiem wzrostu  średniorocznej stopy procentowej w 2007 r. (w operacjach otwartego rynku) o 0,36 p.p. przy 
podwyższeniu średniorocznego wskaźnika inflacji o 1,5 p.p.

218 Produkt potencjalny PKB definiowany jest jako miara wielkości produkcji w gospodarce przy założeniu pełnego zatrudnie-
nia czynników produkcji w gospodarce. Luka popytowa  w projekcjach inflacji sporządzanych w NBP w całym 2007 r. była  
wyraźnie dodatnia, gdyż wzrost PKB wyprzedzał wzrost potencjalnego PKB.  

219 Wskaźnik UCL w przemyśle od maja 2007 r. był dodatni i rósł tzn. wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw wyprzedzał 
wzrost wydajności pracy. W całej gospodarce narodowej wskaźnik ten w 2007 r. był dodatni i rósł. 
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znaczny spadek bezrobocia, wzrost płac220 oraz wzrost w II połowie roku cen żywności na świecie  

i cen ropy naftowej. RPP stopniowo dochodziła do przekonania, że szoki podażowe związane z szyb-

kim wzrostem cen żywności i paliw należy traktować jako bardziej trwałe niż typowe szoki cenowe, 

wynikające z przypadkowych zakłóceń w podaży. Dlatego traktowała je jako bardzo ważny element 

bilansu ryzyk, który wywiera istotny wpływ na perspektywy powrotu inflacji do celu i tym samym na 

wybór optymalnej ścieżki stóp procentowych.

RPP dostrzegała także czynniki, które ograniczały presję inflacyjną i powstrzymywały silniejsze pod-

wyższanie stóp procentowych, tj. wysoki udział inwestycji we wzroście PKB oraz bardzo dobrą sytuację 

przedsiębiorstw, umożliwiającą częściowe absorbowanie wzrostu płac bez podnoszenia cen221. Silniejsza 

od przewidywanej skala aprecjacji złotego ograniczała konieczność bardziej radykalnych podwyżek stóp 

procentowych. Dalsze podwyżki stóp procentowych zwiększyłyby dysparytet stóp procentowych wobec 

Stanów Zjednoczonych i strefy euro oraz sprzyjałyby napływowi krótkoterminowego kapitału do Polski, co 

mogłoby wzmocnić presję na aprecjację złotego i osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Mając na względzie wskazane powyżej przeciwstawne elementy w bilansie ryzyk i niejedno-

znaczność uwarunkowań dla inflacji, Rada uznała, że daje to podstawy do stopniowego zacieśniania 

polityki pieniężnej.

Na restrykcyjność prowadzonej polityki pieniężnej wpływ miały także wyniki prognoz i projekcji 

inflacji opracowane przez NBP. W stosunku do ukształtowania się rzeczywistego wzrostu cen w 2007 r.  

nastąpiło niedoszacowanie wszystkich miesięcznych prognoz eksperckich cen żywności i napojów 

bezalkoholowych oraz prognoz cen żywności we wszystkich projekcjach inflacji z modelu ECMOD222. 

Prognozy wartości wskaźnika CPI na IV kwartał 2007 r. w trzech kolejnych projekcjach inflacji z modelu 

ECMOD od kwietnia 2007 r. były niedoszacowane od 0,5 p.p do 1,5 p.p. Także prognozy inflacji z in-

nych instytucji rządowych i finansowych były wyraźnie niedoszacowane. Oczekiwania inflacyjne osób 

prywatnych, jak i banków223 w 2007 r. były dość stabilne i nie wskazywały na ryzyko ich utrwalenia się 

na poziomie przekraczającym górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego. Wskazuje to, że skok infla-

cji w IV kwartale 2007 r. był trudny do przewidzenia.

Stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej było działaniem mającym zapobiec wtórnym skut-

kom wstrząsów podażowych, tj. wzrostowi oczekiwań inflacyjnych i w konsekwencji wzrostowi inflacji 

ze względu na pojawienie się żądań płacowych (tzw. efektów II rundy). Było to zgodne z jednym z Za-

łożeń polityki pieniężnej na 2007 r., zakładającym, w przypadku wystąpienia silnych i nieoczekiwa-

nych wstrząsów w gospodarce, stabilizowanie inflacji w pobliżu celu inflacyjnego w średnim okresie,  

tj. w horyzoncie transmisji polityki pieniężnej224. Decyzje RPP, podjęte w 2007 r., miały ograniczony wpływ 

na utrzymanie w końcu 2007 r. inflacji w granicach celu inflacyjnego. 

220 Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. 2007 r. wyniósł 8,9%, gdy w IV kw. 2006 r. wynosił 
5,3%. 

221 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wzrosły z 0,6% w styczniu do 2,3% w grudniu 2007 r. r/r. natomiast przecięt-
ne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły z 7,8% w I kw. do 10,0% w IV kw. 2007 r. r/r.

222 Podstawowy model do prognozowania inflacji, stosowany przez NBP, którego wyniki są prezentowane w Raportach  
o inflacji.

223 W badaniach oczekiwań inflacyjnych, prognoza  poziomu wskaźnika CPI z grudnia  2007 r. (za 11 miesięcy w przypadku 
banków i za 12 miesięcy w przypadku osób fizycznych) wynosiła 3,2%.

224 Z badań NBP wynika, że zasadnicze efekty zmiany stóp procentowych na inflację powinny wystąpić po upływie około 5-7 
kwartałów od decyzji o zmianie stóp procentowych.
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Podwyższenie stóp procentowych dokonane przez NBP w 2007 r. przeniosło się na wzrost 

średniego oprocentowania kredytów i depozytów oferowanych przez banki podmiotom niebankowym. 

Wzrost oprocentowania kredytów był przy tym znacznie większy niż wzrost  oprocentowania depo-

zytów. Średnie ważone oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych zwiększyło się o 2,1 p.p.  

(z 7,4% w grudniu 2006 r. do 9,5% w grudniu 2007 r.), a depozytów terminowych o 0,7 p.p. (z 3,5% do 

4,2%). Średnie oprocentowanie kredytów zwiększyło się więc o 1,1 p.p. więcej niż stopy procentowe 

NBP. Natomiast średnie oprocentowanie depozytów wzrosło o 0,3 p.p. mniej niż stopy procentowe NBP. 

Oznacza to, że nastąpił wzrost marży odsetkowej banków, tj. różnicy między oprocentowaniem kredy-

tów i depozytów, która zwiększyła  o 1,4 p.p. (z 3,9 p.p. w grudniu 2006 r. do 5,3 p.p. w grudniu 2007 r.).  

Zwiększenie oprocentowania kredytów, większe od wzrostu stóp procentowych NBP było w głównej 

mierze spowodowane poprawą warunków gospodarczych i wzrostem popytu na kredyt ze strony 

przedsiębiorstw, a także dobrą sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych i wzrostem popytu na 

kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.

RPP, w ramach komunikacji z otoczeniem i dążenia do przejrzystości polityki pieniężnej rozpo-

częła, począwszy od kwietnia 2007 r., publikowanie syntetycznego opisu dyskusji na posiedzeniach 

decyzyjnych (tzw. minutek). Sprzyjało to ukierunkowaniu oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie,  

w sytuacji gdy okresowy wzrost inflacji nie powinien powodować wzrostu oczekiwań inflacyjnych, np. 

w przypadku wystąpienia krótkotrwałych negatywnych wstrząsów podażowych. 

Podaż pieniądza

Rada Polityki Pieniężnej podobnie jak w latach poprzednich nie zamieściła w Założeniach poli-

tyki pieniężnej na 2007 rok prognoz w zakresie kształtowania się podaży pieniądza. 

W 2007 r. podaż pieniądza ogółem zwiększyła się o 66,4 mld zł, tj. o 13,4% i była niższa niż  

w 2006 r. kiedy wzrosła o 15,6%. Zmiana ta wynikała w głównej mierze z przyrostu depozytów i in-
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nych zobowiązań wobec gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pozostałych sektorów łącznie  

o 14,5%. W 2006 r. przyrost ten wynosił 15,0%. Kształtowanie się podaży pieniądza, jego składowych 

oraz czynników kreacji przedstawiono w tabeli 51.

Tabela 51. Podaż pieniądza w latach 2006–2007

Wyszczególnienie

Stan na koniec roku
(w mld zł)

Przyrost w 2007 roku

2006 2007 (w mld zł) (%)

Podaż pieniądza (M3) 495,3 561,7 66,4 13,4

Składowe M3 (1+2+3):
1. Gotówka w obiegu (poza kasami banków)
2. Depozyty i inne zobowiązania ogółem,
w tym wobec:
− gospodarstw domowych
− przedsiębiorstw
− pozostałych sektorów
3. Pozostałe składniki M3

68,8
412,4

237,7
125,5
49,2
14,1

77,2
472,2

263,1
143,7
65,4
12,3

8,4
59,8

25,4
18,2
16,2
-1,8

12,2
14,5

10,7
14,5
32,9

-12,8

Czynniki kreacji M3 (1+2+3-4+5+6):
1. Aktywa zagraniczne netto
2. Należności banków
3. Zadłużenie netto instytucji rządowych 
szczebla centralnego
4. Długoterminowe zobowiązania finansowe
5. Aktywa trwałe (bez aktywów finansowych)
6. Saldo pozostałych pozycji netto

168,4
372,8

73,0
117,9
34,3

-35,3

122,4
482,8

61,9
119,3
36,0

-22,1

-46,0
110,0

-11,1
1,4
1,7

13,2

-27,3
29,5

-15,2
1,2
5,0

-37,4

Źródło: wyniki kontroli w NBP.

Zmalało wyraźnie tempo wzrostu gotówki z 20,3% w 2006 r. do 12,2%, co było związane  

z rozpowszechnianiem stosowania alternatywnych form płatności. Zwiększeniu depozytów i innych 

zobowiązań wobec gospodarstw domowych w stosunku do roku ubiegłego sprzyjała dalsza poprawa 

sytuacji ekonomicznej ludności, przy wyraźnym wzroście zatrudnienia. Przyrost depozytów przedsię-

biorstw był wyraźnie niższy o 11,3 p.p. w stosunku do 2006 r. (25,8%), co było związane ze zwiększony-

mi wydatkami na inwestycje i ograniczaniem możliwości finansowania się przedsiębiorstw ze środ-

ków własnych.  Średnioważone oprocentowanie tych depozytów wzrosło z 3,5% w grudniu 2006 r.  

do 4,2% w grudniu 2007 r., tj. o 0,7 p.p.

W 2007 r. podstawowym czynnikiem kreacji pieniądza były należności banków, które  

na koniec roku wzrosły o 29,5% w stosunku do 2006 r. Na należności te składały się m.in. kre-

dyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe z prawem do kapitału  

i udziału. Największy przyrost dotyczył kredytów gospodarstw domowych, które zwiększyły się  

o 70,3 mld zł, tj. 38,4%, mimo wzrostu ich średnioważonego oprocentowania o 2,8 p.p. r/r  

w grudniu 2007 r. W stosunku do tych kredytów, w II półroczu polityka kredytowa uległa za-

ostrzeniu. Banki zdecydowały się podnieść marże kredytowe, co wynikało z większego ryzyka 

kredytowego, związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz ze wzrostu stóp procento-

wych NBP. Najbardziej wzrosły kredyty mieszkaniowe o 50,4% i kredyty konsumpcyjne o 32,1%. 
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W strukturze kredytów mieszkaniowych, kredyty walutowe stanowiły 55,2%, (63,8% w 2006 r.), 

a ich wzrost w ciągu roku wyniósł 30%225. 

W 2007 r. nastąpił wyraźny wzrost wielkości kredytów ogółem dla przedsiębiorstw o 23,4% (14,2% 

w 2006 r.) pomimo wzrostu oprocentowania tych kredytów o 1,6 p.p. Głównym czynnikiem stymulującym 

wzrost było rosnące zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Kredyty inwestycyjne 

wzrosły o 7,0% tj. o 2,8 p.p. a więc mniej niż w 2006 r. (9,8%). W drugiej połowie roku kryteria udziela-

nia kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom uległy największej liberalizacji od dwóch lat. Główną 

przyczyną tego zjawiska były korzystne perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Jednocześnie 

tempo wzrostu kredytów na finansowanie działalności bieżącej było nadal wyższe niż na inwestycje, gdzie 

najszybszy przyrost obserwowano w przypadku kredytów na zakup nieruchomości.

Nadpłynność sektora bankowego 

RPP przyjęła, że kształtowanie się nadpłynności w sektorze bankowym nadal będzie zależało 

głównie od dokonywanych przez bank centralny transakcji walutowych, zmiany poziomu pieniądza go-

tówkowego oraz skali i zmienności lokat Ministerstwa Finansów w NBP.

W 2007 r. nastąpił spadek średniorocznej nadpłynności systemu bankowego. Nadpłynność opera-

cyjna sektora bankowego mierzona średniorocznym poziomem operacji otwartego rynku w 2007 r. wyniosła 

19,3 mld zł i była niższa niż w 2006 r. o 2,3%226. Do ograniczenia płynności przyczynił się przede wszystkim 

przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu o 11,5 mld zł. 

Najsilniejszym czynnikiem, oddziaływującym w odwrotnym kierunku, był skup walut netto z ty-

tułu przepływu środków z Unii Europejskiej (6,3 mld zł). Koszty absorpcji nadpłynności z tytułu operacji 

walutowych pomniejszające wynik finansowy NBP za 2007 r. wyniosły 129 mln zł. 

Przedstawiona przez NBP prognoza finansowa na lata 2007–2013 przewiduje dalszy wzrost 

wykorzystania przez Polskę funduszy z UE oraz związany z tym zwiększony skup walut przez NBP, 

prowadzący do wzrostu nadpłynności do 88 mld zł i w konsekwencji kosztów operacji otwartego 

rynku. NBP wystąpił z propozycją ograniczenia nadpłynności poprzez zmniejszenie przez Ministerstwo 

Finansów emisji SPW na rynkach międzynarodowych i zakup walut obcych w NBP. Ministerstwo Finan-

sów zgodziło się z postulatem, że analiza opłacalności wykorzystania emisji obligacji nominowanych  

w walutach obcych powinna opierać się na łącznym rachunku osiągniętych zysków i ponoszonych 

kosztów przez obie instytucje227. Niskie potrzeby pożyczkowe w połowie 2007 r. pozwoliły na ograni-

czenie podaży SPW i rozpoczęcie zakupu walut w NBP na obsługę zadłużenia zagranicznego. 

225 W pierwszym półroczu 2007 r. miało miejsce znaczne przesunięcie popytu z kredytów mieszkaniowych walutowych na złotowe, 
co wynikało z zaostrzenia przez banki kryteriów udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych oraz zmniejszenia się różnicy 
w oprocentowaniu obu rodzajów tych kredytów w II półroczu 2006 r.. Wiązało się to wejściem w życie 1 lipca 2006 r. przygo-
towanej przez Komisję Nadzoru Bankowego Rekomendacji S stanowiącej zbiór zasad dobrych praktyk dotyczących ekspo-
zycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (w tym nominowanych w walutach obcych). Zobowiązuje ona banki m.in., 
aby przy udzielaniu kredytów walutowych analizowały one zdolność kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa 
dla kredytu walutowego, jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy 
o 20%.

226 W grudniu 2007 r. w porównaniu do grudnia 2006 r. nastąpił spadek nadpłynności operacyjnej mierzonej średnim saldem 
bonów pieniężnych o 7,1 mld zł (39,7%).

227 Rachunek łączny dla całego sektora publicznego (MF i NBP), stanowiący analizę opłacalności przeprowadzenia przez MF 
emisji obligacji na rynku euro (jako alternatywnego do emisji na rynku krajowym w złotych) i kosztu sterylizacji nadpłynno-
ści przez NBP związanego ze skupem  związanego ze skupem walut z emisji tych obligacji zagranicznych pokazuje, że per 
saldo w całym 2007 r. wynik tego rachunku był wyraźnie dodatni.
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Pomimo zmniejszenia nadpłynności sektora bankowego, w wyniku podwyższenia oprocen-

towania bonów pieniężnych w skali roku o 1,00 p.p., nastąpił wzrost kosztów dyskonta bonów pie-

niężnych ponoszonych przez NBP z  814,5 mln zł do 854,2 mln zł, tj. o 39,7 mln zł (o 4,9%). Nastą-

piło też dalsze zmniejszenie średniorocznego stanu lokat terminowych sektora rządowego w NBP  

z 5.065 mln zł do 4.394 mln zł, tj. poniżej limitu lokat uzgodnionego z Ministerstwem Finansów  

(4,9 mld zł). Pomimo wzrostu stóp procentowych koszty NBP z tytułu odsetek od lokat Ministerstwa 

Finansów zmniejszyły się o 17,2 mln zł. 

Zasadniczym instrumentem oddziaływania NBP na kształtowanie się stóp procentowych na 

rynku międzybankowym były podstawowe operacje otwartego rynku realizowane przy wykorzystaniu 

7-dniowych bonów pieniężnych NBP. Średnie odchylenie 1-tygodniowej stawki rynku międzybanko-

wego WIBOR SW od stopy referencyjnej w 2007 r. wyniosło 9 punktów bazowych i było wyższe od 

średniego poziomu z 2006 r. o 3 p.b228. Zwiększenie odchylenia stawki WIBOR SW związane było  

m.in. z utrzymującymi się w ciągu roku oczekiwaniami na podwyżki podstawowych stóp procentowych 

przez Radę Polityki Pieniężnej, a także, co było następstwem kryzysu na rynku kredytów hipotecznych 

w USA obserwowanym w II połowie roku, zwiększeniem premii za ryzyko uwzględnianej przez ban-

ki krajowe przy udzielaniu sobie niezabezpieczonych pożyczek. Stawka WIBOR SW utrzymywała się  

w ciągu roku na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej w przedziale wahań wyznaczonym przez 

stopy depozytową i lombardową.

Rezerwa obowiązkowa

NIK oceniła pozytywnie funkcjonowanie w 2007 r. systemu rezerwy obowiązkowej. Zgodnie 

z Założeniami podstawową funkcją rezerwy obowiązkowej było łagodzenie wpływu zmian płynności 

w sektorze bankowym na wahania stóp procentowych. W związku z tym, że w sektorze bankowym 

nadal utrzymywała się operacyjna nadpłynność, NBP nie obniżył w 2007 r. podstawowej stopy rezerwy 

obowiązkowej. Wiązałoby się to bowiem ze wzrostem operacyjnej nadpłynności sektora bankowego  

i zwiększeniem kosztów NBP w ramach operacji otwartego rynku. 

Średni miesięczny poziom wymaganej rezerwy obowiązkowej wyniósł w 2007 r. 15.494,2 mln zł  

i w stosunku do 2006 r. wzrósł o 21,8%. Wzrost wynikał głównie ze zwiększenia o 17,6% depozytów 

w bankach stanowiących podstawę do naliczana rezerwy obowiązkowej.

Narodowy Bank Polski kontrolował wywiązywanie się przez banki z obowiązku utrzymywania 

rezerwy obowiązkowej. Łączna kwota odsetek karnych z tytułu nieutrzymania wymaganego poziomu 

rezerwy obowiązkowej w badanym roku wyniosła 648,0 tys. zł i w porównaniu z 2006 r. (836,0 tys. zł) 

zmniejszyła się o 188,0 tys. zł, tj. 22,5%. Odsetki te zostały prawidłowo naliczone i wpłacone przez banki. 

W 2007 r. rezerwa obowiązkowa była oprocentowana w wysokości 0,9 stopy redyskontowej 

weksli229 i w ciągu roku jej oprocentowanie, w związku z podwyżką podstawowych stóp procentowych 

NBP, zwiększyło się z 3,825% do 4,725%. Łączna suma odsetek od rezerwy obowiązkowej naliczonych 

i przekazanych bankom w 2007 r. wyniosła 648,1 mln zł i była o 154,7 mln zł (31,4%) większa niż w 2006 r.  

W 2007 r. żaden bank nie był zwolniony z obowiązku utrzymania rezerwy obowiązkowej w NBP.

228 Przy przeliczeniu stopy referencyjnej NBP wg bazy 365 dni w ciągu roku.
229 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej Nr 1/2004.
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Operacje depozytowo-kredytowe

NIK oceniła pozytywnie refinansowanie banków w 2007 r. Celem operacji depozytowo-kredy-

towych banku centralnego było ograniczanie skali wahań stopy procentowej rynku międzybankowego 

overnight. Banki komercyjne uczestniczą w tych operacjach z własnej inicjatywy, w celu ułatwienia 

zarządzania swoją płynnością. W związku z tym NBP umożliwiał bankom uzupełnianie ich zasobów 

pieniężnych w formie zaciągania kredytu lombardowego, z terminem spłaty w dniu następnym oraz 

kredytu technicznego w złotych i kredytu śróddziennego w euro w ciągu dnia operacyjnego.

Przeprowadzona kontrola sposobu udzielania, zabezpieczenia i spłaty pięciu losowo wybra-

nych kredytów lombardowych (na łączną kwotę 2.620,0 mln zł) i sześciu kredytów technicznych (na 

łączna kwotę 1.161,4 mln zł) nie wykazała nieprawidłowości230. 

NBP umożliwiał także bankom komercyjnym lokowanie nadwyżek płynnych środków na ra-

chunku lokat terminowych (jednodniowy depozyt)231. Banki złożyły lokaty terminowe na łączną kwotę  

104.278,9 mln zł, tj. o 207,9% wyższą niż w 2006 r. Tak znaczny wzrost lokat terminowych nastąpił  

w związku z prowadzoną przez banki w 2007 r. ostrożną polityką zarządzania płynnością, która cha-

rakteryzowała się utrzymywaniem, szczególnie w grudniu, stosunkowo wysokiej rezerwy płynności. 

Stan ten wiązał się z problemami na światowych rynkach kredytów hipotecznych w drugiej połowie 

roku. Ponadto od II kwartału 2007 r. banki zgłaszały niższy od podaży popyt na bony pieniężne NBP,  

a powstałą wskutek tego nadwyżkę środków (po rozliczeniu wymaganej rezerwy obowiązkowej) lo-

kowały w NBP. W związku z tym oraz podwyżką przez RPP stopy depozytowej w ciągu roku o 1 p.p.  

NBP poniósł koszty z tytułu naliczonych odsetek w wysokości 17,0 mln zł, tj. wyższe o 325,0% niż  

w 2006 r. Kontrola poprawności naliczania odsetek od depozytów banków w NBP nie wykazała niepra-

widłowości. 

Polityka kursowa 

W Założeniach polityki pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej utrzymała zasadę, że realizację stra-

tegii ciągłego celu inflacyjnego należy kontynuować w warunkach płynnego kursu walutowego, a tak-

że dopuszczała wykorzystanie interwencji na rynku walutowym jako instrumentu polityki pieniężnej.  

W 2007 r. aprecjacja kursu złotego oddziaływała na ograniczenie inflacji. Ponieważ była korzystna  

z punktu widzenia podstawowego celu działalności NBP, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu 

cen nie przeprowadzano interwencji walutowych. Aprecjacja złotego umożliwiała tańszy import towa-

rów konsumpcyjnych, a niższe ceny towarów zaopatrzeniowych wpływały na niższe koszty produkcji,  

co sprzyjało utrzymaniu się wysokiej dynamiki eksportu.

W 2007 r. złoty umocnił się zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak i euro. Kurs 

średni dolara amerykańskiego na 31 grudnia 2007 r. w porównaniu do 31 grudnia 2006 r. zmniejszył 

się o 48 gr (z 2,9105 zł do 2,4350 zł), tj. 16,3%. Kurs średni EUR/PLN w tym okresie obniżył się o 25 gr 

(z 3,8312 zł do 3,5820 zł), tj. o 6,5%. Skala wahań kursu złotego do dolara mierzona różnicą pomiędzy 

230 Łączna kwota wykorzystania: kredytu lombardowego w 2007 r. wyniosła 9,3 mld zł i była o 63,2% wyższa niż w 2006 r., 
kredytu technicznego w złotych wyniosła 3.202,3 mld zł i była o 15,2% wyższa niż w 2006 r., a kredytu śróddziennego  
w euro wyniosła 165,7 mln EUR, tj. o 7,0% wyższa niż w 2006 r.

231 Instrument ten zapobiegał spadkom stóp procentowych na rynku międzybankowym poniżej poziomu uznanego przez RPP 
za pożądany.



170

Wykonanie założeń polityki pieniężnej

maksymalnym i minimalnym poziomem kursu  wyniosła 25,3%  i była wyraźnie wyższa niż w 2006 r. 

(15,3%), natomiast kursu złotego do euro wyniosła 10,3% i była na poziomie niewiele większym niż 

w roku ubiegłym (9,3%). Wyższa skala aprecjacji złotego względem dolara wynikała osłabienia waluty 

amerykańskiej wobec euro, do którego przyczynił się kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA. 

Umocnienie kursu złotego wynikało z pozytywnych ocen rozwoju polskiej gospodarki, na co wpływ 

miało utrzymanie się bezpiecznego poziomu deficytu na rachunku obrotów bieżących, napływ środ-

ków UE i kapitału zagranicznego w postaci inwestycji bezpośrednich oraz utrzymująca się wysoka 

dynamika eksportu.

Znaczne wahania kursu złotego i jego umocnienie w 2007 r. oddziaływało na obniżenie konkuren-

cyjności cenowej polskich towarów za granicą. Eksport wzrósł nominalnie o 8,4%, podczas gdy w 2006 r.  

o 14,6%. Od II kwartału 2007 r. średni w kwartale kurs graniczny dolara opłacalności eksportu kształto-

wał się na poziomie bliskim rzeczywistemu kursowi PLN/USD. Nie stanowiło to jednak – jak wykazały 

badania NBP – istotnego zagrożenia dla opłacalności sprzedaży eksportowej.

Umocnienie kursu złotego korzystnie wpłynęło na spadek zadłużenia Skarbu Państwa i kosz-

ty jego obsługi232. Natomiast NBP zrealizował ujemny wynik na różnicach kursowych w kwocie  

15,6 mld zł233, co miało decydujący wpływ na obniżenie wyniku finansowego NBP za 2007 r.  

232 Z tytułu różnic kursowych nastąpił spadek długu Skarbu Państwa w stosunku do zakładanego w ustawie budżetowej na 
2007 r. o 13,4 mld zł oraz znaczne oszczędności w wydatkach na obsługę długu zagranicznego w wysokości 432 mln zł.

233 Umocnienie złotego wpłynęło na obniżenie wielkości rezerw walutowych NBP wyrażonych w PLN.
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Wykaz jednostek objętych kontrolą wykonania budżetu państwa w 2007 roku

  1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  2. Agencja Mienia Wojskowego 

  3. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Warszawie

  4. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu

  5. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa w Warszawie

  6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

  7. Agencja Rezerw Materiałowych 

  8. Agencja Rynku Rolnego 

  9. Agencja Wywiadu 

10. Akademia Medyczna w Białymstoku

11. Akademia Medyczna w Gdańsku

12. Akademia Medyczna we Wrocławiu

13. Akademia Podlaska w Siedlcach

14. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

15. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

16. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

17. Centralne Biuro Antykorupcyjne 

18. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

19. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

20. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

21. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

22. Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu

23. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Krajowe Biuro w Warszawie

24. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

25. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

26. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

28. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

29. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

30. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

31. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

32. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

33. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

33. Główny Urząd Miar 

35. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

36. Główny Urząd Statystyczny 
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37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach

38. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu

39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

40. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie

41. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

42. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach

43. Gospodarstwo Pomocnicze Beskid Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Bielsku-Białej

44. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

45. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie

46. Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce

47. Gospodarstwo Pomocnicze Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu

48. Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Głównej OHP w Dobieszkowie

49. Gospodarstwo Pomocnicze Komendy OHP w Świnoujściu

50. Gospodarstwo Pomocnicze Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Grudziądzu

51. Gospodarstwo Pomocnicze Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Bydgoszczy

52. Gospodarstwo Pomocnicze Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze

53. Gospodarstwo Pomocnicze Nr 1 OHP w Radzyniu Podlaskim

54. Gospodarstwo Pomocnicze Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku

55. Gospodarstwo Pomocnicze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Kopttur w Częstochowie

56. Gospodarstwo Pomocnicze Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu

57. Gospodarstwo Pomocnicze Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie

58. Inspekcja Ochrony Środowiska Główny Inspektorat w Warszawie

59. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

60. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

61. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

62. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

63. Kancelaria Sejmu

64. Kancelaria Senatu

65. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala w Warszawie

66. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

67. Komenda Główna Policji 

68. Komenda Główna Straży Granicznej 

69. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

70. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

71. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

72. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

73. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

74. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

75. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

76. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
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  77. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie

  78. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  79. Komisja Nadzoru Finansowego 

  80. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

  81. Krajowa Rada Sądownictwa 

  82. Krajowe Biuro Wyborcze 

  83. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  84. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  85. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  86. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  87. Kuratorium Oświaty w Kielcach

  88. Kuratorium Oświaty w Lublinie

  89. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  90. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

  91. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

  92. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

  93. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  94. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  95. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

  96. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

  97. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

  98. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  99. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

100. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

101. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

102. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

103. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

104. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

105. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

106. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu

107. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach

108. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

109. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

110. Ministerstwo Edukacji Narodowej

111. Ministerstwo Finansów

112. Ministerstwo Gospodarki

113. Ministerstwo Infrastruktury

114. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

115. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

116. Ministerstwo Obrony Narodowej
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117. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

118. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

119. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

120. Ministerstwo Skarbu Państwa

121. Ministerstwo Sportu i Turystyki

122. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

123. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

124. Ministerstwo Sprawiedliwości

125. Ministerstwo Środowiska

126. Ministerstwo Zdrowia

127. Naczelny Sąd Administracyjny 

128. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

129. Narodowy Bank Polski 

130. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

131. Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

132. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

133. Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu

134. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach

135. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

136. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

137. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu

138. Pałac Lubostroń w Lubostroniu

139. Państwowa Agencja Atomistyki 

140. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie

141. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

142. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

143. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

144. Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie

145. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

146. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Warszawie

147. Polska Akademia Nauk 

148. Polski Komitet Normalizacyjny

149. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

150. Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku

151. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

152. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

153. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

154. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 

155. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

156. Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Raciborzu
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157. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

158. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

159. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

160. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

161. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

162. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

163. Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku

164. Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie

165. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

166. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

167. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

168. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

169. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

170. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

171. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

172. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

173. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

174. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

175. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

176. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

177. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

178. Sąd Apelacyjny w Katowicach

179. Sąd Apelacyjny w Krakowie

180. Sąd Apelacyjny w Lublinie

181. Sąd Apelacyjny w Łodzi

182. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

183. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

184. Sąd Apelacyjny w Szczecinie

185. Sąd Apelacyjny w Warszawie

186. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

187. Sąd Najwyższy 

188. Służba Kontrwywiadu Wojskowego

189. Służba Wywiadu Wojskowego

190. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

191. Starostwo Powiatowe w Dębicy

192. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

193. Starostwo Powiatowe w Grójcu

194. Starostwo Powiatowe w Jaśle

195. Starostwo Powiatowe w Kluczborku

196. Starostwo Powiatowe w Kłodzku
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197. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

198. Starostwo Powiatowe w Kościanie

199. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

200. Starostwo Powiatowe w Lipsku

201. Starostwo Powiatowe w Łańcucie

202. Starostwo Powiatowe w Łasku

203. Starostwo Powiatowe w Łęcznej

204. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

205. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

206. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

207. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

208. Starostwo Powiatowe w Nisku

209. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

210. Starostwo Powiatowe w Oleśnie

211. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

212. Starostwo Powiatowe w Ostródzie

213. Starostwo Powiatowe w Pińczowie

214. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

215. Starostwo Powiatowe w Przeworsku

216. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

217. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

218. Starostwo Powiatowe w Sztumie

219. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

220. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

221. Starostwo Powiatowe w Zawierciu

222. Starostwo Powiatowe w Żninie

223. Starostwo Powiatowe w Żurominie

224. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. T. Kościuszki w Nowym Sączu

225. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

226. Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

227. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

228. Tramwaje Śląskie SA w Chorzowie

229. Trybunał Konstytucyjny 

230. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

231. Uniwersytet Łódzki

232. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

233. Uniwersytet Wrocławski

234. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

235. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

236. Urząd Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
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237. Urząd Gminy w Barcianach

238. Urząd Gminy w Będzinie

239. Urząd Gminy w Białych Błotach

240. Urząd Gminy w Bielsku

241. Urząd Gminy w Chełmży

242. Urząd Gminy w Choczu

243. Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce

244. Urząd Gminy w Czarnkowie

245. Urząd Gminy w Czerminie

246. Urząd Gminy w Czosnowie

247. Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

248. Urząd Gminy w Dębem Wielkim

249. Urząd Gminy w Dygowie

250. Urząd Gminy w Dynowie

251. Urząd Gminy w Głusku

252. Urząd Gminy w Gościnie

253. Urząd Gminy w Gozdowie

254. Urząd Gminy w Izabelinie

255. Urząd Gminy w Kołbaskowie

256. Urząd Gminy w Koszycach

257. Urząd Gminy w Kramsku

258. Urząd Gminy w Krośnicach

259. Urząd Gminy w Lisiej Górze

260. Urząd Gminy w Lubochni

261. Urząd Gminy w Mierzęcicach

262. Urząd Gminy w Niemcach

263. Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

264. Urząd Gminy w Ojrzeniu

265. Urząd Gminy w Perzowie

266. Urząd Gminy w Radoszycach

267. Urząd Gminy w Rojewie

268. Urząd Gminy w Rozprzy

269. Urząd Gminy w Siennie

270. Urząd Gminy w Skórcu

271. Urząd Gminy w Smykowie

272. Urząd Gminy w Szczurowej

273. Urząd Gminy w Śniadowie

274. Urząd Gminy w Wieniawie

275. Urząd Gminy w Wilkowicach

276. Urząd Gminy w Wiśniewie
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277. Urząd Gminy w Wojniczu

278. Urząd Gminy w Wolanowie

279. Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

280. Urząd Gminy w Żabiej Woli

281. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

282. Urząd Komunikacji Elektronicznej

283. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

284. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

285. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

286. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

287. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

288. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

289. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

290. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

291. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

292. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

293. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

294. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

295. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

296. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

297. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

298. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

299. Urząd Miasta Bolesławiec

300. Urząd Miasta Bydgoszcz

301. Urząd Miasta Działdowo

302. Urząd Miasta Legnica

303. Urząd Miasta Lublin

304. Urząd Miasta Nowy Sącz

305. Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

306. Urząd Miasta Poznania

307. Urząd Miasta Rzeszów

308. Urząd Miasta Sopotu 

309. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

310. Urząd Miasta Tychy

311. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

312. Urząd Miasta Zielonka

313. Urząd Miasta Żory 

314. Urząd Miasta i Gminy w Babimoście

315. Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu

316. Urząd Miasta i Gminy w Błaszkach
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317. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

318. Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach

319. Urząd Miasta i Gminy w Kocku

320. Urząd Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim

321. Urząd Miasta i Gminy w Niemodlinie

322. Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej

323. Urząd Miasta i Gminy w Piaskach

324. Urząd Miasta i Gminy w Pilźnie

325. Urząd Miasta i Gminy w Różanie

326. Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

327. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

328. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

329. Urząd Miasta i Gminy w Ulanowie

330. Urząd Miasta i Gminy w Ziębicach

331. Urząd Miejski w Białymstoku

332. Urząd Miejski w Dzierzgoniu

333. Urząd Miejski w Grudziądzu

334. Urząd Miejski w Halinowie

335. Urząd Miejski w Koszalinie

336. Urząd Miejski w Milanówku

337. Urząd Miejski w Przemyślu

338. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

339. Urząd Miejski w Tarczynie

340. Urząd Miejski w Trzebiatowie

341. Urząd Miejski w Zabrzu

342. Urząd Miejski w Zbąszyniu

343. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

344. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

345. Urząd Regulacji Energetyki 

346. Urząd Transportu Kolejowego 

347. Urząd Zamówień Publicznych 

348. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

349. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

350. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

351. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

352. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

353. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

354. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

355. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Kielcach

356. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Krakowie
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357. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Poznaniu

358. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Szczecinie

359. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

360. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

361. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

362. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

363. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

364. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

365. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

366. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

367. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

368. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach

369. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

370. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

371. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

372. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

373. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

374. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

375. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

376. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

377. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

378. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

379. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

380. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

381. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Kielcach

382. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

383. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

384. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

385. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

386. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

387. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

388. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

389. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

390. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni

391. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Poznaniu

392. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie

393. Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi

394. Wyższy Urząd Górniczy 

395. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

396. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
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397. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala 

398. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

399. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

400. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

401. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

402. Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie

403. Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

404. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

405. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu



182

Załącznik 2

Załącznik 2

Wykaz kontroli, których wyniki zostały wykorzystane w informacjach i analizie 
wykonania budżetu państwa w 2007 rok

  1.  Budowa krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez  Polski Związek Kolarski.

  2.  Działalność Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Algierskiej Republice Lu-

dowo-Demokratycznej z  siedzibą w Algierze, Republice Austrii z siedzibą w Wiedniu, Republi-

ce Czeskiej z siedzibą w Pradze oraz w Izraelu z siedzibą w Tel Avivie w okresie od 1 stycznia 

2007 r. do 30 września 2007 r.

  3.  Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

  4.  Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów 

morskich.

  5.  Finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych.

  6.  Funkcjonowanie Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie w 2007 roku.

  7.  Funkcjonowanie placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi za granicą oraz wybranych elementów go-

spodarki finansowej i inwestycyjnej.

  8.  Funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (bariery dla roz-

woju przedsiębiorczości).

  9.  Opodatkowanie paliw ciekłych.

10.  Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą-

cy ze źródeł nieujawnionych.

11.  Pozyskiwanie i wykorzystanie środków wspólnotowych przeznaczonych na wsparcie finanso-

wania rozwoju gmin w województwie lubelskim.

12.  Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na za-

dania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

13.  Prywatyzacja i restrukturyzacja sektora farmaceutycznego.

14.  Prywatyzacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej.

15.  Przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli środków Mechanizmu Finan-

sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

16.  Realizacja przez Ministra Gospodarki działań zmierzających do rozpoczęcia produkcji paliw 

płynnych z węgla kamiennego i brunatnego w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 września 

2007 roku.

17.  Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego pn. Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 

Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, w zakresie działania 1.2. „Uła-

twienie startu młodym rolnikom”.

18.  Realizacja wybranych zadań z zakresu infrastruktury technicznej współfinansowanych z fundu-

szy strukturalnych.
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19.  Realizowanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadań w zakresie regulacji ryn-

ku usług telekomunikacyjnych.

20.  Rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Leśnych.

21.  Sprawność instytucjonalna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realiza-

cji zadań ustawowych.

22.  Sprawowanie nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej.

23.  Sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości rolnych Zasobów Własności Rolnej Skarbu Pań-

stwa.

24.  Stan realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i 

Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

25.  Ustalanie opłat legalizacyjnych i wymierzanie kar stanowiących dochód budżetu państwa 

przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w 2007 roku.

26.  Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 2000.

27.  Wdrażanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych.

28.  Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy na po-

trzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych.

29.  Wykorzystanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) w 

Otwocku-Świerku środków finansowanych na realizację inwestycji pn. „Budowa komory ope-

racyjnej do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego w budynku byłego reaktora EWA 

(R-1) oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory.

30.  Wykorzystanie środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na do-

płaty do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa.

31.  Wykorzystanie środków publicznych na ochronę zabytków.

32.  Wykorzystanie środków publicznych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

33.  Wykorzystanie środków publicznych na zakup autobusów szkolnych w 2007 roku.

34.  Wykorzystanie środków publicznych na zalesianie gruntów rolnych.

35.  Wykorzystanie środków publicznych, w tym środków Finansowego Instrumentu Wspierania 

Rybołówstwa (FIWR) na rybacką infrastrukturę portową.

36.  Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problema-

tyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Środków Unii 

Europejskiej.

37.  Zawieranie i realizacja umów dotyczących wybranych zagadnień ekologicznych na terenie wo-

jewództwa lubelskiego.
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Kryteria oceny wykonania budżetu

Do oceny wykonania budżetu stosuje się kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych oraz po-

dział części budżetu państwa na następujące grupy:

I.  Części, w których realizowane są dochody i wydatki związane wyłącznie z funkcjonowaniem jed-

nostki budżetowej (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Kancelaria Sejmu, 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 prze-

kazywane są wydatki w formie dotacji do jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed-

nostek organizacyjnych lub podległych (np. Ministerstwo Finansów – przekazanie wydatków 

do izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych, budżety wojewodów 

– dotacje dla j.s.t.).

III.  Części, w których dokonywany jest tylko rozdział wydatków (81 – Rezerwa ogólna, 82 – Sub-

wencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe), części związa-

ne z obsługą długu publicznego (78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu 

krajowego) oraz część obejmująca tylko dochody (77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu 

państwa).

Przyporządkowanie poszczególnych części budżetowych do powyższych grup przedstawione 

zostało w dalszej części opracowania.

Do oceny wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych (posiadających 

osobowość prawną, jak i bez osobowości prawnej) oraz agencji stosuje się zasady przewidziane dla 

części budżetowych zaliczonych do grupy II. 

Według odrębnych zasad ocenia się przychody z prywatyzacji oraz przychody i rozchody zwią-

zane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (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 dokonuje się po uprzednim ustaleniu ocen cząstko-

wych oddzielnie dla dochodów i wydatków.

Dla grupy I przyjmuje się następujące kryteria:

A. Ocena pozytywna stosowana jest w sytuacjach, gdy:

−  nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości lub gdy uchybienia o charakterze formalnym wy-

stąpiły sporadycznie, nie powodując negatywnych skutków dla budżetu, a sprawozdania budżetowe 

zaopiniowano bez zastrzeżeń,

−  stwierdzone nieprawidłowości nie powodują negatywnych następstw dla budżetu (w przypadku 

zamówień publicznych ocena ta jest stosowana, gdy ustalone nieprawidłowości nie mają wpływu 

na rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego). Stwierdzone nieprawidłowo-

ści (uchybienia), przy zastosowaniu tej oceny, nie powinny nosić również znamion czynów wskazu-
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jących na umyślne przekroczenie zasad wykonywania budżetu, zarówno w zakresie dochodów, jak  

i wydatków. Ponadto ocenę należy stosować w sytuacji, gdy nieprawidłowości w zakresie dochodów 

i wydatków, wyrażone w ujęciu wartościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowa-

nia progów określonych w pkt B, a zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczą kwalifikacji 

wielkości kwotowych do niewłaściwych grup wydatków lub paragrafów dochodów. Ocenę należy 

stosować także w sytuacji, gdy nieprawidłowości polegające na zaniżeniu lub zawyżeniu dochodów 

i należności oraz wydatków i zobowiązań w sprawozdaniach budżetowych, wyrażone w ujęciu war-

tościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania progów określonych w pkt B.

B.  Ocena pozytywna z zastrzeżeniami stosowana jest, kiedy nie wystąpiły przesłanki ocen negatywnych:

–  w zakresie dochodów, gdy stwierdzono nie mniej niż 0,25% uszczupleń dochodów w relacji do do-

chodów ogółem uzyskanych w danej części, będących następstwem działań niezgodnych z prawem 

lub zaniechania działań określonych prawem lub zastrzeżenia do  sprawozdań budżetowych dotyczy-

ły zaniżenia (zawyżenia) nie mniej niż 0,5% dochodów lub należności ogółem,

–  w zakresie wydatków, gdy stwierdzono nie mniej niż 0,25% wydatków ocenionych jako niecelowe 

lub niegospodarne z punktu widzenia ekonomicznego w relacji do wydatków zrealizowanych ogó-

łem w danej części lub gdy stwierdzono, że nie mniej niż 0,75% 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 nieprawi-

dłowości 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 zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia (zawyżenia) nie 

mniej niż 0,5%  wydatków lub zobowiązań ogółem.

C. Ocena negatywna stosowana jest:

–  w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 0,75% uszczupleń dochodów w relacji do docho-

dów uzyskanych ogółem w danej części wynikających z działań niezgodnych z prawem lub zaniecha-

nia działań określonych prawem lub zastrzeżenia do  sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia 

(zawyżenia)  powyżej 1% dochodów lub należności ogółem,

–  w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 0,75% wydatków ocenionych jako niecelowe lub 

niegospodarne lub zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia (zawyżenia) po-

wyżej 1% wydatków (zobowiązań) ogółem 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. 

Dla grupy II przyjmuje się następujące kryteria: 

A. Ocena pozytywna stosowana jest w sytuacjach, gdy:

−  nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości lub gdy uchybienia o charakterze formalnym wy-

stąpiły sporadycznie, nie powodując ujemnych skutków finansowych dla budżetu, a sprawozdania 

budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń,

−  stwierdzone nieprawidłowości nie powodują negatywnych następstw dla budżetu (w przypadku zamó-

wień publicznych ustalone nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy nie mają żadnego wpływu 
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na dokonane rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego). Stwierdzone niepra-

widłowości (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. Ponadto ocenę stosuje się w sytuacji, gdy nieprawidłowości w zakresie dochodów  

i wydatków, wyrażone w ujęciu wartościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania pro-

gów określonych w pkt B, a zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczyły kwalifikacji wielkości 

kwotowych do niewłaściwych grup wydatków lub paragrafów dochodów. Ocenę należy stosować 

także w sytuacji, gdy nieprawidłowości polegające na zaniżeniu lub zawyżeniu dochodów i należno-

ści oraz wydatków i zobowiązań w sprawozdaniach budżetowych, wyrażone w ujęciu wartościowym, 

są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania progów określonych w pkt B.

B. Ocena pozytywna z zastrzeżeniami stosowana jest, kiedy nie wystąpiły przesłanki ocen negatywnych:

–  w zakresie dochodów, gdy stwierdzono nie mniej niż 0,5% uszczupleń dochodów w relacji do do-

chodów ogółem uzyskanych w danej części, wynikających z działań niezgodnych z prawem lub 

zaniechania działań określonych prawem lub zastrzeżenia do  sprawozdań budżetowych dotyczyły 

zaniżenia (zawyżenia)  nie mniej niż 0,5% dochodów lub należności ogółem,

–  w zakresie wydatków, gdy stwierdzono nie mniej niż 0,75% wydatków ocenionych jako niecelowe 

lub niegospodarne – w  relacji do wydatków zrealizowanych ogółem w danej części lub zastrzeżenia 

do  sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia (zawyżenia)  nie mniej niż 0,5% wydatków (zobo-

wiązań) ogółem lub stwierdzono, że nie mniej niż 1,75% 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 mo-

gły mieć wpływ na rozstrzygnięcia zamówień; do powyższego progu istotności odnosi się również 

inne nieprawidłowości wyrażone kwotowo, np. dotyczące braku lub niedostatecznego nadzoru nad 

gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono do-

tacji.

C. Ocena negatywna stosowana jest:

–  w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 1,5% uszczupleń dochodów w relacji do docho-

dów uzyskanych ogółem w danej części, wynikających z działań niezgodnych z prawem lub zanie-

chań działań określonych prawem lub zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia 

(zawyżenia)  powyżej 1% dochodów lub należności ogółem,

–  w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 1,75% wydatków ocenionych jako niecelowe lub 

niegospodarne – w relacji do wydatków zrealizowanych ogółem w danej części lub zastrzeżenia 

do sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia (zawyżenia) powyżej 1% wydatków (zobowiązań) 

ogółem  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 bu-

dżetu, udzielanie zamówień publicznych – w przypadkach, gdy stwierdzone nieprawidłowości mogą 

mieć wpływ na rozstrzygnięcia zamówień, do powyższego progu istotności odnosi się również inne 

nieprawidłowości wyrażone w wymiarze kwotowym – np. dotyczące braku lub niedostatecznego 

nadzoru nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym 

udzielono dotacji.
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Dla grupy III przyjmuje się następujące kryteria:

A. Ocena pozytywna stosowana jest, gdy:

−  nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, a sprawozdania budżetowe zaopiniowano bez zastrze-

żeń,

−  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 w przypadku części 77, 78 i 79, gdy stwierdzono nieprawidłowości 

o charakterze formalnym, które nie miały wpływu na pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środ-

ków budżetowych, 

−  zastrzeżenia do sprawozdań budżetowych dotyczyły kwalifikacji wielkości kwotowych do niewła-

ściwych grup wydatków lub paragrafów dochodów. Ocenę należy stosować także w sytuacji, gdy 

nieprawidłowości polegające na zaniżeniu lub zawyżeniu kwot wykazanych w sprawozdaniach bu-

dżetowych, wyrażone w ujęciu wartościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania 

progów określonych w pkt B.

B.  Ocena pozytywna z zastrzeżeniami stosowana jest, kiedy nie wystąpiły przesłanki ocen negatywnych: 

−  stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania wydatków, z naruszeniem przepisów  

prawa, niecelowo lub niegospodarnie, 

−  zastrzeżenia do  sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniżenia (zawyżenia) nie mniej niż 0,5% wy-

kazanych kwot ogółem. Ponadto w przypadku części 77, 78 i 79, gdy stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków budżetowych z naruszeniem prawa, 

niecelowo lub niegospodarnie.

C.  Ocena negatywna stosowana jest, gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy wpływ na 

wykonanie budżetu w danej części lub zastrzeżenia do  sprawozdań budżetowych dotyczyły zaniże-

nia (zawyżenia)  powyżej 1% wykazanych kwot ogółem.

*  *  *

Wyliczenie ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w danej części klasyfikacji budżeto-

wej przeprowadza się 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 ocenie (G)

waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie

waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie

Ww = W x100%
            G

Wd =  D x100%
            G
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Do ocen cząstkowych przyporządkować należy następujące liczby (oceny liczbowe):

 pozytywna     5

 pozytywna z zastrzeżeniami   3

 negatywna      1

W przypadku gdy jedna z ocen cząstkowych jest negatywna, to ogólna ocena wykonania bu-

dżetu w części nie może być pozytywna, nawet, gdy wynika to z wyliczeń.

3.  Liczby określające cząstkowe oceny dotyczące dochodów i wydatków mnoży się przez procentowy 

wskaźnik wagi odrębnie dla dochodów i wydatków, a następnie uzyskane wielkości dodaje, określa-

jąc 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 środ-

ków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody, włącza się do oceny tylko w przypadku, 

gdy dotyczyły one nieprawidłowości z tytułu nadzoru wojewody nad wydatkowaniem środków dotacji 

celowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Relację stwierdzonych nieprawidłowości do dochodów i wydatków określa się z dokład-

nością do setnych części po przecinku. 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość obniżenia lub podwyższenia ogólnej oceny wykona-

nia budżetu o 1 stopień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o innym charakterze, których 

nie można jednoznacznie określić kwotowo lub występują okoliczności uzasadniające podwyższenie 

oceny. Przy podwyższaniu lub obniżaniu oceny o 1 stopień należy uwzględnić również wyniki innych 

kontroli prowadzonych przez departament czy delegaturę, które zawierają aspekty finansowe zwią-

zane z gospodarowaniem środkami budżetowymi ocenianej części w roku budżetowym. Przy tym 

uwzględnia się oceny cząstkowe zawarte w wystąpieniach pokontrolnych, w zakresie dotyczącym  

w szczególności:

–  nadzoru nad gospodarką finansową, w tym w zakresie: przestrzegania dyscypliny finansów publicz-

nych, wydatkowania środków na wynagrodzenia, gospodarowania środkami przez gospodarstwa po-

mocnicze, zakłady budżetowe oraz gospodarowania środkami na rachunkach dochodów własnych,

–  efektywności wykorzystania środków budżetowych, w szczególności, w jakim stopniu zrealizowano 

zaplanowane zadania.

Ponadto dopuszcza się obniżenie oceny o 1 stopień w przypadku, gdy stwierdzone nie-

prawidłowości 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 4,

–  pozytywna z zastrzeżeniami, gdy wynik końcowy jest większy lub równy 2 a mniejszy od 4,

–  negatywna, gdy wynik końcowy jest mniejszy od 2.

Przy ocenie wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach klasyfikacji budże-

towej, których dysponentami są ministrowie, uwzględnia się  działalność tych ministrów związa-

ną 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 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Rzecznik Praw Dziecka 

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Regulacji Energetyki 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Wyższy Urząd Górniczy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Polski Komitet Normalizacyjny 

Polska Akademia Nauk

Urząd Transportu Kolejowego

Rządowe Centrum Legislacji 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Administracja publiczna

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 

Łączność 

Informatyzacja

Komisja Nadzoru Finansowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Krajowa Rada Sądownictwa 

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 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Miar
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Państwowa Agencja Atomistyki

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Agencja Wywiadu

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 

Rozwój regionalny 

Rybołówstwo

Rynki rolne

Skarb Państwa 

Sprawiedliwość 

Szkolnictwo wyższe 

Transport

Turystyka 

Środowisko 

Sprawy wewnętrzne 

Zabezpieczenie społeczne 

Sprawy rodziny

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

Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
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Załącznik nr 4

Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku

  1.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 01 Kancelaria 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 02 Kancelaria 

Sejmu.

  3.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 03 Kancelaria 

Senatu.

  4.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyż-

szy.

  5.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 05 Naczelny 

Sąd Administracyjny.

  6.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 06 Trybunał 

Konstytucyjny.

  7.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 08 Rzecznik 

Praw Obywatelskich.

  8.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 09 Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji.

  9.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 10 Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

10.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku  budżetu państwa części 11 Krajowe Biuro 

Wyborcze.

11.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 12 Państwowa 

Inspekcja Pracy.

12.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 13 Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

13.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w część 14 Rzecznik 

Praw Dziecka.

14.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 15/00 Sądy 

powszechne.

15.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 16 Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów.

16.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 17 Admini-

stracja publiczna oraz wykonania planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów  

i Kierowców.

17.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 18 Budownic-

two, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.
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18.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 19 Budżet, 

finanse publiczne i instytucje finansowe.

19.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 20 Gospodarka.

20.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 21 Gospodarka 

morska.

21.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 22 Gospodarka 

wodna i w części 41 – Środowisko.

22.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 23 Integracja 

europejska.

23.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 24 Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Promocji Kul-

tury i Funduszu Promocji Twórczości.

24.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 25 Kultura fi-

zyczna i sport oraz wykonania planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla 

Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

25.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 26 Łączność.

26.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 27 Informatyzacja.

27.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w częściach 28 Nauka  

i 38 Szkolnictwo wyższe oraz wykonania w 2007 roku planu finansowego Funduszu Nauki i Tech-

nologii Polskiej.

28.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 29 Obrona 

narodowa. 

29.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 30 Oświata  

i wychowanie.

30.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 31 Praca, wy-

konanie planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych oraz wykonanie budżetu państwa w części 44 Zabezpieczenie społeczne i w części 63 

Sprawy rodziny. 

31.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 32 Rolnictwo, 

części 33 Rozwój wsi, części 35 Rynki rolne, części 62 Rybołówstwo oraz wykonania planu finan-

sowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

32.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 34 Rozwój re-

gionalny.

33.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 36 Skarb Pań-

stwa, przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz wykonania planów finansowych: 

Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa, 

Funduszu Rekompensacyjnego.

34.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 37 Sprawie-

dliwość oraz wykonania planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu 

Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
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35.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 39 Transport.

36.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 40 Tury-

styka.

37.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 42 Sprawy 

wewnętrzne

38.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 43 Wyznania 

religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

39.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 45 Sprawy 

zagraniczne.

40.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 46 Zdrowie.

41.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 49 Urząd Zamó-

wień Publicznych.

42.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 50 Urząd Regu-

lacji Energetyki.

43.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 52 Krajowa 

Rada Sądownictwa.

44.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 53 Urząd Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów.

45.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 54 Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

46.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 56 Centralne 

Biuro Antykorupcyjne.

47.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 57 Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

48.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 58 Główny 

Urząd Statystyczny.

49.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 59 Agencja 

Wywiadu.

50.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa części 60 Wyższy Urząd 

Górniczy.

51.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 61 Urząd Paten-

towy Rzeczypospolitej Polskiej.

52.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 64 Główny 

Urząd Miar.

53.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 65 Polski Komi-

tet Normalizacyjny.

54.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 67 Polska Aka-

demia Nauk.

55.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 68 Państwowa 

Agencja Atomistyki.
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56.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 70 Komisja 

Nadzoru Finansowego.

57.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 71 Urząd Trans-

portu Kolejowego.

58.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w część 72 Kasa Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych: Funduszu Emerytalno-

Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz Funduszu Administracyjnego.

59.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w część 73 Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych.

60.  Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 roku w części 74 Prokuratoria 

Generalna Skarbu Państwa.

61.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w część 75 Rządowe 

Centrum Legislacji.

62.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 76 Urząd Ko-

munikacji Elektronicznej.

63.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w częściach 78 Obsługa 

zadłużenia zagranicznego, 79 – Obsługa długu krajowego.

64.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 80 Regionalne 

izby obrachunkowe.

65.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w częściach 81 Rezerwa 

ogólna, 83 – Rezerwy celowe.

66.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 82 Subwencje 

ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

67.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w część 84 Środki wła-

sne Unii Europejskiej.

68.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/02 Woje-

wództwo dolnośląskie.

69.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/04 Woje-

wództwo kujawsko-pomorskie.

70.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/06 Woje-

wództwo lubelskie.

71.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/08 Woje-

wództwo lubuskie.

72.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/10 Woje-

wództwo łódzkie.

73.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/12 Woje-

wództwo małopolskie.

74.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/14 Woje-

wództwo mazowieckie.
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75.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/16 Woje-

wództwo opolskie.

76.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/18 Woje-

wództwo podkarpackie.

77.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/20 Woje-

wództwo podlaskie.

78.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/22 Woje-

wództwo pomorskie.

79.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/24 Woje-

wództwo śląskie.

80.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/26 Woje-

wództwo świętokrzyskie.

81.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/28 Woje-

wództwo warmińsko-mazurskie.

82.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 85/30 Woje-

wództwo wielkopolskie.

83.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa części 85/32 Wojewódz-

two zachodniopomorskie.

84.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa w części 86 Samorządo-

we Kolegia Odwoławcze.

85.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planów finansowych Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych.

86.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planu finansowego Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa.

87.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planu finansowego Agencji Rynku Rolnego.

88.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planu finansowego Centralnego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

89.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planu finansowego Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

90.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku planu finansowego Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

91.  Informacja o wynikach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budże-

tem państwa w 2007 roku.

92.  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa – Realizacja wydatków 

ze środków publicznych na inwestycje budowlane.
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Załącznik nr 5

Zestawienie ocen wykonania budżetu państwa w 2007 roku

Numer i nazwa części lub nazwa funduszu celowego Pozytywna
Pozytywna  

z zastrzeżeniami
Negatywna

01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej x

02 – Kancelaria Sejmu x

03 – Kancelaria Senatu x

04 – Sąd Najwyższy x

05 – Naczelny Sąd Administracyjny x

06 – Trybunał Konstytucyjny x

08 – Rzecznik Praw Obywatelskich x

09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji x

10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych x

11 – Krajowe Biuro Wyborcze x

12 – Państwowa Inspekcja Pracy x

13 –  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

x

14 – Rzecznik Praw Dziecka x

15 – Sądy powszechne x

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów x

17 – Administracja publiczna x

18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa x

19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe x

20 – Gospodarka x

21 – Gospodarka morska x

22 – Gospodarka wodna x

23 – Integracja europejska x

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x

25 – Kultura fizyczna i sport x

26 – Łączność x

27 – Informatyzacja x

28 – Nauka x

29 – Obrona narodowa x

30 – Oświata i wychowanie x

31 – Praca x

32 – Rolnictwo x

33 – Rozwój wsi x

34 – Rozwój regionalny x

35 – Rynki rolne x

36 – Skarb Państwa x

37 – Sprawiedliwość x

38 – Szkolnictwo wyższe x

39 – Transport x

40 – Turystyka x
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41 – Środowisko x

42 – Sprawy wewnętrzne x

43 – Wyznanie religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne x

44 – Zabezpieczenie społeczne x

45 – Sprawy zagraniczne x

46 – Zdrowie x

49 – Urząd Zamówień Publicznych x

50 – Urząd Regulacji Energetyki x

52 – Krajowa Rada Sądownictwa x

53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów x

54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych x

56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne x

57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego x

58 – Główny Urząd Statystyczny x

59 – Agencja Wywiadu x

60 – Wyższy Urząd Górniczy x

61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej x

62 – Rybołówstwo x

63 – Sprawy rodzinne x

64 – Główny Urząd Miar x

65 – Polski Komitet Normalizacyjny x

67 – Polska Akademia Nauk x

68 – Państwowa Agencja Atomistyki x

70 – Komisja Nadzoru Finansowego x

71 – Urząd Transportu Kolejowego x

72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego x

73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych x

74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa x

75 – Rządowe Centrum Legislacji x

76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej x

78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego x

79 – Obsługa długu krajowego x

80 – Regionalne Izby Obrachunkowe x

81 – Rezerwa ogólna x

82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego x

83 – Rezerwy celowe x

84 – Środki własne Unii Europejskiej x

85/02 – Województwo dolnośląskie x

85/04 – Województwo kujawsko-pomorskie x

85/06 – Województwo lubelskie x

85/08 – Województwo lubuskie x

85/10 – Województwo łódzkie x

85/12 – Województwo małopolskie x

85/14 – Województwo mazowieckie x

85/16 – Województwo opolskie x

85/18 – Województwo podkarpackie x

85/20 – Województwo podlaskie x
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85/22 – Województwo pomorskie x

85/24 – Województwo śląskie x

85/26 – Województwo świętokrzyskie x

85/28 – Województwo warmińsko-mazurskie x

85/30 – Województwo wielkopolskie x

85/32 – Województwo zachodniopomorskie x

RAZEM 49 41 2

Agencja Nieruchomości Rolnych x

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa x

Agencja Rynku Rolnego x

RAZEM AGENCJE 2 1 0

Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym

x

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych x

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców x

Fundusz Administracyjny x

Fundusz Emerytalno-Rentowy x

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego x

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych x

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej x

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej x

Fundusz Pracy x

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji x

Fundusz Promocji Kultury x

Fundusz Promocji Twórczości x

Fundusz Rekompensacyjny x

Fundusz Reprywatyzacji x

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców x

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej x

Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy x

Fundusz Skarbu Państwa x

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych x

Fundusz Wsparcia Policji x

Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów x

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej x

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych x

RAZEM FUNDUSZE 13 10 2

OGÓŁEM (części, agencje, fundusze) 64 52 4
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Spis tabel i wykresów

Spis tabel str.

  1. Wzrost PKB w latach 2006–2007  26

  2. Inflacja w latach 2006–2007 26

  3. Produkt krajowy brutto i jego składowe w latach 2006–2007 28

  4. Bilans płatniczy w latach 2006–2007 29

  5. Zatrudnienie w latach 2006–2007 31

  6. Wynagrodzenia w latach 2006–2007 32

  7. Wskaźniki cen, rynku pieniężnego i walutowego w latach 2006–2007 33

  8. Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetu państwa w latach 2006–2007 38

  9. Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetu państwa w układzie kwartalnym 39

10. Zaawansowanie realizacji budżetu w układzie kwartalnym 41

11. Dochody budżetu państwa według głównych źródeł w latach 2006–2007 44

12. Zaległości budżetu państwa w latach 2006–2007 45

13. Wskaźniki poboru podatków w latach 2006–2007 w urzędach skarbowych 47

14. Dochody podatkowe w latach 2006–2007 51

15. Trafność planowania dochodów podatkowych w latach 2003–2007 52

16. Udział poszczególnych podatków w dochodach budżetu państwa

 i dochodach podatkowych w latach 2006–2007 52

17. Dochody z podatku akcyzowego w latach 2006–2007 53

18. Dochody niepodatkowe w latach 2006–2007 55

19. Dochody z tytułu wpłat z zysku i dywidend w latach 2006–2007 56

20. Dochody jednostek budżetowych w wybranych działach w latach 2006–2007 58

21. Wydatki budżetu państwa w latach 2006–2007 66

22. Wydatki budżetu państwa na subwencje i dotacje w latach 2006–2007 72

23. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006–2007 73

24. Dotacje przedmiotowe w latach 2006–2007 78

25. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w latach 2006–2007 82

26. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

 w latach 2006–2007 84

27. Wydatki na obsługę długu krajowego w latach 2006–2007 95

28. Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w latach 2006–2007 97

29. Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa w latach 2005–2007 98

30. Struktura sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym 101

31. Realizacja planu przychodów i rozchodów w części 98 w 2007 r. 103

32. Realizacja przychodów i wydatków w państwowych funduszach celowych 

 w latach 2006–2007 113
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33. Stan funduszu na koniec 2006 i 2007 r. 115

34. Wykonanie planów finansowych agencji rządowych w latach 2006–2007 124

35. Gospodarka finansowa zakładów budżetowych w latach 2006–2007 132

36. Gospodarka finansowa gospodarstw pomocniczych państwowych 

 jednostek budżetowych w latach 2006–2007 133

37. Przepływ środków na rachunkach dochodów własnych 136

38. Przepływ środków na rachunkach funduszy motywacyjnych 138

39. Państwowy dług publiczny w latach 2005–2007 139

40. Zadłużenie sektora finansów publicznych (po konsolidacji) w latach 2006–2007 140

41. Dług krajowy w latach 2006–2007 141

42. Stan zadłużenia zagranicznego w EUR w latach 2006–2007 142

43. Stan zadłużenia zagranicznego w PLN w latach 2006–2007 142

44. Należności Skarbu Państwa 145

45. Bilans przepływów finansowych 149

46. Środki bezzwrotne pochodzące z UE w 2007 r. 152

47. Nieprawidłowości zgłoszone do KE według stanu na 31 grudnia 2007 r.  155

48. Realizacja programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych w 2007 r. 157

49. Inflacja w poszczególnych miesiącach 162

50. Zmiany stóp procentowych 163

51. Podaż pieniądza w latach 2006–2007  166

Spis wykresów str.

  1. Wydatki, dochody i deficyt budżetu państwa w 2007 r. 7

  2. Nieprawidłowości w ewidencji księgowej dysponentów III stopnia (% jednostek) 24

  3. Tempo wzrostu PKB i inflacja w kolejnych kwartałach 2006 2007 27

  4. Stopa bezrobocia w latach 1997–2007 31

  5. Dochody, wydatki i wynik budżetu państwa w kwartałach 2007 r. 40

  6. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB w latach 2001–2007 43

  7. Struktura dochodów w 2007 r.  44

  8. Relacja wydatków budżetu państwa do PKB w latach 2000–2007 64

  9. Struktura wydatków budżetu państwa w 2007 r. 67

10. Dotacje podmiotowe w latach 2006–2007 76

11. Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych 79

12. Wykonanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

 w latach 2004–2007 83

13. Kurs złotego do dolara i euro w latach 1993–2007 108

14. Państwowy dług publiczny w latach 1991–2007 109

15. Wskaźnik inflacji CPI, cel inflacyjny i stopa referencyjna w latach 2006–2007 165


