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 z budżetu Unii Europejskiej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
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Załącznik nr 6 – Spis tabel i wykresów



3

1. Wprowadzenie

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r., zatwier-
dzona przez Kolegium NIK w dniu 7 czerwca 2006 r., została opracowana na podstawie
wyników postępowań kontrolnych prowadzonych przez wszystkie jednostki kontrolne NIK
w okresie od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. Analiza obejmuje poświadczenie finansowego
rozliczenia wykonania budżetu państwa, realizację założeń makroekonomicznych i wykonanie
budżetu w zakresie dochodów, wydatków, deficytu i zadłużenia, a także wykonanie planów
finansowych przez państwowe fundusze celowe i agencje rządowe, zakłady budżetowe, go-
spodarstwa pomocnicze, rozliczenia z Unią Europejską, wykonanie założeń polityki pieniężnej
oraz wpływ budżetu na sektor finansów publicznych. Badaniami objęto dysponentów części
budżetowych, państwowe fundusze celowe i agencje rządowe, gospodarstwa pomocnicze,
budżety wybranych jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre jednostki spoza sektora
finansów publicznych korzystające z dotacji budżetowych, a także wykonanie założeń polityki
pieniężnej oraz obsługę budżetu państwa przez Narodowy Bank Polski. Łącznie skontrolowano
416 jednostek, których wykaz stanowi załącznik nr 1. W analizie uwzględniono także wyniki
innych kontroli przeprowadzonych wcześniej lub równolegle z kontrolą budżetową. Wykaz
kontroli, których wyniki zostały wykorzystane zawiera załącznik nr 2. 

Przy opracowywaniu analizy korzystano z materiałów sprawozdawczych i analitycz-
nych Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Głównego Urzędu Sta-
tystycznego.

Kontrola wykonania budżetu państwa obejmowała badanie prawidłowości oraz wy-
konanie zadań. Kontrola prawidłowości miała na celu poświadczenie finansowego rozliczenia
kontrolowanych jednostek i budżetu państwa jako całości, łącznie ze zbadaniem oraz oceną
ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych. W szczegól-
ności dotyczyła ona:
– przestrzegania przepisów, zasad i procedur realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
– sprawdzenia, czy w badanym obszarze nie występują mechanizmy korupcjogenne;
– oceny skuteczności funkcjonowania systemu rachunkowości i kontroli finansowej (badanie

zgodności);
– oceny prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
– systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu prawidłowego wykonania budżetu;
– wybranych zagadnień związanych z wykonaniem budżetu państwa, dotyczących obsza-

rów podwyższonego ryzyka lub obszarów o szczególnym znaczeniu dla państwa i spo-
łeczeństwa.

Celem kontroli wykonania zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu
państwa była ich ocena jakości zarządzania z punktu widzenia ekonomicznych wskaźników
oszczędności, wydajności i skuteczności.

W kontroli wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej stosowano kryteria
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, z wyjątkiem kontroli jednostek samorządu
terytorialnego, których kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności oraz jednostek niepublicznych, gdzie zastosowano kryteria legalności i gospo-
darności (art. 5 ustawy o NIK)1.

1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm.). 



Kontrolę prowadzono zgodnie ze standardami kontroli NIK i międzynarodowymi stand-
ardami kontroli, z wykorzystaniem zarówno matematycznych, jak i niematematycznych metod
wnioskowania.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach, będących dysponentami III stopnia bu-
dżetu państwa, przy badaniu ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji wydatków budże-
towych, zastosowano dobór próby do kontroli w oparciu o metody statystyczne. Polegały
one na doborze losowym reprezentatywnej próby zapisów/dowodów księgowych, badaniu
tak wylosowanej próby w kategoriach poprawności formalnej oraz prawidłowości i termino-
wości ewidencji operacji gospodarczych, a następnie ekstrapolacji uzyskanych wyników i po-
równaniu ich z tolerowaną wartością nieprawidłowości (przyjętym progiem istotności). Badanie
prowadzone było w oparciu o jednolite kryteria i uwzględniało również te nieprawidłowości,
które wykryte zostały innymi metodami. W większości jednostek (76% kontrolowanych) ba-
danie przeprowadzono z zastosowaniem zalecanej w audycie finansowym typu poświad-
czającego metody monetarnej, opartej o wybór zapisów księgowych z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do wartości transakcji. 

Metody niestatystyczne doboru próby zastosowano przy badaniu dochodów jednostek
budżetowych, będących dysponentami III stopnia budżetu państwa oraz badaniu prawid-
łowości sporządzania sprawozdań łącznych u dysponentów głównych, na podstawie wybra-
nych losowo sprawozdań jednostkowych.

Stosowano także dobór celowy jednostek i spraw do kontroli, na podstawie oceny
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, związanego z charakterem działalności i specyfiką po-
szczególnych dochodów i wydatków. Do oceny wykonania budżetu w poszczególnych czę-
ściach, a także planów finansowych państwowych funduszy i agencji, zastosowane zostały
jednolite kryteria wartościowe, przedstawione w załączniku nr 3. 

Oprócz analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r.,
Najwyższa Izba Kontroli sporządziła szczegółowe informacje o wynikach kontroli w poszcze-
gólnych częściach budżetowych, o realizacji planów finansowych przez państwowe fundusze
celowe, o powiązaniach budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
oraz o realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Wykaz informacji, które
zostały przedłożone Sejmowi, przedstawia załącznik nr 4. W załączniku nr 5 zamieszczono
zestawienie ocen wykonania budżetu w poszczególnych częściach i wykonania planów fi-
nansowych funduszy i agencji rządowych.
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Główne uwagi Najwyższej Izby Kontroli do wykonania budżetu państwa w 2005 r.
są następujące.
1. Dysponenci 82 części budżetowych (ze 106 objętych oceną) prawidłowo, rzetelnie

i terminowo sporządzili sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2005 r.,
a w przypadku sprawozdań 7 dysponentów nieprawidłowości polegały wyłącznie na
nieterminowym ich przekazaniu. Ogółem Najwyższa Izba Kontroli wydała na temat
prawidłowości sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych opinie bez zastrzeżeń
w stosunku do dysponentów 89 części, z zastrzeżeniami (co najmniej do jednego
sprawozdania) – w stosunku do dysponentów 17 części, negatywną – w stosunku
do sprawozdania Rb-27 z części 85/20 – województwo podlaskie. W odniesieniu do
sprawozdawczości rocznej pozytywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg u 175
(88,8% badanych) dysponentów III stopnia budżetu państwa.

2. Mimo że w 2005 r. stopa wzrostu gospodarczego była niższa niż w dwóch poprzednich
latach, to rok ten był okresem coraz szybszego wzrostu PKB i zmniejszania się inflacji.
Realna stopa wzrostu PKB wyniosła 3,4% i okazała się o 1,6 punktu procentowego
niższa od wartości zakładanej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Średnioroczna
inflacja wyniosła 2,1%, a więc była o 0,7 punktu procentowego niższa od prognozy.
Nie sprawdziły się, przyjęte do opracowania budżetu, założenia odnośnie poszcze-
gólnych składowych PKB. Kolejny raz z rzędu największy wpływ na wzrost gospo-
darczy miał eksport, a nie – jak zakładano inwestycje. Wzrost nakładów brutto na
środki trwałe był dwukrotnie niższy od założeń. Osiągnięte zostały korzystniejsze niż
zakładano wyniki w bilansie płatniczym. Inwestycje bezpośrednie były dwukrotnie wię-
ksze niż planowano. Drugi rok z rzędu utrzymywała się tendencja spadkowa stopy
bezrobocia. Nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej. Niedo-
szacowana została skala aprecjacji złotego. Średni kurs dolara amerykańskiego i euro
był niższy niż przewidywano.

3. Pomimo niższego od planowanego wzrostu gospodarczego i niższej inflacji, w 2005 r.
udało się osiągnąć wysoką dynamikę wzrostu dochodów budżetu państwa, która w od-
niesieniu do 2004 r. wyniosła 115,0% wobec 113,0% założonych na etapie tworzenia
ustawy budżetowej. W efekcie plan dochodów budżetowych został przekroczony
o 2,9%. Przekroczenie planu należy przypisać przede wszystkim lepszemu wykonaniu
dochodów niepodatkowych, w tym w szczególności wyższym wpływom z dywidend
i wpłat z zysku dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa po-
siada udziały (o 228,7%) oraz wyższym dochodom jednostek budżetowych (o 40,7%).
Wskutek tego dochody niepodatkowe były wyższe niż planowano o 26,6%. Lepsza
od zakładanej była ściągalność bieżących należności podatkowych oraz wyniki finan-
sowe podmiotów gospodarczych, w szczególności opodatkowanych stałą stawką 19%.
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe o 7,3% od pla-
nowanych. Dochody z podatku od osób fizycznych były wyższe o 3,4%, a z podatku
od towarów i usług – o 2,4%. Nie wykonano planu dochodów z akcyzy i podatku
od gier. Niższe niż zakładano były wpłaty do budżetu z Unii Europejskiej. Najwyższe
było przekroczenie planu dochodów zagranicznych. 

4. O ile realizacja bieżących dochodów przebiegała w 2005 r. sprawnie, to egzekucja
należności z lat poprzednich wypadła poniżej oczekiwań. Działo się tak pomimo wpro-
wadzenia nowych form wykonania decyzji o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych,
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a także zmian w funkcjonowaniu komórek egzekucyjnych. Zaległości z tytułu podat-
ków i innych należności budżetowych wzrosły w 2005 r. w stosunku do 2004 r.
o 1,3 mld zł, tj. o 6,3%. Niemniej jednak, z uwagi na dużą dynamikę dochodów,
relacja zaległości do dochodów zrealizowanych przez budżet państwa zmniejszyła
się z 13,3% w 2004 r. do 12,3% w 2005 r. Dla zaległości podatkowych analogiczny
wskaźnik również zmniejszył się z 10,9% do 9,8%. W zaległościach w pozostałych
dochodach wskaźnik ten zmniejszył się z 29,5% w 2004 r. do 28,8% w 2005 r. Naj-
większy przyrost zaległości w 2005 r. odnotowano w pozycjach: odsetki od nieter-
minowych wpłat dokonywanych przez podatników (o 46,7%), grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od osób prawnych (o 38,9%), dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (o 30,3%). Wzrost
zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych ma niekorzystne kon-
sekwencje nie tylko finansowe. Obraża poczucie sprawiedliwości i wywołuje wrażenie,
że można w Polsce bezkarnie naruszać prawo. 
Największy udział w zaległościach miały zaległości w podatku od towarów i usług
(39,7%), a następnie podatku dochodowym od osób fizycznych (12,3%). W 2005 r.
przedawnieniu uległy zaległości podatkowe w kwocie 728,8 mln zł, zaś na skutek uchylenia
błędnych decyzji aparatu skarbowego zapłacono – pomniejszając dochody – 184,0 mln zł,
tj. o 52,1 mln zł więcej niż w roku 2004. Najwyższa Izba Kontroli kilkakrotnie zwracała
uwagę, że Ministerstwo Finansów nie posiada informacji o przyczynach przedawnień
zaległości oraz o skali i przyczynach uchylanych decyzji podatkowych, co uniemożliwia
podejmowanie systemowych działań, zmierzających do ograniczenia tych negatywnych
zjawisk. Rozpoznanie i analizowanie tych zjawisk jest tym ważniejsze, że sfera ta należy
do obszarów korupcjogennych.

5. Wydatki budżetu państwa w 2005 r. wyniosły 208,1 mld zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były niższe o 1,6 mld zł, tj. o 0,7%. Wydatki zostały sfinansowane do-
chodami budżetu państwa w 86,4%. Relacja ta poprawiła się o 7,3 punktu procen-
towego w porównaniu do roku poprzedniego. W stosunku do założeń przyjętych
w ustawie budżetowej omawiany wskaźnik był wyższy o 3,1 punktu procentowego.
W relacji do PKB wydatki budżetu państwa w 2005 r. stanowiły 21,2%. W kwocie
wydatków ujęto 4,4 mld zł, które Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2006 r.
Kwota ta, aczkolwiek ciągle zbyt wysoka, była jednak o 6,8% niższa niż rok wcześniej.
Na niższe wykonanie wydatków, niż planowano w ustawie budżetowej, wpłynęło przede
wszystkim niewykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz wydatków
na świadczenia na rzecz osób fizycznych i obsługę długu publicznego. Wyższe niż
planowano było wykonanie wydatków na dotacje i subwencje. Korzystnie na poprawę
płynności wpłynęły niższe niż planowano wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego.

6. Znaczne środki na wydatki zaplanowano w rezerwach celowych, które w trakcie roku
zostały zwiększone z 12,3 mld zł do 14,9 mld zł, co stanowiło 7,2% wydatków budżetu
państwa. W rezerwach celowych ujęto i następnie rozdysponowano wydatki znane
i możliwe do przewidzenia oraz przyporządkowania do odpowiednich części budże-
towych, a także wydatki na zadania nieprzygotowane do realizacji. Znaczna liczba
tytułów i wysokość kwot ujętych w rezerwach celowych, a także istotne zmiany prze-
znaczenia rezerw, dokonywane w trakcie roku, ograniczały przejrzystość finansów
publicznych.
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7. Za pozytywne zjawisko należy uznać utrzymującą się od trzech lat tendencję zmniej-
szenia stanu zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych.
W 2005 r. wyniosły one 53 mln zł, w porównaniu do roku 2004 były one niższe
o 21,8%. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. w stosunku do roku 2003 zmniej-
szyły się o 70,3%. 

8. Wojewodowie terminowo przekazywali jednostkom samorządu terytorialnego dotacje
na realizację przez te jednostki zadań zleconych i własnych oraz na podstawie po-
rozumień, co zapewniło tym jednostkom możliwość bieżącego wykonywania zadań.
Jednakże wysokość niektórych z przekazywanych dotacji, zwłaszcza na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, nie
zawsze zapewniała możliwość pełnego ich sfinansowania, co powodowało konieczność
dofinansowania ich realizacji ze środków własnych jednostek samorządowych.

9. W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej, obejmującej jed-
nostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i szkoły wyższe,
wyniosło 623 tys. osób i było niższe od limitu o 40 tys. osób, tj. o 6,1%. Podobnie
jak w latach poprzednich zostało zawyżone planowane zatrudnienie. Pomimo podjętych
działań w celu urealnienia limitów zatrudnienia, utrzymywała się znaczna różnica po-
między limitem zatrudnienia a jego rzeczywistym wykonaniem. Nadal liczne były przy-
padki niewykorzystania przez dysponentów ustalonych w ustawie budżetowej limitów
zatrudnienia przy jednoczesnym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia. Utrzymuje
się nieuzasadnione merytorycznie, a tylko historycznie, zróżnicowanie wynagrodzeń
w administracji rządowej. Niski poziom tych wynagrodzeń nie sprzyja poprawie jej
funkcjonowania, a niekiedy (np. w jednostkach zajmujących się obsługą funduszy unij-
nych) może zagrozić poprawnemu wykonaniu zadań.

10. Wydatki majątkowe w 2005 r. wyniosły 10,2 mld zł. Po rocznym wzroście nastąpił
spadek tych wydatków w porównaniu do roku 2004 o 8,2%. Ich udział w wydatkach
budżetu państwa zmniejszył się z 5,9% w 2004 r. do 4,9%. Nie podjęto działań re-
formujących tryb i zasady planowania, finansowania oraz nadzoru nad przebiegiem
realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Wprawdzie dysponenci części
budżetowych oraz zarządy województw prowadziły kontrole i nadzorowały wydatko-
wanie środków budżetowych, jednakże efekty ich działań należy uznać za niezado-
walające, ponieważ nie nastąpiła znacząca poprawa przebiegu realizacji inwestycji
finansowanych z budżetu państwa.

11. Niższy od planowanego o około 6,6 mld zł deficyt budżetu państwa w 2005 r. był
wynikiem wyższych o 5,1 mld zł dochodów budżetu państwa oraz niższych o 1,6 mld zł
wydatków. W 2005 r. deficyt budżetu państwa stanowił 2,9% PKB, podczas gdy
w 2004 r. wskaźnik ten wyniósł 4,5%. Znaczne zmniejszenie deficytu w porównaniu
do 2004 r. i lepszy niż planowano wynik budżetu państwa były zjawiskiem pozytywnym.
Podobnie jak w 2004 r., deficyt budżetu państwa 2005 roku nie uwzględniał środków
przekazanych do FUS i innych funduszy w kwocie 13,6 mld zł. Po uwzględnieniu
tej kwoty deficyt wyniósłby 42 mld zł, tj. 4,3% PKB. Realizacja przychodów zapewniała
pełne i terminowe finansowanie deficytu budżetu państwa oraz pozostałych potrzeb
pożyczkowych. W 2005 r. w zasadniczy sposób zmieniła się struktura finansowania
potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Zakładano pozyskanie na ten cel na



rynku zagranicznym kwoty 3,4 mld zł, w rzeczywistości finansowanie zagraniczne wy-
niosło 12 mld zł. 

12. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government), który
jest podstawą oceny spełniania przez Polskę unijnych kryteriów konwergencji wyniósł
w 2005 r. 2,5% PKB. Tak korzystna relacja jest efektem zaliczania do tego sektora
otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Na mocy decyzji Biura Statystycznego Komisji
Europejskiej (Eurostat) z 2004 r. OFE muszą zostać wyłączone z tego rachunku do
marca 2007 r. Jeśli nie zostaną podjęte działania, mające na celu ograniczenie łącznej
skali deficytu budżetu państwa i instytucji samorządowych, spowoduje to wzrost relacji
deficytu sektora general government do PKB powyżej wartości referencyjnej, tj. 3%.
Utrzymanie nadmiernego deficytu może w skrajnym przypadku narazić Polskę na san-
kcje finansowe ze strony Unii. 

13. Rzeczywiste potrzeby pożyczkowe związane z prefinansowaniem zadań realizowa-
nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły
6,6 mld zł i były niższe od planowanych w ustawie budżetowej na 2005 r., zarówno
ze względu na wyższe przychody, jak i niższe rozchody. Ujemne saldo prefinansowania
wyniosło minus 0,4 mld zł i było kilkakrotnie niższe niż planowano. Rozchody zostały
zrealizowane w 87,5%. Wynikało to z opóźnień w realizacji zadań współfinansowa-
nych z funduszy strukturalnych. 

14. Inaczej niż planowano ukształtowały się również przychody i rozchody z prywatyzacji,
które wyniosły odpowiednio 3,8 mld zł i 13,7 mld zł. Planowane przychody z prywatyzacji
zrealizowano w 67,9%. Kwota uzyskanych przychodów z prywatyzacji była o 62,5% niż-
sza od wykonania w roku 2004. Zaplanowane na 2005 r. przychody z prywatyzacji oparte
były na nierzetelnych szacunkach przychodów, zwłaszcza przychodów z prywatyzacji
pośredniej, które zrealizowane zostały w wysokości 3 mld zł, tj. o 44% poniżej prognozy.

15. Redukcja deficytu budżetowego nie spowodowała zahamowania wzrostu państwowego
długu publicznego, który na koniec 2005 r., powiększony o kwotę przewidywanych
wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, wyniósł 478,3 mld zł. W relacji do PKB stanowił
on 48,8%, podczas gdy rok wcześniej relacja ta wynosiła 48,1%. Wzrost państwowego
długu publicznego w 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynikał ze zwię-
kszenia zadłużenia Skarbu Państwa oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorial-
nego. Wśród pozostałych jednostek sektora największą kwotę zobowiązań wykazały
fundusze zarządzane przez ZUS (przede wszystkim FUS) oraz samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej.

16. Liczba funduszy, których plany finansowe ujęto w ustawie budżetowej, w porównaniu
do 2004 r., uległa podwojeniu. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia – dru-
giego pod względem przychodów – nie jest objęty ustawą budżetową. Poprawiły się
nieznacznie w stosunku do 2004 r. roku wyniki finansowe funduszy dotowanych z bud-
żetu państwa, lecz w dalszym ciągu stan środków w tych funduszach był ujemny
i wyniósł na koniec roku 8,3 mld zł. Zmniejszyło się zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych i Funduszu Pracy z 14,4 mld zł na koniec 2004 r. do 10,6 mld zł na
koniec 2005 r. Fundusze niedotowane z budżetu państwa osiągnęły dodatni wynik
finansowy. Agencje rządowe osiągnęły lepsze wyniki niż planowano w ustawie bu-
dżetowej. Na osiem badanych agencji rządowych, sześć zamknęło 2005 r. dodatnim
wynikiem finansowym, a dwie ujemnym.
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17. W miejsce zlikwidowanych rachunków środków specjalnych w jednostkach budże-
towych powstały w 2005 r. nowe formy finansowania zadań w postaci wydzielonych
rachunków dochodów własnych, funduszy motywacyjnych oraz państwowych funduszy
celowych. Nie uległy zmianie zasady funkcjonowania i gospodarka finansowa zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Dotychczasowe ustalenia kontroli wska-
zują, że uregulowania prawne dotyczące utworzenia i funkcjonowania rachunku do-
chodów własnych mogą nie gwarantować skutecznej kontroli gromadzenia i wyko-
rzystywania środków z tego rachunku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
rachunków środków specjalnych. 

18. Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską na koniec 2005 r. było dodatnie
i wyniosło 6,2 mld zł. Do Polski napłynęły środki w kwocie ponad 16 mld zł. Jednak
poziom wykorzystania środków z budżetu UE był niski. Udało się zrealizować tylko
42,5% planowanych w ustawie budżetowej wydatków, w tym z funduszy struktural-
nych zaledwie 31,6%. Niskie wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych stwarza
poważne ryzyko, że przeznaczone dla Polski na lata 2004-2006 środki nie zostaną
w pełni wykorzystane.

19. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła, że w 2005 r. będzie kontynuowała realizację ciągłego
celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem odchyleń  1 punkt
procentowy (p.p.). W 2005 r. inflacja zmniejszyła się z 3,7% w styczniu do 0,7%
w grudniu. W styczniu i lutym przekraczała o 0,2-0,1 p.p. górną granicę, a w czerw-
cu, lipcu, listopadzie i grudniu o 0,1-0,8 p.p. dolną granicę przyjętych w „Założeniach
polityki pieniężnej” dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. W pozostałych mie-
siącach inflacja mieściła się w dopuszczalnych granicach. Odchylenie w styczniu i lu-
tym było efektem niezależnego od NBP, istotnego wzrostu cen związanego z przy-
stąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Spadek inflacji od czerwca 2005 r. spowo-
dowany był ustąpieniem tych czynników. 
RPP wprowadziła w 2005 r. pięć obniżek stóp procentowych, zmniejszając je łącznie
o 2 p.p. Skala obniżek stóp wynikała z prowadzonej przez RPP ostrożnej polityki
pieniężnej, która uwzględniała zarówno spadek bieżącej inflacji w ciągu roku, jak i po-
tencjalne zagrożenia dla przyszłej inflacji wynikające z prognoz wzrostu światowych
cen ropy naftowej i krajowego PKB. Prognozy te powstrzymywały przed głębszym
złagodzeniem polityki stóp procentowych.
W 2005 r. niepokojący był wzrost nadpłynności sektora bankowego, ograniczający
skuteczność polityki pieniężnej, jak i wzrost kosztów absorpcji nadpłynności w ope-
racjach otwartego rynku. 

20. Sytuacja sektora finansów publicznych uległa w roku 2005 poprawie, czego wyrazem
było wyraźne zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych. Relacja deficytu
sektora finansów publicznych do PKB, w porównaniu z jego poziomem z roku 2004,
zmniejszyła się o 2,1 punktu procentowego. Oznacza to, pozytywną zmianę stopnia
nierównowagi sektora finansów publicznych. Mimo to deficyt sektora finansów pub-
licznych nadal jest zbyt wysoki. Główną przyczyną dobrych wyników sektora finansów
publicznych był wzrost dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych. Efekty
dobrej koniunktury byłyby w sektorze finansów publicznych jeszcze bardziej widoczne,
gdyby nie obserwowana już w poprzednich latach tendencja do natychmiastowego
wykorzystania wyższych dochodów.
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Wnioski

Na podstawie analizy wykonania budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej
za 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli uważa za niezbędne:
1) zmniejszenie zaległości oraz poprawa efektywności egzekucji należności podatkowych,
2) zapewnienie zwiększenia skuteczności egzekucji grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych,
3) prowadzenie monitoringu skali i przyczyn przedawnień należności budżetu państwa

oraz ograniczenia kosztów błędnie wydawanych decyzji,
4) poprawę metodologii planowania dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier

i poszczególnych tytułów dochodów niepodatkowych,
5) poprawienie efektywności wykorzystania środków funduszy unijnych,
6) egzekwowanie kar umownych i stosowanie właściwych zabezpieczeń wykonania

umów,
7) ujmowanie w planie wydatków majątkowych tych zadań, których realizacja jest możliwa

do rozpoczęcia w roku budżetowym,
8) opracowanie zasad zgłaszania i analizy przewidywanych wydatków przed ujęciem

ich w rezerwach celowych,
9) rzetelne planowanie wydatków, w tym niewygasających, zapewniające oszczędne i ce-

lowe wykorzystanie środków budżetowych,
10) rzetelne, terminowe i zgodne z treścią ekonomiczną ujmowanie operacji gospodar-

czych w księgach rachunkowych, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości dowodów
księgowych stanowiących podstawę ewidencji,

11) zapewnienie realnego planowania zadań audytowych i sprawnego ich wykonywania,
12) zmianę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w celu zniesienia obowiązku

bieżącego współfinansowania przez Narodowy Bank Polski systemu gwarantowania
depozytów,

13) przeanalizowanie zagrożeń wynikających z dalszego wzrostu nadpłynności systemu
bankowego i rozważenie podjęcia działań w celu przeciwdziałania lub zneutralizo-
wania tych zagrożeń.

W analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r. Naj-
wyższa Izba Kontroli przedstawiła stan realizacji wniosków z lat ubiegłych oraz nowe wnioski.
Wyniki kontroli wykonania budżetu w 2005 r. wskazują, że większość z nich jest nadal aktu-
alna. Nie wykonano 12 wniosków, a 4 zostały zrealizowane częściowo.

W pełni zrealizowano tylko 1 wniosek dotyczący zawarcia umowy przez Ministerstwo
Finansów z Narodowym Funduszem Zdrowia, określającej warunki spłaty pożyczek udzie-
lonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa.

Częściowo wykonano wnioski:
• podjęcia radykalnych działań w celu zapewnienia realnych źródeł finansowania Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy w celu spłaty ciążących na tych funduszach
zobowiązań; zadłużenie tych funduszy w systemie bankowym na przestrzeni 2005 r.
zmniejszyło się,

• ograniczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego do niezbędnego
minimum, z uwzględnieniem możliwości realnego ich wykorzystania,
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• wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie planowania, podziału i przekazywania do-
tacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego; planowanie dotacji celowych uległo
znacznej poprawie, a różnica między planem dotacji celowych po zmianach a planem
według układu wykonawczego dla jednostek samorządu terytorialnego uległa znacznemu
obniżeniu, z kwoty 6,6 mld zł w 2004 r. do 3,1 mld zł w 2005 r.,

• podjęcia skuteczniejszych działań w celu odzyskania należności długoterminowych z ty-
tułu pożyczek udzielonych ze środków Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
oraz ze środków na restrukturyzację budownictwa; wniosek jest realizowany w sposób
ciągły przez podejmowanie działań zmierzających do odzyskania tych należności (w łą-
cznej kwocie 15,2 mln zł na koniec 2005 r.).

Poza tym realizując wniosek o przeprowadzeniu zmian funkcjonowania finansów pub-
licznych uchwalono dwie ustawy: z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która
weszła w życie 1 stycznia 2006 r. i z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, która weszła w życie 1 lipca 2005 r. Krótki okres
obowiązywania tych przepisów nie pozwala na pełną ocenę ich wpływu na proces racjonalizacji
finansów publicznych.

Niezrealizowane zostały wnioski dotyczące:
• dokonania oceny funkcjonowania zakładów budżetowych oraz podjęcia ewentualnych de-

cyzji o likwidacji jednostek prowadzących działalność ze stratą,
• rozważenia zmiany statusu Narodowego Funduszu Zdrowia, która umożliwi ujęcie planu

finansowego w ustawie budżetowej i kontrolę parlamentarną nad jego realizacją,
• podjęcia działań reformujących tryb i zasady planowania, finansowania oraz nadzoru nad

przebiegiem realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa,
• zapewnienia maksymalnego wykorzystania funduszy otrzymanych z Unii Europejskiej,

rzetelnego ich rozliczania i terminowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych,
• urealnienia planowanego stanu zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej,
• zamieszczenia w projekcie ustawy budżetowej realnych planów finansowych agencji rol-

niczych, 
• podjęcia działań legislacyjnych w celu zmiany obowiązującego prawa w zakresie odpo-

wiedzialności prawnej za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla obsługi przychodów i rozchodów

budżetu państwa,
• uregulowania zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń pracownikom zagranicz-

nym Stacji Naukowych Polskiej Akademii Nauk,
• opracowania i wprowadzenia w życie systemu, który przy dalszym utrzymywaniu zróż-

nicowanych stawek podatku akcyzowego dla paliw o identycznym lub zbliżonym składzie
chemicznym, uniemożliwiałby bądź w znacznym stopniu ograniczał powstawanie niepra-
widłowości w obrocie paliwami,

• wprowadzenia monitoringu skali i przyczyn przedawnień należności budżetu państwa oraz
ograniczenie ponoszonych kosztów błędnych decyzji, 

• zwiększenia skuteczności poboru należności podatkowych oraz egzekucji administracyjnej
prowadzonej przez urzędy skarbowe, gdyż w 2005 r. nastąpiło dalsze pogorszenie wska-
źników efektywności egzekucji zaległości podatkowych o 2,1 punktu procentowego oraz
realizacji tytułów wykonawczych o 2,8 punktu procentowego.
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3. Poświadczenie rzetelności sprawozdań

3.1. Ocena ogólna

Ustalenia kontroli wykazały, że podstawowe wielkości budżetu państwa w 2005 r.
zostały zrealizowane w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej. Dochody budżetu
państwa wyniosły 179.772 mln zł, tj. były wyższe od kwoty prognozowanej o 5.068 mln zł
(o 2,9%). Wydatki budżetu państwa wykonano w wysokości 208.133 mln zł. Były one niższe
od limitu określonego w ustawie budżetowej o 1.571 mln zł (o 0,7%). Deficyt budżetu wyniósł
zatem 28.361 mln zł, co oznacza, że był niższy o 6.639 mln zł od dopuszczalnej kwoty
wyznaczonej w ustawie budżetowej. Wymienione powyżej kwoty dochodów, wydatków i de-
ficytu – podane w „Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.” stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach
budżetowych dysponentów poszczególnych części. Opisane poniżej nieprawidłowości i błędy
stwierdzone w toku badania szczegółowego u poszczególnych dysponentów zostały usunięte
w trakcie kontroli lub poprzez korektę sprawozdań. Pozostałe nieprawidłowości nie mają
istotnego wpływu na ocenę wiarygodności sprawozdań.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. przekazuje prawdziwy i rzetelny
obraz wykonania budżetu państwa.

3.2. Ocena szczegółowa sprawozdań budżetowych

Najwyższa Izba Kontroli zbadała rzetelność i prawidłowość sprawozdań budżetowych
z wykonania budżetu w 2005 roku we wszystkich kontrolowanych jednostkach oraz spra-
wozdań łącznych sporządzanych przez dysponentów części2.

Badania kontrolne dotyczyły:
• prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w ewidencji finansowo-księgowej kon-

trolowanych jednostek,
• prawidłowości przeniesienia danych z ewidencji na roczne sprawozdania jednostkowe

oraz terminowości ich sporządzenia,
• poprawności i terminowości sporządzenia łącznych sprawozdań budżetowych.

Analizą objęto sprawozdawczość dysponentów 106 części budżetowych3, w tym 16
budżetów wojewodów (część 85), 11 części obejmujących sądy powszechne (część 15)
oraz 13 z 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (część 86).

Stwierdzono, że dysponenci 82 części (77,4% podlegających ocenie), w tym 9 (56,3%)
wojewodów prawidłowo, rzetelnie i terminowo sporządzali sprawozdania z wykonania bu-
dżetu w 2005 roku, a w przypadku 7 dysponentów, w tym jednego wojewody nieprawidło-
wości polegały wyłącznie na nieterminowym przekazaniu sprawozdania. 

13

2 Kontrolą objęto sprawozdania: Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 – z wykonania
planu dochodów budżetowych, Rb-28 – z wykonania planu wydatków budżetu państwa, Rb-N – sprawozdanie
o stanie należności, Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i po-
ręczeń. 

3 W opiniach nie uwzględniono, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (DzU z 1999 r., nr 11,
poz. 95 ze zm.), danych dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 57) i Agencji Wywiadu
(część 59). 



Ogółem Najwyższa Izba Kontroli wydała na temat prawidłowości sporządzania rocznych
sprawozdań budżetowych opinie:

• bez zastrzeżeń do sprawozdań dysponentów 89 części,
• z zastrzeżeniami (w zakresie co najmniej jednego sprawozdania) – do sprawozdań

dysponentów 17 części: 13 – Instytut Pamięci Narodowej (Rb-28), 19 – Budżet, finanse
publiczne i instytucje finansowe (Rb-27), 20 – Gospodarka (Rb-28), 24 – Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego (Rb-28), 29 – Obrona narodowa (Rb-N, Rb-27),
30 – Oświata i wychowanie (Rb-28), 34 – Rozwój regionalny (Rb-28), 36 – Skarb
Państwa (Rb-N), 38 – Szkolnictwo wyższe (Rb-28), 51 – Urząd Służby Cywilnej (Rb-28),
65 – Polski Komitet Normalizacji (Rb-N) i części 85 obejmującą 6 województw: lubelskie
(Rb-28), lubuskie (Rb-27, Rb-28), podlaskie (Rb-28, Rb-N), pomorskie (Rb-27, Rb-28),
śląskie (Rb-28, Rb-Z), wielkopolskie (Rb-N). 

• negatywną – do sprawozdania Rb-27 z części 85/20 – województwo podlaskie. 

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w sprawozdaniach wynikały głównie z:
• kwalifikacji wykazywanych wielkości kwotowych do niewłaściwych podziałek klasyfikacji

budżetowej, co zniekształacało strukturę dochodów i wydatków, należności i zobowiązań
(7 części ) na kwotę 3.317,5 tys. zł,

• ujmowania w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej oraz niewykazywania zobowiązań i należności (15 części) na kwotę
22.168,5 tys. zł, 

• braku zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniu z rachunkiem bankowym, (1 dys-
ponent części) na kwotę 74.704 tys. zł, 

• błędów w sprawozdaniach sporządzonych przez dysponentów niższego stopnia, które
miały wpływ na łączne sprawozdanie roczne (dysponenci 8 części),

• nieterminowego przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów (13 części) wy-
noszącego od 2 do 10 dni.

Po zbadaniu sprawozdań budżetowych, Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła uwagi do
prezentowanych danych w sprawozdaniach: Rb-27 – na łączną kwotę 83.110,9 tys. zł, Rb-28
– na kwotę 5.506,2 tys. zł, Rb-N – na kwotę 5.383,3 tys. zł i Rb-Z – na kwotę 87,2 tys. zł.

Wnioski w sprawie prawidłowego i bieżącego prowadzenia zapisów ewidencji w księ-
gach rachunkowych wpływających na sprawozdawczość, przestrzegania ustalonych terminów
sporządzania sprawozdań budżetowych i rzetelnego prezentowania danych w sprawozda-
niach, Najwyższa Izba skierowała do 16 dysponentów części budżetowych.

Najwyższe kwotowo błędy ujawnione w sprawozdaniach rocznych objętych oceną
stwierdzono w:

• części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w sprawozdaniu Rb-28 za-
kwalifikowano wydatki na łączną kwotę 2.167,1 tys. zł niezgodnie z klasyfikacją bu-
dżetową, co powodowało zniekształcenie struktury wydatków,

• części 30 – Oświata i wychowanie i części 38 – Szkolnictwo wyższe – nie wykazano
w sprawozdaniu Rb-28 kwot z tytułu zaangażowania wydatków i zobowiązań na ko-
niec okresu sprawozdawczego w wysokości odpowiednio 1.500 tys. zł i 297,4 tys. zł,

• części 36 – Skarb Państwa – w sprawozdaniu Rb-N wykazano zaległości inwestorów
w spłacie należności Skarbu Państwa inne niż wynikało to z ewidencji księgowej (w tra-
kcie kontroli NIK sprawozdanie zostało skorygowane o kwotę per saldo 2.926,4 tys. zł),
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• części 51 – Urząd Służby Cywilnej – w sprawozdaniu Rb-28, podobnie jak w części
24, zakwalifikowano wydatki na łączną kwotę 438,5 tys. zł niezgodnie z klasyfikacją
budżetową,

• części 65 – Polski Komitet Normalizacji – nie wykazano w sprawozdaniu Rb-N kwoty
należności z tytułu zawartej w dniu 20.01.2004 r. ugody w wysokości 1.500,0 tys. zł,

• części 85/20 – Województwo podlaskie – w sprawozdaniu Rb-27 nie wykazano za-
ległości w realizacji przez gminy dochodów z tytułu wypłaconych przez budżet zaliczek
alimentacyjnych na kwotę 4.423,1 tys. zł oraz odsetek od dochodów z tytułu go-
spodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 41,5 tys. zł, w sprawoz-
daniu Rb-N o 80,6 tys. zł zaniżono należności budżetu państwa, a w sprawozdaniu
Rb-28 zaniżono o 113,7 tys. zł wielkość zobowiązań, 

• części 85/22 – Województwo pomorskie – w sprawozdaniu Rb-27 zaniżono należności,
potrącenia i inne zmniejszenia dochodów, zaległości netto i nadpłaty odpowiednio
o kwoty: 3.087,3 tys. zł, 230,3 tys. zł, 380,2 tys. zł i 0,1 tys. zł oraz w sprawozdaniu
Rb-28 do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej zakwalifikowano wydatki
w kwocie 32,7 tys. zł. 

W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – zastrzeżenia Naj-
wyższej Izby Kontroli dotyczyły trybu rozliczania różnicy dochodów budżetu państwa prze-
kazanych na rachunek wpływów budżetowych i łącznej kwoty dochodów wykazanych w spra-
wozdaniu Rb-27. Łączne sprawozdanie Rb-27 dysponenta części 19 z dnia 27 marca 2006 r.
zostało poprzedzone korektą, polegającą na dopisaniu w dziale 758, rozdziale 75815, §
298 jako wpływy do wyjaśnienia kwoty minus 74.704 tys. zł4 będącej saldem nadpłat i na-
leżności z tytułu dochodów gmin pobieranych przez urzędy skarbowe, a także kwoty minus
3,1 tys. zł dochodów jednostek budżetowych, w celu uzyskania zgodności pomiędzy kwotami
wykazanymi w sprawozdaniach o wykonaniu dochodów przez organy podatkowe oraz pań-
stwowe jednostki budżetowe całego budżetu państwa ze stanem dochodów przekazanych
na rachunek budżetu państwa dla wpływów budżetowych.

Badając prawidłowość ujęcia danych ze sprawozdań jednostkowych w sprawozdaniach
łącznych w jednym przypadku stwierdzono, że dysponent części 85/08 Wojewoda Lubuski,
do sprawozdań łącznych Rb-23 i Rb-28 przyjął sprawozdania Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, w których nanie-
siono korekty dotyczące zwiększenia o 9,6 tys. zł i zmniejszenia o 72.016,1 tys. zł, nie
potwierdzone przez kierowników tych jednostek, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 5 roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej5. 

Ponadto analizą objęto roczne jednostkowe sprawozdania budżetowe u 197 dyspo-
nentów III stopnia budżetu państwa, wydając opinie:

• bez zastrzeżeń – w przypadku 169 (85,8%) jednostek, będących dysponentami III
stopnia budżetu państwa,

• z zastrzeżeniami w stosunku do 24 (12,2%) dysponentów III stopnia, 

POŚWIADCZENIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ
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4 Różnica ta – zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – to dochody pobrane przez urzędy skarbowe
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnopraw-
nych, które w wyniku uchylenia decyzji zostały zwrócone podatnikom. 

5 DzU nr 170, poz. 1426. 



• negatywną w stosunku do 4 jednostek, będących dysponentami III stopnia: Minister-
stwa Edukacji i Nauki (MEiN), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej
Górze oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Inspektoratu Weterynarii
w Białymstoku.

Nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponentów III stopnia dotyczyły m.in.: 
• MEiN, gdzie w sprawozdaniu Rb-28 nie wykazano wydatków w kwocie 112,8 tys. zł

poniesionych na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatru-
dnionych w Ministerstwie w ramach trzech projektów, dotyczących Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz nie wykazano zaangażowania
wydatków w łącznej kwocie 1.797,4 tys. zł;

• Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, gdzie w sprawozdaniach
Rb-27 i Rb-N nie ujęto odsetek od zaległości z tytułu remontów w kwocie 39,5 tys. zł,

• Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, gdzie w sprawozdaniu Rb-27
zaniżono wykazane należności do zapłaty i zaległości o kwotę 13,7 tys. zł, w spra-
wozdaniu Rb-N zaniżono o kwotę 41,0 tys. zł zaległości, a w sprawozdaniu Rb-28
nie ujęto zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1,0 tys. zł

• Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ze względu na nie-
prawidłową klasyfikację budżetową wydatków oraz nierzetelność ksiąg rachunkowych,
na podstawie których sporządzano sprawozdania.

3.3. Opinia w sprawie ksiąg rachunkowych

Podstawą do wydania opinii w sprawie jednostkowych rocznych sprawozdań budże-
towych było badanie ksiąg rachunkowych w kontrolowanych jednostkach.

Badanie ksiąg rachunkowych przeprowadzono w 197 jednostkach będących dyspo-
nentami III stopnia budżetu państwa, z tego 13 naczelnych instytucjach władzy państwowej
i sądowniczej, 47 centralnych urzędach administracji rządowej, 30 jednostkach podporząd-
kowanych urzędom centralnym, w tym 16 urzędach statystycznych, 67 jednostkach woje-
wódzkiej administracji rządowej oraz 40 innych jednostkach.

Ocenę wiarygodności ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji wydatków i zobo-
wiązań przeprowadzono z zastosowaniem metod statystycznych, zgodnie z wytycznymi
standardów międzynarodowych6.

W każdej z kontrolowanych jednostek badanie przeprowadzono na próbie wybranej
ze zbioru dowodów będących fakturami lub dokumentami równoważnymi fakturom i sta-
nowiących podstawę płatności (z wyłączeniem list płac), a przeniesionych do ksiąg rachun-
kowych w roku 2005. W większości przypadków (149, tj. 75,6% badanych) doboru próby
dokonano z zastosowaniem tzw. metody monetarnej7. W przypadku, gdy nie było możliwe
uzyskanie danych księgowych do kontroli w wersji elektronicznej, badanie oparto o próbę
dobraną metodą losowania prostego, niezależnego od wartości zapisów księgowych, uzu-
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6 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli
INTOSAI. 

7 Metoda monetarna (Monetary Unit Sampling) jest zalecaną przez standardy międzynarodowe statystyczną
metodą doboru próby w badaniu wiarygodności, uwzględniającą wartość transakcji przy ich losowaniu do
badania. 



pełniając ją o dowody odpowiadające największym pozycjom wydatków kontrolowanych jed-
nostek. 

Liczebność próby uzależniona była od wyników analizy ryzyka, przy ocenie którego
uwzględniono zarówno wyniki kontroli lat ubiegłych (w przypadku 17 jednostek prowadziło
to do przeprowadzenia kontroli według zakresu uproszczonego), jak i wyniki oceny organizacji
oraz skuteczności systemu rachunkowości i kontroli finansowej. 

Wartość tolerowanego błędu (próg istotności) w odniesieniu do nieprawidłowości wpły-
wających na sprawozdania roczne określony został na poziomie 0,5% wydatków ogółem,
a w stosunku do nieprawidłowości wpływających na sprawozdawczość bieżącą – 0,75%
wydatków ogółem8. Tolerowany błąd dla proporcji (frakcji) nieprawidłowych zapisów (losowanie
proste) wynosił odpowiednio 3% i 4% populacji objętej badaniem.

Wyniki badania próby były ekstrapolowane metodami statystycznymi, przy uwzględ-
nieniu tych transakcji i zapisów księgowych, które zostały zakwestionowane w wyniku prze-
glądu analitycznego lub poprzez dobór niestatystyczny.

W przypadku ewidencji dochodów jednostek budżetowych, badanie oparto o próbę
dobraną metodami niestatystycznymi z największych kwotowo paragrafów dochodów.

Ocena wiarygodności ksiąg rachunkowych poprzedzona została:
a) badaniem organizacji systemu rachunkowości i kontroli finansowej,
b) badaniem skuteczności funkcjonowania tego systemu (tzw. badanie zgodności), prze-

prowadzonym na tej samej próbie zapisów, która posłużyła do badania wiarygodności.

Organizacja systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

Badanie prowadzone było pod kątem:
– przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości9 – szczegółowo zbadano te jednostki (170), w których w latach po-
przednich nie przeprowadzono kontroli w tym zakresie, kontrola taka wykazała uchybienia,
bądź też w systemie wprowadzone zostały zmiany,

– ustanowienia procedur kontroli finansowej, mających na celu eliminowanie potencjalnych
nieprawidłowości – badaniem objęto wszystkie jednostki (197).

W zakresie organizacji systemu rachunkowości wniesiono m.in. zastrzeżenia doty-
czące:

• braku, niekompletności lub nieaktualności dokumentacji zasad rachunkowości wyma-
ganych w art. 10 ustawy (43 jednostki), 

• niedostosowania zakładowego planu kont do potrzeb sprawozdawczych (29 jednostek),
• usterek komputerowych systemów księgowych dotyczących zakresu ewidencjonowa-

nych w systemie danych (53 jednostki) oraz automatycznej numeracji zapisów
w dzienniku i identyfikacji osoby dokonującej zapisu (28 jednostek), 

• nieprowadzenia ksiąg bieżąco, co jest wymagane art. 24 ustawy (25 jednostek),
• uchybień przy ochronie danych i trwałości zapisów ksiąg rachunkowych (13 jednostek).

W zakresie stosowanych procedur kontroli finansowej stwierdzono uchybienia doty-
czące zasad obiegu dokumentów, w tym terminowości postępowania, kompletności ewidencji
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rozrachunków, bieżącego zatwierdzania zapisów księgowych i zamykania okresów sprawoz-
dawczych, automatycznej kontroli danych przez system księgowości komputerowej oraz jed-
noznaczności opisów na wydrukach ksiąg rachunkowych.

W przypadku 68 (34,5%) jednostek wniesiono uwagi dotyczące braku lub niedosta-
tecznych uregulowań wewnętrznych w zakresie zasad i terminowości postępowania z do-
kumentami księgowymi. W niektórych jednostkach termin przekazania dokumentów z wy-
działów merytorycznych do działu księgowości uzależniano wyłącznie od terminu zapłaty,
a nie powstania zobowiązania. Ponadto w części jednostek nie wprowadzono jednozna-
cznych terminów stanowiących podstawę kwalifikowania operacji gospodarczej do właściwego
okresu sprawozdawczego, a w pozostałych termin ten był bardzo zróżnicowany (od pier-
wszego do czternastego dnia następnego miesiąca). Nie było również w tym względzie jed-
nolitości odnośnie kwalifikowania operacji do właściwego roku sprawozdawczego. 

Zdaniem NIK, sytuacja taka nie zapewnia prawidłowej oraz jednolitej prezentacji danych
w sprawozdawczości budżetowej, a w szczególności sprawozdawczości bieżącej. 

W zakresie kompletności ewidencjonowania transakcji dotyczących zakupów bezgo-
tówkowych w księgach pomocniczych służących dla rozrachunków z kontrahentami, do czego
obliguje m.in. art. 17 ustawy o rachunkowości, nie stwierdzono uchybień w 157 (79,7%)
jednostkach. W pozostałych 40 wystąpiły różne odstępstwa, polegające m.in. na prowadzeniu
ewidencji wyłącznie w przypadku płatności mających miejsce w kolejnym miesiącu lub kwar-
tale, czy nawet wyłącznie na koniec roku (3 jednostki: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Bydgoszczy, Katowicach i Lublinie). Towarzyszyła temu najczęściej zasada księgowania
operacji gospodarczych w terminie ich płatności (ujęcie kasowe, zamiast memoriałowego).

W 184 jednostkach (93,4% objętych kontrolą) funkcjonował system księgowości kom-
puterowej, a jedynie w 13 (6,6%) księgowość prowadzono systemem ręcznym. NIK zwraca
uwagę na dużą różnorodność stosowanych systemów księgowości komputerowej – dla przy-
kładu w 47 centralnych urzędach administracji rządowej funkcjonowały systemy 25 różnych
firm informatycznych, a w 13 naczelnych instytucjach władzy państwowej i sądowniczej użyt-
kowano 11 różnych systemów finansowo-księgowych. W przypadku 149 jednostek (75,6%
kontrolowanych, 81% stosujących księgowość komputerową) pozyskano dane księgowe do
kontroli w wersji elektronicznej. Zastrzeżenia budzi natomiast w wielu przypadkach niekom-
pletność zapisów księgowych i niewłaściwa interpretacja dat (operacji gospodarczej, dowodu,
zapisu) oraz niepoprawność ewidencji dat.

Badając terminowość zatwierdzania zapisów księgowych (przenoszenia ich z tymcza-
sowego obszaru roboczego, tzw. bufora, do ksiąg rachunkowych) stwierdzono, że spośród
184 jednostek, w których funkcjonowała księgowość komputerowa w 136 (73,9%) dokonywano
zatwierdzania zapisów księgowych na bieżąco, w 11 (6,0%) system komputerowy nie pozwalał
na bieżące (w trakcie trwania miesiąca) zatwierdzanie zapisów, w 32 (17,4%) system umo-
żliwiał zatwierdzanie bieżące, ale stosowana była w praktyce zasada zatwierdzania wyłącznie
na koniec miesiąca, a w 5 (2,7%) – zapisy nie były zatwierdzone przez cały rok (dotyczyło
to 4 jednostek administracji wojewódzkiej i jednego samorządowego kolegium odwoławczego).

Kontrolując wykonanie budżetu państwa w częściach 97 – Przychody i rozchody zwią-
zane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej i 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i roz-
dysponowaniem nadwyżki budżetowej, NIK po raz kolejny zwróciła uwagę na fakt, że Mi-
nisterstwo Finansów obsługujące wyżej wymienione części nie wprowadziło dla tych części
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szczególnych zasad rachunkowości i planu kont, określonego w rozporządzeniu Ministra Fi-
nansów z dnia 18 grudnia 2001 r.10

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia również fakt, że w roku 2005 nie został
faktycznie wdrożony jednolity rachunek do obsługi budżetu państwa, co skutkowało m.in.
utrzymywaniem się wysokich średnich dziennych stanów środków na rachunkach dysponentów
(rzędu 1,5 mld zł).

Obie wyżej wymienione kwestie pozostają w ścisłym związku z opóźnieniem we wdro-
żeniu informatycznego systemu obsługi budżetu państwa.

Badanie skuteczności systemu rachunkowości i kontroli finansowej (zgodności)

Badanie zgodności polega na ocenie sposobu przetwarzania wybranych operacji przez
system rachunkowości i kontroli, aby określić czy działał on w sposób ciągły (zawsze), spójny
(jednakowo dla wszystkich operacji) i skuteczny (osiągał cele związane z jego ustanowieniem).

Badanie prowadzono na podstawie próby wylosowanych zapisów/dowodów księgo-
wych kontrolowanych pod względem poprawności formalnej dowodu, kompletności i popra-
wności w zakresie kontroli bieżącej i dekretacji oraz kompletności i poprawności formalnej
zapisów księgowych. Łącznie w 197 kontrolowanych jednostkach przebadano około 37.260
dowodów księgowych, co daje średnio około 190 dowodów na jednostkę. W badaniu uwz-
ględniano również nieprawidłowości o charakterze systematycznym, związane najczęściej
z niewłaściwą organizacją systemu księgowości, których występowanie spowodowało ob-
niżenie opinii o skuteczności systemu kontroli.

W wyniku badania wydane zostały opinie pozytywne o skuteczności systemu rachun-
kowości i kontroli finansowej w stosunku do 131 jednostek będących dysponentami III stopnia
budżetu państwa (66,5%). W przypadku 28 jednostek (14,2%), w tym 19 jednostek admi-
nistracji wojewódzkiej (28,4%), 4 instytucji centralnych administracji rządowej (8,5%), 2 jed-
nostek podporządkowanych urzędom centralnym (6,7%) oraz 3 innych jednostek (7,5%) wy-
dana została opinia negatywna. W pozostałych 38 jednostkach (19,3%) poziom wykrytych
nieprawidłowości formalnych nie pozwalał na wydanie jednoznacznej opinii pozytywnej, bądź
też ze względu na nieprawidłowości o charakterze systematycznym wydano opinię pozytywną
z zastrzeżeniami.

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdziły zasadę większego udziału nieprawidło-
wości o charakterze formalnym w jednostkach objętych kontrolą tego typu po raz pierwszy,
co stanowi pośredni dowód na brak dostatecznie precyzyjnych uregulowań odnośnie księ-
gowości budżetowej, jak również na niedostateczny nadzór w tym względzie ze strony dys-
ponentów nadrzędnych. Przypadki opinii negatywnych wystąpiły również w jednostkach kon-
trolowanych corocznie, jak np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
Gospodarki, MEiN, Ministerstwo Kultury, Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości, ujawnione w trakcie badania zgodności,
dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości:
– braku wskazania na dowodach księgowych miesiąca księgowania, 
– wskazywania w zapisach niewłaściwych dat operacji gospodarczych oraz dat dowodów

niezgodnych z datami wykazanymi na tych dowodach lub braku wszystkich wymaganych
ustawą dat,
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– księgowania dowodów do niewłaściwego okresu, 
– zapisów niezgodnych z treścią operacji gospodarczej, 
– uchybień w zakresie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej,
– niedostatecznej identyfikacji dowodów w powiązaniu z dziennikiem,
– dokonywania korekt i poprawek w sposób niezgodny z art. 22 ustawy o rachunkowości.

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych 

Badaniami wiarygodności nazywamy testy przeprowadzone w celu uzyskania dowo-
dów stwierdzających wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach.

Badanie prowadzono na podstawie próby zapisów/dowodów księgowych kontrolowa-
nych pod kątem prawidłowości ewidencji księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księ-
gowania i wskazania podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi sporządzane są
bieżące sprawozdania budżetowe. Łącznie dobrano metodą losową i zbadano około 31 tys.
zapisów księgowych na kwotę 2,4 mld zł. Ponadto w przypadku 103 kontrolowanych jednostek
(52,3%) przeprowadzono przegląd analityczny kompletu danych księgowych uzyskanych
w wersji elektronicznej, a w kolejnych 61 (31%) dokonano takiego przeglądu w sposób ogra-
niczony. W wyniku przeglądu analitycznego oraz w toku innych czynności kontrolnych wy-
brano i zbadano dodatkowo ponad 6 tys. transakcji na łączną kwotę około 158 mln zł.

W badanym zbiorze transakcji dotyczących wydatków i zobowiązań wykryto w 67
jednostkach będących dysponentami III stopnia (34,0%), nieprawidłowości wpływające na
sprawozdania bieżące jednostek na łączną kwotę 35,6 mln zł.

W zakresie wiarygodności ksiąg w odniesieniu do sprawozdawczości bieżącej wydano
opinie:
– pozytywne dla 147 (74,6%) dysponentów III stopnia budżetu państwa;
– negatywne – w stosunku do 15 (7,6%) dysponentów III stopnia budżetu państwa,
– w pozostałych 35 (17,8%) jednostkach poziom nieprawidłowości nie pozwalał na wydanie

opinii pozytywnej, nie dając również podstaw do opinii negatywnej.

W szczególności negatywnie zaopiniowano wiarygodność (bieżącą) ksiąg w przypad-
ku 3 urzędów centralnych (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury, Urząd Służby
Cywilnej), 10 jednostkach administracji wojewódzkiej (w tym Urzędy Wojewódzkie w Ka-
towicach i Poznaniu) oraz 2 innych jednostek.

Główne nieprawidłowości, jakie wpłynęły na wydanie takich opinii dotyczyły:
– księgowania operacji gospodarczych do niewłaściwego okresu sprawozdawczego, co po-

wodowało zaniżenie stanu zobowiązań niewymagalnych wykazywanych w sprawozda-
niach Rb-28 za miesiąc kwiecień, czerwiec i wrzesień, 

– niewłaściwej kwalifikacji operacji według podziałek klasyfikacji budżetowej, co skutkowało
nieprawidłową strukturą wydatków wykazywanych w sprawozdaniach miesięcznych Rb-28.

Przy wydawaniu opinii o wiarygodności ksiąg uwzględniono również prawidłowość
ewidencji wybranych metodą niestatystyczną pozycji dochodów, co miało wpływ na prawid-
łowość sprawozdań Rb-27. 

W trakcie badania ewidencji dochodów stwierdzono m.in., że:
– w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim błędnie zaewidencjonowano zabezpieczone hipo-

tecznie długoterminowe należności Skarbu Państwa z tytułu zbycia własności budynków
oraz innych urządzeń i lokali w kwocie 4.786,6 tys. zł,



– w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku nie ujęto w ewidencji księ-
gowej zaległości w kwocie 109,1 tys. zł z tytułu tzw. remontów zastępczych realizowanych
w latach 1999-2001.

W badanym zbiorze transakcji dotyczących wydatków i zobowiązań w 33 (16,8%)
jednostkach będących dysponentami III stopnia wykryto nieprawidłowości wpływające na spra-
wozdania roczne jednostek na łączną kwotę 941 tys. zł.

W zakresie wiarygodności ksiąg w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej wydano
opinie:

• pozytywne dla 175 (88,8%) dysponentów III stopnia budżetu państwa,
• negatywne – w stosunku do 7 (3,6%) dysponentów III stopnia budżetu państwa,
• u pozostałych 15 (7,6%) dysponentów III stopnia poziom nieprawidłowości nie pozwalał

na wydanie opinii pozytywnej, nie dając również podstaw do opinii negatywnej.

W szczególności negatywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg rachunkowych w od-
niesieniu do sprawozdań rocznych w przypadku 2 urzędów centralnych (Ministerstwo Kultury,
Urząd Służby Cywilnej), 2 Urzędów Wojewódzkich (Lubuski i Wielkopolski) oraz 3 innych
jednostkach administracji wojewódzkiej (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdań-
sku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie).

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły błędnej kwalifikacji transakcji w ra-
mach podziałek klasyfikacji budżetowej oraz nieujmowania ich w księgach właściwego roku
sprawozdawczego. 

Podsumowując wyniki w zakresie badania ksiąg rachunkowych należy stwierdzić, że
w dalszym ciągu odsetek jednostek, w stosunku do których nie wydano opinii pozytywnej
w zakresie poprawności ksiąg jest wysoki, co przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.
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W badaniu zgodności nie wydano opinii pozytywnej w stosunku do 33,5% ogółu ba-
danych jednostek, w tym 49,3% jednostek administracji wojewódzkiej i 43,3% jednostek
podporządkowanych centralnej administracji rządowej. W badaniu wiarygodności ksiąg (spra-
wozdawczość bieżąca) odsetek ten jest nieco niższy i wynosi odpowiednio 25,4%, 35,8%
i 46,7%, a w przypadku urzędów administracji centralnej 17,0%. W przypadku wiarygodności
sprawozdawczości rocznej najwięcej zastrzeżeń wniesiono do jednostek administracji wo-
jewódzkiej (23,9%) i centralnej (10,6%).

Jakkolwiek w jednostkach kontrolowanych po raz kolejny obserwuje się poprawę rze-
telności ewidencji księgowej, to zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nie jest możliwe wyeli-
minowanie istniejących nieprawidłowości bez doprecyzowania zasad rachunkowości w jed-
nostkach sektora finansów publicznych, ustalenia wymagań jakie spełniać powinny systemy
księgowości komputerowej stosowane w tych jednostkach oraz wzmożenia nadzoru przez
dysponentów nadrzędnych. Więcej uwagi powinni także poświęcać tym zagadnieniom au-
dytorzy wewnętrzni. Jest to szczególnie ważne wobec planowanego wprowadzenia u wszy-
stkich dysponentów informatycznego systemu obsługi budżetu państwa.
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4. Realizacja założeń makroekonomicznych

Stopa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) według wstępnych danych GUS wy-
niosła w 2005 r. 3,4%11. Była ona wyraźnie niższa niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła
5,3%.

Pomimo to rok 2005 był okresem powolnego rozpędzania się gospodarki. W prze-
ciwieństwie do 2004 r., wskaźniki wzrostu były w kolejnych kwartałach 2005 r. coraz wyższe.

W 2005 r. nastąpiło również odwrócenie rosnącej tendencji inflacji z 2004 r. W 2004 r.
inflacja średnioroczna wyniosła 3,5% przy wskaźnikach kwartalnych rosnących z 1,6 w I kwar-
tale do 4,4 w IV kwartale. W 2005 r. średnioroczna inflacja wyniosła jedynie 2,1% przy
wskaźnikach kwartalnych malejących z 3,6 w I kwartale do 1,1 w IV kwartale.

Inflację w kwartałach 2004 r. i 2005 r. (wskaźniki roczne) prezentuje poniższa tabela:

Wielkość wzrostu gospodarczego i inflacji (roczne stopy wzrostu) w kolejnych kwar-
tałach 2004 r. i 2005 r. przedstawia poniższy wykres.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2005 r. gospodarka polska, po przejściowym okresie wyższego wzrostu gospo-
darczego związanego z przystępowaniem do Unii Europejskiej (UE), wróciła na ścieżkę około
4% wzrostu przy niskiej inflacji.

Średni wzrost gospodarczy na terenie poszerzonej unii (UE-25) wyniósł w 2005 r.
2,4%, podczas gdy w grupie tzw. „starej unii” (UE-15) osiągnął wartość 2,2%. Na tym tle
wyniki gospodarki polskiej wypadają korzystnie. Znacznie lepiej od Polski pierwszy rok pełnego
członkostwa w UE wykorzystały jednak inne państwa, tj. Łotwa (10,2%), Estonia (9,8%),
Litwa (7,5%), Czechy (6,0%), Słowacja (6,0%) oraz Węgry (4,1%). 

Produkt krajowy brutto i jego składowe

W „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2005” opracowanych w czerwcu
2004 r. przyjęto, że stopa wzrostu gospodarczego w 2005 r. ukształtuje się na poziomie
5,0%, a wartość PKB w cenach bieżących wyniesie 941,0 mld zł. Wzrost gospodarczy miał
być napędzany przede wszystkim inwestycjami. Wejście Polski do Unii Europejskiej miało
oznaczać spadek ryzyka inwestowania i zwiększony napływ kapitału do Polski. Podobnie
jak w latach poprzednich zakładano, że wkład eksportu netto, definiowanego jako różnica
między eksportem a importem, będzie neutralny dla wzrostu gospodarczego.

W kolejnej fazie prac nad budżetem państwa utrzymano założenie o 5% wzroście
PKB w 2005 r. Podwyższono jednak prognozę wartości PKB w 2005 r. do 952,6 mld zł
ze względu na wyższe przewidywania co do inflacji w 2004 r. i 2005 r. niż przyjmowano
na etapie konstrukcji „Założeń…”. Ostatecznie w „Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na
2005 r.” przyjęto, że motorem gospodarki będą inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe)
– przy czym oszacowano, że tempo wzrostu tej kategorii będzie nawet wyższe niż pro-
ponowano w „Założeniach…” i wyniesie w 2005 r. 12,9% (wobec 11,0% w „Założeniach…”).
Spożycie miało wzrosnąć o 3,2%, z czego prywatne o 3,7%, a zbiorowe o 1,5%. Skutkiem
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tak dużego wzrostu inwestycji w gospodarce przy stosunkowo niewielkim wzroście spożycia
w 2005 r., miał być wzrost popytu krajowego o 5%, czyli dokładnie na poziomie progno-
zowanego wzrostu PKB. Przyjęto także, że eksport i import będą wzrastać w takim samym
tempie, wynoszącym 12%, co oznaczało, że handel zagraniczny będzie neutralny dla wzrostu
gospodarczego w 2005 r. 

Realne tempo wzrostu PKB okazało się w 2005 r. zdecydowanie niższe od wartości
zakładanej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej i wyniosło 3,4%, tj. było niższe od za-
kładanego przy konstrukcji budżetu państwa o 1,6 punktu procentowego. Według szacunków
GUS z maja 2006 r. wartość PKB w 2005 r. wyrażona w cenach bieżących wyniosła
980,9 mld zł. 

Realna stopa wzrostu popytu krajowego wyniosła w 2005 r. 2,1%, tj. o 2,9 punktu
procentowego mniej niż przyjęto w budżecie. Przy konstrukcji budżetu przyjęto, że popyt
krajowy będzie napędzany przede wszystkim inwestycjami. W rzeczywistości nakłady brutto
na środki trwałe wzrosły w 2005 r. jedynie o 6,5%, tj. o 6,4 punktu procentowego mniej
niż zapisano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Tym samym wzrost inwestycji w 2005 r.
był zbliżony do roku poprzedniego. Przyczynami niższej niż zakładano stopy wzrostu nakładów
brutto na środki trwałe w 2005 r. były m.in.:

• zbyt optymistyczne założenia co do absorpcji funduszy unijnych, 
• wzrost ryzyka politycznego związany z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi.

Stopa wzrostu spożycia również okazała się niższa od przyjętej na etapie konstrukcji
budżetu i wyniosła 2,4%, tj. 0,8 punktu procentowego mniej niż zakładano. Wzrost spożycia
w 2005 r. był przede wszystkim efektem wzrostu spożycia zbiorowego, którego tempo wyniosło
4,1%, tj. o 2,6 punktu procentowego więcej niż przewidywano w budżecie. Było to zjawisko
o tyle niespotykane, że na przestrzeni ostatnich lat zawsze tempo wzrostu spożycia indy-
widualnego przewyższało tempo wzrostu spożycia zbiorowego. Tempo wzrostu spożycia indy-
widualnego wyniosło w 2005 r. 2,0% i było niższe od zakładanego przy konstrukcji budżetu
o 1,7 punktu procentowego. Niższy od oczekiwanego wzrost spożycia indywidualnego należy
wiązać przede wszystkim z mniejszym od zakładanego wzrostem wynagrodzeń oraz prze-
sunięciem terminu wypłat (z października na grudzień) dopłat bezpośrednich dla gospodarstw
rolnych.

Mimo że stopa wzrostu eksportu okazała się również niższa od planowanej (8,1%
wobec planowanych 12,0%), to właśnie ta kategoria była w 2005 r. – kolejny raz z rzędu
– siłą napędową wzrostu gospodarczego Przy tempie wzrostu importu wynoszącym 4,9%
(wobec planowanych 12,0%), wkład eksportu netto był odpowiedzialny za 1,3 punktu pro-
centowego wzrostu z odnotowanych w 2005 r. 3,4%.

Zestawienie prognoz opracowanych na etapie konstrukcji budżetu na 2005 r., do-
tyczących PKB i jego składowych w 2004 r. i 2005 r., z danymi o wykonaniu prezentuje
poniższa tabela:
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Bilans płatniczy

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto, że saldo obrotów bieżących na bazie
transakcji będzie w 2005 r. ujemne i wyniesie –4,4 mld euro, co w relacji do prognozowanego
PKB stanowiło –%. Niedobór ten miał być pokryty przez dodatnie saldo obrotów kapitałowych
i finansowych w wysokości 4,9 mld euro. 

Według danych NBP saldo obrotów bieżących na bazie transakcji było w 2005 r.
ujemne i wyniosło -3,5 mld euro, co stanowi ok. -1,6% PKB szacowanego przez GUS na
2005 r. Saldo obrotów kapitałowych i finansowych pokryło z nadwyżką ten deficyt wynosząc
w 2005 r. 6,1 mld euro.

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zestawienie prognozy rządowej z wyko-
naniem w odniesieniu do podstawowych wielkości w bilansie płatniczym w 2004 r. i 2005 r.
(na bazie transakcji).
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Przyczyną korzystniejszego niż zakładano rozwoju sytuacji w bilansie płatniczym były
przede wszystkim bardzo dobre wyniki w 2004 r. W rezultacie mimo, że dynamika wzrostu
wpływów z eksportu w obrotach towarowych była w 2005 r. niższa od zakładanej (116,6%
wobec planowanych 118,9%), wartość tych wpływów okazała się wyższa (77,1 mld euro
wobec planowanych 74,4 mld euro).

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej zakładano, że wypłaty za import wzrosną
w 2005 r. o 20%, podczas gdy faktycznie tempo to wyniosło około 12%. Pomimo dużej
różnicy w prognozowanej dynamice, ostateczna wartość wypłat była zbliżona do progno-
zowanej (79,3 mld euro wobec planowanych 80,8 mld euro) – również w tym przypadku
zadziałał efekt większej od przewidywanej podstawy naliczania z 2004 r. 

Analizując obroty handlu zagranicznego pod względem jego struktury podmiotowej
można stwierdzić, że największym odbiorcą polskich produktów była w 2005 r. Unia Eu-
ropejska, której kraje absorbowały łącznie 77,2% polskiego eksportu, tj. o 2,0 punktu pro-
centowego mniej niż w roku poprzednim12. W dalszej kolejności znalazły się kraje Europy
Środkowo-Wschodniej (Albania, Białoruś, Bułgaria, Mołdawia, Rosja, Rumunia i Ukraina) –
łącznie 10% polskiego eksportu, tj. o 1,0 punkt procentowy więcej niż w 2004 r. Po stronie
importerów również największy udział miały kraje UE (65,6%), natomiast drugie miejsce kraje
klasyfikowane przez GUS jako rozwijające się gospodarczo – 15,1%. 

Największy udział w strukturze przedmiotowej polskiego eksportu miały – podobnie
jak w roku poprzednim – produkty klasyfikowane w ramach grupy „maszyny, urządzenia
i sprzęt transportowy” (39,1%). Ta sama grupa dominowała w polskim imporcie (35,8%).

W 2005 r. ponownie zmalał poziom inwestycji bezpośrednich napływających do Polski.
Wyniosły one w 6,1 mld euro wobec 10,3 mld euro w 2004 r. Przypomnieć należy, że
w 2004 r. została na krótki okres odwrócona niekorzystna, trwająca od 2001 r., tendencja
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do spadku tych inwestycji. Pomimo tego spadku, poziom inwestycji był w 2005 r. prawie
dwukrotnie większy niż planowano na etapie konstrukcji ustawy budżetowej (3,5 mld euro).

Rynek pracy

Do konstrukcji ustawy budżetowej przyjęto, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce
narodowej w 2005 r. wzrośnie o 1,0% i wyniesie 8,6 mln osób. Oznaczało to, że bezrobocie
na koniec 2005 r. wyniesie 2,9 mln osób, a stopa bezrobocia 18,2%. Sektor przedsiębiorstw
miał według prognozy na 2005 r. zwiększyć zatrudnienie o 1,0% do poziomu 4,7 mln osób.

W rzeczywistości przeciętne zatrudnienie w gospodarce wyniosło 8,7 mln osób, czyli
o ponad 70 tysięcy więcej niż w 2004 r. i o 135 tys. więcej niż zakładała prognoza budżetowa.
Zatrudnienie wzrosło w 2005 r. o 1,6%, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż zakładała
prognoza.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec 2005 r. wyniosła
2,8 mln osób i była o ponad 100 tysięcy mniejsza niż w prognozie budżetowej. Stopa bez-
robocia była niższa od założonej na etapie konstrukcji budżetu o 0,6 punktu procentowego
i wyniosła 17,6%. W roku 2005 kontynuowany był zatem proces zmniejszania się stopy
bezrobocia, zapoczątkowany w 2004 r. – stopa bezrobocia wróciła do poziomu zbliżonego
do 2001 r. Stopę bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia poniższy wykres.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Według danych GUS, spośród 2,8 mln bezrobotnych na koniec 2005 r., 2,4 mln nie
posiadało prawa do zasiłku, a prawie 2/3 bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej niż
rok. W urzędach pracy zarejestrowało się w 2005 r. około 2,8 mln bezrobotnych a wyre-
jestrowało się ponad 3,0 mln osób. Podobnie jak w latach poprzednich zjawisko bezrobocia
dotyczy przede wszystkim ludzi młodych – na koniec grudnia 2005 r. największy udział
w bezrobociu stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (28,1%) – oraz ludzi mniej wykształconych
– największą grupę w tym przypadku stanowili ludzie z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym (32,6%). Porównując te wielkości z rokiem poprzednim można stwierdzić, że:
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– wzmocniły się korzystne tendencje do spadku liczby bezrobotnych noworejestrujących
się i wzrostu liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się,

– poziom bezrobocia nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w 2005 r. o 1,9% wobec planowa-
nych 1%. W rezultacie liczba zatrudnionych w tym sektorze była wyższa o około 40 tysięcy
osób od prognozy budżetowej i wyniosła 4,8 mln osób. Spadło natomiast o 0,6% zatrudnienie
w jednostkach sfery budżetowej i wyniosło 1,6 mln osób.

W 2005 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów wyniosła 9,2 mln osób, tj. o 0,5%
mniej niż w roku poprzednim. 

Zestawienie rządowej prognozy zatrudnienia, pochodzącej z uzasadnienia do ustawy
budżetowej na 2005 r., z danymi o wykonaniu prezentuje poniższa tabela:

Przy konstrukcji budżetu państwa założono, że realne tempo wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia brutto w gospodarce polskiej w 2005 r. wyniesie 2,0%. W rezultacie tego
wzrostu przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce miało być równe 2.423 zł. Ostatecznie
przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce było nieco niższe i wyniosło 2.380 zł. Ze
względu na niższą od planowanej inflacji, realny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagro-
dzenia wyniósł 2,5%. W 2005 r. wynagrodzenia rosły szybciej w jednostkach sfery budżetowej
niż w sektorze przedsiębiorstw (2,8% versus 1,0%) – nadal jednak przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw było nieco większe.

Porównanie rządowych prognoz w sferze wynagrodzeń z danymi o wykonaniu pre-
zentuje poniższa tabela:
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Przeciętne emerytury i renty w 2005 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do
założonego przy konstrukcji budżetu. Przy inflacji nieco niższej od oczekiwań, wskaźniki
wzrostu realnego przeciętnych emerytur i rent w 2005 r. okazały się większe od zakładanych.

Ceny, rynek pieniężny i walutowy

Do opracowania budżetu na 2005 r. przyjęto prognozę inflacji w ujęciu średniorocznym
na poziomie 3,0%. Średnioroczne tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu miało
wynieść 3,7%, a tempo wzrostu cen nakładów inwestycyjnych oraz tempo zmiany deflatora
PKB ukształtować się na zbliżonym poziomie, tj. odpowiednio 2,8% i 2,7%. Prognozy inflacyjne
zostały opracowane przy założeniu m.in.: dalszej odbudowy popytu krajowego, wysokiej stopy
bezrobocia, niskiego realnego wzrostu wynagrodzeń, aprecjacji złotego oraz restrykcyjnej
polityki NBP. 

W rzeczywistości wartości tych wskaźników w 2005 r.:
• inflacja – średniorocznie 2,1% oraz na koniec roku 0,7%,
• tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu – średniorocznie 0,7%,
• tempo wzrostu cen nakładów inwestycyjnych – średniorocznie 1,0%,
• tempo zmiany deflatora PKB – średniorocznie 1,6%.

Wszystkie wskaźniki cenowe osiągnęły zatem w 2005 r. wartości niższe od progno-
zowanych. Wpływ na to miało przede wszystkim zdecydowanie wolniejszy niż przewidywano
wzrost popytu krajowego oraz silna aprecjacja złotego. W efekcie impuls inflacyjny z 2004 r.,
związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (tzw. „przedunijna gorączka zakupów”),
został w 2005 r. wygaszony.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się stóp procentowych w 2005 r.
znajdują się w rozdziale „Realizacja założeń polityki pieniężnej w 2005 r.”

Przy konstrukcji budżetu niedoszacowano skali aprecjacji złotego oraz przyjęto, że
średni kurs dolara amerykańskiego wyniesie w 2005 r. 3,68 zł, a kurs euro ukształtuje się
na poziomie 4,42 zł. W rzeczywistości średni kurs USD wyniósł w 2005 r. 3,23 zł, a euro
– 4,03 zł. 
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Poniższa tabela prezentuje zestawienie prognoz rządowych z uzasadnienia do projektu
ustawy budżetowej na 2005 r. i danych o wykonaniu dla wskaźników cen, rynku pieniężnego
i walutowego w 2004 r. oraz 2005 r.

*  *  *

W 2005 r. w prognozach rządowych zostały przeszacowane podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne, tj. wzrost gospodarczy i inflacja. Tym samym różnica między zakładanymi
a planowanymi wielkościami parametrów makroekonomicznych oddziaływała w kierunku
zmniejszenia wartości podstawowych agregatów budżetowych, w tym przede wszystkim do-
chodów budżetu państwa.
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5. Ogólne warunki wykonania budżetu państwa

5.1. Prawne warunki wykonania budżetu państwa 

Realizacji budżetu w 2005 r. towarzyszyła likwidacja tych jednostek sektora finansów
publicznych, których wadliwa forma prawna uniemożliwiała racjonalne wydatkowanie środków
budżetowych. Efektem tych zmian było zlikwidowanie środków specjalnych i utworzenie 13
funduszy celowych oraz wprowadzenie nowych prawnych form gromadzenia środków przez
jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach.

Z dniem 1 stycznia 2005 r.13 dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych14, która odnosiła się do funkcjonowania jednostek
sektora finansów publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczyły zarówno jednostek budże-
towych, jak również tych jednostek sektora finansów publicznych, które są powiązane orga-
nizacyjnie i finansowo z jednostkami budżetowymi. 

W miejsce dotychczas funkcjonujących środków specjalnych, wprowadzono rachunki
dochodów własnych jednostek budżetowych, na których jednostki budżetowe mają gromadzić
dochody uzyskane m.in. z tytułu udostępnienia dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za
utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie.
Wprowadzono także możliwość gromadzenia przez państwowe jednostki budżetowe, na wy-
odrębnionych rachunkach bankowych – funduszy motywacyjnych (środków finansowych z czę-
ści dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści mająt-
kowych, pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz prze-
stępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych). Środki tych funduszy są przeznaczone na
nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się
do uzyskania dochodu budżetu państwa z tych tytułów – art. 18b ustawy o finansach pub-
licznych. Fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o fi-
nansach publicznych.

Zniesiono także zasadę, że funduszem celowym może być jedynie fundusz powołany
przed dniem wejścia w życie ustawy o finansach publicznych. Zniesienie tej zasady sprzyjało
tworzeniu nowych funduszy celowych. Utrzymano jednocześnie, wynikający z art. 99 ustawy
o finansach publicznych, zakaz dokonywania zmian w planie przychodów państwowego fun-
duszu celowego oraz przenoszenia przez organy lub dysponenta funduszu wydatków po-
między poszczególnymi pozycjami planu bez zgody ministra nadzorującego państwowy fun-
dusz celowy.

Ponadto wprowadzono nowe uregulowania stanowiące, iż ustawa budżetowa może
określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie wydatków funduszu celowego,
o ile nie otrzymuje on dotacji z budżetu państwa. Większej dyscyplinie wydatkowania środków
publicznych w tej formie ma sprzyjać wprowadzenie procedur dokonywania i przekazywania
wydatków ujętych w planie finansowym funduszu, na cel wskazany w ustawie budżetowej.
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Z dniem 1 lipca 2005 r. odrębnej, kompleksowej regulacji prawnej zostały poddane
zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co oznaczało za-
warcie w jednym akcie prawnym przepisów o charakterze materialnym oraz procesowym.
W przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych15 w sposób jednolity uregulowano problematykę tej odpowiedzialności.
Zgodnie z art. 200 nowej ustawy, postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publi-
cznych, wszczęte przed dniem wejścia w życia tej ustawy, prowadzone są według przepisów
tej ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe są korzystniejsze dla obwinionego.

Nowa ustawa nie zmieniła w sposób zasadniczy systemu odpowiedzialności za na-
ruszenie finansów publicznych. W istotny sposób zmodyfikowano jednak przepisy dotyczące
przedmiotowego zakresu odpowiedzialności, w tym w odniesieniu do przepisów w sprawach
dotyczących postępowań o zamówienie publiczne.

Budżet państwa w 2005 r. realizowany był na podstawie przepisów wykonawczych,
obowiązującej w 2005 r., ustawy o finansach publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. uchylono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grud-
nia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegó-
łowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów spo-
rządzania przez NBP informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach ob-
sługi bankowej budżetu państwa16, zastępując je rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa17 oraz
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji doty-
czących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi
centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa18. Gospodarka finansowa niektórych jed-
nostek organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych została uregulowana w prze-
pisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jed-
nostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu19. 

Od dnia 1 stycznia 2005 r. wprowadzona została szczegółowa klasyfikacja wydatków
poniesionych na cele i zadania zrealizowane w obszarze interwencji funduszy struktural-
nych20.

Rok 2005 był drugim rokiem członkostwa Polski w UE. Polska otrzymuje z UE środki
w ramach rekompensat dla budżetu państwa oraz środki na realizację projektów pomocy
przedakcesyjnej (PHARE, ISPA, SAPARD), programów realizowanych z udziałem funduszy
strukturalnych21, Funduszu Spójności, zadań związanych ze Wspólną Polityką Rolną (WPR).
Polska ponosi także koszty w formie płatności na rzecz UE (środki własne Unii Europejskiej).
W 2005 r. elementami polskiej składki były wpłaty obliczone na podstawie podatku VAT
(składka z tytułu VAT), wpłaty obliczone na podstawie Produktu Narodowego Brutto (składka
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18 DzU z 2004 r., nr 285, poz. 2855. 
19 DzU z 2005 r., nr 23, poz. 190. 
20 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (DzU

z 2004 r., nr 285, poz. 2851 ze zm.). 
21 Regulacje prawne, które tworzą ramy efektywnej absorpcji środków z UE zostały określone w ustawie z dnia

20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU nr 116, poz. 1206). 



z tytułu DNB)22 oraz wpłaty z tytułu opłat celnych, rolnych i opłat cukrowych, wchodzące
w skład tzw. tradycyjnych środków własnych (składka z tytułu TOR23).

Przedstawiony przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na 2005 r. przyjęty
został przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 września 2004 r. Ustawa budżetowa
na rok 2005 uchwalona została w dniu 22 grudnia 2004 r.24 Uwzględniała ona czynniki
związane z członkowstwem w strukturach Unii Europejskiej wpływające na wysokość wy-
datków, związane z regulowaniem składek członkowskich oraz przyznawaniem środków na
prefinansowanie zadań realizowanych z funduszy strukturalnych. W związku z tym, w roku
2005 po raz pierwszy stosowano w trakcie całego roku budżetowego procedury wykorzystania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Istotne wątpliwości dotyczyły sposobu i procedury prefinansowania zadań realizowa-
nych z funduszy strukturalnych i charakteru prawnego środków przeznaczanych na te cele.
Dotyczyły one w szczególności tego, czy środki przeznaczone na system prefinansowania
projektów realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych mogą być udo-
stępniane w formach innych niż pożyczka i w związku z tym, czy mogą być one klasyfi-
kowane jako wydatki budżetu państwa, a nie rozchody publiczne.

Zgodnie z art. 30g ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów pub-
licznych mogły otrzymywać z budżetu państwa środki na prefinansowanie programów i pro-
jektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójności. Środki na prefinansowanie były udostępniane w formie oprocentowanych
pożyczek. Jednostka sektora finansów publicznych miała obowiązek otwarcia we wskazanych
bankach rachunku bankowego do obsługi finansowej realizowanego projektu (art. 30 h ust.
1 i 2).

W związku z tym, że środki na prefinansowanie udostępniano wyłącznie w formie
pożyczek i były traktowane jako rozchody publiczne (art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy), a środki
pochodzące ze spłaty pożyczek kwalifikowane były jako przychody budżetu państwa (art. 3
ust. 1 pkt 3 lit c ustawy), nie można było uznać za prawidłowe zakwalifikowanie takich
środków do dochodów i wydatków budżetu państwa. 

W roku 2005 nie miały miejsca istotne zmiany legislacyjne mające wpływ na fun-
kcjonowanie systemu podatkowego, jednak po raz kolejny wystąpiły rozbieżności interpre-
tacyjne dotyczące ustaw podatkowych, mających największy wpływ na realizację dochodów
budżetowych.

Istotnym problemem jest także istnienie grupy przepisów dotyczących opodatkowania
podatkiem od towarów i usług, przewidujących stosowanie preferencyjnych stawek podat-
kowych, które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie normami prawa
unijnego25.
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22 W tym finansowanie rabatu brytyjskiego. Podstawą do przyjęcia wysokości składki z tytułu VAT i DNB i rabatu
brytyjskiego, w kwotach odpowiednio – 1.471,6 mln zł, 6.405,7 mln zł i 778,0 mln zł – były okresowe informacje
przekazywane przez KE uwzględniające zmiany dokonywane w ciągu roku w budżecie UE. 

23 Traditional Own Resources. 
24 DzU nr 278, poz. 2755. 
25 Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich

w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (Dz.U.W.E.L.77.145.1). 



5.2. Przebieg i sposób realizacji budżetu państwa

Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa

Pomimo niższego niż zakładano wzrostu gospodarczego26, w 2005 r. udało się osiąg-
nąć wysoką dynamikę wzrostu dochodów budżetu państwa, która ostatecznie wyniosła 115,0%
– wobec 113,0% założonych na etapie tworzenia ustawy budżetowej. W efekcie dochody
budżetu państwa wyniosły 179,8 mld zł, tj. o 2,9% (ok. 5 mld zł) więcej niż założono w ustawie
budżetowej.

Wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane o 0,7%, tj. 1,6 mld zł poniżej limitu
ustawowego i wyniosły 208,1 mld zł. W rezultacie deficyt był mniejszy o 6,6 mld zł od pla-
nowanego. Oznacza to, że deficyt, który wyniósł 28,4 mld zł został w 2005 r. zredukowany
o 31,5% w stosunku do roku poprzedniego. Redukcja ta – jakkolwiek bardzo korzystna z pun-
ktu widzenia makroekonomicznego – została osiągnięta przede wszystkim przez zwiększenie
dochodów, a nie przez aktywne działania zmierzające do redukcji wydatków.

Porównanie planowanych i zrealizowanych dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu
państwa w 2004 i 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Dochody budżetu państwa w 2005 r. – podobnie jak w poprzednich latach – były
najmniejsze w I kwartale i wyniosły 41,2 mld zł. W II kwartale, pomimo spadku dochodów
podatkowych w stosunku do I kwartału, dochody zwiększyły się do 45,5 mld zł. Zwiększenie
to wystąpiło w grupie dochodów niepodatkowych, na co przede wszystkim wpłynęła wpłata
z zysku NBP w wysokości 4,2 mld zł. W kolejnym kwartale nastąpił dalszy wzrost dochodów
do 46,3 mld zł – tym razem przy wzroście dochodów podatkowych, a spadku dochodów
niepodatkowych. W IV kwartale dochody budżetu państwa były największe, osiągając wartość
46,7 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w I kwartale 2005 r. wyniosły 54,0 mld zł. W kolejnym
kwartale zmniejszyły się do 51,0 mld zł, a następnie do 45,9 mld zł. Podobnie jak w przypadku
dochodów najwyższe wydatki miały miejsce w IV kwartale 2005 r. i wyniosły 57,3 mld zł.

Zestawienie dochodów, wydatków i wyników budżetu państwa w poszczególnych
kwartałach 2005 r. przedstawia poniższa tabela:
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Za oznakę dobrej kondycji budżetu w 2005 r. należy uznać niespotykaną do tej pory
sytuację mającą miejsce w III kwartale, kiedy to pojawiła się w budżecie państwa nadwyżka
w wysokości 0,5 mld zł. Dla porównania, w 2004 r. deficyt w III kwartale wyniósł 9,1 mld zł,
a w roku 2003 – 9,3 mld zł. W IV kwartale nastąpiło jednak przyśpieszenie wydawania
środków i tendencja malejącego deficytu w 2005 r. (I kwartał 12,7 mld zł, II kwartał 5,5 mld zł)
została odwrócona – deficyt w IV kwartale wyniósł ostatecznie 10,6 mld zł.

Przyśpieszenie wydatkowania środków w IV kwartale 2005 r. było podobne do zjawiska
obserwowanego w 2004 r. W latach 2002-2003 w ostatnim kwartale wydawano średnio mniej
niż 26% rocznego budżetu podczas, gdy w analogicznym okresie 2004 r. i 2005 r. wskaźnik
ten wyniósł prawie 28%. Zjawisko przyspieszonego wydatkowania środków pod koniec roku
jest szczególnie widoczne w przypadku wydatków majątkowych. W IV kwartale 2005 r. wy-
dano 68,5% środków przeznaczonych na inwestycje. Średnia środków inwestycyjnych wy-
datkowanych w ostatnim kwartale w latach 2002-2004 wynosiła 59,1%.

Poniższy wykres prezentuje rozkład rocznych dochodów, wydatków i wyniku budżetu
państwa na poszczególne kwartały 2005 r.

Źródło: Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-grudzień 2005 roku, Ministerstwo Finansów,
Warszawa, maj 2006 r.
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Po stronie dochodowej – praktycznie od I kwartału 2005 r. – stopień realizacji ustawy
wyprzedzał wskaźniki średniej realizacji dochodów w latach 2002-2004. Przykładowo, po
I półroczu 2005 r. zebrano 49,6% planu ustawowego, podczas gdy w latach 2002-2004
po 6 miesiącach wpływało średnio 46,8% dochodów. Świadczyło to o dużym prawdopo-
dobieństwie przekroczenia planu na koniec roku. Powtórzyła się zatem sytuacja z 2004 r.
kiedy to przyśpieszona realizacja dochodów otwierała szansę redukcji deficytu na koniec
roku.

Stopień realizacji planu w kolejnych kwartałach 2005 r. w odniesieniu do rocznego
planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu państwa zapisanych w ustawie przedstawia
poniższa tabela.

Ta korzystna sytuacja po stronie dochodów spowodowała, że redukcja deficytu w sto-
sunku do planu była większa niż w 2004 r. W 2004 r. deficyt był mniejszy od planowanego
o niecałe 10%, podczas gdy w 2005 r. zmniejszono go o blisko 20% w stosunku do planu.
Należy jednak zwrócić uwagę, że plan był prawie o 30% niższy niż w 2004 r.

Podkreślić także należy, że redukcję jednak osiągnięto dzięki wysokim wpływom bu-
dżetowym, a nie poprzez zamierzone działania nakierowane na zmniejszenie wydatków. 

Zarządzanie płynnością budżetu państwa

Zarządzanie płynnością budżetu państwa w 2005 r. przebiegało bez zakłóceń, pomimo
nierównomiernego rozkładu w ciągu roku potrzeb pożyczkowych, w tym tempa narastania
deficytu. W 2005 r. wykorzystywane instrumenty, w tym emisje bonów krótkich zapewniały
odpowiedni poziom posiadanych środków i bezpieczne finansowanie potrzeb pożyczkowych
przy utrzymywaniu nadwyżki środków na lokatach.

Minister Finansów, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy
o finansach publicznych, lokował wolne środki na oprocentowanych lokatach w NBP i BGK.
Średni dzienny stan lokat w NBP wyniósł 5,0 mld zł, a w BGK 0,9 mld zł. W porównaniu
do 2004 r. oznaczało to spadek o 6,8 mld zł średniego stanu lokat. W 2005 r. na rachunkach
lokat w obu bankach występowały przejściowo wysokie stany środków, i tak przykładowo
pod koniec stycznia wynosiły one ponad 13 mld zł, a w lipcu w kwocie 14,7 mld zł. W lipcu
i sierpniu były średnio najwyższe miesięcznie stany środków, wynoszące ok. 8,5 mld zł,
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co wynikało m.in. z zasilenia w lipcu rachunku złotowego budżetu państwa środkami w wy-
sokości 3,7 mld zł, pochodzącymi ze sprzedaży walut na rynku (za pośrednictwem BGK).

Oprocentowanie lokat w 2005 r. wynosiło w NBP od 6,5% na początku roku dla
lokat 7-dniowych do 4,5% w końcu roku. Natomiast w BGK oprocentowanie zależało od
rodzaju lokaty i wynosiło średnio 5,04% dla lokat zabezpieczonych obligacjami, 5,21% dla
lokat zabezpieczonych bonami oraz 4,26% dla lokat niezabezpieczonych, dokonywanych
od końca lipca. Dochody uzyskane przez budżet państwa z lokat wyniosły 314,3 mln zł.
Koszt pozyskania tych środków na rynkach finansowych, oszacowany na podstawie średniej
rentowności sprzedawanych bonów skarbowych w 2005 r., był niższy i wyniósł 290,5 mln zł.
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6. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa, ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości
174.703,7 mln zł, zrealizowane zostały w kwocie 179.772,2 mln zł. W stosunku do ustawy
budżetowej były wyższe o 5.068,5 mln zł, tj. o 2,9%. W porównaniu z rokiem poprzednim
dochody te były wyższe o 23.491,0 mln zł, tj. o 15,0%. W tym samym czasie wydatki wzrosły
jedynie o 5,3%. W 2005 r. dochody pozwoliły na sfinansowanie 86,4% wydatków budżetu
państwa, podczas gdy rok wcześniej relacja ta wyniosła 79,1%. Ponieważ wzrost dochodów
był większy od nominalnego wzrostu PKB (ok. 5,5%) relacja dochodów do produktu krajowego
brutto zwiększyła się z 16,9%27 w 2004 r. do 18,3% w 2005 r. Kształtowanie się analizowanej
relacji na przestrzeni ostatnich siedmiu lat przedstawia poniższy wykres. 

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

W 2005 r. uzyskano wpływy w wysokości 202.561,8 mln zł, które zostały pomniejszone
o 22.789,8 mln zł z tytułu przekazania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w po-
datkach, z tego:

– w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.762,7 mln zł, 
– w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.026,8 mln zł, 
– odsetki – 0,3 mln zł.

Wykonanie dochodów budżetu państwa w podziale na główne źródła dochodów pre-
zentują dane zawarte w poniższej tabeli:
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rewizji relacja ta wynosiła 17,7%.



Dominującą pozycję wśród dochodów budżetu państwa w 2005 r. stanowiły dochody
podatkowe, które wykonano nieznacznie powyżej kwoty planowanej. Przekroczenie planu
dochodów w 2005 r. było głównie rezultatem większych niż planowano dochodów niepo-
datkowych. W 2005 r. na dochody budżetu państwa wpłynęły wpłaty z Unii Europejskiej,
które zostały przyznane Polsce w ramach negocjacji akcesyjnych w celu utrzymania płynności
budżetu państwa28.

Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wyniosły w 2005 r.
22.160,1 mln zł i w stosunku do roku 2004 wzrosły o 6,3%. Relacja zaległości do dochodów
zrealizowanych przez budżet państwa zmniejszyła się jednak z 13,3% w 2004 r. do 12,3%
w 2005 r. Dla zaległości podatkowych analogiczny wskaźnik również zmniejszył się z 10,9%
do 9,8%. W zakresie zaległości w pozostałych dochodach wskaźnik ten zmniejszył się
z 29,5% w 2004 r. do 28,8% w 2005 r.

Strukturę zaległości wobec budżetu państwa prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli:
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Największy przyrost zaległości w 2005 r. odnotowano w pozycjach: odsetki od nieter-
minowych wpłat podatników (o 46,7%), grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pra-
wnych (o 38,9%), dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego (o 30,7%). Największy udział w zaległościach miał podatek od towarów
i usług (39,7%), a następnie podatek dochodowy od osób fizycznych (12,3%).

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty ogółem według stanu na koniec grudnia
2005 r. wyniosły 16.667,7 mln zł i w porównaniu do 2004 r. wzrosły o 563,6 mln zł, tj.
o 3,5%. Należności podatkowe, których termin płatności upłynął (zaległości podatkowe) we-
dług stanu na koniec grudnia 2005 r. wyniosły 15.267,1 mln zł i wzrosły w porównaniu
do 2004 r. o 539,1 mln zł, tj. o 3,7%.

W 2005 r. umorzono należności na kwotę 295,1 mln zł, w tym należności podatkowe
– 293,6 mln zł, z których 51,2% (150,2 mln zł) wynikało z ustaw restrukturyzacyjnych. W po-
równaniu do 2004 r. nastąpił spadek umorzonych należności podatkowych o 1.430,2 mln zł
(tj. o 83,0%). Najwięcej umorzeń dokonano w VAT – na kwotę 182,3 mln zł. Stwierdzono,
że w porównaniu do roku 2004, w roku 2005 wystąpił spadek kwoty umorzeń w podatku
od towarów i usług o 879,3 mln zł (o 82,8%), w podatku dochodowym od osób fizycznych
o 251,5 mln zł (o 83,1%), a w podatku akcyzowym o 245,1 mln zł (o 95,6%).

Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych (łącznie dla egzekucji pro-
wadzonej przez urzędy skarbowe i izby celne) w porównaniu do roku 2004 obniżył się o 2,2
punktu procentowego i wyniósł 19,7% (wskaźnik ten od roku 2002 obniżył się o 21,2 punktu
procentowego). Niepokojącym zjawiskiem są utrzymujące się znaczne różnice w efektyw-
ności pracy działów egzekucyjnych urzędów skarbowych i izb celnych. Wskaźnik efektyw-
ności egzekucji zaległości podatkowych prowadzonej w roku 2005 przez urzędy skarbowe
wyniósł 23,1% (w 2004 r. – 25,3%), a przez izby celne 2,7% (w 2004 r. – 2,3%). Po raz
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kolejny obniżył się także wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości
podatkowe – o 2,8 punktu procentowego (w 2004 r. o 3,1 punktu procentowego) i wyniósł
42,7%.

Liczba tytułów wykonawczych obejmujących zaległości podatkowe w 2005 r. w po-
równaniu do roku 2004 spadła o 4,6% (z 1.341,2 tys. do 1.278,8 tys.), przy wzroście liczby
tytułów do załatwienia o 1,7% (z 2.947,2 tys. do 2.997,1 tys.). Kwota wyegzekwowanych
zaległości podatkowych wzrosła o 1,8% (z 1.753,0 mln zł do 1.784,0 mln zł), przy jednocze-
snym wzroście kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi o 13,2% (z 7.993,9 mln zł
do 9.048,1 mln zł).

Analiza realizacji dochodów budżetu państwa w 2005 r. pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:

1. Przy prognozowanym wzroście nominalnej wartości PKB o blisko 8% założono, że
dochody w 2005 r. wzrosną o ok. 11%29. Ponieważ w 2005 r. nie planowano wpro-
wadzenia znaczących zmian systemowych, co znalazło potwierdzenie w tekście uza-
sadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2005 r.30, nieco szybszy wzrost dochodów
miał pochodzić z poszerzenia bazy podatkowej – mający swoje źródło bądź to w lepszej
pracy organów podatkowych bądź też w poprawie kondycji finansowej podmiotów
gospodarczych. 

2. Przekroczenie planu dochodów w 2005 r. wystąpiło w warunkach niższego od pla-
nowanego wzrostu gospodarczego (3,4% zamiast planowanych 5,0%) i niższej inflacji
(2,1% zamiast zakładanych 3,0%). Oznaczało to niższy o 2,5 punktu procentowego
wzrost nominalnej wartości PKB, co oddziaływało w kierunku zmniejszenia ogólnej
kwoty dochodów o około 4 mld zł.

3. Pomimo gorszej od planowanej sytuacji makroekonomicznej, plan dochodów został
jednak w 2005 r. przekroczony. Przekroczenie planu należy przypisać przede wszy-
stkim lepszemu wykonaniu dochodów niepodatkowych – w tym w szczególności wy-
ższym wpływom z dywidend i wpłat z zysku dokonywanych przez przedsiębiorstwa,
w których udziały posiada Skarb Państwa oraz wyższym dochodom jednostek bu-
dżetowych.

4. Ze względu na gorszą od przewidywanej sytuację makroekonomiczną, pełne wykonanie
planu dochodów podatkowych było zagrożone. Jego wykonanie należy przypisać dwóm
czynnikom:
• lepszej od zakładanej ściągalności bieżących należności podatkowych – wskaźnik

ściągalności bieżących należności podatkowych przez urzędy skarbowe ukształ-
tował się na poziomie 96,74% przy założonym na rok 2005 – 96,07% i wykonanym
w 2004 r. na poziomie 94,04%,

• lepszym od przewidywanych wynikom finansowym podmiotów gospodarczych –
w tym w szczególności tych opodatkowanych 19% stawką liniową.

5. O ile realizacja bieżącego przypisu przebiegała w 2005 r. sprawnie, to egzekucja
należności z lat poprzednich wypadła poniżej oczekiwań. Stało się tak pomimo pod-
jętych przez Ministerstwo Finansów działań, polegających m.in. na: wprowadzeniu
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– ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw31 – nowych form zabezpieczenia zobowiązań po-
datkowych przed terminami płatności, a także wdrożeniu w lipcu 2005 r. – w ramach
funkcjonującego w izbach celnych programu ZEFIR – modułu „egzekucja”. Zdaniem
NIK działania te nie przyniosły spodziewanych efektów.

6. Egzekucja zaległości niepodatkowych traktowana jest w urzędach skarbowych jako
zadanie drugoplanowe, a jej efektywność znacznie odbiega od – i tak niskiej – sku-
teczności egzekucji zaległości podatkowych. Wyniki kontroli wykonania budżetu pań-
stwa w 2005 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy32 wykazały, że urzędy
skarbowe wyegzekwowały zaledwie 2% (167,7 tys. zł) kwoty zaległości z tytułu grzy-
wien nakładanych przez inspektorów pracy, co oznacza spadek o 2,8 pkt procentowego
w stosunku do 2004 r.

7. Kontrole NIK prowadzone w latach 2004-200533 wykazały, że Minister Finansów nie
posiadał wiedzy o skali i przyczynach przedawnień zaległości podatkowych oraz
szczegółowych informacji o wydawanych przez organy podatkowe decyzjach, liczbie
odwołań, a także skali uchylanych decyzji. Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała wów-
czas m.in. o wdrożenie w życie systemu gromadzenia i analizowania danych w za-
kresie zaległości podatkowych, który zapewniałby niedopuszczanie do przedawniania
zaległości podatkowych z winy organów podatkowych. W 2005 r. przedawnieniu uległy
zaległości podatkowe w kwocie 728,8 mln zł, a w wyniku uchylenia błędnych decyzji
aparatu skarbowego w 2005 r. wypłacono z dochodów 184,0 mln zł odsetek, tj.
o 52,1 mln zł więcej niż w roku 2004. Ministerstwo Finansów – poza ogólnymi in-
formacjami z bazy danych WHTAX o kwotach przedawnień w poszczególnych ro-
dzajach podatków oraz jednorazową akcją przeprowadzoną w I kwartale 2005 r.
(w związku z prowadzoną kontrolą NIK), zobowiązującą dyrektorów izb skarbowych
do złożenia informacji o liczbie, wartości i przyczynach przedawnionych spraw – nadal
nie posiada informacji o przyczynach przedawnień zaległości na poszczególnych eta-
pach postępowania podatkowego, odwoławczego i egzekucyjnego oraz o skali i przy-
czynach uchylanych decyzji podatkowych. Sytuacja taka nie pozwala, na bieżącą ana-
lizę przyczyn przedawnień i uchylania decyzji podatkowych, a tym samym na po-
dejmowanie przez Ministra Finansów systemowych działań zmierzających do ogra-
niczenia tych negatywnych zjawisk.
Brak szczegółowych danych o przyczynach przedawnień stanowi również przeszkodę
dla właściwych służb, m.in. podległych Ministrowi Finansów, w ocenie czy powstałe
uszczuplenie dochodów budżetu państwa nie były następstwem korupcji w aparacie
skarbowym.

8. Każda złotówka wydatkowana w 2005 r. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w komórkach egzekucyjnych przyniosła 7,2 zł wyegzekwowanych zaległości podat-
kowych (w 2004 r. – 7,5 zł), z tego w urzędach skarbowych 7,3 zł, a izb celnych
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31 DzU nr 143, poz. 1199. 
32 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja

Pracy; NIK, Warszawa, maj 2006 r. (Nr ewid. 90/2006/P/05/093/KPZ). 
33 M.in. informacja o wynikach kontroli egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r.;

NIK, Warszawa, wrzesień 2005 r. (Nr ewid. 156/2005/P05026/KBF). 



5,0 zł. Odpowiednie wskaźniki wydajności liczone dla egzekucji zaległości ogółem34

wyniosły 10,8 zł wyegzekwowanych należności ogółem (w 2004 r. – 11,1 zł), z tego
w urzędach skarbowych – 10,9 zł, a izbach celnych – 6,1 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że ponadplanowa realizacja dochodów w 2005 r.
była wynikiem kilku czynników. Wśród nich wymienić należy dobre wyniki finansowe podmiotów
gospodarczych oraz poprawę skuteczności działania administracji skarbowej w zakresie bie-
żącej ściągalności podatkowej. Przypisanie tym dwóm czynnikom odpowiednich wag jest
utrudnione ze względu na specyfikę planowania budżetowego, które przedstawiając wielkości
wpływów z poszczególnych tytułów nie precyzuje poziomu aktywności aparatu skarbowego.
Podawane są jedynie założenia dotyczące otoczenia makroekonomicznego oraz warunków
systemowych rozumianych jako regulacje prawne. Przy zadaniowej konstrukcji budżetu zakres
zadań administracji skarbowej byłby bardziej widoczny i umożliwiałby prowadzenie dokład-
niejszych analiz. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że po podaniu prognozy wielkości
dochodów budżetowych (IV kwartał roku poprzedzającego) Minister Finansów dokonuje roz-
pisania zadań dla administracji skarbowej (I kwartał trwającego roku budżetowego) w postaci
pożądanych wartości określonych wskaźników. W lutym 2005 r. została wydana decyzja
Ministra Finansów „Wytyczne do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji
polityki finansowej państwa w 2005 r.”, zawierająca definicje i pożądane poziomy trzech
podstawowych wskaźników:
1. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego zdefiniowany jako iloraz różnicy między wpły-

wami bieżącymi a nadpłatami w relacji do sumy tej różnicy oraz wielkości bieżących
zaległości i kwoty umorzonych zobowiązań. W skali kraju wskaźnik ten miał osiągnąć
wartość 96,07%, a jego ostateczna wartość w 2005 r. wyniosła 96,74%. Wskaźnik
z wytycznych został przekroczony mimo ustalenia go na wyższym poziomie niż rok
wcześniej.

2. Wskaźnik zaległości brutto do wpływów podatkowych. W skali kraju wskaźnik ten
miał osiągnąć wartość 12,19%, a jego ostateczna wartość w 2005 r. wyniosła 10,94%
– w tym przypadku niższa od planowanej wartość wskaźnika oznacza korzystną sy-
tuację mniejszego udziału zaległości w bieżących wpływach. Ponadto wskaźnik ten
zmalał w stosunku do roku poprzedniego o blisko 4 punkty procentowe.

3. Wskaźnik realizacji zaległości z lat ubiegłych liczony jako proporcja wpływów na te
zaległości do sumy zaległości z lat ubiegłych. Wartość wytyczna dla tego wskaźnika
miała wynieść w 2005 r. 18,85%, a wyniosła 13,69%, czyli gorzej niż zakładano.

Realizację wymienionych trzech wskaźników w latach 2004-2005 przedstawia poniższa
tabela:
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34 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 w izby celne prowadzą egzekucję zaległości stanowiących dochody budżetu
państwa. 



6.1. Dochody podatkowe

W ustawie budżetowej na 2005 r. ustalono dochody podatkowe na kwotę 155.285,9
mln zł, tj. o 14,5% wyższą od wykonania w 2004 r. 

Zrealizowane dochody wyniosły 155.859,5 mln zł i w stosunku do ustawy budżetowej
były wyższe o 573,6 mln zł, tj. o 0,4%. W porównaniu do 2004 r. nominalnie dochody po-
datkowe były wyższe o 20.288,3 mln zł, tj. o 15% (w 2004 r. wzrosły o 0,3%), na co miała
wpływ wysoka dynamika dochodów: w podatku od towarów i usług oraz w podatkach bez-
pośrednich pobieranych według stałej stawki 19%.

Realizację dochodów budżetu państwa z poszczególnych podatków prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
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Ogólna kwota dochodów podatkowych została zrealizowana na poziomie zbliżonym
do planowanego, natomiast w poszczególnych źródłach tych dochodów wystąpiły wyraźne
różnice pomiędzy prognozami i wykonaniem. W grupie dochodów podatkowych w 2005 r.
powyżej planu zrealizowane zostały dochody w podatku dochodowym od osób prawnych
(o 7,3%), podatku dochodowym od osób fizycznych (o 3,4%) i podatku od towarów i usług
(o 2,4%). Poniżej prognozy zrealizowano dochody z podatku akcyzowego (o 6,9%) oraz
z podatku od gier (o 12,4%). 

Głównymi przyczynami różnic pomiędzy prognozami i wykonaniem dochodów była
poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych wpływająca na lepszą
od zakładanej ściągalność bieżącą należności podatkowych oraz lepsze od przewidywanych
wyniki finansowe podmiotów gospodarczych opodatkowanych według stałej stawki 19%, na-
tomiast w podatku akcyzowym niewprowadzenie wszystkich planowanych zmian systemo-
wych. 

Odchylenia w planowaniu poszczególnych dochodów podatkowych, na przestrzeni
ostatnich 5 lat, przedstawia poniższa tabela:

W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2005 r. jakość prognozowania budżetowego
w zakresie dochodów podatkowych uległa nieznacznemu polepszeniu. Poprawnie zostały
przewidziane dochody z podatku od towarów i usług oraz z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Dochody z pozostałych podatków zostały przeszacowane lub niedoszacowane.
W roku 2004 poprawnie przewidziano tylko dochody z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, a w 2003 – z trzech (VAT, akcyza, CIT). 

Udział poszczególnych podatków w dochodach budżetu państwa i w dochodach po-
datkowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli: 
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W 2005 r. w porównaniu do roku 2004 udział podatków pośrednich w dochodach
budżetu państwa zmniejszył się o 0,3 punktu procentowego, a podatku dochodowego od
osób fizycznych o 0,2 punktu procentowego, natomiast udział dochodów z podatku docho-
dowego od osób prawnych zwiększył się o 0,4 punktu procentowego. 

Podatek od towarów i usług 

Dochody z podatku od towarów i usług zrealizowano w kwocie 75.401,0 mln zł, tj.
wyższej od prognozy o 1.737,6 mln zł (o 2,4%). Na dobre wykonanie dochodów w 2005
roku miała wpływ wyraźna poprawa ściągalności bieżących należności w tym podatku. Wy-
konanie wskaźnika realizacji bieżących przypisów wyniosło 95,64% i było lepsze od wartości
wskaźnika wyznaczonego przez Ministra Finansów do realizacji przez izby i urzędy skarbowe
o 1,23 punktu procentowego, a w porównaniu do wykonania w 2004 r. o 6,3 punktu pro-
centowego. 

NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r. wyraziła opinię, że Minister
Finansów nie miał wystarczającej podstawy prawnej w przepisach rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu
państwa ... 35, do zaliczenia zwrotów, wynikających z rozliczeń podatkowych i niepodatkowych
należności budżetu państwa, dokonanych od 1 do 25 stycznia 2005 r. w ciężar roku 2004
(łącznie na kwotę 2.014,7 mln zł, z tego VAT 1.953,9 mln zł). Decyzja ta miała wpływ na
wynik budżetu państwa w roku 2004 oraz zwiększyła dochody 2005 r. W roku 2005 Minister
Finansów rozporządzeniem z dnia 5 grudnia36 zmienił rozporządzenie z dnia 28 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa37, wprowadzając
przepisy prawne upoważniające do dokonywania w okresie do 20 stycznia zwrotów podatku
od towarów i usług w ciężar roku poprzedniego. W styczniu 2006 r. zrealizowane zostały
zwroty VAT na łączną kwotę 1.082,7 mln zł, tj. niższą niż w styczniu 2005 r. o 871,2 mln zł.

Wysoka dynamika dochodów z VAT w porównaniu do roku 2004 (21,1%) wynikała
także z: 

• jednorazowego przesunięcia w czasie wpłat dochodów z VAT na skutek zmiany spo-
sobu rozliczania VAT od zakupów wewnątrzwspółnotowych, które obniżyło dochody
2004 roku według szacunków Ministerstwa Finansów o ok. 2,8 mld zł; 
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• skutków pozostałych zmian systemowych wprowadzonych nową ustawą o VAT, która
obowiązywała przez cały 2005 r. (podczas gdy w roku 2004 przez 8 miesięcy), którą
wprowadzone zostały między innymi wyższe stawki podatku na materiały budowlane,
artykuły dziecięce, a także ograniczone zostały zwolnienia.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w podatku VAT na dzień 31 grudnia 2005 r.
wyniosły 9.506,1 mln zł i zwiększyły się w stosunku do 2004 r. o 3,8% (o 346,2 mln zł).
Zaległości wyniosły 8.789,1 mln zł i były wyższe o 4,0%, pomimo umorzenia w 2005 r.
zaległości w kwocie 182,3 mln zł, z tego 61,1% na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych.

Nieuregulowane należności w VAT stanowiły 57,0% nieuregulowanych należności po-
datkowych ogółem. Relacja nieuregulowanych należności z tytułu VAT do zrealizowanych
dochodów zmniejszyła się z 14,7% w 2004 r. do 12,6% w 2005 r. 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań z tytułu VAT udzielone przez organy podatkowe,
według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 182,3 mln zł, w tym:
– umorzenia wynikające z ustaw restrukturyzacyjnych – 111,3 mln zł, 
– umorzenia z urzędu – 62,3 mln zł.

W II półroczu 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Fi-
nansów oraz 48 urzędach skarbowych kontrolę realizacji przez urzędy skarbowe dochodów
budżetu państwa z podatku od towarów i usług w roku 2004 i I półroczu 2005 r. 38

Kontrola wykazała, iż pobór podatku od towarów i usług na ogół przebiegał prawidłowo.
Zwroty VAT przez większość skontrolowanych urzędów skarbowych realizowane były w spo-
sób nie budzący zastrzeżeń i terminowo. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości do-
tyczyły przede wszystkim znacznego wzrostu zaległości netto oraz zmniejszenia skuteczności
ich egzekwowania.

W opinii NIK wielkość i tempo wzrostu zaległości netto w VAT oraz pogorszenie wska-
źnika ściągalności wskazują na konieczność poprawy sprawności działania służb skarbowych.
Wzrost zaległości podatkowych w 2004 r., poza przyczynami obiektywnymi takimi jak przypisy
należności podatkowych na podstawie decyzji pokontrolnych, był w znacznej mierze skutkiem
ich opieszałego egzekwowania, a nawet zaniechania czynności windykacyjnych. W 24 spo-
śród 48 skontrolowanych urzędów skarbowych nie podjęto lub nie kontynuowano czynności
windykacyjnych w stosunku do należności wymagalnych wynoszących co najmniej 16,4 mln zł,
co stanowiło 1,6% zaległości netto odnotowanych w tych urzędach. W 2 urzędach skar-
bowych brak działań zabezpieczających i egzekucyjnych był przyczyną przedawnienia się
należności z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 691,6 tys. zł. Przede wszy-
stkim z tych powodów Najwyższa Izba Kontroli w 5 urzędach skarbowych negatywnie oceniła
prawidłowość i terminowość windykacji zaległości w VAT.

Pozytywnie oceniono, pomimo wciąż występujących problemów interpretacyjnych,
wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nowe ure-
gulowania prawne dostosowujące unormowania polskie do wymogów unijnych. Zarówno Mi-
nister Finansów, jak i podległe mu organy, podejmowali zakrojone na szeroką skalę działania
zmierzające do zapewnienia jednolitości stosowania przepisów ustawy o VAT.
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38 Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatku od
towarów i usług w latach 2004-2005 r.; NIK, Warszawa, czerwiec 2006 r. (Nr ewid.: 129/2006/P05030/KBF).



Proces rejestracji przez urzędy skarbowe podatników deklarujących dokonywanie trans-
akcji wewnątrzwspólnotowych na ogół przebiegał sprawnie. Rejestracja podatników VAT/UE
w okresie kwiecień – maj 2004 r. trwała średnio 3 – 4 dni. O ile, w skontrolowanych urzędach
skarbowych, proces rejestracji podatników VAT (VAT-UE) przebiegał w miarę sprawnie, to
w 26 urzędach zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły terminowości aktualizacji da-
nych rejestracyjnych (w tym także polegającej na wykreśleniu z ewidencji podatników VAT).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiej aplikacji Systemu Wy-
miany Informacji o VAT (VIES) 39. Wyniki kontroli NIK wskazały jednak, że urzędy skarbowe
nie wykorzystują w pełni możliwości systemu. W 38 ze skontrolowanych urzędów skarbowych
komunikaty o niepotwierdzonej aktywności numerów identyfikacyjnych oraz komunikaty o roz-
bieżnościach pomiędzy danymi wykazywanymi w deklaracjach VAT-7 i informacjach pod-
sumowujących nie były generowane lub robiono to ze znacznym opóźnieniem. W przypadku
ustalenia rozbieżności urzędy skarbowe nie wyjaśniały ich lub robiły to z opóźnieniem.

Podatek akcyzowy

Dochody z podatku akcyzowego zrealizowano w wysokości 39.479,1 mln zł, tj.
w 93,1%. W porównaniu do wykonania 2004 r. były one wyższe o 1.515,1 mln zł, tj. o 4,0%.

Prognozę i wykonanie wpływów z podatku akcyzowego w 2005 r. w podziale na głów-
ne grupy towarów prezentują dane w poniższej tabeli:

Niższe od prognozy wykonanie dochodów o 2.935,0 mln zł, wynikało głównie z nie-
zrealizowania planowanych zmian systemowych dotyczących: zrównania stawki akcyzy na
lekki olej opałowy oraz olej napędowy, a także opodatkowania gazu płynnego przeznaczonego
na cele opałowe. Łączne skutki tych zmian systemowych dla budżetu w 2005 roku szacowane
były przez Ministerstwo Finansów na kwotę 2.750 mln zł dodatkowych dochodów. Poza
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strację podatkową wyniósł 48 dni i był znacznie krótszy od średniego czasu załatwiania wniosków przez
administracje podatkowe innych krajów Unii Europejskiej. 



celem fiskalnym, zmiany te miały także służyć likwidacji nieprawidłowości na rynku paliw,
w szczególności ograniczeniu zużycia oleju opałowego do celów napędowych i tym samym
zwiększeniu legalnej sprzedaży oleju napędowego. Z wyjaśnień uzyskanych w Ministerstwie
Finansów wynika, że zmiany te nie zostały wprowadzone, gdyż spotkały się z krytyką spo-
łeczną.

Na niższe dochody z akcyzy miała także wpływ wprowadzona od połowy września
2005 r., nieplanowana obniżka stawki akcyzy na benzynę bezołowiową o 25 groszy na litrze
(szacowany przez Ministerstwo Finansów skutek dla budżetu to około 300 mln zł). 

Należności w podatku akcyzowym pozostałe do zapłaty na koniec 2004 r. wyniosły
2.816,7 mln zł (wzrost o 9,1%), w tym należności bieżące – 986,6 mln zł (spadek o 32,4%),
a należności z lat ubiegłych – 1.830,1 mln zł, które w porównaniu do stanu na koniec 2004 r.
wzrosły o 63,1%. Na koniec 2005 r. zaległości w akcyzie wyniosły 2.526,4 mln zł i zwiększyły
się w stosunku do stanu na koniec 2004 o 9,2% (w 2004 r. – 2.314,3 mln zł). 

W 2005 r. umorzone zostały przez organy podatkowe zaległości w podatku akcy-
zowym na łączną kwotę 11,3 mln zł (w 2004 r. – 256,4 mln zł), w tym umorzeniami z urzędu
objęto 9,4 mln zł. 

Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się niska efektywność egzekucji zaległości
w podatku akcyzowym. Wskaźnik efektywności egzekucji tych zaległości obniżył się w po-
równaniu do osiągniętego w roku 2004 r. i wyniósł 2,7%, w tym w izbach celnych wyniósł
2,5%, a w urzędach skarbowych 4,1%.

Podatek od gier

Dochody z podatku od gier wyniosły 791,6 mln zł, co stanowiło 87,6% kwoty pla-
nowanej. W poprzednich latach (2002-2004) wykonanie wynosiło od 80,9% do 86,2%. Na
rok 2005 ponownie przyjęto zbyt optymistyczną prognozę dochodów z podatku od gier. Przy-
czyną niewykonania planu dochodów w 2005 r. były przede wszystkim niższe od zakładanych
przychody z gier stanowiących monopol państwa oraz od gier w kasynach, a także brak
zainteresowania podmiotów gospodarczych wprowadzonymi nowelizacją z dnia 10 kwietnia
2003 r.40 ustawy o grach losowych nowymi grami takimi jak: wideoloterie i telebingo.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w wysokości
23.614,6 mln zł, zrealizowano w kwocie 24.423,0 mln zł. Wyższe o 808,4 mln zł dochody
były efektem wykonania w 125,7% planu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
opodatkowanej stałą 19% stawką (były wyższe o 741,3 mln zł). W porównaniu do wykonania
w roku 2004 dochody z PIT były wyższe o 13,6%, co było głównie efektem wygaśnięcia
zwolnienia z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (do-
chody wyniosły 558,0 mln zł) oraz wysoką dynamiką dochodów z działalności gospodarczej
opodatkowanej stawką 19%.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień
31 grudnia 2005 r. wyniosły 2.957,4 mln zł i zwiększyły się o 185,8 mln zł, tj. o 6,7% w sto-
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sunku do 2004 r. (2.771,6 mln zł), w tym należności, których termin płatności upłynął wyniosły
2.735,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 5,2%. W ogólnej kwocie nieuregulowanych należności
pozostałych do zapłaty należności bieżące stanowiły 986,8 mln zł, a należności z lat ubiegłych
– 1.970,6 mln zł. 

Wzrost należności bieżących (o 8,5%) oraz niewielka poprawa relacji wpływów bie-
żących do sumy wpływów bieżących i zaległości bieżących (z 96,7% w 2004 r. do 97,5%
w 2005 r.) wskazują, że nie nastąpiło istotne polepszenie ściągalności bieżącej dochodów
z tego podatku. 

Należności z lat ubiegłych zwiększyły się o 5,6% w stosunku do 2004 r. Kwota wyeg-
zekwowanych zaległości wyniosła 443,3 mln zł i wzrosła o 1,2%, a wskaźnik efektywności
egzekucji obniżył się o 1,9 punktu procentowego w stosunku do 2004 r. 

Umorzenia w 2005 r. zaległego podatku dochodowego obejmowały głównie ulgi przy-
znane na podstawie ustaw restrukturyzacyjnych – 18,8 mln zł oraz umorzenia z urzędu
– 25,3 mln zł. 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie
15.762,4 mln zł. Na wyższe o 1.071,8 mln zł wykonanie dochodów od prognozy zawartej
w ustawie budżetowej wpłynęło lepsze o 0,5 mld zł od zakładanego saldo rozliczeń rocznych
za 2004 r. oraz wysokie wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji
finansowych (dochody te w 2005 r. wzrosły w porównaniu do roku 2004 o 72,5%, podczas
gdy od pozostałych podmiotów o 8,3%). 

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w podatku dochodowym od osób prawnych
na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 1.258,2 mln zł i zmniejszyły się o 130,9 mln zł (o 9,4%)
w stosunku do 2004 r. Należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności upłynął
wyniosły 1.089,5 mln zł i zmniejszyły się o 74,4 mln zł (o 6,4%) w relacji do roku 2004.

W ogólnej kwocie nieuregulowanych należności, należności bieżące stanowiły
310,4 mln zł i zmniejszyły się o 31,8% w stosunku do 2004 r., a należności z lat ubiegłych
wyniosły 947,8 mln zł i wzrosły o 1,4%. 

Znacznie pogorszyła się efektywność egzekucji, kwota wyegzekwowanych dochodów
wyniosła 73,9 mln zł i była niższa o 28,6%, a wskaźnik efektywności egzekucji wyniósł 20,3%
i obniżył się o 5,6 punktu procentowego w stosunku do 2004 r.

Kwota dokonanych w 2005 r. umorzeń zaległego podatku dochodowego od osób
prawnych wyniosła 37,3 mln zł i dotyczyła głównie ulg udzielonych na podstawie ustaw
restrukturyzacyjnych – 18,1 mln zł oraz umorzeń z urzędu – 15,7 mln zł.

6.2. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe ustalono w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości
16.641,5 mln zł, tj. o 7,2% niższej od wykonania roku 2004 (17.938,3 mln zł).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 21.060,0 mln zł, co stanowiło 126,6%
kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 11,7% dochodów budżetu państwa (w 2004 r.
– 11,5%). Dane w zakresie prognozowania i wykonania dochodów niepodatkowych w latach
2004-2005 Ministerstwo Finansów prezentowało w sposób niejednolity, np.:
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– w roku 2005 środki z Instrumentu Finansowego Schengen zaplanowano w dochodach
jednostek budżetowych, podczas gdy w roku 2004 dochody te wykazane zostały jako
„Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej”,

– dochody z odpłatności za znaki akcyzy zarówno w planie, jak i wykonaniu ujęto w po-
zostałych dochodach niepodatkowych, podczas gdy w 2004 r. dochody z odpłatności
za znaki akcyzy były wykazane w planie jako pozostałe dochody niepodatkowe, a wy-
konanie jako dochody jednostek budżetowych,

– wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej ujęto w grupie pozostałych dochodów niepodatko-
wych.

Realizację dochodów niepodatkowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochody z dywidend, ustalone w ustawie budżetowej w wysokości 961,7 mln zł zre-
alizowane zostały w kwocie 3.161,5 mln zł, co stanowiło 328,7% planu (w 2004 r. – 1.810,4 mln zł,
tj. 258,6% planu). Dochody te według planu obejmowały: 
– wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

w wysokości 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; wpłat tych dokonują
przedsiębiorstwa państwowe na podstawie ustawy o gospodarce finansowej przedsię-
biorstw państwowych41 i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, na podstawie ustawy
o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa42 (część 19 – Budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe w wysokości 483,2 mln zł),

– dywidendy z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji/udziałów w spółkach, należne
na podstawie Kodeksu spółek handlowych (część 36 – Skarb Państwa w wysokości
478,5 mln zł).
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Wykonanie dochodów z tytułu dywidend i wpłat z zysku przedstawia poniższa tabela:

Dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 837,8 mln zł, tj. 173,4% planu. W porównaniu do
wykonania dochodów w 2004 r. (1.248,0 mln zł) zrealizowane dochody były niższe o 32,9%.
Stosowana przez Ministerstwo Finansów zasada „ostrożnego szacunku” powoduje, że od
kilku lat prognoza dochodów z tytułu wpłat z zysku obarczona jest błędem (w 2005 roku
niedoszacowanie dochodów wyniosło – 73,4%, w 2004 r. – 391,3%, a w 2003 r. – 94,4%).
Ministerstwo Finansów nie wykorzystywało informacji o wynikach działalności gospodarczej
jednoosobowych spółek i przedsiębiorstw państwowych, a także nie analizowało informacji
o kształtowaniu się liczby podmiotów zobowiązanych do wpłat z zysku oraz wykazów pod-
miotów, które zrealizowały w ostatnich latach najwyższe wpłaty, pomimo że dostęp do po-
wyższych danych jest możliwy poprzez funkcjonujące w resorcie systemy informatyczne i po-
winien służyć poprawie prognozy dochodów. 

Ponad 58% dochodów z tytułu wpłat z zysku pochodziło od 8 jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa, tj.: Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. – 125,5 mln zł,
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – 118,6 mln zł, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
– 68,6 mln zł, Południowego Koncernu Energetycznego S.A. – 61,8 mln zł, Katowickie-
go Holdingu Węglowego S.A. – 20,5 mln zł, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Na-
ftowych „Przyjaźń” S.A. – 20,3 mln zł, Węglokoksu S.A. – 20,1 mln zł, Nafty Polskiej S.A.
– 17,2 mln zł. Natomiast wpłaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” S.A. (22,7 mln zł)
oraz PPUP „Poczta Polska” (21,5 mln zł) stanowiły 68,7% wpłat z zysku wniesionych przez
przedsiębiorstwa państwowe. 

Przekazane do budżetu wpłaty dywidend z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa
akcji/udziałów w spółkach dotyczą rozliczenia zysków osiągniętych przez te spółki w roku
2004. Łączna wartość dochodów budżetowych z dywidend i ze zbycia praw majątkowych
wyniosła 2.323,7 mln zł, tj. 485,6% planu43 (w tym w części 36 – Skarb Państwa 2.147,7 mln zł
oraz w części 20 – Gospodarka 176,0 mln zł), z tego dywidendy wyniosły 2.315,9 mln zł.

Spośród 177 spółek zobowiązanych do wypłacenia dywidendy ponad 73% dochodów
z tego tytułu stanowiły wpłaty 10 spółek: PKO BP S.A. – 520,0 mln zł, Powszechnego Zakładu
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Ubezpieczeń S.A. – 390,1 mln zł, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – 200,0 mln zł,
KGHM Polska Miedź S.A. – 177,2 mln zł, Totalizatora Sportowego Sp z o.o. – 155,0 mln zł,
Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A. – 92,9 mln zł, Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
– 78,6 mln zł, PEKAO S.A. – 44,0 mln zł, Nafty Polskiej S.A. – 43,5 mln zł, Zakładów
Azotowych PUŁAWY S.A. – 40,9 mln zł.

Zaległości na koniec roku 2005 wyniosły 85,3 mln zł (w tym z dywidend 43,2 mln zł,
z wpłat z zysku 42,1 mln zł) i w stosunku do roku 2004 zmniejszyły się o 6,2 mln zł (tj.
o 6,8%). Do największych dłużników można zaliczyć: Dębickie Zakłady Przemysłu Spożyw-
czego „Igloopol” w upadłości – 7,4 mln zł, Kombinat Koksowniczy „Zabrze” – 2,9 mln zł,
Huta Kościuszko S.A. – 2,8 mln zł.

Wpłaty z zysku NBP

Dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP za 2004 r. zrealizowano w 2005 r. w kwocie
4.168,0 mln zł, tj. 90,1% planu. Niezrealizowanie dochodów w wysokości przyjętej w ustawie
budżetowej było konsekwencją osiągnięcia przez NBP w 2004 r. wyniku finansowego w wy-
sokości 4.387,4 mln zł, tj. o 482,3 mln zł niższym od zakładanego. Różnica ta w przybliżeniu
odpowiada wielkości o jaką został przekroczony plan finansowy w pozycji „Koszty odsetek,
dyskonta i premii”. Przekroczenie to było spowodowane przyjmowaniem przez NBP do planu
założenia o stałości stóp procentowych. 

Jednorazowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość zysku NBP w 2004 r., była
zmiana zasad rachunkowości, dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej. Podwyższyła ona
wynik finansowy banku o 3.588,0 mln zł. Na skutek tej zmiany: pozostałe do spłaty odsetki
skapitalizowane od kredytów refinansowych zostały zaliczone do wyniku finansowego
(2.215,6 mln zł), będące w posiadaniu NBP papiery wartościowe w walutach obcych zostały
wycenione zgodnie z wartością rynkową (1.035,0 mln zł), uzyskano przychody z tytułu do-
datnich różnic kursowych od aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
(337,4 mln zł). Po wyeliminowaniu wpływu tych operacji zysk NBP wyniósłby 799,4 mln zł
i byłby niższy od zysku wypracowanego w 2003 r. o 3.470 mln zł. Różnica ta wynika z nie-
korzystnych zmian kursu złotego, które obniżyły wynik finansowy NBP w 2004 r. w stosunku
do 2003 r. o 1.900 mln zł, niższych przychodów z inwestowania rezerw dewizowych (o ok.
118 mln zł), niższych przychodów z kredytów refinansowych (o ok. 300 mln zł), a także
z wzrostu kosztów oprocentowania rezerwy obowiązkowej (o ok. 420 mln zł), odsetek od
lokat terminowych dokonywanych przez Ministra Finansów (ok. 350 mln zł) oraz wyceny
aktywów (ok. 310 mln zł). NIK nie wniosła zastrzeżeń do kształtowania się tych pozycji.

NIK zauważa natomiast, że NBP od wielu lat wnosi roczne opłaty na Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, które pomniejszają jego wynik finansowy i wysokość wpłaty do budżetu pań-
stwa44. W 2004 r. wpłata ta wyniosła 93,1 mln zł, a w 2005 r. 62,1 mln zł. W latach 1998-2005
bank centralny wydatkował na ten cel łącznie blisko 1 mld zł. W tym czasie sektor bankowy
nieprzerwanie notował dodatnie wyniki finansowe i obecnie jest określany jako stabilny. Zda-
niem NIK, sytuacja ta pozwala na dokonanie zmiany przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym45, mającej na celu wyłączenie NBP z bie-
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45 DzU z 2000 r. nr 9, poz. 131 ze zm. 



żącego finansowania systemu gwarantowania depozytów bankowych i pozostawienia go wy-
łącznie jego uczestnikom. 

Dochody z cła 

Dochody z ceł zaplanowane w kwocie 1.557,8 mln zł – zrealizowane zostały w całości
w części 19 – Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe – w wysokości 1.270,6 mln zł,
tj. 81,6% planu. Główną przyczyną różnicy pomiędzy prognozą dochodów z cła, a ich re-
alizacją był niższy od zakładanego o 8,8% kurs euro oraz niższa o 0,28 punktu procento-
wego efektywna stawka celna. W porównaniu do 2004 r. dochody z cła zmniejszyły się
o 1.010,1 mln zł, tj. o 44,3%. 

W ustawie budżetowej prognoza dochodów z cła ustalona została łącznie ze środkami
własnymi Unii Europejskiej, chociaż z pobranych opłat celnych jedynie 25% to dochody pań-
stwa członkowskiego, zaś 75% to środki odprowadzane do budżetu ogólnego UE.

Według stanu na koniec grudnia 2005 r. nieuregulowane należności z tytułu zobo-
wiązań podmiotów wobec administracji celnej, w dziale 500 – Handel wyniosły 1.156,8 mln zł,
w tym z tytułu cła (§ 006) – 700,9 mln zł, a odsetek (§ 092) – 455,8 mln zł. W porównaniu
do poprzedniego roku należności w tym dziale wzrosły o 22,8%. 

Zaległości wyniosły 1.053,7 mln zł, w tym z tytułu ceł – 612,7 mln zł. W porównaniu
do 2004 r. nastąpił wzrost zaległości o 173,4 mln zł, tj. o 19,7%, w tym z tytułu cła o 26,6%.
Niekorzystna tendencja wzrostu zaległości w dochodach administracji celnej, wystąpiła już
po raz kolejny – w roku 2004 w porównaniu do roku poprzedzającego wzrost zaległości
wyniósł 163,9 mln zł, tj. 22,9%. Na koniec 2005 r. 19 dłużników posiadało zadłużenie na
kwotę 229,9 mln zł z tytułu cła (bez odsetek), w kwocie ponad 5 mln zł każdy, tj. 32,8%
wszystkich należności z tego tytułu. 

Blisko 60% należności (627,9 mln zł) powstało w wyniku nieprawidłowości stwier-
dzonych na skutek powtórnej kontroli celnej. Innymi przyczynami wzrostu zadłużenia z ceł,
były: uznanie zgłoszeń celnych za nieprawidłowe i wydanie decyzji wymiarowych (zmiana
klasyfikacji towaru, wartości celnej lub stawki celnej), uchylanie pierwotnych decyzji wydanych
w oparciu o sfałszowane przez podmioty dowody, zabezpieczenie na poczet długu celnego
towaru, który nie zawsze pokrywa koszty postępowania celnego, składowania, czy likwidacji.

W 2005 r. izby celne dokonały umorzeń zaległości celnych z odsetkami w wysokości
4,2 mln zł i odroczeń płatności cła (wraz z odsetkami) na kwotę 18,4 mln zł. Przedawnieniu
uległo cło wraz z odsetkami w kwocie 29,9 mln zł. 

Dochody jednostek budżetowych 

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2005
w wysokości 7.705,6 mln zł, tj. o 6,0% niższej od wykonania roku 2004 (8.197,3 mln zł).
Dochody zrealizowane wyniosły 10.844,0 mln zł, tj. 140,7% planu.

W 2005 r. najwyższe dochody zrealizowano w następujących częściach budżetu pań-
stwa: 79 – Obsługa długu krajowego – 3.082,6 mln zł (28,4% łącznej kwoty dochodów jed-
nostek budżetowych), 15 – Sądy powszechne – 1.997,2 mln zł (18,4% dochodów), 19 –
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – 1.487,7 mln zł (13,7% dochodów), 85/02-32
– Budżety wojewodów – 1.262,6 mln zł (11,6% dochodów). Na wyższe niż planowano dochody
jednostek budżetowych złożyło się przede wszystkim przekroczenie planu dochodów w 25
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działach, w tym: w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o 1.712,1 mln zł (o 124,9%),
750 – Administracja publiczna o 563,9 mln zł (o 40,1%), 600 – Transport i łączność
o 469,6 mln zł (o 143,1%). W trzech działach dochody jednostek budżetowych były niższe
od kwot pierwotnie ustalonych w ustawie budżetowej, z tego w dziale: 758 – Różne rozli-
czenia o 326,9 mln zł (o 28,8%), 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
o 6,4 mln zł (o 15,1%) oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 0,3 mln zł (o 44,7%).

Nie zostały wykonane przyjęte w ustawie budżetowej dochody w 15 częściach, a w 13
częściach osiągnięto dochody, choć w ustawie budżetowej na 2005 r. nie zaplanowano w nich
żadnych wpływów. 

Realizację dochodów jednostek budżetowych w pięciu wybranych działach klasyfikacji
budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Dochody zrealizowane w powyższych działach w 2005 r. stanowiły 84,3% ogólnej
kwoty zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych.

Najwyższe kwoty dochodów jednostek budżetowych zrealizowane zostały w nastę-
pujących paragrafach:

– 8080 – Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów  
            wartościowych i krajowych kredytów – 3.015,8 mln zł,

– 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2.720,7 mln zł,
– 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.582,0 mln zł,

Zaległości w dochodach jednostek budżetowych, na dzień 31 grudnia 2005 r., wyniosły
4.209,4 mln zł i w porównaniu do 2004 r. (3.845,9 mln zł) zwiększyły się o 363,6 mln zł,
tj. o 9,5%. Zaległości jednostek budżetowych stanowiły 19% ogólnej kwoty zaległości budżetu
państwa (22.160,1 mln zł), a ich relacja do dochodów osiągniętych z tego tytułu wyniosła
38,8% (w 2004 r. – 46,9%).
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Dochody w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (krajowego) wykonane zostały
w kwocie 3.082,6 mln zł, były wyższe o 124,9% od planu na 2005 r. i stanowiły 28,4%
zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych ogółem. W porównaniu do 2004 r. oma-
wiane dochody były wyższe o 1.862,2 mln zł, tj. o 152,6%. Wyższe niż zakładano wykonanie
dochodów spowodowane było głównie większymi wpływami (o 1.683,7 mln zł, tj. o 127,2%)
z tytułu obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów, na
skutek większej sprzedaży obligacji po dniu ich emisji46. 

Zaległości na koniec 2005 r. w tym dziale wyniosły 1.162,8 mln zł i zwiększyły się
w stosunku do roku 2004 o 27,4 mln zł, tj. o 2,4%. 

Dochody w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zostały wykonane w wysokości
2.040,9 mln zł. Dochody te były o 7,8% wyższe niż planowano i stanowiły 18,8% dochodów
jednostek budżetowych ogółem. W porównaniu do 2004 r. dochody były wyższe o 9,2%.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy:
– z tytułu różnych opłat (§ 0690) – 1.684,1 mln zł, tj. 82,5% ogółu dochodów w dziale,

plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie wyższym od planowanego
o 101,9 mln zł, tj. o 6,4%,

– z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (§ 0570) – 231,0 mln zł,
tj. 11,3% – ogółu dochodów w dziale. Wpływy z grzywien, mandatów i kar były wyższe
od planu o 46,6 mln zł, tj. o 25,3%.

Najwyższy udział w realizacji dochodów w dziale 755 miały dochody wykonane w czę-
ści 15/01-12 – Sądy powszechne w wysokości 1.997,2 mln zł (97,9% dochodów w tym
dziale), głównie z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym opłat i kosztów sądowych oraz
z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności.

Zaległości na koniec 2005 r. w tym dziale wyniosły 469,1 mln zł i wzrosły w stosunku
do roku 2004 (448,1 mln zł) o 4,7%. Dotyczyły głównie wpływów z grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od ludności (§0570) – 290,5 mln zł oraz wpływów z różnych opłat
– opłat i kosztów sądowych (§ 0690) – 176,4 mln zł.

W części 15/01-12 – Sądy powszechne przedawnieniu uległy należności sądowe w łą-
cznej wysokości 12,6 mln zł, tj. o 22% mniejszej niż w 2004 r. 

Głównymi przyczynami przedawnienia były:
– nagminna praktyka składania wielokrotnych wniosków o umorzenie bądź odroczenie kary

pieniężnej przez dłużników, powodująca wydłużenie czasu rozpoznania wniosków,
– brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika,
– odbywanie kary pozbawienia wolności przez dłużników niezatrudnionych w zakładach

penitencjarnych, nieposiadających innego źródła dochodu oraz majątku. 
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46 Skutkowało to koniecznością wykupienia przez inwestorów odsetek naliczonych między dniem emisji obligacji,
a dniem ich sprzedaży. Odsetki od obligacji są naliczane od pierwszego dnia po dniu ich emisji, według
ustalonej stawki oprocentowania. Inwestor nabywający obligacje na rynku pierwotnym po dniu emisji jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa dotychczas naliczonych odsetek. Odsetki te oraz odsetki
dalej naliczane po dniu sprzedaży są przekazywane z powrotem inwestorowi po upływie pierwszego okresu
odsetkowego. Ponadto przy niektórych emisjach uzyskana została premia, która była wynikiem nadwyżki
ceny płaconej przez nabywców obligacji ponad jej wartość nominalną. 



Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna wykonane zostały w wysokości
1.969,3 mln zł i były o 40,1% wyższe od planu na 2005 r. Dochody wykonane w tym dziale
stanowiły 18,2% zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych ogółem. 

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:
– wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 609,7 mln zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 0570) – 409,0 mln zł,
– wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 276,1 mln zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje(§ 0590) – 259,8 mln zł,
– wpływy z usług (§ 0830) – 112,3 mln zł. 

Najwyższe dochody w dziale 750 zrealizowane zostały w częściach:
– 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 672,4 mln zł (34,1%

dochodów w tym dziale), głównie z tytułu wpływów z różnych dochodów (555,0 mln zł),
dochodów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (64,5 mln zł),
wpływów z różnych opłat (21,8 mln zł) oraz wpłat do budżetu ze środków specjalnych
(21,8 mln zł);

– 85/02-32 – Budżety wojewodów w kwocie 594,5 mln zł (30,2% dochodów w tym dziale),
głównie z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (344,4 mln zł),
realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (131,7 mln zł) oraz wpły-
wów z różnych opłat (97,5 mln zł);

– 26 – Łączność w kwocie 181,2 mln zł (9,2% dochodów w tym dziale), głównie z tytułu
wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Zaległości na koniec 2005 r. w tym dziale wyniosły 1.029,3 mln zł (z tego w części
26 – Łączność 467,8 mln zł)47 i zwiększyły się w porównaniu do 2004 r. (994,0 mln zł)
o 3,6%.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak skuteczności postępowań windyka-
cyjnych wobec zalegających spółek telekomunikacyjnych, prowadzonych w 2005 r. oraz w la-
tach poprzednich, mimo że problem występowania tych zaległości i konieczność ostatecznego
rozwiązania tego zagadnienia był wielokrotnie przedmiotem wniosków pokontrolnych NIK,
kierowanych do ministrów właściwych do spraw łączności48.

Dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w kwocie
1.241,7 mln zł, tj. o 26,4% wyższej od planu na 2005 r. i stanowiły 11,5% zrealizowanych
dochodów jednostek budżetowych ogółem. 

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy uzyskane w części:
– 85/02-32 – Budżety wojewodów w kwocie 584,6 mln zł (47,1% dochodów w tym dziale),

głównie z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
(576,0 mln zł), m.in. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i naj-
mu nieruchomości Skarbu Państwa;
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47 Kwota zaległości obejmowała niezapłacone raty przypadające na lata 1999-2004 za udzielone operatorom
telefonii stacjonarnej koncesji telekomunikacyjnej. 

48 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r. w części 26 – Łączność, NIK, Warszawa,
maj 2006 r. (Nr ewid. 114/2006/P05069/KKT). 



– 36 – Skarb Państwa w kwocie 508,4 mln zł (40,9% dochodów w tym dziale) z tytułu
nadwyżki finansowej za 2004 r. Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

– 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w kwocie 148,7 mln zł
(12,0% dochodów w tym dziale), przede wszystkim z tytułu umorzenia kredytów mie-
szkaniowych oraz wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Zaległości na koniec 2005 r. w tym dziale wyniosły 739,5 mln zł i w stosunku do
roku 2004 zwiększyły się o 114,6 mln zł, tj. o 18,3%.

W ramach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budże-
tem państwa w 2005 r.49 NIK zbadała m.in. pobieranie i odprowadzanie dochodów budże-
towych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, należnych budżetowi państwa.

Najwyższa Izba Kontroli kolejny raz wskazała na przypadki niepodejmowania działań
windykacyjnych (w miastach na prawach powiatu) oraz na nieskuteczne i niewystarczające
działania windykacyjne w stosunku do podmiotów zalegających z opłatami (w powiatach),
co w niektórych przypadkach powodowało przedawnienie roszczeń. Nieskuteczność tych dzia-
łań wynikała m.in. z braku właściwie prowadzonej ewidencji opłat.

W 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w urzędach wojewódzkich, 17 sta-
rostwach powiatowych, 16 urzędach miast na prawach powiatu oraz 4 jednostkach miejskich
prowadzących ewidencję nieruchomości lub gospodarujących nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa kontrolę realizacji przez starostów zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa w latach 2003-2005 (do 30 kwietnia)50.

Starostowie nie korzystali z uprawnienia do przeszacowania wartości udostępnianych
nieruchomości i aktualizowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego
zarządu nieruchomościami, co w 34 objętych kontrolą jednostkach spowodowało, że Skarb
Państwa nie uzyskał dochodu w wysokości co najmniej 24 mln zł.

Dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia wykonane zostały w kwocie 807,3 mln zł,
tj. w 71,2% planu i stanowiły 7,4% zrealizowanych dochodów jednostek budżetowych ogółem.
Złożyły się na nie między innymi dochody uzyskane w części 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe, z tytułu:
– wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granic do traktatu

z Schengen (§ 8520), w kwocie 396,0 mln zł (49,0% dochodów w dziale), 
– pozostałych odsetek (§ 0920), w kwocie 329,8 mln zł (40,9% dochodów w dziale), m.in.

od lokat terminowych złożonych przez Ministra Finansów w NBP.

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane było głównie mniejszymi
wpływami, w części 19 – Budżet, finanse publiczne i inwestycje finansowe, z tytułu odsetek
od lokat terminowych złożonych przez Ministra Finansów (o 286,4 mln zł). Niższe od planu
(o 53,5%) dochody były wynikiem przeszacowania poziomu przejściowych nadwyżek środków
na centralnym rachunku budżetu państwa i obniżenia stóp procentowych. 
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49 Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetu) jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
w 2005 r., NIK, Warszawa, maj 2006 r. (Nr ewid. 53/2006/P/05/007/KAP). 

50 Informacja o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa, NIK, Kielce, kwiecień 2006 r. (Nr ewid. 168/2005/P/05/132/LKI).



Zaległości na koniec 2005 r. w tym dziale wyniosły 39,1 mln zł i w stosunku do
roku 2004 wzrosły o 24,9 mln zł, tj. o 175,4%, dotyczyły głównie pozostałych odsetek (§ 0920)
w części 19 – Budżet, finanse publiczne i inwestycje finansowe.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie budżetowej na rok 2005 zaplanowano dochody budżetu państwa z tytułu
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.207,3 mln zł, tj. o 6,9 mln zł (0,6%)
wyższej od wykonania w 2004 r. (1.200,3 mln zł). Wpłaty w 2005 r. wyniosły 1.207,1 mln zł,
co stanowiło 99,9% planu. 

Na łączną kwotę wpłat jednostek samorządu terytorialnego złożyły się:
– wpłaty powiatów i miast na prawie powiatów – 506,8 mln zł (plan 506,8 mln zł),
– wpłaty gmin – 385,8 mln zł (plan 386,0 mln zł),
– wpłaty samorządów województw na zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej

– 314,5 mln zł (plan 314,5 mln zł).

Zaległości z tytułu wpłat gmin w 2005 r. wyniosły 1,9 mln zł i zwiększyły się w sto-
sunku do 2004 r. o 214,6%. Były to głównie zaległości Gminy Rewal.

Pozostałe dochody niepodatkowe 

Pozostałe dochody niepodatkowe zaplanowano w kwocie 583,0 mln zł, co stanowiło
148,5% wykonania w 2004 r. W roku 2005 zrealizowane zostały w kwocie 408,8 mln zł,
tj. w 70,1%. 

Dochody te pochodziły z różnego rodzaju wpłat o charakterze sankcyjnym, m.in. od-
setek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910 – 599,3 mln zł), wpływów z różnych
opłat (§ 0690 – 77,1 mln zł i z tego 76,8 mln zł z tytułu odpłatności za znaki akcyzy),
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§ 0580 – 6,6 mln zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – 4,4 mln zł).

Dochody z tytułu wpłaconych w 2005 r. przez podatników odsetek od nieterminowego
uregulowania zobowiązań podatkowych wyniosły 599,3 mln zł i przekroczyły plan o 19,5%
(501,5 mln zł), w stosunku do 2004 r. były wyższe o 7,3% (558,5 mln zł). Wypłacone w 2005 r.
przez urzędy skarbowe odsetki za nieterminowe rozliczenia z podatnikami wyniosły
195,6 mln zł (w tym odsetki wypłacone w wyniku uchylenia wadliwych decyzji – 184,0 mln zł).
Wypłacone w 2005 r. odsetki pomniejszyły dochody w pozostałych dochodach niepodat-
kowych i były wyższe niż w 2004 r. o 44,8 mln zł (29,7%). Ponadto pozostałe dochody
niepodatkowe zostały pomniejszone o kwotę 85,9 mln zł, w tym wpływy do wyjaśnienia
74,7 mln zł, będące saldem nadpłat i należności z tytułu dochodów gmin pobieranych przez
urzędy skarbowe51. 
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51 Dotyczy korekty łącznego sprawozdania Rb-27 za 2005 r. opisanej w rozdziale poświęconym ocenie spra-
wozdawczości budżetowej. 



6.3. Dochody zagraniczne

W ustawie budżetowej na rok 2005 przyjęto dochody zagraniczne w wysokości
71,1 mln zł, tj. o 61% niższe od wykonania w 2004 r. Zrealizowane dochody w 2005 r.
wyniosły 405,3 mln zł, tj. 570,0% planu. W porównaniu do 2004 r. dochody te były wyższe
o 221,3 mln zł, tj. o 120,4%.

Były to wpłaty z tytułu:
– odsetek i opłat od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków

specjalnych (§ 806) – 199,4 mln zł; poziom wykonania planu tych dochodów wynikał
głównie z wyższych od zaplanowanych (o 135,0 mln zł) dochodów z tytułu odsetek ulo-
kowanych na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów, nieplanowanych odsetkach
od rachunku specjalnego w walutach obcych (31,8 mln zł);

– premii ponad wartość nominalną obligacji zagranicznych (§ 809) – 168,2 mln zł (nie
planowano w ustawie budżetowej);

– odsetek od udostępnionych podmiotom gospodarczym kredytów zagranicznych (§ 807)
– (35,2 mln zł).

Należności pozostałe do zapłaty za 2005 r. wyniosły 2.178,8 mln zł i w porównaniu
do stanu na koniec grudnia 2004 r. wzrosły o 26,9%.

Zaległości w dochodach zagranicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
wyniosły 1.773,5 mln zł i były wyższe w porównaniu do 2004 r. o 241,1 mln zł, tj. o 15,7%.
Największe zaległości (1.628,8 mln zł) wystąpiły w § 806 – Odsetki od pożyczek i kredytów
zagranicznych, na które złożyły się niezapłacone odsetki od pożyczek udzielonych innym
państwom, w szczególności Irakowi, Syrii, Sudanowi, Nikaragui i Mozambikowi.
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7. Wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu państwa w 2005 r. wyniosły 208.132,9 mln zł i w stosunku do ustawy
budżetowej były niższe o 1,6 mld zł, tj. o 0,7%52. W porównaniu do 2004 r. wydatki były
wyższe o 5,3%, a realnie o 3,1%, tj. o 3,1 mld zł.

W relacji do PKB wydatki budżetu państwa w 2005 r. stanowiły 21,2%. Wskaźnik
ten obniżył się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2005 r. dokonane zostały zmiany w budżecie państwa polegające na przeniesieniu
wydatków (z uwzględnieniem części 81 – Rezerwa ogólna i 83 – Rezerwy celowe) w kwocie
ogółem 18.278,0 mln zł pomiędzy częściami budżetu państwa, które zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami dokonali: Rada Ministrów, Minister Finansów, a w ramach części 15 Minister
Sprawiedliwości. Zwiększeń dokonano w 134 częściach (w tym w 16 budżetach wojewodów,
47 budżetach samorządowych kolegiów odwoławczych i 11 budżetach sądów apelacyjnych).

Najwyższe kwoty zwiększeń wystąpiły w części: 85 – Budżety wojewodów
o 3.343,8 mln zł, 83 – Rezerwy celowe o 2.584,1 mln zł, 73 – ZUS o 2.327,5 mln zł,
33 – Rozwój wsi o 3.457,6 mln zł. Zmniejszeń (w łącznej kwocie 18.369,9 mln zł) dokonano
w 49 częściach, w tym 16 budżetach wojewodów i 12 budżetach sądów apelacyjnych. Naj-
wyższe kwoty zmniejszeń dotyczyły części: 83 – Rezerwy celowe o 14.793,1 mln zł, 78
– Obsługa zadłużenia zagranicznego o 2.017,8 mln zł, 84 – Środki własne UE o 465 mln zł.

W 2005 r. Ministerstwo Finansów przekazało dysponentom części budżetowych środki
w kwocie 205.806,8 mln zł. Z kwoty tej dysponenci zwrócili niewykorzystane środki w wy-
sokości 2.035,3 mln zł. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budże-
towego 2005 przekazano środki w wysokości 4.361,5 mln zł. Saldo końcowe na rachunku
służącym do przekazywania dysponentom części, środków budżetowych wyniosło
208.132,9 mln zł, co było równe zrealizowanym w 2005 r. wydatkom.
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52 Planowane i zrealizowane wydatki nie zawierają środków refundowanych z budżetu państwa FUS z tytułu
przekazywania składek do OFE. 



Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet państwa realizowało 2.964 jednostek
budżetowych, a więc tyle samo co rok wcześniej, 78 zakładów budżetowych (w 2004 r.
– 84) oraz 455 gospodarstw pomocniczych (w 2004 r. – 524). 

Wykonanie wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:

Na niższe od planowanego o 1.570,8 mln zł wykonanie wydatków wpłynęło przede
wszystkim niewykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz wydatków na
świadczenia na rzecz osób fizycznych i obsługę długu publicznego. W porównaniu do kwot
ujętych w ustawie budżetowej, wyższe było wykonanie wydatków na dotacje i subwencje.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego roku przedstawione zostało na
poniższym wykresie: 
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W porównaniu do 2004 r. w największym stopniu o 67,4% wzrosła składka do Unii
Europejskiej, ujęta w grupie wydatków środki własne Unii Europejskiej. W 2004 r. składkę
zapłacono za osiem miesięcy, a w 2005 r. za dwanaście miesięcy. Znacznie wzrosły świad-
czenia na rzecz osób fizycznych (o 11,8 %), wydatki na obsługę długu publicznego (o 10,0%)
i wydatki bieżące (o 8,0%). Dotacje i subwencje zwiększyły się tylko o 0,2%, a wydatki
w pozostałych grupach uległy zmniejszeniu.

Struktura wydatków w 2005 r. przedstawiona została na poniższym wykresie:

W porównaniu do poprzedniego roku, nastąpiły zmiany w strukturze wydatków. Zwię-
kszył się udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych z 9,3% do 9,9%, wydatków
bieżących jednostek budżetowych z 18,8% do 19,2%, obsługę długu publicznego z 11,4%
do 11,9% i środków własnych Unii Europejskiej z 2,9% do 4,7%. Zmniejszył się udział wy-
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datków na dotacje i subwencje z 51,4% do 48,9%, wydatków majątkowych z 5,6% do 4,9%
i wydatków na rozliczenia z bankami z 0,6% do 0,5%.

Rezerwy celowe i rezerwa ogólna

Znaczne środki na wydatki ujęto w rezerwach celowych. W ustawie budżetowej na
2005 r. zaplanowano wydatki w części 83 w wysokości 12.326,8 mln zł, co stanowiło 5,9%
planowanych wydatków budżetu państwa (w 2004 r. odpowiednio 6,9%). W trakcie 2005 r.,
po uzyskaniu opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Minister Finansów utworzył
6 nowych rezerw celowych, poprzez przeniesienie zablokowanych wydatków z 35 części
budżetowych (w tym kwoty 427,1 mln zł z części 83) w łącznej kwocie 3.011,2 mln zł.
W wyniku tych zmian, planowane wydatki w tej części zostały zwiększone o 2.584,1 mln zł,
tj. o 21,0%, do wysokości 14.910,9 mln zł, co stanowiło 7,2% wydatków budżetu państwa
w 2005 r. Wykorzystanie rezerw celowych w 2005 r. (łącznie z nowoutworzonymi) wyniosło
14.793,1 mln zł, co stanowiło 99,2% planowanych wydatków po zmianach.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, znaczna część rezerw celowych utworzonych
w 2005 r., podobnie jak w 2004 r., nie spełniała wymogów określonych w art. 66 ustawy
o finansach publicznych. Oprócz wydatków wymienionych we wskazanym wyżej artykule,
w części 83 ujęto i następnie rozdysponowano, wydatki znane lub możliwe do przewidzenia
oraz przyporządkowania do odpowiednich części budżetowych. Ponadto przeznaczenie nie-
których wydatków ujętych w rezerwach celowych zostało w trakcie realizacji budżetu istotnie
zmienione. Łącznie zmiany te objęty kwotę 1.038,9 mln zł53. Na przykład z kwoty 400 mln zł
rezerwy, utworzonej na wniosek Ministra Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdro-
wotnej dla osób nieubezpieczonych i skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne, na inne cele niż pierwotnie zaplanowano wykorzystano 375,5 mln zł,
tj. 93,9%. Jedną z przyczyn zmiany przeznaczenia i niewykorzystania rezerw było ujęcie
w rezerwach wydatków na zadania nieprzygotowane do realizacji, jak np. wprowadzona na
etapie prac parlamentarnych rezerwa na wydatki, dotyczące przygotowania infrastruktury te-
chnicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie w kwocie 50 mln zł, która została
wykorzystana w 60,9%.

Znaczna liczba tytułów i wysokość kwot ujętych w rezerwach celowych, a także zmia-
ny przeznaczenia rezerw wprowadzane w ciągu roku powodują, w ocenie NIK, że finanse
publiczne są nieprzejrzyste. Utrudnia to także weryfikację projektu ustawy budżetowej na
rok następny, gdyż planu wydatków wielu dysponentów nie można wprost porównać z prze-
widywanym wykonaniem w poprzednim roku.

W porównaniu do roku 2004, kwota środków z rezerw celowych przeniesionych do
wydatków niewygasających zmniejszyła się o 51,5%, tj. z 817,0 mln zł do 395,9 mln zł.
Niemniej jednak w 2005 r. uruchomione zostały środki z rezerw celowych w kwocie co naj-
mniej 30,7 mln zł, które prawie w całości przeniesione zostały do wykorzystania w 2006 r.
Powodowało to zamrożenie środków budżetowych w znacznej części na zadania nieprzy-
gotowane do realizacji.
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53 W 2005 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wydała, na wniosek Ministra Finansów, 20 pozytywnych
opinii w sprawie zmiany przeznaczenia kwot poszczególnych tytułów rezerw celowych na łączną kwotę 1.064,2
mln zł. 



Rezerwa ogólna, która na 2005 r. wynosiła 93 mln zł, została rozdysponowana w kwocie
88,2 mln zł. Rozdysponowanie nastąpiło na podstawie 17 uchwał Rady Ministrów, 58 za-
rządzeń Prezesa Rady Ministrów, 26 decyzji Ministra Finansów, co było zgodne z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.54 w sprawie dysponowania rezerwą
ogólną budżetu państwa. Z ustaleń kontroli wynika, że nie wszystkie projekty uchwał Rady
Ministrów i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
były przekazywane do opiniowania Ministrowi Finansów, co odbiegało od dotychczasowych
zasad dobrej praktyki w tym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła legalność
opłacania przez budżet państwa składek do rolniczych organizacji międzynarodowych. O uru-
chomienie środków na ten cel z rezerwy ogólnej wnioskował Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Dokonanie wydatków (w kwocie 1.198 tys. zł) nastąpiło na podstawie uchwały Rady
Ministrów z dnia 6 grudnia 2005 r. 

Dokonanie wydatku z budżetu państwa musi opierać się na przepisie prawa, który
stanowiłby podstawę do jego sfinansowania. Środki budżetowe, które otrzymują organy pań-
stwa, służą finansowaniu zadań realizowanych przez te organy. Organy państwa nie mogą
podejmować, a zatem także finansować zadań, które nie mieszczą się w granicach ich kom-
petencji, określonych przepisami prawa. Zasada ta została sformułowana w art. 7 Konstytucji
RP. Z budżetu państwa mogą być finansowane składki do organizacji międzynarodowych,
ale tylko wynikające z umów, których stroną jest Państwo Polskie, reprezentowane przez
organy państwowe. Brak jest natomiast podstaw prawnych do finansowania składek, do ui-
szczenia których są zobowiązane organizacje niepaństwowe (związki zawodowe, organizacje
społeczne itp.). NIK negatywnie ocenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wnioskował
o te środki, jak i Radę Ministrów, która podjęła decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy
ogólnej. 

Stwierdzono także niewykorzystanie środków w kwocie 1.650 tys. zł, rozdyspono-
wanych z rezerwy ogólnej z powodu zbyt późnego ich przyznania (uchwała Rady Ministrów
podjęta została 28 grudnia 2005 r.). 

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 

Budżet państwa w 2005 r. wydatkował także środki, które zostały zaliczone do wy-
datków roku 2004 w kwocie 4.678,8 mln zł, w tym na współfinansowanie zadań, programów
i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 3.186,8 mln zł. Kontrola tych środków wykazała,
że wykorzystano je w 84,1%. Dwudziestu dysponentów nie zgłosiło zapotrzebowania na
przeniesione środki w kwocie 485,9 mln zł na zadania, których termin realizacji upłynął
w 2005 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 572,9 mln zł przekazane zostały w 2005 r. na do-
chody budżetu państwa. Przyczyn niepełnego wykorzystania środków przez poszczególnych
dysponentów należy dopatrywać się w braku rzetelnego przewidywania rzeczywistych potrzeb
na środki budżetowe i niedotrzymywania ustalonych w rozporządzeniu terminów ich wyko-
rzystania. Na przykład NIK negatywnie oceniła zgłoszenie przez Ministra Finansów – dys-
ponenta części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – wykazu wydatków

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
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niewygasających z upływem roku 2004. Umieszczono w nim zadania, których stopień za-
awansowania nie pozwalał na ich wykonanie w terminie do 30 czerwca 2005 r. Ze środków
w kwocie 36,9 mln zł na wykonanie 11 zadań, wykorzystano zaledwie 12,1 mln zł, tj. 32,7%.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego55, przeniesiono
do wykorzystania w 2006 r. środki w kwocie ogółem 4.361,5 mln zł, tj. 2,1% wydatków
budżetu państwa ogółem, w tym 3.018,4 mln zł stanowiły wydatki przeznaczone na współ-
finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych. W porównaniu do 2004 r., kwota wydatków niewygasających uległa
zmniejszeniu o 317,3 mln zł, tj. o 6,8%. Ocena celowości zgłaszania przez dysponentów
wydatków do wykorzystania w 2006 r. nastąpi dopiero po kontroli wykonania budżetu państwa
w 2006 r. Zastrzeżenia Izby dotyczą ujęcia w rozporządzeniu zadań, które powinny być
ujęte w planie wydatków budżetowych roku 2006. Na przykład: wydatki związane z wy-
stępowaniem różnic kursowych w kwocie 2,4 mln zł zgłoszone przez dysponentów części
20 – Gospodarka i 34 – Rozwój regionalny, które były ujęte w planie na rok 2005, lecz
w roku tym nie wystąpiły. Zdaniem Izby wydatki te powinny być ujmowane w planie wydatków
roku budżetowego, w którym możliwe jest ich wystąpienie, tj. w tym przypadku w 2006
roku.

Aktualna pozostaje ocena NIK sformułowana w roku poprzednim, iż możliwość zgła-
szania wydatków do wykazu wydatków niewygasających jest nadużywana przez dysponentów,
a sposób weryfikacji wniosków przez Ministra Finansów nie eliminuje nieuzasadnionego kwa-
lifikowania środków do wydatków niewygasających. NIK podobnie jak w latach poprzednich
zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych56 z tytułu niezrealizowanych wy-
datków według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 2.516,5 mln zł, w tym zobowiązania
wymagalne 53,0 mln zł. 

Za pozytywne zjawisko należy uznać utrzymującą się od trzech lat tendencję zmniej-
szenia stanu zobowiązań wymagalnych. W porównaniu do roku 2004 były niższe o 21,8%
(o 14,8 mln zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. w stosunku do roku 2003 zmniej-
szyły się o 70,3%. Świadczy to o poprawie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
przez dysponentów środków budżetowych.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28 wynika, że:
• wojewodowie nie wykazali nieuregulowanych, na dzień 31 grudnia 2005 r. płatności

z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku
w łącznej kwocie 2,0 mln zł (w 2004 r. – 3,0 mln zł)57;
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55 DzU nr 245, poz. 2028. 
56 Według sprawozdań Rb-28. 
57 Wydatki na opłacanie przedmiotowych składek są wydatkami dokonywanymi przez powiatowe urzędy pracy,

będące samorządowymi jednostkami budżetowymi, co oznacza, że ewentualne zobowiązania z tego tytułu
powinny być wykazywane przez j.s.t. W 2005 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie
pobierających zasiłku były regulowane w pełnej wysokości. W przypadku konieczności zwiększenia wydatków
na ten cel w poszczególnych województwach były one finansowane z rezerw celowych. W związku z po-
wyższym, z tego tytułu nie powinny występować zobowiązania. 



• w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej, wykazano jako zobowiązanie ujemną
kwotę 337,0 mln zł z tytułu nadpłaty w 2005 r. składki wpłacanej do budżetu Unii
Europejskiej. Nadpłata spowodowana została obniżeniem poziomu składki za 2005 r.,
w wyniku przyjęcia w dniu 13 grudnia 2005 r. korekty budżetu ogólnego UE. Roz-
liczenie powstałej za 2005 r. nadpłaty zostało uwzględnione przy terminie płatności
składki za styczeń 2006 r.

Najwyższe zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. występowały w jednostkach
ochrony zdrowia przejętych przez Ministra Zdrowia z dniem 1 stycznia 1999 r. w wysokości
50,2 mln zł (94,7% wszystkich zobowiązań wymagalnych). Dotyczyły zakupów aparatury
i sprzętu medycznego przez dwa szpitale w Białymstoku (kwota główna 14,2 mln zł i na-
leżności z tytułu odsetek 36,0 mln zł).

7.1. Dotacje i subwencje

Wydatki budżetu państwa na dotacje i subwencje wyniosły 101.801,3 mln zł, tj. 99,3%
planu po zmianach. W porównaniu z wydatkami 2004 r. były one wyższe o 224,3 mln zł,
tj. o 0,2%. Największy udział w ogólnej ich kwocie miały środki wydatkowane na dotacje
i subwencje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego – 45.296,3 mln zł (44,5%),
dotacje dla funduszy celowych – 35.883,6 mln zł (35,2%) i dotacje podmiotowe –
15.499,0 mln zł (15,2%). 

Wykonanie wydatków budżetu państwa na subwencje i dotacje prezentują dane za-
warte w tabeli 22.

Wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje
podmiotowe zostały wykonane odpowiednio w 100,0%, w 97,4% i 98,4% w stosunku do
planu po zmianach. Dotacje z budżetu państwa dla funduszy celowych zostały zrealizowane
w 100,0% planu po zmianach. Najwyższy udział w dotacjach dla funduszy celowych stanowiła
dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (56,0%) oraz dla Funduszu Emerytalno-
Rentowego (41,0%)58.

W porównaniu do wykonania 2004 r. zmniejszyły się wydatki na dotacje dla funduszy
celowych o 11,8% oraz na dotacje przedmiotowe o 8,8%, natomiast wzrosły wydatki na
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o 69,6%, na dotacje
i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego o 8,9%, oraz dotacje podmiotowe o 7,0%.

Subwencje ogólne i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego59 w 2005 r. wyniosły
102.911,9 mln zł i w porównaniu do dochodów 2004 r. wzrosły o 12,5%. Wzrost ten (ogółem
o 11.407,9 mln zł) spowodowany był w 68,5% wzrostem dochodów własnych j.s.t.60,
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58 Omówienie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych zamieszczono w rozdziale 10
analizy. 

59 Dane dotyczące dochodów j.s.t. na podstawie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje
prawne określające źródła i szczegółową konstrukcję dochodów j.s.t. były zawarte w ustawie z dnia 13 li-
stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966 ze zm.). 

60 Wzrost dochodów własnych j.s.t. spowodowany był m.in. wzrostem wpływów z podatku dochodowego od
osób fizycznych (o 2.684,0 mln zł) wynikającym z poprawy dynamiki ściągalności bieżącej należności po-
datkowych, poprawy wyników finansowych przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących własną dzia-
łalność gospodarczą opodatkowanych według stałej stawki 19% oraz wzrostem udziałów jednostek samorządu
terytorialnego we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych z 45,74% w 2004 r. (udziały: gmin
35,72%, powiatów 8,42%, samorządów województw 1,60%) do 47,46% w 2005 r. (udziały: gmin 35,61%,
powiatów 10,25%, samorządów województw 1,60%).



a w 27,5% wzrostem otrzymanych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa. W efe-
kcie zmniejszył się udział subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek
samorządu terytorialnego61 w dochodach ogółem budżetów samorządowych z 47,3%
w 2004 r. do 45,1% w 2005 r.

Subwencje ogólne

Wydatki na subwencje ogólne wyniosły 32.486,6 mln zł i stanowiły 100% planu po
zmianach. W porównaniu do wykonania 2004 r. były wyższe o 3,5%. Ogółem gminom prze-
kazano 19.998,0 mln zł, powiatom 11.138,2 mln zł, a województwom 1.350,5 mln zł. Środki
były przekazywane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokościach wy-
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61 Łącznie z otrzymanymi dotacjami na inwestycje. 
62 W 2004 r. dotowanych z budżetu państwa było 7 państwowych funduszy celowych: Fundusz Ubezpieczeń

Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Pracy, Państwowy
Fundusz Kombatantów, Fundusz Alimentacyjny (zlikwidowany z dniem 1 maja.2004 r. – ustawa z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /DzU nr 228, poz. 2255 ze zm./). W 2005 r. dotacje z budżetu
otrzymało 5 państwowych funduszy celowych: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Ren-
towy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Państwowy Fundusz Kombatantów i PFRON. 



nikających z odpowiednich decyzji z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego63.

Strukturę zrealizowanych w latach 2004-2005 wydatków na subwencje dla j.s.t. pre-
zentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej łącznie przekazano na rachunki jednostek
samorządu terytorialnego64 środki w wysokości 26.097,5 mln zł, z tego gminom –
15.883,1 mln zł, powiatom – 9.649,9 mln zł, województwom – 564,5 mln zł. 

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

W ogólnej kwocie wydatków z budżetu państwa na dotacje celowe dla jednostek
samorządu terytorialnego wydatki bieżące stanowiły 12.809,7 mln zł (w tym wydatki nie-
wygasające – 157,5 mln zł), tj. 91,7%, a wydatki inwestycyjne 1.163,5 mln zł (w tym wydatki
niewygasające – 281,5 mln zł), tj. 8,3%. Łącznie wydatki w porównaniu do planu po zmianach
zostały wykonane w 97,6%. Wydatki na dotacje na zadania realizowane przez gminy, powiaty
i samorządy województw zostały zrealizowane odpowiednio w 97,0%, 99,5% i 96,0% planu
po zmianach.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosły w stosunku do 2004 r.
o 1.836,5 mln zł65, tj. 15,1%, przy czym dla gmin nastąpił wzrost o 46,9%, a dla powiatów
i dla samorządów województw nastąpił spadek odpowiednio o 13,7% i o 38,2%. W 2005 r.
udział wydatków na dotacje dla gmin stanowił 67,0%, na dotacje dla powiatów – 26,4%,
a na dotacje dla samorządów województw – 6,5% w dotacjach ogółem dla j.s.t.
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63 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. DzU nr 203, poz. 1966 ze zm. 
64 Szczegółowe informacje dotyczące podziału na poszczególne części subwencji zostały przedstawione w in-

formacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa część 82 – Subwencja ogólna dla j.s.t., NIK Warszawa,
maj 2006 r., Nr ewid. KAP-41008-16/05. 

65 Dotacje na zadania bieżące wzrosły o 2.609,8 mln zł, a na zadania inwestycyjne spadły o 773,2 mln zł. 



W 2005 r. w porównaniu do 2004 r. zmiany zakresu dotowanych zadań wystąpiły
w dziale 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna. W dziale 851, w 2005 r. fi-
nansowano nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznawana była do-
tacja celowa dla gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzania ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej
świadczeniobiorców66 oraz w zakresie wydawania przez wójta (burmistrza/prezydenta) gminy,
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, decyzji potwierdzającej
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadania te wynikają z przepisu art. 7 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych67. W dziale 852, od dnia 1 września 2005 r., w ramach wydatków zaplanowanych
na świadczenia rodzinne, finansowana jest zaliczka alimentacyjna68. 

Na 2005 r. nie były planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych
powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych wraz z finansowaniem uzyskanego wyższego stopnia awansu zawodowego na-
uczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Zadania te od 2005 r. finansowane są z dochodów
własnych powiatów.

W ujęciu rodzajowym, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami (9.830,4 mln zł) stanowiły 70,4%, na zadania własne – 28,2%
(3.943,5 mln zł), a na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 1,4% (199,3 mln zł). W stosunku do planu po zmianach wydatki na dotacje
celowe na zadania własne wykonane zostały w 97,9%, na zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zlecone ustawami w 97,2%, a na zadania realizowane na podstawie po-
rozumień z organami administracji rządowej w 97,9%. 

Zwiększeniu w porównaniu do 2004 r. uległy dotacje na zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej i na zadania własne odpowiednio o 1.860,0 mln zł (23,3%) i o 64,2 mln zł
(1,7%), natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień uległy zmniejszeniu
o 87,7 mln zł (30,5%). Szczegółowe informacje dotyczące dotowania jednostek samorządu tery-
torialnego z budżetu państwa zostały przedstawione w informacji o wynikach kontroli powiązań
budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r.69

NIK ocenia, że wojewodowie terminowo przekazywali jednostkom samorządu tery-
torialnego środki z dotacji na realizację przez te jednostki zadań zleconych i własnych oraz
na podstawie porozumień, co zapewniło tym jednostkom możliwość bieżącego wykonywania
zadań. Na realizacje niektórych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, jednostki samorządowe przeznaczały dodatkowe środki własne. Na przy-
kład samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansował eksploatację i konserwa-
cję urządzeń melioracji wodnych kwotą 3,8 mln zł.

Nieprawidłowości związane z przekazywaniem dotacji celowych polegały m.in. na nie-
informowaniu jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji wynikających z podziału
określonego w projekcie ustawy budżetowej, wydawaniu decyzji o zmianach kwot dotacji po
ustawowym terminie. Na przykład Wojewoda Lubuski w zawiadomieniach skierowanych do j.s.t.
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66 Innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności o których mowa w art. 12 tej ustawy.

67 DzU nr 210, poz.2135. 
68 Nowe zadanie wynikające z postanowień ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zm.). 
69 NIK, Warszawa, maj 2006, Nr ewid. 53/2006/P/05/007/KAP.
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70 DzU nr 100, poz. 1077 ze zm. 
71 DzU nr 19, poz. 177

zaniżył kwotę dotacji określonych w projekcie budżetu o 27,5 mln zł, przekazując dane o wy-
sokości ostatecznych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, zaniżył je
o 33,2 mln zł, co było niezgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 listopada 2000 r.70 W czterech przypadkach Wojewodowie: Podlaski, Świętokrzyski, War-
mińsko-Mazurski, Mazowiecki z opóźnieniem (od 15 do 42 dni) w stosunku do terminu okre-
ślonego w art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydawali decyzje w sprawach
zmian planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla jednostek
samorządu terytorialnego.

Nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem dotacji celowych dotyczyły przede
wszystkim udzielania przez jednostki samorządowe zamówień publicznych z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych71 oraz wyko-
rzystania dotacji w nadmiernej wysokości. Przykładowo, Gmina Ozimek pobrała w nadmiernej
wysokości dotacje (221,6 tys. zł) na dokończenie budowy Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Ozimku, kwota ta została zwrócona przez gminę w trakcie kontroli NIK.

Dotacje podmiotowe

Wydatki na dotacje podmiotowe w 2005 r. zostały ustalone w łącznej wysokości
14.629,8 mln zł, tj. o 16,6% wyższej od wykonania w 2004 r. (12.545,8 mln zł). Wydatki
te zostały w ciągu roku zwiększone o 7,6%, tj. do kwoty 15.746,8 mln zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy bu-
dżetowej, zrealizowanych w 22 częściach (w tym w budżetach wojewodów) oraz w 20 dzia-
łach klasyfikacji budżetowej, wyniosło 15.499,0 mln zł, tj. 98,2% planu po zmianach.

Najwyższe kwoty dotacji podmiotowych przekazano na dofinansowanie zadań reali-
zowanych przez państwowe szkoły wyższe (8.696,3 mln zł), pozostałe jednostki sektora
finansów publicznych (2.984,1 mln zł), jednostki naukowe (1.872,7 mln zł) i jednostki nie
zaliczane do sektora finansów publicznych (1.026,6 mln zł).

Wybrane dotacje podmiotowe w latach 2004-2005 przedstawiono na poniższym wykresie.



Dotacje podmiotowe przekazane szkołom wyższym oraz pozostałym jednostkom
sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych zrealizowano w części 38 – Szkolnictwo
wyższe w kwocie 7.406,7 mln zł, z tego przekazując kwotę 5.996,8 mln zł na finansowanie
działalności dydaktycznej 94 państwowych szkół wyższych nadzorowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, trzech uczelni wojskowych oraz 132 uczelni niepublicznych, a tak-
że na pomoc materialną dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych w kwocie
1.409,9 mln zł. Ponadto na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
przekazano dla Fundacji – Zakład Naukowy im. Ossolińskich kwotę 11,7 mln zł na wykonanie
zadań państwowych związanych z utrzymaniem, pomnażaniem i upowszechnianiem zbiorów
Narodowej Biblioteki Ossolineum oraz kwotę 0,3 mln zł na zadania realizowane przez Par-
lament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacje podmiotowe dla jednostek naukowych
i na badania własne szkół wyższych

Na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych
w części 28 – Nauka, udzielono dotacji podmiotowych w kwocie 1.466,4 mln zł.

Dotację podmiotową na działalność statutową przeznaczono dla 514 jednostek pod-
stawowych w 104 szkołach wyższych, 78 placówek naukowych PAN, 181 jednostek ba-
dawczo-rozwojowych oraz Polską Akademię Umiejętności, Fundację Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Cen-
trum Techniki Okrętowej S.A. – Zakład Badawczo-Rozwojowy i OBR Sprzętu Mechanicznego
Sp. z o.o. Na badania własne przekazano 108 szkołom wyższym (104 państwowym szkołom
wyższym oraz 4 niepaństwowym) dotację podmiotową w kwocie 157,5 mln zł, z tego nad-
zorowanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 124,8 mln zł (79,2%), Ministra
Kultury – 1,2 mln zł (0,8%), Ministra Zdrowia – 25,3 mln zł (16,1%), Ministra Obrony Narodowej
– 4,9 mln zł (3,1%), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 0,3 mln zł (0,2%), Ministra
Transportu i Budownictwa 0,9 mln zł (0,6%).

Dotacje dla górnictwa węgla kamiennego

W ustawie budżetowej na rok 2005, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
przewidziano środki w wysokości 824,3 mln zł, tj. o 0,2% więcej od środków przeznaczonych
na ten cel w 2004 r. W ciągu roku kwotę tę zwiększono do 1.092,7 mln zł w wyniku przeniesienia
środków z rezerw celowych, zgodnie z umowami pożyczki z Banku Światowego. Przekazano
je na likwidację kopalń, usuwanie szkód górniczych oraz na restrukturyzację zatrudnienia.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała prawidłowość wykorzystania w 2005 r. dotacji bu-
dżetowych przeznaczonych na: likwidację kopalń72 oraz restrukturyzację zatrudnienia w gór-
nictwie węgla kamiennego73, z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego74. W to-
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72 Wyniki kontroli P/06/128 likwidacji kopalń węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniem wykorzystania
dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego. 

73 Wyniki kontroli (P/06/129) wykorzystania dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego. 

74 Kontrole prowadzono w ramach współpracy z Bankiem Światowym. 



ku badań nie stwierdzono przypadków niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji
budżetowych. 

Badaniem objęto 254,3 mln zł, tj. 84% łącznej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie
kosztów likwidacji kopalń zgrupowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach
(206,3 mln zł) oraz Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu
(48,0 mln zł). 

Z kwoty 370,5 mln zł przeznaczonej w 2005 r. na finansowanie likwidacji kopalń wy-
korzystano 217,9 mln zł, tj. 58,8%. Ponadto, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego75, środki w kwocie 17,2 mln zł zostały przeniesione do wy-
korzystania na rok 2006. Z kwoty tej w styczniu 2006 r. wykorzystano 14,9 mln zł, tj. 86,6%.

Na usuwanie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego przeznaczono
129,0 mln zł, w tym z wydatków 2004 r. przeniesionych do wykorzystania na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu
państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego76 60,0 mln zł (z terminem wy-
korzystania do 30 czerwca 2005 r.). Z kwoty tej, na usuwanie szkód górniczych wykorzystano
71,2 mln zł, tj. 55,2%, realizując 436 zadań.

Ponadto na zadania wykonywane w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń oraz
koszty ogólnego zarządu przeznaczono łącznie 232,8 mln zł, w tym m.in.:
– zlikwidowano/zabezpieczono 30.441 m wyrobisk korytarzowych,
– zlikwidowano/zabezpieczono 1.050 m szybów i szybików,
– wykonano 49 zadań w ramach utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji,
– wykonano 190 zadań w ramach likwidacji infrastruktury kopalń,
– dokonano rekultywacji 88,3 ha terenów pogórniczych,
– wykonano 223 zadania w ramach zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami,
– opracowano 67 projektów, dokumentacji, opinii itp.
– w ramach usuwania szkód górniczych zrealizowano 436 zadań.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 2 podmiotach otrzymujących do-
tacje budżetowe na restrukturyzację zatrudnienia: Kompanii Węglowej S.A. i Katowickim Hol-
dingu Węglowym S.A. 

Wydatki budżetu państwa na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego w 2005 r., po uwzględnieniu dokonanych zwrotów, wyniosły 385,6 mln zł
z czego 131,8 mln zł z pożyczki Banku Światowego (według stanu na 25 stycznia 2005 r.).

Środki te zostały przekazane do przedsiębiorstw górniczych w formie dotacji budże-
towych, które dla poszczególnych przedsiębiorców wyniosły:
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75 DzU z 2005 r. nr 245, poz. 2082. 
76 DzU z 2004 r. nr 266, poz. 2645. 



Środki z dotacji wydatkowano na:
1) finansowanie świadczeń przyznanych w latach 1999-2003 na podstawie ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej77 – w kwocie 215,9 mln zł (56% dotacji na re-
strukturyzację zatrudnienia w 2005 r.);

2) finansowanie świadczeń przyznanych w latach 2004-2005 na podstawie ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-
200678 – w kwocie 169,5 mln zł (44% dotacji na restrukturyzację zatrudnienia
w 2005 r.). 

W ciągu roku wypłacono łącznie 56.297 świadczeń będących kontynuacją świadczeń
przyznanych na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 r.79 oraz 50.676 świadczeń związanych
z korzystaniem przez pracowników kopalń z instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia okre-
ślonych w ustawie z 28 listopada 2003 r. Na skorzystanie z instrumentów restrukturyzacji
zatrudnienia w 2005 r. zdecydowało się 710 osób, w tym 690 pracowników zatrudnionych
pod ziemią oraz 20 pracowników powierzchni.

Monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, prowa-
dzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., odbywał się zgodnie z umową w tym zakresie,
jaką Agencja zawarła z Ministrem Gospodarki i Pracy. Łączna kwota dotacji budżetowej
przeznaczonej na wyżej wymieniony monitoring wyniosła 5,5 mln zł.

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
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77 DzU nr 162, poz. 1112 ze zm. 
78 DzU nr 210, poz. 2037. 
79 W sprawie dostosowania górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej

oraz szczególnych uprawnień i zadań gmin górniczych (DzU nr 162, poz. 1112). 



Dotacje przedmiotowe

Na 2005 r. zaplanowano dotacje przedmiotowe w wysokości 581,1 mln zł, które w trak-
cie roku zmniejszono o 4,4%, tj. do kwoty 555,7 mln zł. Wykonanie dotacji wyniosło 550,2
mln zł, co stanowiło 99,0% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2004 dotacje te
były niższe o 52,8 mln zł, tj. o 8,8%. 

Realizację wydatków na dotacje przedmiotowe określone w art. 20, 21 i 22 ustawy
budżetowej na rok 2005, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Na dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich oraz na finansowanie niektórych
zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa przeznaczono łącznie 91,3% ogółu dotacji przed-
miotowych (502,4 mln zł). 

Z łącznej kwoty dotacji przedmiotowych zaplanowanych w art. 20 ustawy budżetowej,
390,0 mln zł stanowiły dotacje na dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich. Zreali-
zowano wydatki w kwocie 349,7 mln zł, tj. 89,7% planu po zmianach. W 2005 r. Ministerstwo
Infrastruktury przekazało poszczególnym spółkom przewozowym następujące kwoty dotacji
przedmiotowej:
– „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. (266,4 mln zł),
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– „PKP Intercity” Sp. z o.o. (40,0 mln zł),
– „KM – Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. (25,2 mln zł),
– „PKP SKM w Trójmieście” Sp. z o.o. (15,3 mln zł),
– „PKP WKD” Grodzisk Maz. Sp. z o.o. (2,7 mln zł).

Dotacja ta zrekompensowała przewoźnikom ubytek przychodów z tytułu honorowania ulg.
W art. 21 ustawy budżetowej zaplanowano dotacje przedmiotowe w kwocie

142,7 mln zł na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa. W tra-
kcie roku dotacje zostały zwiększone do 157,9 mln zł, a zrealizowane w kwocie 152,7 mln zł,
tj. 96,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2004 r. (204,1 mln zł) dotacje przedmiotowe
na finansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa były niższe o 51,4 mln zł,
tj. o 25,2%, m.in. z powodu przekazania niższych środków na zwalczanie chorób zakaźnych80

oraz całkowitego zaniechania dopłat do nawozów wapniowych81. W ogólnej kwocie dotacji
przedmiotowych na rzecz rolnictwa, wydatki na realizację zadań z zakresu postępu bio-
logicznego w produkcji zwierzęcej i roślinnej stanowiły 78,5% (119,8 mln zł), na zwalczanie
chorób zakaźnych 12,6% (19,3 mln zł).

7.2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w 2005 r. w kwocie
40.063,5 mln zł, tj. 99,0% planu po zmianach. Stanowiły one 19,2% wydatków budżetu pań-
stwa. W porównaniu do roku 2004 zwiększyły się o 8%. 

W 2005 r. w ogólnej kwocie wydatków bieżących jednostek budżetowych:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 23.982,8 mln zł i w porównaniu

do 2004 r. wzrosły o 7,1%,
– zakupy towarów i usług – 11.817,3 mln zł, wzrost o 1,1%,
– pozostałe wydatki – 4.263,4 mln zł (w stosunku do 2004 r. wzrost o 41,9%), w tym

między innymi: podróże służbowe krajowe i zagraniczne (425,2 mln zł), koszty postę-
powania sądowego i prokuratorskiego (359,0 mln zł), składki do organizacji międzyna-
rodowych (356,3 mln zł), podatek od nieruchomości 293,4 mln zł), odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych (291,1 mln zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne
(257,7 mln zł).

Podobnie jak w 2004 roku największy udział w tej grupie wydatków (59,9%) stanowiły
wynagrodzenia i pochodne.

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia 

W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej wyniosło 623.063
osoby. Liczba ta obejmuje dwie grupy pracowników, tj. osoby objęte mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń, dla których limit zatrudnienia został określony w ustawie budżetowej oraz pra-
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80 W ustawie budżetowej na zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zostały zaplanowane
w budżetach wojewodów (część 85, rozdział 01022) środki budżetowe w kwocie 10,6 mln zł, z tego dotacje
przedmiotowe 5,5 mln zł, a pozostałe wydatki 5,1 mln zł. Natomiast w rezerwach celowych (część 83, poz.
31) zaplanowano na to zadanie dodatkowo 72,5 mln zł. Z rezerwy tej w ciągu roku na wniosek Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (uzgodniony w wojewodami) została przez Ministra Finansów przekazana do wo-
jewodów cała kwota w podziale: dotacje przedmiotowe – 15,5 mln zł i pozostałe wydatki – 57,0 mln zł. 

81 Przepisy unijne nie przewidują dotowania nawozów wapniowych. W roku 2004, do chwili wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej dotacje do nawozów wapniowych wyniosły 19,8 mln zł. 



cowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W odniesieniu do pracow-
ników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jest to plan zatrudnienia jednostki.

W państwowej sferze budżetowej, podobnie jak w latach poprzednich, zostały za-
wyżone wielkości planistyczne zatrudnienia. Pomimo podjętych działań w celu urealnienia
limitów zatrudnienia82, w 2005 r. różnica pomiędzy limitem zatrudnienia a jego rzeczywistym
wykonaniem wyniosła 40.723 osoby83, chociaż w porównaniu do roku 2004 zmniejszyła się
ona o 8.346 osób. 

W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej było niższe od
planu po zmianach (663.786 osób) o 40.723 osoby, tj. o 6,1%. Odpowiednio w 2004 r.
o 49.069 osób, tj. o 7,3%, a w 2003 r. o 47.236 osób, tj. o 7,0%.

W 2005 r. wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wyniosły 23.261,0 mln zł,
w tym kwota 641,3 mln zł zrealizowana ponad ustalony poziom wynagrodzeń, o którym
mowa w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie określenia przypadków, w których
wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad
ustalony poziom wynagrodzeń84. Planowane w ustawie budżetowej środki na wynagrodzenia
obejmują zarówno osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jak i osoby tymi
systemami nieobjęte.

Plan i wykonanie zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższy wykres: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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78

82 Minister Finansów w pismach dotyczących przygotowania materiałów do projektu budżetu państwa na 2005 r.
zwrócił się z prośbą do dysponentów części budżetowych o dokonanie weryfikacji (urealnienia) planowanego
zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych państwowej sfery budżetowej. Na ich podstawie
dokonano urealnienia limitów zatrudnienia dla pracowników państwowych jednostek budżetowych – w liczbie
3.477 osób. Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2005 zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia w budżetach
wojewodów zostały ustalone z uwzględnieniem 5% redukcji zatrudnienia łącznie z wynagrodzeniami w urzę-
dach wojewódzkich. W wyniku tego dokonano redukcji limitów zatrudnienia w budżetach wojewodów o 623
osoby. 

83 W 2004 r. różnica wyniosła 49.069 osób, w 2003 r. – 47.236 osób, a w 2002 r. – 46.625 osób. 
84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. (DzU nr 387, poz. 339) oraz z dnia 29 listopada

2005 r. (DzU nr 239, poz. 2012). 



Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2005 r. (po pomniejszeniu o kwotę zrealizowaną
ponad ustalony poziom wynagrodzeń) w państwowej sferze budżetowej (22.620,0 mln zł)
w porównaniu do planu po zmianach (22.693,0 mln zł) była niższa o 73,3 mln zł, tj. o 0,3%,
odpowiednio w 2004 r. (20.677,0 mln zł) o 0,5%, a w 2003 r. (19.405,0 mln zł) o 5,6%.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w latach 2004-2005 w państwowej sferze
budżetowej (według Rb-70) dla poszczególnych form organizacyjno – prawnych prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:

W artykule 17 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej określono średnioroczny wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,0%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2005 w państwowej sferze budżetowej
wyniosło 3.111,1 zł i w porównaniu do 2004 r. (2.835,1 zł) było wyższe o 276,0 zł, tj. 9,7%.

Wyższy od planowanego wzrost wynagrodzeń wynikał m.in. z:
– naliczenia wyższego niż w 2004 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym li-

czonego od wynagrodzeń po włączeniu środków specjalnych z dniem 1 stycznia 2004 r.),
– zwiększenia wydatków dla Straży Granicznej na zatrudnienie 1.325 funkcjonariuszy i 253

pracowników cywilnych w ramach „Harmonogramu uzawodowienia Straży Granicznej
w latach 2003-2006”,

– utworzenia 500 etatów funkcjonariuszy służby więziennej od 1 maja 2005 r. oraz pod-
wyższenia mnożnika o 0,05 pkt,

– skutków przechodzących podwyższenia mnożnika o 0,06 pkt od 1 października 2004 r.
na podstawie art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 dla funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej,

– skutków przechodzących rezerw celowych rozdysponowanych w 2004 roku oraz roz-
dysponowania nowych rezerw celowych w 2005 r.
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– włączenia środków specjalnych do wynagrodzeń,
– wypłaconych nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym,
– wzrostu o 5% dodatków stołecznych dla policjantów, tj. do wysokości 20% kwoty bazowej,
– wzrostu mnożnika wynagrodzenia zasadniczego o 0,2 pkt dla prokuratorów prokuratur

rejonowych i apelacyjnych oraz o 0,3 pkt. dla prokuratorów prokuratur okręgowych,
– utworzenia 125 etatów pracowników cywilnych w prokuraturze,
– wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych w Policji i Straży Granicznej,
– utworzenia 500 etatów korpusu służby cywilnej w Policji, w związku z reformą Komendy

Głównej Policji część policjantów zatrudnionych w pionie obsługi logistycznej została prze-
sunięta do zadań podstawowych, a w ich miejsce zostali zatrudnieni pracownicy cywilni,

– zwiększenia wynagrodzeń dla 30 osób członków korpusu służby cywilnej oraz 6 osób
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń dla Archiwum Państwowego Doku-
mentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.

Największe różnice w zatrudnieniu wystąpiły w państwowych jednostkach budżeto-
wych i dotyczyły osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w części 29 – Obrona
narodowa (6.828 osób, w 2004 r. – 4.588 osób), części 42 – Sprawy wewnętrzne (6.516
osób, w 2004 r. – 6.343 osoby) i części 85/02-32 Budżety wojewodów85 (5.565 osób, w 2004 r.
– 2.574 osoby). 

Wydatki na wynagrodzenia w całej państwowej sferze budżetowej były niższe od planu
po zmianach centralnych. Mimo to, w dwóch częściach budżetowych stwierdzono ich prze-
kroczenie. Przekroczenie o 0,4 mln zł wydatków na wynagrodzenia w części 27 – Infor-
matyzacja wynikało z rozdysponowania przez Ministra Nauki i Informatyzacji w okresie 10
miesięcy 118% planowanych na 2005 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe, podczas
gdy stosowny upływ czasu wynosił 83%,

Stwierdzone po raz kolejny przekroczenie w części 28 – Nauka o 0,3 mln zł w 2005 r.
było wynikiem wprowadzonych zmian organizacyjnych, skutkującym zwiększeniem wynagro-
dzeń dla 37 osób oraz wypłatą wynagrodzeń dla 8 osób przeniesionych z części 27 – In-
formatyzacja.

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych86, stanowiło naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych.

Dla państwowych jednostek budżetowych w ustawie budżetowej na rok 2005 ustalono
limit zatrudnienia87 dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w liczbie
377.521 osób (łącznie z zatrudnieniem przewidzianym na nowe zadania w części 83 – Re-
zerwy celowe w liczbie 535 osób) oraz wynagrodzenia ogółem w kwocie 16.794,6 mln zł
(w tym osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 2.842,3 mln zł, część
83 – Rezerwy celowe 44,9 mln zł). Ustawa budżetowa określała ponadto kwoty bazowe
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85 Z dniem 1 stycznia 2005 r. nastąpiła zmiana statusu prawnego Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(DzU nr 251, poz. 2507) przekształcone zostały w państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość
prawną. 

86 DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm. 
87 Przez limit zatrudnienia rozumie się średnioroczny stan zatrudnienia, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych,

który nie może być przekroczony (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej DzU nr 110, poz. 1255 ze zm.). 



dla poszczególnych grup osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (art. 17 ust.
1 pkt 2). Kwoty bazowe obowiązujące w 2005 r. zostały zwiększone o 3% w stosunku do
ustalonych na 2004 r.

Ponadto w ustawie budżetowej określono zatrudnienie osób objętych mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń w urzędach władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądach
i trybunałach wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz placówkach
zagranicznych w liczbie 19.130 osób. Faktyczne zatrudnienie wyniosło 18.505 osób, tj. 96,7%
limitu. Niewykorzystany limit zatrudnienia uległ obniżeniu z 851 osób w 2004 r. do 625 w roku
2005. Największe różnice wystąpiły w części 15 – Sądy powszechne (o 324 osoby) i w pla-
cówkach zagranicznych (o 207 osób).

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki na wynagrodzenia w państwowych jed-
nostkach budżetowych w kwocie 16.529,3 mln zł, po zmianach centralnych 16.457,0 mln zł
(bez ABW – 230,5 mln zł i AW – 34,8 mln zł88), zrealizowano w wysokości 16.284,8 mln zł,
w tym na wynagrodzenia:
– dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 13.469,3 mln zł, tj. 99,0%

planu po zmianach centralnych (13.606,0 mln zł), przy średniorocznym zatrudnieniu
347.111 osób, tj. o 23.941 osób (o 6,5%) mniej, niż przewidziano w planie po zmianach
centralnych (371.053 osoby),

– dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 2.815,5 mln zł, tj. w 98,8%
planu po zmianach centralnych (2.851,1 mln zł).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia (wykonanie wg Rb-70) w latach 2004-2005
w państwowych jednostkach budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami wy-
nagrodzeń według statusu zatrudnionych (bez Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencji Wywiadu) prezentują dane zawarte w tabeli 27.

Wynagrodzenia osób objętych mnożnikowymi systemami w państwowych jednostkach
budżetowych w 2005 r. wynagrodzenia ogółem wyniosły 13.469,3 mln zł, tj. 97,1% planu
po zmianach centralnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób objętych mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2005 r. wyniosło
3.233,7 zł i w porównaniu do roku 2004 było wyższe o 9,1% od planu po zmianach cen-
tralnych. Przeciętne zatrudnienie w tej grupie wyniosło 347.111 osób i w porównaniu do
2004 r. wzrosło o 2.675 osób, tj. o 0,8%. 

Dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jed-
nostkach budżetowych przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.087,1 zł.

Według sprawozdania Rb-70 za 2005 r. występowały duże różnice w przeciętnym
wynagrodzeniu w dziale 750 – Administracja publiczna między poszczególnymi częściami
budżetu państwa. Różnice te kształtowały się od około 7.500 zł w części 48 – Komisja
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do około 2.500 zł w części 58 – Główny
Urząd Statystyczny. W przypadku budżetów wojewodów różnice te wynosiły od ok. 2.500 zł
w części 85/16 – województwo opolskie do około 3.100 zł w części 85/24 – województwo
śląskie.
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88 Informacje te opatrzone są klauzulą „tajne”, na podstawie art. 2 pkt 1 (załącznik nr 1 pkt II ppkt 30) ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2005 r., nr 196, poz. 1631). 



W 2005 r. zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych osób objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło 347.111 osób, co stanowiło 55,7% pra-
cowników państwowej sfery budżetowej (623.063 osób) objętych ustawą z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej89 w 2004 r. odpo-
wiednio 344.436 osób, co stanowiło 55,1% pracowników państwowej sfery budżetowej
(625.467 osób). Faktyczne zatrudnienie osób objętych mnożnikowymi systemami wynagro-
dzeń w stosunku do planu po zmianach centralnych było niższe o 23.942 osoby, tj. o 6,5%
i w stosunku do roku 2004 liczba wakatów zmniejszyła się o 2.555 osób. Najwięcej wolnych
etatów było w grupie członków korpusu służby cywilnej – 10.872 (w 2004 r. – 13.904) oraz
w grupie żołnierzy i funkcjonariuszy – 12.352 osoby (w 2004 r. – 11.810 osób).

W jednej części budżetu państwa stwierdzono przekroczenie limitu zatrudnienia o 6
etatów (część 27 – Informatyzacja). Wystąpiło ono, gdy dysponentem tej części budżetowej
był Minister Nauki i Informatyzacji90. Po przejęciu jej przez MSWiA zatrudnienie na koniec
okresu sprawozdawczego było zgodne z budżetem po zmianach i wynosiło 28 etatów.
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89 DzU nr 110, poz. 1255 ze zm. 
90 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji (DzU nr 220, poz. 1883) włączono do MSWiA, komórki organizacyjne
obsługujące sprawy działu informatyzacja (oraz pracowników obsługujących ten dział) wydzielone z doty-
chczasowego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji („MNiI”) znoszonego zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (DzU nr 220, poz. 1879).



Jak wskazują ustalenia kontroli, w 2005 r. nadal wystąpiły przypadki niewykorzystania
przez dysponentów ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia przy jednoczesnym
wykorzystaniu środków na wynagrodzenia. Główną przyczyną w opinii dysponentów była
potrzeba posiadania pracowników legitymujących się specjalistyczną wiedzą, a pozyskanie
takich pracowników wymaga uwzględnienia wyższych wynagrodzeń niż kwota przeliczeniowa
na 1 etat.
Niższe niż planowano było zatrudnienie między innymi w części: 
– 29 – 0brona narodowa o 7.896 osób, tj. o 5,8% i wystąpiło prawie we wszystkich grupach

(np. w grupie pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 6.828
osób (tj. 7,9%), w tym wśród żołnierzy zawodowych zatrudnienie było mniejsze o 6.749
osób (o 8,1%); ponadto w 2005 r. służbę wojskową pełnili żołnierze niezawodowi, dla
których w ustawie budżetowej nie ustalano limitów zatrudnienia i wynagrodzeń; kom-
petencje w tym zakresie posiadał Minister Obrony Narodowej, który ustalił limit dla żoł-
nierzy służby zasadniczej w liczbie 58.883 żołnierzy oraz kandydatów na żołnierzy za-
wodowych – 2.325 osób; rzeczywiste stany wyniosły odpowiednio 53.700 i 58.883 osób;
znaczny spadek zatrudnienia w grupie żołnierzy zawodowych wiązał się ze zwolnieniem
ze służby wojskowej 5.005 osób, tj. o 1.505 osób (o 43%) więcej niż planowano; niskie
było zatrudnienie również w korpusie szeregowych zawodowych, gdzie na koniec roku
zamiast 3.000 osób, służbę pełniło 1.234 żołnierzy (41,1% planu); także w grupie pra-
cowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania zatrudniono mniej o 2.272
osoby, realizując 95,4% przyjętego planu zatrudnienia; 

– 42 – Sprawy wewnętrzne – przeciętne zatrudnienie było niższe od limitu o 6.516 osób,
pomimo podjętych w 2005 r. działań w celu urealnienia planu zatrudnienia do rzeczywistej
liczby zatrudnionych pracowników i dokonania zmniejszenia planu w stosunku do 2004 r.
o 142 etaty osób objętych mnożnikowymi systemami wynagradzania oraz 60 osób nie-
objętych tymi systemami. 

Ponadto niewykorzystanie limitów zatrudnienia stwierdzono w części 46 – Zdrowie.
Jak wskazują ustalenia kontroli, niższe o 86 etatów przeciętne zatrudnienie spowodowane
zostało zawieraniem umów-zleceń i umów o dzieło. Zawarte w 2005 r. 277 umowy dla 46
osób na łączną kwotę 1,1 mln zł miały charakter długotrwały ponieważ z poszczególnymi
osobami zawarto po kilka kolejnych umów. W ocenie NIK, w niektórych przypadkach na-
ruszano dyspozycję zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
zgodnie, z którą nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną,
przy zachowaniu warunków wykonywania pracy charakterystycznych dla stosunku pracy.
Stwierdzono, że prace stanowiące przedmiot umów były wykonywane w Ministerstwie Zdro-
wia, w celu realizacji jego zadań oraz koordynowane przez dyrektorów komórek organi-
zacyjnych (np. prowadzenie bieżącej obsługi sekretariatu, wykonywanie raportów, aktualizacja
i prowadzenie baz danych, ewidencja dokumentacji). Zadania realizowane poprzednio w ra-
mach umów cywilnoprawnych pokrywały się, w niektórych przypadkach, z zakresem obo-
wiązków zatrudnionych następnie pracowników etatowych. W ocenie NIK dążenie do ogra-
niczania wydatków na wynagrodzenia poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych w miejsce
umów o pracę, jest praktyką naganną i sprzeczną z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Stwierdzono także w części 45 – Sprawy zagraniczne nierzetelne sporządzenie spra-
wozdania Rb-70, w którym zamieszczone zostały dane o wielkości zatrudnienia członków
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korpusu służby cywilnej nieodzwierciedlające stanu faktycznego. W sprawozdaniu wykazano
zatrudnienie o 6 etatów niższe od limitu, określonego w ustawie budżetowej, podczas gdy
faktyczne zatrudnienie przekraczało o 32 etaty ustalony limit. Na nieprawidłowość w tym
zakresie NIK zwracała uwagę po kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r.

Ustalenia kontroli za 2005 r. wskazują na istniejące nadal odchylenia pomiędzy wiel-
kością planowanego poziomu zatrudnienia a jego faktycznym wykonaniem. Pomimo podjętych
przez Ministra Finansów na etapie opracowania budżetu państwa na rok 2005 działań w celu
urealnienia limitów zatrudnienia, różnica ta utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.

Inne stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji wydatków ponoszonych na
wynagrodzenia i pochodne polegały m.in. na:
– nieterminowym odprowadzeniu przez dysponentów 7 części budżetowych wpłaty na Pań-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowiło naruszenie prze-
pisów art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych91, 

– niecelowym i niegospodarnym poniesieniu wydatków na wypłaty wynagrodzeń bez świad-
czenia pracy; w części 45 – Sprawy zagraniczne wypłacono pracownikowi, od którego
w 2005 r. nie egzekwowano obowiązku świadczenia pracy po odwołaniu z placówki,
kwotę 57,2 tys. zł.

7.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały w 2005 r. zrealizowane w kwocie 10.167,4 mln zł. W po-
równaniu do roku 2004 były one niższe o 8,2%, natomiast były wyższe od wydatków ma-
jątkowych w 2003 r. o 19,3% i w 2002 r. o 30,1%. Udział wydatków majątkowych w wy-
datkach budżetu państwa zmniejszył się z 5,6% w 2004 r. do 4,9% w roku 2005, tj. o 0,7
punktu procentowego. Udział ten był natomiast wyższy niż w latach 2002 – 2003, kiedy
to wynosił odpowiednio 4,3% i 4,5%. Faktycznie zrealizowane w 2005 r. wydatki majątkowe,
tj. bez uwzględnienia wydatków, które zostały przeniesione do wykorzystania w 2006 r. wy-
niosły 8.973,8 mln zł, tj. 86,8% planu po zmianach. W porównaniu do roku ubiegłego były
niższe o 2,9%, a ich udział w wydatkach budżetu państwa wynosił 4,4%. Do wykorzystania
w roku 2006 przeniesiono 11,7% wydatków majątkowych ogółem, tj. mniej niż w roku 2004
(16,6%).

Wydatki te pozwoliły na sfinansowanie lub dofinansowanie:
– inwestycji wieloletnich realizowanych przez administrację rządową,
– programów wieloletnich,
– kontraktów wojewódzkich oraz programów rozwoju regionalnego,
– inwestycji budowlanych oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych.

Środki budżetu państwa przeznaczone były między innymi na:
– wydatki realizowane przez państwowe jednostki budżetowe,
– dotacje na inwestycje i zakupy jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
– dotacje na inwestycje i zakupy jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
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W formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano
1.175,2 mln zł. Faktycznie zrealizowane wydatki (bez wydatków niewygasających) wyniosły
881,9 mln zł, tj. 75,0% planu po zmianach. W porównaniu do roku ubiegłego (1.526,3 mln zł)
wydatki te były niższe o 42,2%. Znaczne zmniejszenie o 42,3% w porównaniu do 2004 r.
wydatków majątkowych wystąpiło w budżetach wojewodów. Niski poziom wykorzystania środ-
ków (poniżej 30%) stwierdzono w 7 częściach budżetu państwa. Plan wydatków po zmianach
(po wyłączeniu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 r.) został
zrealizowany poniżej 30%, w tym w przypadku 2 części poniżej 2%. Dotyczyło to części:
06 – Trybunał Konstytucyjny (25,2%), 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(27,6%), 23 – Integracja Europejska (12,2%), 27 – Informatyzacja (1,6%), 32 – Rolnictwo
(28,1%), 33 – Rozwój wsi (0,6%), 50 – Urząd Regulacji Energetyki (23,1%).

W przypadku części 06 – Trybunał Konstytucyjny przyczyną niskiego wykonania wy-
datków majątkowych było opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na budowę zintegrowanego
systemu informatycznego, spowodowane niewykonaniem w terminie przez firmę zewnętrzną
analizy wymagań funkcjonalnych dla systemu. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się we
wrześniu zamiast w marcu 2005 r. W związku z tym wydatkowano 67,1 tys. zł, tj. 5,0%
kwoty przewidzianej w planie na ten cel, natomiast 790 tys. zł zostało ujętych w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Na niską realizację wy-
datków majątkowych wpłynęło także to, że zaplanowany do sfinansowania ze środków bu-
dżetowych 2005 r. wydatek w kwocie 172,4 tys. zł, na zakup sprzętu komputerowego i opro-
gramowania, został zrealizowany ze środków budżetowych 2006 r., mimo dostarczenia sprzętu
w grudniu 2005 r. i posiadania środków na sfinansowanie transakcji przez Trybunał. Po-
wodem sfinansowania tego zakupu ze środków 2006 r. było dostarczenie faktury po 31
grudnia 2005 r.

W części 27 – Informatyzacja, na dwa zadania inwestycyjne przewidziano kwotę
15,2 mln zł. W wyniku kolejnych zmian planu zadaniowo-finansowego, z kwoty tej wydat-
kowano zaledwie 10,2 mln zł, z tego przeniesiono do wykorzystania w 2006 r. – 10 mln zł.

Natomiast o nieprawidłowym planowaniu wydatków majątkowych mogą świadczyć
zmiany w zakresie planu rzeczowego dokonywane w trakcie roku budżetowego. Na przykład
w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w trakcie roku budżetowego
wprowadzono 40 zmian w planie wydatków majątkowych. Zmiany te dotyczyły głównie prze-
sunięć środków między dysponentami III stopnia. I tak:
– zmniejszony został plan wydatków inwestycyjnych (§ 6050) m.in.: Inspektoratu Celnego

w Kielcach z kwoty 4,1 mln zł do 45 tys. zł; Izby Skarbowej we Wrocławiu z 5 mln zł
do 40 tys. zł, IS w Lublinie z 3 mln zł do 25 tys. zł, Ministerstwa Finansów w zakresie
zadania „Budowa Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych” o 11 mln zł,

– zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych (§ 6050) m.in.: Urzędu Skarbowego
Warszawa Praga z 4 mln zł do 14,2 mln zł; Urzędu Skarbowego w Wołominie o 8,9 mln zł,
Izby Skarbowej w Kielcach o 3,1, mln zł.

Ponadto wydatki majątkowe zwiększono o 22,2 mln zł środkami z rezerw, z których
blisko 60% (13,2 mln zł) zgłoszono do wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem
roku 2005. 

Natomiast w części 29 – Obrona narodowa w okresie od 1 lutego do 19 października
2005 r. wprowadzono 6 korekt planu wydatków majątkowych. I tak w ramach dwóch korekt
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wprowadzono odpowiednio 288 i 230 zmian w poszczególnych pozycjach planu. Dlatego
plan po zmianach znacznie różnił się od planu zatwierdzonego pierwotnie zarówno pod wzglę-
dem zakresu rzeczowego, jak i wartości zakupów w poszczególnych paragrafach wydatków.
W wyniku kontroli stwierdzono, że niektóre pozycje zakupu sprzętu w ramach wydatków
majątkowych ujęto w planie, pomimo nie zakończenia ich przygotowania do produkcji seryjnej,
a część prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń wprowadzono do planu bez wymaganych
wniosków gestorów sprzętu. Ponadto na część planowanego do zamówienia sprzętu, za-
mawiający nie przygotowali dokumentacji niezbędnej do sporządzenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i rozpoczęcia postępowań o udzielenie zamówień, co oznaczało, że
planujący nie wiedzieli dokładnie, jakie zakupy mogą być realizowane. Świadczy to o nie-
rzetelności planowania, przejawiającej się niepełnym przygotowaniem zakresu rzeczowego
planowanych wydatków majątkowych oraz zmianami planu już po zrealizowaniu zakupów.

W ocenie NIK wskazane przykłady świadczą o nieprawidłowym planowaniu wydatków
inwestycyjnych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych. Poza tym prze-
noszenie znacznych kwot wydatków do wykorzystania w następnym roku świadczy o braku
realizacji wniosku po kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2004 dotyczącego ogra-
niczenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego do niezbędnego minimum.

Inwestycje finansowane ze środków publicznych

W ustawie budżetowej na 2005 r. (załącznik nr 6) przewidziano realizację 12 inwestycji
wieloletnich finansowanych z budżetu państwa. Na realizację tych inwestycji zaplanowano
w ustawie budżetowej środki finansowe w wysokości 386,5 mln zł. W trakcie roku wydatki
zmniejszono do kwoty 261,6 mln zł. Wydatki na te cele w 2005 r. wyniosły 260,9 mln zł,
tj. 99,8% planu po zmianach (w tym wydatki niewygasające – 42,1 mln zł). Wykonanie wy-
datków z budżetu państwa na inwestycje wieloletnie (bez wydatków niewygasających) wy-
niosło 218,8 mln zł, tj. 83,6% planu po zmianach.

W 2005 r. w kontraktach wojewódzkich ujęto 32 inwestycje wieloletnie jednostek sa-
morządu terytorialnego na które zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości
240,5 mln zł. Dodatkowo z budżetu państwa (w części 83) wydatkowano na zakończenie
remontu i modernizacji budynku Opery we Wrocławiu kwotę 13,1 mln zł, tj. 87,0% planu.
Na sfinansowanie inwestycji wieloletnich objętych kontraktami wojewódzkimi przekazano
234,7 mln zł, tj. 97,6% planu, z tego wykonano 165,2 mln zł, a 69,4 mln zł, tj. 29,6% zaliczono
do środków niewygasających w 2005 r. Spośród 32 realizowanych inwestycji 26 zadań sta-
nowiły obiekty służby zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 21 inwestycji, z czego 6 ujętych w załączniku
nr 6 do ustawy budżetowej, 8 inwestycji realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich,
3 z zakresu gospodarki wodnej dotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz 4 z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2005 r.
w zakresie realizacji inwestycji wieloletnich, ustalonych w załączniku nr 6 do ustawy bu-
dżetowej, dotyczących służby zdrowia, szkoły wyższej oraz inwestycji drogowych, a także
inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, realizowane ze środków Krajowego Funduszu
Drogowego oraz w ramach kontraktu wojewódzkiego.
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Inwestycje z zakresu kultury i służby zdrowia realizowane w ramach kontraktów wo-
jewódzkich oraz inwestycje dotyczące gospodarki wodnej, finansowane ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższa Izba Kontroli oceniła
pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

W budżecie państwa na sfinansowanie 6 skontrolowanych inwestycji wieloletnich, wy-
mienionych w wykazie do ustawy na 2005 r., zaplanowano nakłady w wysokości 205,7 mln zł.
Nakłady te w ciągu roku 2005 zmniejszono do kwoty 159,4 mln zł. Wydatkowano z budżetu
państwa środki w wysokości 152,1 mln zł, co stanowiło 95,4% planu po zmianach, w tym
31,5 mln zł wydatki niewygasające z upływem 2005 r. 

Na realizację 8 inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego realizo-
wanych w 2005 r., w ramach kontraktów wojewódzkich zaplanowano nakłady w wysokości
179,1 mln zł, które wykorzystano w 57,3%, tj. w kwocie 102,6 mln zł.

Na realizację pozostałych innych 7 inwestycji zaplanowano nakłady w wysokości
523,6 mln zł, które wykorzystano w 73,0%, tj. w kwocie 382,4 mln zł. 

Nieprawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji, nieterminowe wykonywanie robót
budowlanych, niegospodarne wydatkowanie środków publicznych oraz mało skuteczne eg-
zekwowanie przez dysponentów części budżetowych prawidłowej i terminowej realizacji in-
westycji spowodowało niższe od planowanego wykonanie nakładów w 2005 r., które dla
21 skontrolowanych inwestycji wyniosło średnio 68,9%.

W 15 przypadkach (na 21 skontrolowanych inwestycji) nie wykonano planu, w tym
w przypadku 5 inwestycji wieloletnich, ujętych w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej i w 5
z 8 inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych w ramach kon-
traktów wojewódzkich. Na 7 skontrolowanych innych inwestycji realizowanych między innymi
ze środków NFOŚiGW lub ze środków Krajowego Funduszu Drogowego nie wykonano planu
wydatków dla 5 inwestycji. Wykonanie planu finansowego w 2005 r. kształtowało się w prze-
dziale od 1,0% do 103,6%. Niższa realizacja planu wystąpiła w inwestycjach: „Rozbudowa
i modernizacja Szpitala Powiatowego w Biłgoraju” (1,0%), „Budowa drogi S-22 na odcinku.
Elbląg-Grzechotki” (3,1%), „Budowa drogi S-7 odcinek Myślenice-Lubień, z obwodnicą Lubnia
(dobudowa jednej jezdni)” – 33,6%.

W 2005 r. przy budowie drogi na odcinku Elbląg-Grzechotki wykorzystano 902,1 tys. zł,
przeznaczając je tylko na prace przygotowawcze, tj. na opracowanie dokumentacji i wykup
gruntów. Nie rozpoczęto natomiast zaplanowanej realizacji robót budowlanych, pomimo że
były one przygotowane. Przyczynami tego stanu rzeczy były przedłużające się postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców prac z powodu wniesienia pro-
testów i odwołań przez uczestników przetargów nieograniczonych oraz konieczność uzu-
pełnienia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót, a także opracowania dokumentacji
zamiennej z powodu wprowadzonych w 2005 r. zmian w przepisach prawa ochrony śro-
dowiska. Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu, spowodowane licznymi zapytaniami
i protestami, zgłoszonymi w postępowaniu przetargowym było także powodem niskiego wy-
korzystania w 2005 r. środków na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Bił-
goraju oraz ujęcia kwoty 3.000 tys. zł w wydatkach niewygasających z końcem 2005 r.

Inwestorzy 4 inwestycji z zakresu służby zdrowia oraz gospodarki wodnej, nie posiadali
aktualnych, zaakceptowanych przez dysponenta części budżetowej programów inwestycji
spełniających wymogi § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. Mimo niepo-
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siadania przez inwestorów aktualnych i pełnych programów inwestycji, na inwestycje te prze-
kazano w 2005 r. środki z budżetu państwa w wysokości 104,5 mln zł. Programy inwestycji
nie zawierały takich informacji, jak: dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach
przeznaczonych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach realizacji, dane o planowanym
okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składnikach majątkowych po za-
kończeniu realizacji inwestycji, planowane kwoty środków finansowych i źródła ich pocho-
dzenia dla zagospodarowania osiągniętych efektów rzeczowych. Powyższe nieprawidłowości
stwierdzono na budowie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, Szpitala
Miejskiego w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu dla drugiego etapu
inwestycji, zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. 

Jednocześnie stwierdzono, że w trakcie realizacji 4 inwestycji (budowa Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Klinicznego Akademii Medycznej (CKAM) we Wroc-
ławiu, Szpitala Miejskiego w Raciborzu i Szpitala Powiatowego w Łęcznej), inwestorzy nie
dostosowali programów inwestycyjnych do wprowadzonych zmian rzeczowych, które powo-
dowały wzrost wartości kosztorysowych inwestycji. Na przykład bez uzgodnienia z dyspo-
nentem środków budżetowych, inwestor budowy CKAM wprowadził w latach 2004-2005 w bu-
dowanych obiektach zmiany funkcjonalne i technologiczne. Zamiany te polegały na zwię-
kszeniu w 2005 r. docelowej liczby łóżek z 640 do 775 oraz liczby klinik z 12 do 21. Nie-
dokonanie przez inwestora aktualizacji wartości kosztorysowej inwestycji spowodowane było
oczekiwaniem na pełną informację o ilości i rodzaju przewidywanego wyposażenia medy-
cznego. 

Natomiast inwestor zastępczy budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu dysponował
tylko zdezaktualizowaną dokumentacją. Dokumentacja techniczna i kosztowa urządzeń i wy-
posażenia, opracowana została w 1997 r. dla aktualnych w tamtym czasie założeń pro-
gramowych budowy szpitala. Założenia te w sposób zasadniczy zmienione zostały w latach
2003-2005 m.in. trzykrotnie zmieniano liczbę łóżek szpitalnych. Brak zaktualizowanej do-
kumentacji powodował, że wykazywane obecnie w wartości kosztorysowej inwestycji, wy-
noszącej 213,4 mln zł nakłady, na zakupy urządzeń i wyposażenia – 90,0 mln zł były głównie
rezultatem wskaźnikowych przeliczeń szczegółowych wycen dokonanych w 1997 r. w od-
miennych uwarunkowaniach cenowych. Ponadto w 2005 r. inwestor zastępczy dokonywał
zakupów urządzeń i wyposażenia na podstawie zgłaszanych potrzeb przez Szpital Rejonowy
w Raciborzu, który ustalał je, kierując się m.in. opłacalnością poszczególnych procedur me-
dycznych. Weryfikacji tych potrzeb dokonywało Starostwo Powiatowe.

W 5 przypadkach inwestorzy nie posiadali wartości kosztorysowych inwestycji, zaktu-
alizowanych i zaakceptowanych przez dysponentów części budżetowych. Inwestorzy podczas
realizacji inwestycji nie dokonywali, po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych, aktu-
alizacji wartości kosztorysowych odpowiadających rzeczywistym nakładom niezbędnym do
wykonania tych zadań. Dotyczyło to m.in. budowy odcinka autostrady A -2 Emilia –Stryków,
Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu i Stopnia wodnego Malczyce na rzece
Odrze w rejonie wsi Rzeczyca gminy: Środa Śląska, Wołów, Brzeg Dolny. Na przykład:
Budowę „Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu” o wartości kosztorysowej
151,7 mln zł, ogółem zrealizowano na kwotę 87,4 mln zł, co stanowiło 57,6% wartości pla-
nowanej. Nie zaktualizowano wartości kosztorysowej inwestycji, mimo że nastąpiła zmiana
wysokości kwoty kosztu inwestycji.
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Nieprawidłowe zaplanowanie ilości robót budowlanych możliwych do wykonania w cią-
gu roku budżetowego, doprowadziło do sytuacji, kiedy na jednej inwestycji wystąpił nadmiar
środków finansowych, a na drugiej ich brak. I tak, Inwestor budowy Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Wrocławskiego zapłacił wykonawcy inwestycji za tzw. „zakupy wyprzedzające” w la-
tach 2003-2005 27,6 mln zł, z tego w 2005 r. 2,9 mln. zł. Kontrola wykazała, że wykonawca
do końca 2005 r. w ogóle nie dokonał zakupów materiałów i urządzeń na ogólną wartość
10,7 mln zł, za dostarczenie których Uniwersytet zapłacił wykonawcy jeszcze w 2003 r.
Protokoły przekazania przez Uniwersytet materiałów w depozyt, mimo faktycznego ich braku,
podpisał kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu. Było to przedmiotem prowadzonego po-
stępowania przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu.

Zbyt późne uruchamianie środków finansowych na realizację budowy zbiornika wod-
nego Świnna Poręba (ponad 86% ogółem przyznanych środków, tj. 142,8 mln zł, inwestor
otrzymał w II połowie roku) doprowadziło do sytuacji finansowania części zobowiązań ze
środków budżetowych przeznaczonych na bieżącą działalność Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej. RZGW informował Ministerstwo Środowiska o braku środków na sfinan-
sowanie zobowiązań związanych z budową zbiornika, takich jak podatki i opłaty lokalne.

W trakcie realizacji 2 inwestycji stwierdzono brak należytej staranności i dbałości in-
westorów o gospodarne wydatkowanie środków finansowych. Dotyczyło to budowy drogi
S-7 odcinek Myślenice – Lubień, z obwodnicą Lubnia oraz Instytutu Stomatologii Akademii
Medycznej w Poznaniu. 

Brak należytej staranności inwestorów przy przygotowywaniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego przyczyniło się w dwóch przypadkach do naruszenia przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, w prowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy
robót budowlanych. Powstałe opóźnienia na etapie przetargu skutkowały wydłużeniem okre-
sów realizacji zadań inwestycyjnych oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów utrzymania
wybudowanych i nieużytkowanych obiektów budowlanych. Na przykład z powodu błędów
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz błędów w dokumentacji przetargowej
zostały unieważnione dwa postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy dróg
dojazdowych na realizowanej budowie II przeprawy mostowej przez Wisłę w Płocku, co
opóźniło o 5 miesięcy wybór wykonawcy i uniemożliwiło dotrzymanie terminu (czerwiec
2006 r.) zakończenia budowy dróg dojazdowych. Ponadto stwierdzono, że koszty utrzymania
nieużytkowanego mostu, obejmujące dostawę energii na oświetlenie i iluminację, wyniosą
ok. 50 tys. zł do czasu rozpoczęcia jego eksploatacji.

Ustalenia kontroli wskazują na niewłaściwy nadzór ze strony inwestorów nad realizacją
inwestycji. Stwierdzono nienaliczanie lub naliczanie kar umownych w niewłaściwej wysokości
w związku z nieterminową realizacją robót budowlanych lub dokumentacji projektowej (trzy
przypadki). Ponadto stwierdzono przekazywanie wykonawcom dokumentacji projektowej za-
wierającej braki i błędy (cztery przypadki) oraz nierzetelne wypełnianie przez inspektorów
nadzoru inwestorskiego swoich obowiązków (cztery przypadki) co skutkowało wadliwym wy-
konaniem niektórych elementów obiektów budowlanych. 

Niekompletność dokumentacji projektowej budowy drogi S-7 odcinek Myślenice – Lu-
bień z obwodnicą Lubnia (dobudowa jednej jezdni) (brak danych niezbędnych do wyliczenia
ilości gruntów przepuszczalnych przeznaczonych do zbudowania nasypów) spowodowała
konieczność zwiększenia ilości dostarczonych na budowę gruntów przepuszczalnych o 300%,
a także wydłużenie czasu wykonania robót i wzrost kosztów budowy nasypów. Błędy i braki
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w dokumentacji odcinka autostrady A-2 Emilia – Stryków skutkowały koniecznością wykonania
dodatkowych robót budowlanych w 2005 r. o wartości 0,3 mln euro, a koszty robót do-
datkowych i zamiennych według stanu na koniec 2005 r. wyniosły 3,8 mln euro. Błędy i nie-
ścisłości w dokumentacji budowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego spowodo-
wały spowolnienie i wyhamowanie zakresu realizowanych w 2005 r. robót budowlanych,
a w konsekwencji niewykorzystanie przyznanych na 2005 r. środków budżetowych w kwocie
7,3 mln zł. Wyhamowanie robót było powodem żądań wykonawcy przesunięcia terminu za-
kończenia robót z czerwca 2006 r. na marzec 2008 r., zwiększenia o 13,9% (15,3 mln zł)
wartości umownej robót oraz zrekompensowania kosztów przestojów i przedłużenia gwarancji
dla dostarczanych urządzeń w kwocie 2,4 mln zł. 

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest wydłużanie się terminu zakończenia re-
alizacji inwestycji.

Tylko dla 3 spośród 21 skontrolowanych inwestycji nie zmieniano terminu ich za-
kończenia. Dla pozostałych 18, co najmniej raz zmieniano terminy zakończenia, w tym dla
14 inwestycji wielokrotnie. Dla 4 inwestycji terminy zakończenia zmieniano 5-6 krotnie, dla
1 inwestycji 7 krotnie (Szpital Miejski w Raciborzu) i dla 1 inwestycji, aż 11 krotnie (Budowa
Szpitala Onkologicznego w Kielcach była rozpoczęta w 1983 r.). Okresy realizacyjne 10
skontrolowanych inwestycji przekraczają 10 lat, w tym: dla 5 inwestycji okres realizacji prze-
kracza 20 lat. Najdłużej realizowaną inwestycją (od 1975 r.) jest budowa Centrum Klini-
czno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego Łodzi. Z 6 skontrolowanych inwestycji dro-
gowych, dla których inwestorem jest GDDKiA średnie opóźnienie w stosunku do pierwotnie
zaplanowanego terminu zakończenia inwestycji wynosiło średnio do 2 lat. Na budowie drogi
S-7 odcinek Myślenice-Lubień z obwodnicą Lubnia (dobudowa jednej jezdni) projektowany
termin zakończenia inwestycji uległ wydłużeniu z 2005 r. do 2008 r. W trzech skontrolowanych
inwestycjach hydrotechnicznych (zbiorniki i stopień wodny) wystąpiły opóźnienia w realizacji
robót. Terminy zakończenia tych inwestycji zmieniano od 2 do 6 razy, a aktualnie przyjęty
cykl realizacji wynosił od 12 lat do prawie 25 lat.

Wyniki przeprowadzonych kontroli 21 inwestycji finansowanych ze środków publicznych
świadczą, że nie nastąpiła istotna poprawa realizacji procesów inwestycyjnych. Nadal in-
westycje były niewłaściwie planowane i przygotowane do realizacji, co skutkowało wystą-
pieniem szeregu nieprawidłowości oraz spowodowało wydłużenie terminów realizacji i za-
kończenia inwestycji.

7.4. Wydatki na obsługę długu publicznego

W 2005 r. wydatki budżetu państwa na obsługę długu publicznego wyniosły łącznie
24.976,292 mln zł i były o 10,2% wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost ten nastąpił w wyniku
zwiększenia kosztów obsługi długu krajowego o 2.791,6 mln zł, przy jednoczesnym spadku
kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego o blisko 489,7 mln zł. Koszty obsługi długu krajo-
wego zwiększyły się w wyniku wzrostu zadłużenia w 2004 r. oraz znacznego wykupu obligacji
dyskontowych wyemitowanych w latach poprzednich, głównie w 2000 r. Spadek kosztów
obsługi zadłużenia zagranicznego odpowiadał w przybliżeniu zmniejszeniu wydatków, jakie
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zostało dokonane w wyniku przedterminowego wykupu wysoko oprocentowanego zadłużenia
w Klubie Paryskim.

Udział wydatków z tytułu obsługi zadłużenia Skarbu Państwa w wydatkach ogółem
w 2005 r. wyniósł 11,9% i był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem, lecz
o 0,3 punktu procentowego niższy niż średnia z ostatnich pięciu lat (2000-2004). Koszty
obsługi długu Skarbu Państwa w 2005 r. stanowiły 88,1% deficytu budżetu państwa.

Obsługa zarówno długu krajowego, jak i zagranicznego w 2005 r. była dokonywana
właściwie. 

Wydatki na obsługę długu krajowego

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na obsługę długu krajowego w wysokości
20.970 mln zł zostały w trakcie 2005 r. zwiększone o 356 mln zł, tj. o 1,7%, do wysokości
21.326 mln zł. Środki na zwiększenie wydatków zostały przeniesione z części 78 – Obsługa
zadłużenia zagranicznego. Było to zgodne z upoważnieniem zawartym w art. 41 ust. 1 ustawy
budżetowej na rok 2005. Przeniesione środki posłużyły na dokonanie operacji przedtermi-
nowego wykupu części obligacji zapadających w 2006 r. W jej wyniku dokonano zamiany
papierów wartościowych o wyższym oprocentowaniu na obligacje o niższym kuponie. Jed-
nocześnie dokonano wydłużenia średniego okresu zapadalności całego portfela skarbowych
papierów wartościowych. 

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.286,5 mln zł, tj. 99,8% budżetu po zmianach. W stru-
kturze wydatków dominowały wydatki na obsługę krajowych skarbowych papierów warto-
ściowych (98,6%), na które złożyły się przede wszystkim wydatki na zapłatę odsetek i kosztów
z tytułu dyskonta oraz wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów war-
tościowych i rozliczenia z tytułu operacji pochodnych. Pozostałą część (1,4%) stanowiły wy-
datki ponoszone w związku z wykonaniem poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa.

Wydatki na zapłatę odsetek i koszty dyskonta od skarbowych papierów wartościowych
w 2005 r. wyniosły 20.984,1 mln zł i były o 14,4% wyższe niż w 2004 r. Ich wzrost wynikał
głównie ze wzrostu wydatków na obsługę obligacji hurtowych o 2.423,4 mln zł i bonów
skarbowych o 445,1 mln zł. Obniżeniu uległy natomiast wydatki na obsługę obligacji de-
talicznych i obligacji nierynkowych łącznie o 237,2 mln zł. Wielkość wydatków poniesionych
w związku z obsługą poszczególnych instrumentów przedstawia tabela:
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Wzrost wydatków z tytułu obsługi obligacji hurtowych był, jak już wspomniano, wy-
nikiem wzrostu zadłużenia w tych papierach wartościowych w latach poprzednich oraz wy-
kupu z wysokim dyskontem znacznej emisji obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2000 r.
Wzrostu tego nie zrównoważył spadek średniego kosztu obsługi obligacji hurtowych. Wzrost
wydatków na obsługę bonów skarbowych był natomiast wynikiem podwyższenia ich ren-
towności, dokonanego w ślad za podwyżkami stóp procentowych NBP w 2004 r.93 Zmiany
struktury zadłużenia w skarbowych papierach wartościowych oraz średniego kosztu ich ob-
sługi przedstawia tabela:

Plan wydatków z tytułu spłaty w 2005 r. poręczonych przez Skarb Państwa zobo-
wiązań, ustalony w wysokości 437,1 mln zł, został wykonany w 59% (256,0 mln zł). Z kwoty
tej 240,0 mln zł zostało zapłacone z tytułu poręczenia kredytów udzielonych Agencji Rynku
Rolnego, 18,4 mln zł kredytów dla Huty Ostrowiec S.A.94, a 568 tys. zł z tytułu kredytów
dla trzech spółdzielni mieszkaniowych.

Kontrola wykonania poręczenia za kredyt udzielony Agencji Rynku Rolnego wykazała,
że realizacja tego poręczenia nastąpiła 10 dni po upływie terminu spłaty kredytu. Spowodowało
to, że ARR zapłaciła bankowi odsetki w wysokości 367,5 tys. zł, co było działaniem nie-
gospodarnym. W ocenie NIK, przy właściwym obiegu dokumentów i informacji między ARR,
MF i bankiem kredytującym, możliwe było przyśpieszenie terminu wypłaty poręczenia i unik-
nięcie zapłaty odsetek. 
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93 W 2005 r. Ministerstwo Finansów obsługiwało głównie 52-tygodniowe bony skarbowe wyemitowane w 2004 r.
94 Wydatek ten został dokonany w wyniku zajęcia komorniczego. Minister Finansów nie uznał wcześniej ro-

szczenia banku z tytułu poręczenia, składając we właściwym sądzie powództwo przeciwegzekucyjne wraz
z wnioskiem o zawieszenie egzekucji. Sąd przychylił się do wniosku Ministra Finansów, jednakże nastąpiło
to po ściągnięciu ww. kwoty przez komornika. Minister Finansów zmienił kwalifikację powództwa z przeciweg-
zekucyjnego na odszkodowawcze, żądając zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi. Postępowanie
sądowe w tej sprawie jest w toku. 



Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego zaplanowano w ustawie budżetowej
na rok 2005 w wysokości 5.695,3 mln zł. W ciągu roku 2005 wydatki te zostały per saldo
zmniejszone do wysokości 3.727,5 mln zł.

Przesłankę do decyzji o zmniejszeniu wydatków stanowiły analizy wskazujące na niż-
sze od planowanego wykonanie wydatków w części 78 budżetu państwa, zarówno wskutek
działań Ministra Finansów, jak i korzystnego kształtowania się czynników zewnętrznych. 

W wyniku dokonania przedterminowego wykupu zadłużenia w Klubie Paryskim wy-
datki na obsługę odsetek z tego tytułu były o około 450 mln zł niższe niż planowane. Dalsze
ograniczenie wydatków miało miejsce m.in. wskutek niewykorzystania części kredytów na
poprawę płynności oraz na przejściowe sfinansowanie omawianej operacji przedterminowego
wykupu, do czasu uzyskania finansowania ostatecznego (o ponad 405 mln zł). Na niższe
wykonanie wydatków wpływ miało także niższe wykorzystanie kredytów oferowanych przez
międzynarodowej instytucje finansowe95 (ok. 225 mln zł), ukształtowanie innej niż zakładano
struktury walutowej i czasowej emisji papierów wartościowych96 (ok. 219 mln zł), a także
mniejsze niż zakładano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków z tytułu gwarancji udzie-
lonych przez Skarb Państwa (o ok. 316 mln zł). Umocnienie się złotego97 spowodowało
zmniejszenie wydatków w stosunku do planu ustalonego w ustawie budżetowej o dalsze
400 mln zł, a korzystniejsze od planowanego ukształtowanie się stóp procentowych na rynkach
zagranicznych98 o około 48 mln zł. 

Łączne wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2005 r. wyniosły
3.689,7 mln zł, tj. 99% planu po zmianach. Były one o 489,7 mln zł, tj. o 11,7% niższe
niż w 2004 r. Kształtowanie się podstawowych pozycji wydatków z tytułu obsługi zadłużenia
zagranicznego przedstawia tabela 30. 

Kontrola prawidłowości płatności, stanowiących 64% wydatków na obsługę zadłużenia
zagranicznego wykazała, że wydatki te były dokonywane terminowo, w wysokościach wy-
nikających z umów kredytowych, listów emisyjnych obligacji, umów w ramach Klubu Pa-
ryskiego oraz umów gwarancji spłaty kredytów zagranicznych.
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95 Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady
Europy. 

96 Plan na 2005 r. zakładał obsługę nowych (z 2005 r.) emisji następująco: 46 mln USD i 7 mln EUR (ok.
197 mln zł), a wykonano 30 mln EUR i 375 mln JPY (133 mln zł). 

97 Rzeczywisty średnioroczny kurs walutowy PLN/USD – 3,2348 zł był niższy od planowanego (3,6823 zł) o 12,2%,
a kurs PLN/EUR – 4,0254 niższy od przyjętego w planie (4,4229 zł) o 9,0%. Ministerstwo pośrednio wpływało
na poziom kursu złotego w stosunku do walut obcych poprzez sprzedaż za pośrednictwem BGK walut na
rynku międzybankowym. 

98 W 2005 r. stopa LIBOR (6-mies. dla USD) w poszczególnych kwartałach była planowana na: 2,7%; 3,1%
3,5% i 4,0% podczas gdy wykonana odpowiednio: 2,0%; 2,5%; 3,1% i 3,5% (podobnie poniżej planu ukształ-
towała się stopa EURIBOR). Szacowane oszczędności w kwocie 48 mln zł dotyczą wydatków na rzecz Klubu
Paryskiego i skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą.
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8. Deficyt budżetu państwa

8.1. Deficyt budżetu państwa i pozostałe potrzeby pożyczkowe

Deficyt budżetu państwa w 2005 r. wyniósł 28,4 mld zł i był mniejszy od limitu okre-
ślonego w ustawie budżetowej o 6,6 mld zł. Zrealizowanie niższego deficytu było wynikiem
wyższych o 5,1 mld zł dochodów budżetu państwa oraz niższych o 1,6 mld zł wydatków
budżetowych. Relacja deficytu budżetu państwa do PKB uległa obniżeniu z 4,5% w 2004 r.
do 2,9% w 2005 r. Dane dotyczące dochodów, wydatków i deficytu zawiera poniższa tabela:

W 2005 r., podobnie jak w roku poprzednim, istotne znaczenie dla wielkości deficytu
miał sposób ujęcia w budżecie państwa środków przekazywanych do FUS na refundację
składek przekazanych do OFE. Od 2004 r. są one wykazywane jako rozchody budżetu
państwa w części 98 i w związku z tym nie powiększają deficytu. 99 Za podstawę do takiego
podejścia przyjęto art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubez-
pieczeń społecznych, zgodnie z którym wpływy z prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz zbycia akcji lub udziałów spółek
należących do Skarbu Państwa przeznacza się na finansowanie reformy systemu ubezpieczeń
społecznych. Gdyby przekazane środki w kwocie 12,6 mld zł zostały w całości ujęte w bu-
dżecie, w sposób analogiczny do stosowanego do 2003 r., to deficyt budżetu państwa wy-
niósłby 41 mld zł, co stanowiłoby 4,2% PKB. Deficyt byłby wyższy o 1,1 mld zł (0,1% PKB),
gdyby uwzględnić w jego kwocie, ujmowane w budżecie na tej samej zasadzie, odpisy od
przychodów z prywatyzacji zasilające niektóre fundusze celowe.

Obraz wykonania budżetu państwa w 2005 r. został także zniekształcony przez wysokie
kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, które wyniosły 4,4 mld zł.
Ich występowanie stanowi odstępstwo od zasady kasowej obsługi budżetu państwa. 

Deficyt budżetu państwa po roku 2005 był niższy o 13,1 mld zł od prezentowanego
na koniec 2004 r. Różnica ta wynikała głównie z wyższego przyrostu dochodów niż wydatków.
Zrealizowane dochody były wyższe o 23,4 mln zł (tj. o 15,0%), przy wydatkach wyższych
o 10,4 mld zł (tj. o 5,3%). 
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99 Wcześniej stanowiły dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i były zaliczane do wydatków budże-
towych, powiększających deficyt. 



Tempo narastania deficytu było w 2005 r. nierównomierne. Najwyższy miesięczny
przyrost deficytu miał miejsce w lutym – prawie 7,5 mld zł, tj. 26,3% deficytu rocznego,
oraz w grudniu – 6,1 mld zł, tj. 21,5% (w tym kwota wydatków niewygasających 4,4 mld zł).
Tylko w tych dwóch miesiącach powstał deficyt wynoszący 47,8% rocznego wykonania.

Deficyt budżetu państwa stanowił 16,1% ogólnej kwoty potrzeb pożyczkowych, które
wynosiły łącznie 176,7 mld zł. Faktyczne potrzeby były niższe od planowanych o 158,2 mld zł,
tj. o 47%. Było to przede wszystkim wynikiem niższych od planu potrzeb związanych z fi-
nansowaniem:
– rozchodów zagranicznych – o 111,1 mld zł,
– rozchodów krajowych – o 47,3 mld zł,
– rozchodów na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej – o 0,9 mld zł,
– deficytu budżetowego – o 6,6 mld zł.

Rozchody zagraniczne, zaplanowane w wysokości 170,4 mld zł, zrealizowano w kwo-
cie 59,3 mld zł, tj. w 34,8%. Mniejsze od planowanych były przede wszystkim rozchody
związane z przekazaniem środków na zasilenie rachunku walutowego Ministerstwa Finan-
sów – o 52,2 mld zł oraz rozchody na przedterminową spłatę zobowiązań zagranicznych
– o 45,9 mld zł. Niższa realizacja prognoz z tych tytułów nie powodowała negatywnych
skutków dla budżetu państwa, gdyż rozchody te mają charakter fakultatywny, zależny od
możliwości i opłacalności przeprowadzenia różnych operacji, związanych na przykład z przed-
terminową spłatą zadłużenia.

Rozchody krajowe, zaplanowane w wysokości 144,3 mld zł, zostały zrealizowane
w kwocie 97,1 mld zł, tj. w 67,3%. Niepełna realizacja prognoz to efekt ujęcia, zarówno
w potrzebach pożyczkowych, jak i w źródłach finansowania kwoty 45 mld zł na potrzeby
o charakterze fakultatywnym, a także niższej kwoty udzielonych pożyczek w 2005 r. (roz-
chody na ten cel były niższe od planowanych o 1,9 mld zł). 
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W 2005 r. z budżetu państwa zostały udzielone pożyczki samodzielnym publicznym
zakładom opieki zdrowotnej na restrukturyzację zadłużenia oraz jednostkom samorządu tery-
torialnego w ramach postępowania naprawczego. Możliwość udzielania pożyczek, jako jeden
z instrumentów restrukturyzacji zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej, wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej100. Z uwagi na cel powyższej regulacji, poprawę
gospodarki finansowej tych jednostek, udzielane z budżetu państwa pożyczki są oprocen-
towane w wysokości 3%. Umowy pożyczkowe w imieniu Ministra Finansów zawierane były
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do końca 2005 r. – jak wynika ze sprawozdań prze-
kazanych przez BGK – Bank zawarł 550 umów pożyczek i na ich podstawie wypłacił sa-
modzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej kwotę 1,2 mld zł. Ponadto jednostkom
samorządu terytorialnego, prowadzącym postępowanie naprawcze, w 2005 r. udzielono po-
życzek na kwotę 13,3 mln zł. 

Na wykupy skarbowych papierów wartościowych (SPW) w 2005 r. została wydat-
kowana kwota 90,1 mld zł, tj. wyższa o 2,8 mld zł od planowanej. Wynikało to przede
wszystkim z ponadplanowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych. Obligacje te, charaktery-
zujące się wysoką kapitalizacją odsetek, były kosztowne w obsłudze. W latach 1998-2003
Ministerstwo Finansów dokonywało kilkakrotnie przedterminowego wykupu tych obligacji w łą-
cznej kwocie 2,3 mld zł. W 2005 r. dokonano ponadplanowego, całkowitego ich wykupu
w wysokości 2,9 mld zł. Decyzja o przedterminowym wykupie została podjęta z uwagi na
korzystną sytuację w zakresie płynności budżetu państwa i finansowania potrzeb pożycz-
kowych, a także korzyści finansowych z wykupu obligacji, której oprocentowanie, oparte na
stopie redyskonta NBP, było wyższe niż rentowność SPW dostępnych na rynku pierwotnym
i wtórnym w tym okresie. Przedterminowe wykupy obligacji nierynkowych były zbieżne z wnio-
skami NIK formułowanymi w poprzednich latach. W wyniku dokonanych w 2005 r. wykupów
potrzeby pożyczkowe (koszty i rozchody) w 2006 r. będą niższe o 0,4 mld zł.

8.2. Finansowanie krajowe

W 2005 r. Minister Finansów pozyskiwał przychody umożliwiające bieżące finanso-
wanie deficytu budżetu państwa, ujemnych sald przychodów z prywatyzacji101 oraz prefi-
nansowania zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, a także na pełny
i terminowy wykup zadłużenia zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Łączne przychody
wyniosły 205,0 mld zł i były niższe od zaplanowanych o 164,9 mld zł, co było konsekwencją
niższych potrzeb pożyczkowych. Na przychody osiągnięte w 2005 r. złożyły się środki po-
zyskane na rynku krajowym w wysokości ok. 123,6 mld zł (60,3%), na rynku zagranicznym
– ok. 71,3 mld zł (34,8%), z tytułu prywatyzacji – ok. 3,8 mld zł (1,9%) oraz w wyniku
spłat pożyczek udzielonych na prefinansowanie – ok. 6,2 mld zł (3,0%). Realizację planu
przychodów i rozchodów budżetowych prezentują dane zawarte w tabeli 32:
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100 DzU nr 78, poz. 684. 
101 Ujemne saldo przychodów z prywatyzacji wynika z ujęcia w jednej pozycji przychodów z prywatyzacji (po

pomniejszeniu o obowiązkowe odpisy na fundusze celowe) oraz przewyższających je rozchodów z tytułu
refundacji składek emerytalnych przekazywanych do FUS dla OFE. 
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Przychody na rynku krajowym zostały pozyskane głównie poprzez emisję skarbowych
papierów wartościowych (SPW). Tą drogą osiągnięto wpływy w wysokości 116,8 mld zł,
stanowiące 94,4% ogółu finansowania krajowego. Przewyższały one rozchody w wysokości
90,1 mld zł, poniesione na wykup papierów wartościowych. Dodatnie saldo finansowania
tych operacji w wysokości 26,7 mld zł, wraz ze środkami pozyskanymi z zagranicy, pozwoliły
na sfinansowanie deficytu, części refundacji składek do FUS dla OFE, na którą zabrakło
pokrycia z przychodów z prywatyzacji oraz sfinansowanie pożyczek udzielanych na prefi-
nansowanie. Ze środków tych dokonano także zwrotu zaliczki z funduszy strukturalnych,
wykorzystanych na finansowanie potrzeb pożyczkowych w roku poprzednim (1,5 mld zł102)
oraz udzielono pożyczek podmiotom krajowym (1,3 mld zł), w tym samodzielnym publicznym
zakładom opieki zdrowotnej i samorządom. Saldo finansowania poprzez emisję SPW było
mniejsze od planowanego w ustawie budżetowej o 19,2 mld zł, w wyniku mniejszego zapo-
trzebowania na środki (o 8,4 mld zł, m.in. w wyniku zmniejszenia deficytu) oraz zastąpienia
finansowania krajowego finansowaniem zagranicznym w wysokości 8,6 mld zł103.

Struktura emisji skarbowych papierów wartościowych odbiegała wprawdzie od za-
łożonej w ustawie budżetowej, wyniki kontroli potwierdziły jednak, że zmiany te były korzystne
dla Skarbu Państwa. Zmniejszenie zadłużenia w bonach skarbowych o 20,8 mld zł, spo-
wodowało wydłużenie średniego okresu zapadalności długu Skarbu Państwa, a tym samym
obniżenie ryzyka refinansowania. Większy niż zakładano wykup nierynkowych obligacji restru-
kturyzacyjnych obniżył natomiast koszty obsługi długu104.

Środki pozyskane poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych zostały uzu-
pełnione środkami zdeponowanymi w 2004 r. na rachunku bankowym w wysokości 6,4 mld zł.
Środki te pozwoliły na sfinansowanie potrzeb w pierwszych dniach stycznia 2005 r., gdy
uzyskane dochody budżetowe nie były jeszcze na tyle wysokie, by pokryć przypadające
na ten okres wydatki, głównie z tytułu wynagrodzeń. 

8.3. Finansowanie zagraniczne

W wykonanych w 2005 r. przychodach zagranicznych w wysokości 71,3 mld zł główny
udział miały:
– wpływy z emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym w wy-

sokości 37,9 mld zł, stanowiące 53,1% przychodów zagranicznych ogółem,
– zwroty środków z rachunków walutowych w NBP i BGK, głównie z tytułu zapadłych lokat

w kwocie 28,7 mld zł (40,3% przychodów zagranicznych),
– przychody z tytułu zaciągniętych przez Skarb Państwa kredytów zagranicznych w mię-

dzynarodowych instytucjach finansowych uzyskane w 2005 r. w kwocie 4,5 mld zł (6,4%
przychodów zagranicznych).
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102 Spłata pozostałej kwoty zaliczki w wysokości 1,6 mld zł, stanowić będzie rozchody w latach przyszłych. 
103 Kwestia ta szerzej został omówiona w podrozdziale „8.3. Finansowanie zagraniczne”. 
104 Obligacje restrukturyzacyjne generowały wyższe koszty niż obligacje rynkowe, gdyż były oprocentowane we-

dług stopy redyskonta weksli NBP, a 95% odsetek podlegało kapitalizacji. Ich przedterminowy spowoduje
zmniejszenie potrzeb pożyczkowych w 2006 r. (kosztów i rozchodów) szacowane na ok. 0,4 mld zł. 



Na rozchody zagraniczne w 2005 r. w wysokości 59,3 mld zł złożyły się w szcze-
gólności:
– środki przekazane na rachunki walutowe do NBP i BGK, w tym na lokaty, w wysokości

32,2 mld zł, stanowiące 54,2% rozchodów zagranicznych ogółem,
– przedterminowe spłaty zadłużenia zagranicznego w wysokości 18,9 mld zł (31,9% roz-

chodów zagranicznych), spłaty zobowiązań wobec Klubu Paryskiego w wysokości
15,7 mld zł,

– terminowe spłaty zadłużenia w wysokości 7,5 mld zł (12,7% rozchodów ogółem). 

Na pozytywną ocenę zasługuje dokonana przez Ministra Finansów w 2005 r. przed-
terminowa spłata części105 relatywnie wysoko oprocentowanego zadłużenia z tytułu kredytów
zagranicznych oraz zadłużenia wobec państw zrzeszonych w Klubie Paryskim. Spowodowało
to nominalne obniżenie stanu zadłużenia o około 183 mln zł oraz oszczędności w bieżących
wydatkach budżetu w 2005 r. w wysokości około 320 mln zł.

Saldo finansowania zagranicznego wyniosło 12,0 mld zł i było wyższe od zaplanowa-
nego w ustawie budżetowej o 8,6 mld zł. Różnica ta była efektem dążenia Ministra Finansów
do ograniczenia kosztów obsługi długu. Dodatkowe środki pozyskane za granicą były za-
mieniane na złote w BGK lub NBP i służyły finansowaniu potrzeb krajowych. Finansowanie
to było tańsze niż finansowanie krajowe106. 

Sprzedaż walut obcych w BGK nie wiązała się z dodatkowymi kosztami dla budżetu
państwa, lecz oddziaływała w kierunku umocnienia waluty krajowej. Presja aprecjacyjna
w dłuższym okresie nie jest korzystna dla gospodarki, ogranicza bowiem jej konkurencyjność.

Sprzedaż walut w NBP skutkowała dodatkową emisją pieniądza, która była absor-
bowana przez NBP w drodze operacji otwartego rynku107. Operacje te generowały koszty,
które pomniejszały wynik finansowy banku centralnego108 i tym samym wielkość wpłaty z zy-
sku NBP do budżetu państwa w 2006 r. Zwiększone finansowanie zagraniczne następowało
głównie poprzez emisję papierów wartościowych w jenach japońskich oraz frankach szwaj-
carskich. Ich oprocentowanie było znacząco niższe niż oprocentowanie papierów wartościo-
wych na rynku krajowym. Po uwzględnieniu obniżenia wpłaty z zysku NBP, finansowanie
to było tańsze niż finansowanie krajowe o ponad 150 mln zł. 

Osiągnięte korzyści finansowe ze zwiększonego finansowania zagranicznego nie były
na tyle znaczące, by powstrzymać wzrost łącznych kosztów obsługi zadłużenia Skarbu Pań-
stwa. W 2005 r. koszty te wyniosły 24.976,2 mln zł i były o 2.302 mln zł, tj. o 10,1%,

DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA
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105 Ministerstwo Finansów planowało i było przygotowane na przedterminowy wykup całości (12,3 mld euro)
zadłużenia wobec Klubu Paryskiego w 2005 r. Jednakże część wierzycieli nie przyjęła warunków strony polskiej
lub też zadeklarowała podjęcie decyzji w terminie późniejszym. Przedterminowa spłata ww. zadłużenia jest
dobrowolna i wymaga zgody zarówno całego Klubu Paryskiego, jak i poszczególnych wierzycieli z osobna.

106 Wyjątkiem były emisje skarbowych papierów wartościowych nominowanych w dolarach amerykańskich do-
konane w październiku 2005 r., których rentowność była wyższa niż rentowność krajowych papierów war-
tościowych (obligacje10-letnie nominowane w USD miały rentowność 5,013%, a sprzedawana w tym czasie
10-letnie obligacje złotowe średnio 4,756%). Celem tej emisji było jednak utrzymanie na rynku amerykańskim
papierów wartościowych, które tworzyłyby punkt odniesienia dla przyszłych transakcji zarówno dla rządu,
jak i innych podmiotów polskich. 

107 Działanie to miało na celu przeciwdziałanie obniżeniu stóp na rynku międzybankowym, jakie mogłoby nastąpić
w efekcie pojawienia się dodatkowych środków na rynku.. 

108 Dodatkowe koszty operacji otwartego rynku były częściowo kompensowane przez przychody, jakie NBP osiągał
z tytułu Koszty NBP nabywające od Ministra Finansów waluty obce inwestował je w ramach zarządzania
rezerwami dewizowymi i uzyskiwał przychody, które jednak były mniejsze niż koszty operacji otwartego rynku..



wyższe niż w 2004 r. W 2006 r. zaplanowano dalszy ich wzrost do 27.797 mln zł. Podstawową
przyczyną wzrostu kosztów obsługi długu był wzrost zadłużenia Skarbu Państwa w 2005 r.
i latach poprzednich. 

8.4. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie

Przychody z prywatyzacji 2005 r. szacowano na 5.668,1 mln zł. Po uwzględnieniu
odpisów na fundusze celowe, pozostała kwota 4.439,2 mln zł miała być przeznaczona na
finansowanie:
– reformy systemu ubezpieczeń społecznych w wysokości – 11.293,8 mln zł,
– restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej sił zbroj-

nych – 37,7 mln zł.

Oznaczało to niedobór środków w kwocie 6.892,3 mln zł, który miał być pokryty emi-
sjami skarbowych papierów wartościowych.

Zrealizowane w 2005 r. przychody z prywatyzacji były niższe od planowanych i wy-
niosły 3.847,7 mln zł. Po uwzględnieniu obligatoryjnych odpisów w kwocie 1.075,5 mln zł109

do przychodów budżetu państwa zaliczono środki w kwocie 2.772,7 mln zł, z tego na reformę
ubezpieczeń przeznaczono 2.770,6 mln zł, a na restrukturyzację przemysłowego potencjału
obronnego i modernizację techniczną sił zbrojnych – 2,1 mln zł. Środki budżetowe przekazane
w 2005 r. na reformę ubezpieczeń społecznych wyniosły 12.575,4 mln zł. 

Kwota wykonanych przychodów z prywatyzacji stanowiła zaledwie 67,9% prognozy
przyjętej w ustawie budżetowej, była też o 62,5% niższa od wykonania w roku 2004. W oce-
nie NIK planowana w ustawie kwota przychodów z prywatyzacji pośredniej określona została
na podstawie nierzetelnych szacunków jednostek organizacyjnych MSP uczestniczących
w procesie planowania (brak wskazania podmiotów, których sprzedaż miała być źródłem
przychodów; dokonywane bez uzasadnienia zmiany planowanych kwot przychodów). Ponadto
do zaplanowanych przychodów z prywatyzacji włączono błędnie wpływy z dywidendy w kwo-
cie 142 mln zł, stanowiące tytuł dochodów w części 36 budżetu państwa. Z większą trafnością
zaplanowano przychody z prywatyzacji bezpośredniej, w znaczącej wielkości dotyczyły one
jednak umów zawartych przed rokiem 2005, dla których ryzyko planistyczne było niskie.

W strukturze przychodów z prywatyzacji przeważały przychody z prywatyzacji po-
średniej – 78,4% (3.015,4 mln zł), przychody z prywatyzacji bezpośredniej stanowiły 7,2%
(277,0 mln zł), natomiast przychody pozostałe (sprzedaż akcji w celu ich umorzenia) – 14,4%
(555,4 mln zł). 

Kwota zrealizowanych przychodów z prywatyzacji pośredniej w wysokości 3.015,4
mln zł (o 44,4% niższa od prognozy) pozyskana została ze sprzedaży akcji i udziałów w 137
spółkach (w 2004 r. sprzedano akcje i udziały w 186 spółkach). W ramach procesów prywa-
tyzacyjnych wszczętych w 2005 r. zyskano 2.455,9 mln zł, a na skutek kontynuacji procesów
prywatyzacyjnych, poprzez sprzedaż kolejnych pakietów akcji/udziałów – 475,5 mln zł oraz
poprzez spłatę należności Skarbu Państwa – 84,0 mln zł.
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109 Środki pozostające w gestii Ministra Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na Fundusz Restrukturyzacji Przed-
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Dominującym źródłem przychodów z prywatyzacji pośredniej była prywatyzacja Przed-
siębiorstwa POLMOS Białystok S.A. – 1.367,1 mln zł, tj. 45,3% przychodów z prywatyzacji
pośredniej (w 2004 r. dominującym źródłem przychodów z prywatyzacji była sprzedaż PKO
BP S.A. – 7.600,8 mln zł, tj. 76,2%). Przychody z prywatyzacji Polmos Białystok S.A., a także
Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A. (900,0 mln zł) i Zelmer S.A. Rzeszów (169,0 mln zł),
stanowiły łącznie 80,8% ogółu przychodów z prywatyzacji pośredniej). 

Z prywatyzacji bezpośredniej w 2005 r. Ministerstwo Skarbu Państwa osiągnęło przy-
chody w kwocie 277,0 mln zł (z 905 umów), tj. 115,4% kwoty planowanej i 43,8% kwoty
należnej, równej 632,7 mln zł. 

Zaewidencjonowane na dzień 31 grudnia 2005 r. zaległe należności Skarbu Państwa
z tytułu prywatyzacji wyniosły 676,1 mln zł, w tym zaległości z tytułu niespłaconych rat za
sprzedane przedsiębiorstwa w kwocie 403,2 mln zł. Pozostała kwota stanowiła zaległości
z tytułu kar umownych za niewywiązanie się inwestorów z zobowiązań pozacenowych, okre-
ślonych w umowach prywatyzacyjnych oraz kosztów postępowania.

Badanie procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig
Warszawa S.A., ujawniło wyjątkową przewlekłość procesu trwającego ponad 6 lat oraz na-
ruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przewlekłość miała niekorzystny
wpływ na wielkość uzyskanych przychodów, ze względu na pogorszenie kondycji ekono-
miczno-finansowej spółki. 

W 2005 r. wojewodowie, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji110, sprywatyzowali 37 przedsiębiorstw, dla których byli organami zało-
życielskimi, tj. o 43,9% mniej niż w roku 2004 (56 przedsiębiorstw). W stosunku do 648
przedsiębiorstw, dla których wojewodowie według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. pełnili
obowiązki organu założycielskiego, (w 2004 r. – dla 835 przedsiębiorstw) liczba sprywaty-
zowanych przedsiębiorstw stanowiła 5,7% (w 2004 r. – 6,7%, w 2003 r. – 2,9%).

W stanie likwidacji i upadłości znajdowało się średnio 55,9% przedsiębiorstw (w latach
poprzednich, odpowiednio: w 2004 r. – 58,8%, w 2003 r. – 54,1%). W dwóch województwach
(świętokrzyskie i podkarpackie) wojewodom pozostały do sprywatyzowania pojedyncze przed-
siębiorstwa.

Najwięcej przedsiębiorstw sprywatyzowali wojewodowie w województwach: małopol-
skim, mazowieckim i łódzkim, a nie udało się sprywatyzować żadnego z przedsiębiorstw
Wojewodzie Śląskiemu, pomimo że w jego gestii znajdowało się najwięcej przedsiębiorstw.

NIK nie stwierdziła przypadków naruszenia określonych prawem zasad oraz procedur
regulujących prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych. Przychody z umów
prywatyzacyjnych zawartych w 2005 r. przez wojewodów wynosiły 41,4 mln zł i były niższe
niż w roku 2004, w którym wyniosły 42,8 mln zł.

8.5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 

Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej było źródłem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Zapotrzebowanie
na środki na prefinansowanie było wyższe niż kwota spłat pożyczek z budżetu państwa
udzielonych wcześniej na ten cel. Potrzeby pożyczkowe z tego tytułu były niższe od pla-
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nowanych w ustawie budżetowej na 2005 r., zarówno ze względu na wyższe przychody,
jak i niższe rozchody. Ujemne saldo prefinansowania wyniosło minus 415,0 mln zł wobec
planowanego minus 2.806,7 mln zł.

Środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, mogą otrzymać z budżetu państwa jednostki
sektora finansów publicznych oraz agencje płatnicze, realizujące zadania Wspólnej Polityki
Rolnej. Udostępniane są one w formie oprocentowanych pożyczek oraz pożyczek nieopro-
centowanych, udzielanych państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw
na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia, realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy
oraz agencjom płatniczym.

Umowę pożyczki z państwową jednostką budżetową, państwową osobą prawną dzia-
łającą w formie agencji lub agencją płatniczą zawiera Minister Finansów, a Bank Gospo-
darstwa Krajowego, na zlecenie Ministra odpowiedzialnego za dany program operacyjny,
zawiera umowy pożyczek z jednostkami sektora finansów publicznych.

W 2005 r. planowano prefinansowanie zadań realizowanych w ramach sektorowych
programów operacyjnych (SPO): Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Rozwój Zasobów
Ludzkich, Transport, Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, Restrukturyzacja i modernizacja se-
ktora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, a także Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, oraz Program Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL i zadania z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.

Przychody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości 4,8 mld zł
zostały zrealizowane w kwocie 6,2 mld zł, co stanowiło 130,2% planu. Źródłem przychodów
były zwroty udzielonych pożyczek na prefinansowanie. Zwroty pożyczek dokonywane są
z rachunków programowych, po zrefundowaniu przez Komisję Europejską poniesionych wy-
datków. Rozliczenie pożyczek udzielonych agencjom płatniczym następuje po wpłynięciu środ-
ków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji” na ra-
chunek bankowy do obsługi tych środków, prowadzony przez Ministra Finansów. 

Rozchody zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości
7,6 mld zł, zostały zrealizowane w kwocie 6,6 mld zł, co stanowiło 87,5% planu. Wynikało
to z opóźnień w realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów w układzie załącznika nr 16 do
ustawy budżetowej na 2005 r. przedstawia tabela 33.

W 2005 r. BGK zawarł 1073 umowy pożyczek na prefinansowanie. Minister Finansów
zawarł 54 umowy pożyczek na prefinansowanie zadań w ramach Programów Operacyjnych.
W związku z prefinansowaniem zadań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
i Rybackiej (WPRiR) Minister Finansów ustanowił w 2004 r. Agencję Rynku Rolnego (ARR)
i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) agencjami płatniczymi. Z Agen-
cjami zostały zawarte umowy, na mocy których Minister Finansów udzielił im w 2005 r.
pożyczki ze środków z budżetu państwa na prefinansowanie zadań w ramach WPRiR. Limit
pożyczek w ww. umowach określono dla ARR na 1,4 mld zł i dla ARiMR – 3,6 mld zł.
Agencjom tym, zgodnie ze złożonymi przez nie zapotrzebowaniami, przekazano odpowiednio:
1,2 mld zł i 3,2 mld zł.
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9. Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje 
oraz należności Skarbu Państwa

Państwowy dług publiczny stanowi nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów
publicznych po konsolidacji, tj. po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy pod-
miotami tego sektora. Relacja tej wielkości do PKB stanowi jeden z podstawowych mierników
oceny stanu finansów publicznych. Według obowiązującej do końca grudnia 2005 r. ustawy
o finansach publicznych, kwota państwowego długu publicznego odnoszona do PKB w celu
wyznaczenia progów ostrożnościowych była powiększana o przewidywane wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych. 

Państwowy dług publiczny na koniec 2005 r. wyniósł 467.768,8 mln zł, a powiększony
o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – 478.308,7 mln zł i w relacji
do PKB stanowił 48,8%, co oznaczało nieznaczny wzrost tej relacji (o 0,6 pp). 

Porównanie wartości państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz
ich relacja do PKB na przestrzeni trzech ostatnich lat prezentuje poniższe zestawienie:

Strukturę państwowego długu publicznego w 2005 r. w układzie podsektorów oraz
zmiany jakie zaszły w stosunku do roku 2004 w poszczególnych segmentach prezentuje
poniższe zestawienie. 
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Wzrost państwowego długu publicznego w 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich,
wynikał ze zwiększenia zadłużenia Skarbu Państwa (o 37.334,0 mln zł) oraz zadłużenia
jednostek samorządu terytorialnego (o 1.796,4 mln zł). 

9.1. Dług krajowy Skarbu Państwa

Krajowe zadłużenie Skarbu Państwa, według stanu na 31 grudnia 2005 r., wyniosło
315.478,6 mln zł i stanowiło 71,7% łącznej kwoty długu Skarbu Państwa. Wzrost zadłużenia
krajowego, w stosunku do stanu z końca 2004 r., wyniósł 23.820,0 mln zł, tj. 8,2%. Przyrost
tego długu wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu pań-
stwa, w tym deficytu budżetowego oraz środków przekazanych na reformę ubezpieczeń
społecznych. Z pozostałych czynników największy wpływ miała konwersja zobowiązań ZUS
wobec OFE z tytułu nieprzekazanych składek, która spowodowała wzrost długu krajowego
o 1.367,5 mln zł111, oraz indeksacja obligacji 12-letnich o stałym oprocentowaniu i kapita-
lizacja obligacji nierynkowych – przyrost długu z tego tytułu wyniósł 124 mln zł. 
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Wielkość i strukturę krajowego długu Skarbu Państwa według nominału w latach 2004
i 2005 prezentuje poniższe zestawienie:

W strukturze zadłużenia krajowego z tytułu emisji skarbowych papierów wartościo-
wych najistotniejsza zmiana wynikała ze znacznego spadku zadłużenia w bonach skarbowych
(o 48%). Ujemne saldo bonów skarbowych, jak również wysokie dodatnie salda obligacji
hurtowych, przede wszystkim pięcio– i dziesięcioletnich o stałym oprocentowaniu, a także
wykup na przetargach zamiany obligacji zerokuponowych korzystnie wpłynęły na ograniczenie
ryzyka refinansowania – zmniejszył się udział w długu instrumentów o terminie zapadalności
do 5 lat: z 40,2% do 30,3%, a średni okres zapadalności rynkowych SPW wydłużył się
z 3,15 do 3,57 lat (z wyłączeniem obligacji indeksowanych: z 3,07 do 3,45 lat). 

9.2. Dług zagraniczny

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (według kryterium miejsca emisji, według
nominału) na koniec roku 2005 wyniosło 124.688,8 mln zł, co stanowiło wzrost w stosunku
do stanu na koniec 2004 r. o 13.487,0 mln zł, tj. o 12,1%. W przeliczeniu na euro zadłuże-
nie zagraniczne wyniosło 32.304,5 mln euro i było wyższe od stanu na koniec roku 2004
o 5.042,5 mln EUR, tj. o 18,5%. Stan zadłużenia zagranicznego wyrażonego w PLN na
koniec roku 2004 i 2005 przedstawia tabela 37.

Zadłużenie zagraniczne wyrażone w euro w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela 38.

Zmiana stanu zadłużenia zagranicznego w roku 2005 wynikała głównie ze:
• spłaty kredytów w wysokości 6.550,9 mln euro,
• emisji nowych obligacji na łączną kwotę 9.391,5 mln euro,
• zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 1.312,9 mln euro,
• wzrostu zadłużenia o 888,9 mln euro w wyniku deprecjacji euro w stosunku do innych

walut, w których nominowana jest część zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa.

Największy udział w zadłużeniu zagranicznym, według stanu na koniec roku 2005
miały obligacje skarbowe wyemitowane na międzynarodowym rynku finansowym. Zadłużenie
z tego tytułu na koniec roku 2005 wyniosło 20.718,8 mln euro i było wyższe od stanu na
koniec roku 2004 o 9.712,8 mln euro tj. o 88,3%. Wzrost zadłużenia był przede wszystkim
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efektem wyemitowania w roku 2005 obligacji nominowanych w walutach obcych o wartości
nominalnej 6.250 mln euro, 1.900 mln franków szwajcarskich, 125.000 mln jenów japońskich
oraz 1.181,8 mln dolarów amerykańskich. 

Drugim co do wielkości tytułem zadłużenia zagranicznego, według stanu na koniec
roku 2005, były zobowiązania z tytułu kredytów wobec Klubu Paryskiego w kwocie
6.516,8 mln euro stanowiące 20,2% zadłużenia. W stosunku do końca roku 2004 zobo-
wiązania Skarbu Państwa wobec Klubu Paryskiego spadły o 5.803,5 mln euro, co było przede
wszystkim wynikiem dokonanych w 2005 roku terminowych i przedterminowych spłat za-
dłużenia w kwocie 3.859,6 mln USD (w tym 2.987,8 mln – przedterminowo) i 3.080,7 mln euro
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(w tym 2.069,8 mln – przedterminowo), ekokonwersji zadłużenia o łącznej wartości
38,7 mln USD i 5,4 mln euro.

Na pozytywną ocenę zasługuje w szczególności przedterminowa spłata w 2005 r.
zadłużenia wobec państw zrzeszonych w Klubie Paryskim, jak również z tytułu innych kre-
dytów zagranicznych. Oprocentowanie tych zobowiązań przekraczało bowiem rynkowe stopy
procentowe, a ich przedterminowa spłata spowodowała niższe koszty obsługi tego długu.
Przyniosło to wymierne korzyści dla budżetu państwa w postaci nominalnego obniżenia stanu
zadłużenia o około 183 mln zł112 oraz oszczędności w bieżących wydatkach budżetu w 2005 r.
o około 320 mln zł.

9.3. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Cele przyjęte w strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2005-2007113 nie
uległy zmianie w stosunku do określonych w strategii na lata 2004-2006. Zakładały one
utrzymanie wielkości długu publicznego na bezpiecznym poziomie oraz minimalizację kosztów
obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomu
ryzyka refinansowania, ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka płynności budżetu
państwa, pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności kredytowego i operacyjnego oraz
rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Pozytywnie należy ocenić efekty działań, podejmowanych przez Ministerstwo Finansów
w roku 2005 w zakresie realizacji celów przyjętych w strategii zarządzania długiem Skarbu
Państwa. Relacja państwowego długu publicznego powiększonego o przewidywane wypłaty
z tytułu poręczeń i gwarancji do PKB wyniosła 48,8% (w 2004 r. wynosiła ona 48,2%),
tj. nie przekraczała poziomu pierwszego progu ostrożnościowego, określonego w ustawie
o finansach publicznych (50%). Natomiast cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim
horyzoncie czasu, określony w „Strategii” jako minimalizacja kosztów w horyzoncie okre-
ślonym przez terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności i istotnym
udziale w długu, był w 2005 r. realizowany w ten sposób, że dopuszczono zaciąganie długu
zagranicznego w wysokości przekraczającej potrzeby wynikające z refinansowania długu za-
granicznego, jeżeli pozyskanie środków będzie bardziej opłacalne niż na rynku krajowym.
Przed podjęciem decyzji o uelastycznieniu podejścia do celu minimalizacji kosztów obsługi
długu stosowana była zasada, że dług zagraniczny zaciągany jest przede wszystkim w celu
zaspokojenia potrzeb walutowych budżetu państwa związanych z zarządzaniem długiem (ob-
sługą oraz refinansowaniem wykupywanego długu zagranicznego114). 

W 2005 r. zostały dokonane na rynkach zagranicznych emisje obligacji o równowar-
tości 37,9 mld zł, z czego na przedterminowe i terminowe spłaty długu przeznaczono rów-
nowartość 26,6 mld zł. Pozostała kwota 11,3 mld zł pozwoliła zmniejszyć sprzedaż SPW
na rynku krajowym.
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113 Dokument pn. „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2005-07” został przyjęty
przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2004 r. i przekazany do Sejmu 29 września 2004 r. 

114 Dopuszczalnym odstępstwem od tej zasady było zaciąganie zobowiązań w międzynarodowych instytucjach
finansowych (w tym w szczególności w Banku Światowym i Europejskim Banku Inwestycyjnym), odznacza-
jących się niższym od dostępnego na rynkach finansowych oprocentowaniem i przeznaczonych na konkretne
projekty. 



W tej sytuacji istotnego znaczenia w odniesieniu do wielkości długu, jak i kosztów
obsługi, nabrało ryzyko kursowe, wynikające z przyrostu zadłużenia nominowanego i roz-
liczanego w walutach obcych. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i ko-
sztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego. Zważywszy na strukturę walutową długu za-
granicznego (ok. 65% długu zagranicznego nominowane jest w euro), zmiana kursu EUR/PLN
o 1% przekłada się na zmianę stanu zadłużenia i na zmianę wysokości kosztów o ok. 0,6%.

Na koniec roku 2005 dług Skarbu Państwa wyniósł 440,2 mld zł i w stosunku do
roku poprzedniego wzrósł o 37,3 mld zł. Tempo przyrostu długu wyrażonego w złotych
w 2005 r. wzrosło z 6,3% w 2004 r. do 9,3% w 2005 r. Wzrost wielkości długu Skarbu
Państwa był przede wszystkim skutkiem finansowania deficytu budżetowego. Rzeczywiste
potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa były jednak niższe od zaplanowanych w ustawie
budżetowej, gdyż ich finansowanie przebiegało w warunkach znacznego umocnienia złotego
oraz wysokiego wzrostu PKB, w efekcie czego relacja długu Skarbu Państwa do PKB obniżyła
się z 45,6% do 45,0%.

Zgodnie z przyjętymi w strategii założeniami, nastąpił wzrost wyrażonej w latach śred-
niej zapadalności długu rynkowego z 3,07115 na koniec 2004 r. do 3,45 lat na koniec 2005 r.
Udział bonów skarbowych w długu krajowym Skarbu Państwa zmniejszył się z 11,6% na
koniec 2004 r. do 5,5% na koniec 2005 r. Zmiany te korzystnie wpływają na ograniczanie
ryzyka refinansowania w walucie krajowej. 

Polska jako państwo członkowskie UE, zgodnie z art. 104 Traktatu z Maastricht, jest
zobligowana do utrzymywania dyscypliny finansów publicznych i unikania nadmiernego de-
ficytu budżetowego116, w szczególności przez przestrzeganie dwóch kryteriów: relacja deficytu
i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB (zgodnie z definicjami sto-
sowanymi w UE) nie powinny przekraczać wartości referencyjnych odpowiednio 3% i 60%.
W maju 2004 r. Komisja Europejska przyjęła raport, w którym stwierdziła m.in., że w 2003 r.
deficyt sektora general government117 w Polsce wyniósł 4,1% PKB i tym samym przekroczył
referencyjną wartość 3%. Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu, Rada zarekomendowała jak
najszybsze ograniczenie deficytu, tak aby w 2007 r. obniżył się on do poziomu poniżej 3%
PKB. Ponadto zaleciła zdecydowane wdrażanie reform fiskalnych oraz podjęcie skutecznych
działań na rzecz ograniczenia deficytu w roku 2005. 

Wskaźniki będące podstawą oceny spełniania przez Polskę kryteriów konwergencji
osiągnięte w 2005 r. były korzystne: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
wyniósł 2,5% PKB, a dług 42,0%118. Główną przyczyną korzystnych relacji jest zaliczanie
przez Polskę do sektora rządowego Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), co jest do-
puszczalne119 jedynie w okresie przejściowym, do marca 2007 r. Zastosowanie się przez
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115 Bez obligacji inflacyjnej; z uwzględnieniem tej obligacji średnia zapadalność długu rynkowego wyniosła 3,15
roku. 

116 Protokół w sprawie procedury stosowanej w przypadku nadmiernego deficytu oraz rozporządzenie dotyczące
stosowania Protokołu, stanowiące załącznik do Traktatu z Maastricht określają definicje z zakresu długu pub-
licznego oraz wartość referencyjną. 

117 Zakres sektora general government i sektora finansów publicznych różnią się między sobą. Do sektora GG
zaliczane są (czasowo) OFE, które nie należą do sektora FP. Nie wliczane są natomiast ARR i jednostki
budżetowo-rozwojowe. Zakres sektora GG określa rozporządzenie Statystyczne European System of Accounts
(ESA 95). 

118 Komunikat GUS z 24 kwietnia 2006 r. dot. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
w 2005 r. 

119 W 2004 r. Biuro Statystyczne Komisji Europejskiej (Eurostat) opublikowało decyzję w sprawie klasyfikacji
OFE, w której stwierdzono m.in. że powinny być one klasyfikowane poza sektorem instytucji rządowych i sa-
morządowych. Decyzja ma charakter wiążący dla państw członkowskich, które są zobowiązane wdrożyć ją
najpóźniej do marca 2007 r. 



Polskę do decyzji Eurostatu spowoduje, że relacja deficytu do PKB w latach 2006-2008
przekroczy 3% PKB. Oznacza to, że Polska nie spełni kryterium konwergencji dotyczącego
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2008 r. 

Prowadzona natomiast przez Ministerstwo Finansów w 2005 r. polityka pozyskiwania
znacznych środków finansowych na rynkach zagranicznych opierała się m.in. na założeniu,
iż zagrożenia wynikające z ryzyka kursowego będą mniej ważące po przystąpieniu Polski
do Unii Walutowo-Gospodarczej. Tymczasem niespełnienie przez Polskę kryteriów konwer-
gencji i nieprzystąpienie do Unii Walutowo-Gospodarczej spowoduje, że wzrost zadłużenia
zagranicznego nadal będzie powodował ekspozycję na ryzyko kursowe.

9.4. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Zobowiązania niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i po-
ręczeń w porównaniu do 2004 r. uległy zwiększeniu o 2,2 mld zł (o 7,5%) i na koniec 2005 r.
wynosiły 31,6 mld zł. W porównaniu ze stanem sprzed roku, na koniec 2005 r. zmieniła
się proporcja w strukturze potencjalnych zobowiązań na korzyść gwarancji i poręczeń o ni-
skim i średnim ryzyku spłaty ze środków budżetowych (wzrost z 61,7% do 71,8%), podczas
gdy zmalał udział zobowiązań zaliczonych do kategorii podwyższonego i wysokiego ryzyka
spłaty (spadek z 38% do 28%). W rezultacie, na koniec 2005 r. kwota przewidywanych
wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 10,4 mld zł,
tj. o 1,4 mld zł (11,6%) mniej, niż w na koniec roku poprzedniego, a udział przewidywanych
wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa stanowił 1,06% PKB.

Według stanu na koniec 2005 r. kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji
i poręczeń spłaty kredytów krajowych wynosiła 13,4 mld zł i uległa zmniejszeniu w ciągu
roku o 2,3 mld zł, tj. o 14,9%, a z tytułu gwarancji spłaty kredytów zagranicznych wynosiła
18,3 mld zł i była wyższa o 4,6 mld zł tj. o 33,3% w stosunku do 2004 r. 

Potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji według sto-
pnia ryzyka ich spłaty ze środków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

W 2005 r. udzielono 5 nowych gwarancji Skarbu Państwa spłaty kredytów zagra-
nicznych o wartości 6.758,4 mln zł, czterech gwarancji na podstawie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Skarb Państwa
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poręczeń i gwarancji120 oraz jednej gwarancji na podstawie ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym121. Wnioski o udzie-
lenie poręczeń i gwarancji rozpatrywane były przez Ministerstwo Finansów zgodnie z wy-
mienionymi wyżej przepisami, a decyzje w sprawie ich udzielania były podejmowane po
pozytywnej rekomendacji Komisji do spraw Gwarancji i Poręczeń. Gwarancje Skarbu Państwa
udzielone w 2005 r. były zgodne z wytycznymi „Średniookresowej strategii udzielania gwa-
rancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2010 roku”122. Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji
SP na 2005 r. ustalonego w ustawie budżetowej na kwotę 20.000 mln zł, wyniosło 33,8%.
W 2005 r. Skarb Państwa nie udzielił żadnych poręczeń ani gwarancji spłaty kredytów krajo-
wych. 

9.5. Należności Skarbu Państwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. należności Skarbu Państwa wyniosły
42.196,8 mln zł, co stanowi 112,3% stanu należności na koniec 2004 r. Wartości poszcze-
gólnych należności oraz zmiany ich stanu w roku 2005 przedstawia tabela 40.

Największy udział w kwocie należności ogółem, poza tzw. należnościami podatkowymi
i niepodatkowymi, miały należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mie-
szkaniowych (17,9%), należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych (12,1%), na-
leżności z tytułu pożyczek na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych
(6,5%), należności z tytułu collateralu123 (4,1%), a także należności z tytułu poręczeń i gwa-
rancji (3,8%).

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków bu-
dżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych na koniec 2005 r. wynosił 7.520,4 mln zł
i był niższy od stanu sprzed roku o 134,0 mln zł tj. o 1,8%. Spadek należności był wynikiem
spłat dokonanych przez kredytobiorców w kwocie 110,8 mln zł, umorzenia zadłużenia kre-
dytobiorców na kwotę 216,9 mln zł124 oraz korekty rozliczeń w wysokości 2,1 mln zł. Na
wzrost należności z tego tytułu wpłynął w 2005 r. wykup odsetek w kwocie 186,3 mln zł
oraz oprocentowanie przejściowo wykupionych odsetek podlegające skapitalizowaniu na ko-
niec roku w kwocie 9,5 mln zł. 

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych na koniec
2005 r. wyniosły 5.074,5 mln zł i były wyższe od należności z tego tytułu na koniec roku
2004 o 624,7 mln zł, tj. o 14,0%. W tej kwocie 99,9% stanowiły należności z tytułu udzie-
lonych kredytów w walutach wymienialnych. Na kwotę tę, tj. 5.068,0 mln zł (1.554,0 mln USD)
składały się należności bieżące (395,9 mln USD) i należności zaległe (1.158,1 mln USD).
Wzrost należności bieżących wyrażonych w USD o 13,7%, tj. o 47,6 mln USD, związany
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120 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (DzU z 2003 r., nr 174, poz. 1689 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca
2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczeń
i gwarancji (DzU nr 170, poz. 1786). 

121 DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2571 ze zm. 
122 „Średniookresowa strategia udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2010 roku”, została przyjęta

przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2003 r., uzupełniona aktualizacją z dnia 8 października 2004 r.
123 Collateral – obligacje zabezpieczające spłatę zadłużenia Polski z tytułu obligacji Bradyego (tzw. Klub Lon-

dyński). 
124 Decyzje o umorzeniu zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek podejmują banki

na podstawie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy Państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (...) (tj. DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1115 ze zm.).



był z wykorzystaniem kredytów udzielonych w latach poprzednich (Wietnam, Uzbekistan,
Chiny, Serbia i Czarnogóra oraz Indonezja). Spośród należności bieżących obsługiwane są
kredyty udzielone przez Polskę Jemenowi, Algierii, Chińskiej Republice Ludowej, Wietnamowi,
Angoli, Serbii i Czarnogórze, Syrii, Uzbekistanowi oraz Indonezji. 

Należności niewymagalne Skarbu Państwa na koniec 2005 r. z tytułu pożyczek na
prefinansowanie udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych wyniosły łącznie
2,7 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu do stanu na koniec 2004 r. 

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2005r.
wyniosły 1.603,9 mln zł i w porównaniu ze stanem na koniec 2004 r. zmniejszyły się zaledwie
o 15,3 mln zł. Zwiększająco na stan należności wpływały dokonane przez Skarb Państwa
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spłaty kredytów w kwocie 279,3 mln zł (w tym za ARR w kwocie 240 mln zł) oraz naliczone
odsetki, a zmniejszająco całkowite rozliczenie należności z tytułu wykonania umów o spłatę
długu i sprzedaży wierzytelności – w kwocie 306,0 mln zł oraz spłaty dokonane przez dłuż-
ników.

W wyniku działań podejmowanych w 2005 r. przez Ministerstwo Finansów w celu
odzyskania kwot wydatkowanych przez Skarb Państwa z tytułu udzielonych i zrealizowanych
umów poręczeń i gwarancji, osiągnięto dochody w wysokości 65,2 mln zł, tj. o 46% niższe
niż w 2004 r. 

Należności zaległe na koniec 2005 r. wyniosły 1.303,9 mln zł i stanowiły 81,3% całości
należności (w 2004 r. – 77%).

Wśród należności Skarbu Państwa występują, podobnie jak i na koniec 2004 r., między
innymi należności z tytułu spłaty kredytów Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w kwo-
cie 8,3 mln zł i od Rosji z tytułu Porozumienia Generalnego w kwocie 17,1 mln zł. Należności
te w praktyce nie są obsługiwane w związku z upadłością tych firm (np. Mera-Błonie, Kry-
wałd-ERG, Metalchem), wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw (Spomasz Wronki, Przed-
siębiorstwo Państwowe Stocznia Odra) lub zakończeniem działalności (6 z 9 przedsiębiorstw
– kooperantów byłego Handlomoru). Zdaniem NIK wierzytelności, których odzyskanie jest
niemożliwe powinny zostać umorzone lub w inny sposób spisane z ewidencji, o co wnio-
skowała NIK w roku ubiegłym. 
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10. Fundusze celowe i agencje rządowe125

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie rzetelności ewidencji księgowej oraz
sporządzonych na jej podstawie sprawozdań w 6 agencjach i 25 funduszach celowych.

W przypadku 6 agencji oraz 6 funduszy celowych badanie przeprowadzono z za-
stosowaniem metod statystycznych, zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale 3.3, w po-
zostałych przypadkach zastosowano uproszczone niestatystyczne metody badania. Ponadto
zbadano wiarygodność ksiąg rachunkowym w zakresie ewidencji wydatków na cele admi-
nistracyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia i jego 6 oddziałach.

Na podstawie przeprowadzonego badania wydana została opinia:
• negatywna w stosunku do sprawozdań Rb-33 oraz Rb-40 sporządzonych przez Fun-

dusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w związku z zawyżeniem kosztów
funduszu o kwotę 14.150,1 tys. zł (tj. o 22,2 %),

• z zastrzeżeniami w stosunku do sprawozdania Rb-33 Funduszu Rozwoju Przywię-
ziennych Zakładów Pracy, w związku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową wydatków
na kwotę 90 tys. zł,

• nie wydano opinii o sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planu finansowego Funduszu
Pomocy Postpenitencjarnej i odstąpiono od badania wiarygodności ksiąg rachunko-
wych, które nie spełniały wymogów określonych w ustawie o rachunkowości,

• pozytywna w stosunku do sprawozdań pozostałych agencji i funduszy celowych.

Ponadto w przypadku Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ne-
gatywnie, a w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zastrzeżeniami zaopinio-
wano wiarygodność ksiąg rachunkowych.

Wyniki przeprowadzonego badania w Narodowym Funduszu Zdrowia i jego oddziałach
pozwoliły na wydanie opinii pozytywnej w zakresie wiarygodności wydatków administracyjnych
funduszu ujętych w księgach rachunkowych oraz rzetelności sporządzanych sprawozdań.

10.1. Państwowe fundusze celowe

Plany finansowe 25 państwowych funduszy celowych, w tym 5 otrzymujących dotacje
z budżetu zostały przedstawione w załączniku nr 5 do ustawy budżetowej na 2005 r. Liczba
funduszy, których plany finansowe ujęto w ustawie budżetowej, w porównaniu do 2004 r.,
uległa podwojeniu w wyniku utworzenia ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw126 13 nowych funduszy celowych127.
Z 13 funduszy celowych, których plany finansowe ujęte były w ustawie budżetowej na 2004 r.
likwidacji uległ Fundusz Alimentacyjny.

Państwowe fundusze celowe, których plany finansowe zostały po raz pierwszy ujęte
w ustawie budżetowej, zrealizowały przychody w kwocie 2.136,2 mln zł oraz wydatkowały
1.872,4 mln zł.

115

125 Osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
126 DzU nr 273, poz. 2703.
127 1) Fundusz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów; 2) Fundusz wsparcia policji; 3) Fundusz rozwoju kultury

fizycznej; 4) Fundusz promocji kultury; 5) Fundusz modernizacji bezpieczeństwa publicznego; 6) Fundusz
reprywatyzacji; 7) Fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców; 8) Fundusz Skarbu Państwa; 9) Fundusz nauki
i technologii polskiej; 10) Fundusz pomocy postpenitencjarnej; 11) Fundusz – Centralna ewidencja pojazdów
i kierowców; 12) Fundusz rozwoju przywięziennych zakładów pracy; 13) Fundusz modernizacji sił zbrojnych.



Mimo, że omawiane fundusze powstały w 2005 r. i za wcześnie jest na dokonanie
kompleksowej oceny ich funkcjonowania, to już teraz można wskazać na nieprawidłowości,
których przyczyny mają charakter systemowy. Powstają przede wszystkim, gdy te same
zadania są finansowane zarówno z wydatków budżetu państwa, jak i z państwowych fun-
duszy celowych. Skłania to do bezzasadnego przenoszenia środków finansowych pomiędzy
rachunkami budżetowymi a rachunkami funduszu oraz manipulowania nimi w celu uniknięcia
zwrotu niewykorzystanych środków na koniec roku.

W 2005 r. sytuacja taka wystąpiła w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie zakupy
sprzętu wojskowego na łączną kwotę 28,3 mln zł, sfinansowane początkowo z Funduszu
Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ), zrefundowano z wydatków budżetu państwa. Dodać na-
leży, że przepisy ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej128 nie przewidują zasilania FMSZ
środkami z budżetu MON. 

Ponadto ze środków Funduszu finansowano zadania, których nie można zaliczyć do
modernizacji sił zbrojnych. W opinii NIK, poniesione z Funduszu w 2005 r. wydatki na rzecz
szpitali publicznych oraz Wojskową Agencję Mieszkaniową w kwocie 56,7 mln zł były nie-
legalne z punktu widzenia kierunków określonych w tej ustawie. Nie stanowiły inwestycji
związanych z infrastrukturą wojskową, zgodnie z obowiązującą w MON definicją tego pojęcia,
zawartą w słowniku terminów i definicji NATO i rozwiniętą w połączonej doktrynie logisty-
cznej.

Państwowe fundusze celowe, których plany finansowe ujęto w ustawie budżetowej
oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) osiągnęły w 2005 r. przychody w łącznej kwocie
176.852,8 mln zł129. Relacja przychodów tych funduszy do PKB w porównaniu do 2004 r.
uległa niewielkiemu obniżeniu z 18,3% do 18,0%. Było to wynikiem przede wszystkim niższego
tempa przyrostu przychodów FUS niż wzrostu PKB w cenach bieżących oraz niższych przy-
chodów Funduszu Emerytalno-Rentowego (FE-R) od przychodów osiągniętych przez ten
Fundusz w 2004 r.

Analiza struktury przychodów wskazuje, że dominujące pozycje zajmują fundusze ubez-
pieczeń społecznych (FUS i FE-R) – 72,1% przychodów analizowanych funduszy oraz NFZ
– 19,2%. Przychody tych trzech funduszy stanowiły 91,3% łącznych przychodów funduszy.
Pozostałe fundusze (23) dysponowały znacznie niższymi i zróżnicowanymi środkami od
0,7 mln zł – Fundusz Promocji Twórczości do 6.794,1 mln zł – Fundusz Pracy.

Przychody 25 państwowych funduszy celowych, ujętych w ustawie budżetowej, wy-
niosły 142.595,1 mln zł, tj. o 1% mniej niż wynikało to z planów finansowych po zmianach.
Wydatki omawianych funduszy wyniosły 139.485,7 mln zł, tj. 97,6% kwoty planowanej po
zmianach. W stosunku do 2004 r. przychody były wyższe o 4,0%, a wydatki – o 0,8%.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane dla 5 spośród 25 państwowych funduszy
celowych wyniosły 35.882,8 mln zł. Oprócz dotacji z budżetu, FUS otrzymał z budżetu pań-
stwa środki w wysokości 12.575,4 mln zł na refundację z tytułu przekazania składek do OFE.
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128 DzU nr 76, poz. 804.
129 Fundusze celowe księgują przychody memoriałowo, co w efekcie prowadzi do niespójności przy konsolidacji

finansów publicznych, ponieważ jednostki budżetowe księgują dochody i wydatki na zasadzie kasowej. Ponadto
NIK wskazuje, że po stronie wydatkowej prezentacja danych ma również charakter memoriałowy, czyli jako
wydatki ujmowane są kwoty kosztów. Taki sposób prezentacji zawarto w ustawie budżetowej, jak i spra-
wozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa.



Na 2005 r., po raz pierwszy, nie zaplanowano dotacji dla Funduszu Pracy.
Realizację przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych w 2005 r. pre-

zentują dane zawarte w poniższej tabeli:

FUNDUSZE CELOWE I AGENCJE RZĄDOWE
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Stan środków obrotowych130 funduszy celowych w 2005 r. prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:

W porównaniu do 2004 r. zmniejszył się o 2.579,4 mln zł, tj. o 21,7% łączny ujem-
ny stan funduszy celowych dotowanych z budżetu państwa z kwoty 11.884,3 do kwoty
9.304,9 mln zł.

Wśród funduszy niedotowanych najwyższy stan środków na koniec roku posiadał Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.806,2 mln zł). 
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130 Na stan funduszu składają się: środki pieniężne i należności oraz zobowiązania; jeśli zobowiązania prze-
wyższają środki pieniężne i należności, wtedy stan funduszu osiąga wartość ujemną.



Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Tak jak w latach ubiegłych, plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na
rok 2005 nie zakładał poprawy sytuacji finansowej Funduszu, przyjmując że zaplanowane
przychody własne oraz kwota dotacji w wysokości 18.632,3 mln zł (bez środków na refundację
z tytułu przekazania składki do OFE) nie zapewnią pełnego pokrycia wydatków FUS. Nie
przewidywano zmniejszenia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów131. Planowano, że
na koniec 2005 r. stan Funduszu wyniesie minus 15.140,2 mln zł.

Przychody FUS wyniosły według przypisu 112.580,0 mln zł, tj. 100,6% kwoty pla-
nowanej. Wpływy w kwocie 110.980,8 mln zł były wyższe od planowanych o 0,3%. Było
to wynikiem znacznego zwiększenia kwoty przekazanej Funduszowi z budżetu państwa. Środ-
ki przekazane jako dotacja (20.112,1 mln zł) oraz środki stanowiące refundację z tytułu
przekazania składki do OFE (12.575,4 mln zł) wyniosły łącznie 32.687,5 mln zł, tj. o 10,5%
więcej niż planowano, jednak mniej niż w 2004 r. o 2,6%. Znacznie niższe okazały się
natomiast wpływy własne Funduszu. Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na ra-
chunek FUS wpłynęło 77.426,2 mln zł (96,6% planu).

Zasadniczą przyczyną niższego wykonania w 2005 r. przypisu i wpływów składek
na ubezpieczenia społeczne FUS, było ujęcie w planie skutków nieuchwalonej przez Sejm ustawy
zwiększającej podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Poza
tym niższe wpływy na rzecz FUS wynikały z obniżenia przez Sejm podstawy wymiaru składek
do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności
gospodarczej przez kolejne 24 miesiące oraz z niższego niż przyjęto w planie poziomu ukształ-
towania się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Udział wpływów ze składek na ubezpieczenie społeczne w przychodach FUS ogółem
zwiększył się z 68,1% w 2004 r. do 69,9% w 2005 r., tj. o 1,8 punktu procentowego. Zmniej-
szył się natomiast udział dotacji łącznie z wpływami rekompensującymi kwoty składek prze-
kazanych na rzecz OFE z 30,6% w 2004 r. do 29,0% w 2005 r., tj. o 1,6 punktu pro-
centowego. 

Wydatki FUS w kwocie 111.169,4 mln zł były niższe od zaplanowanych o 1.374,1 mln zł,
tj. o 1,2% Wzrost wydatków odnotowano jedynie w przypadku wypłacanych rent i emerytur
(z planowanych 98.109,5 mln zł do 99.000,1 mln zł, tj. o 0,9%).

W celu pełnego uzyskania środków na wypłatę świadczeń, FUS kolejny rok pozyskiwał
kredyty w bankach komercyjnych. W 2005 r. Fundusz, za zgodą Ministra Finansów, zawarł
23 umowy kredytowe na łączną kwotę 6.660,0 mln zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów
z odsetkami tylko nieznacznie zmniejszył się (o 49,1 mln zł) i wynosił na koniec 2005 r.
4.546,0 mln zł. Od 2002 r. następuje stały wzrost średniorocznego zadłużenia FUS w bankach
– z kwoty 1.514 mln zł w 2002 r. do 4.408 mln zł w 2005 r. NIK negatywnie oceniła praktykę
pokrywania nadwyżki kosztów nad wpływami poprzez regularne zadłużanie się Funduszu
w bankach komercyjnych, zwracając uwagę, że konieczność spłaty kredytów może spo-
wodować zagrożenie utrzymania płynności finansowej FUS, a tym samym realizacji zadań
ustawowych.
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131 Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych negatywnie zaopiniowała plan FUS na 2005 r., wskazując
na przeszacowany wzrost wpływów ze składek, a jednocześnie niedoszacowany wzrost wydatków na świad-
czenia, co skutkowało możliwością obniżenia dotacji budżetowej uzupełniającej do Funduszu.



Na koniec 2005 r. Fundusz wykazał ujemny stan w kwocie 8.318,8 mln zł. Należności
wyniosły 2.446,4 mln zł, a zobowiązania 11.063,6 mln zł. Wynik Funduszu był korzystniejszy
niż założono w ustawie budżetowej (minus 15.140,3 mln zł). Należności były wyższe
o 813,9 mln zł niż przyjęto w ustawie budżetowej, a zobowiązania niższe o 5.765,2 mln zł
niż przyjęto w planie ujętym w ustawie budżetowej. 

W 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do otwartych funduszy eme-
rytalnych w formie obligacji oraz gotówką kwotę 13.405,8 mln zł. W porównaniu do kwoty
przekazanej w 2004 r. była ona wyższa o 19,5%. Kwota nieprzekazanych składek do OFE
w ciągu roku uległa zmniejszeniu o 1.279,4 mln zł, tj. o 33,7% i wynosiła na koniec 2005 r.
2.513,6 mln zł. W ocenie NIK stan zobowiązań wobec otwartych funduszy emerytalnych
pozostaje nadal na wysokim poziomie, mimo zmniejszenia o 22,9%.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:
• wysokiego stanu zadłużenia w bankach,
• wysokich zobowiązań wobec OFE z tytułu nieprzekazanych składek w kwocie

2.513,6 mln zł,
• nadpłat świadczeń emerytalno-rentowych na kwotę 6,4 mln zł,
• zapłaconych odsetek w kwocie 1,1 mln zł z tytułu opóźnień w ustalaniu prawa do

świadczeń i ich wypłat.

Fundusz Pracy

Przychody Funduszu Pracy w 2005 r. wyniosły 6.794,1 mln zł. W stosunku do planu
z ustawy budżetowej były one niższe o 72,9 mln zł, tj. o 1,1%. W porównaniu do 2004 r.
przychody te były niższe o 303,2 mln zł, tj. o 4,3%. Wyższe niż planowane w ustawie bu-
dżetowej przychody osiągnięto z tytułu składki – 6.369,3 mln zł, tj. 101,7% planu, natomiast
poniżej planu z tytułu środków z Unii Europejskiej – 274,3 mln zł, tj. 60,0% planu i odsetek
– 34,3 mln zł, tj. 80,2% planu.

Wydatki wyniosły 5.587,4 mln zł, tj. 85,3% kwoty planowanej w ustawie budżetowej.
W 2005 r. Fundusz dokonał spłaty części zaciągniętych wcześniej kredytów – na kwotę
1.000,0 mln zł. W porównaniu do 2004 r. wydatki były niższe o 3.554,9 mln zł, tj. o 38,9%
głównie z tytułu niższych niż zakładano wypłat zasiłków podstawowych dla bezrobotnych
(bez składek na ZUS) – 2.260,3 mln zł, tj. mniej o 463,9 mln zł, niż planowano. Przeciętna
liczba wypłaconych zasiłków wyniosła 371.300 i była niższa o 73,7 tys. od planowanej. 

W 2005 r. wystąpił wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Wydatkowano 2.027,7 mln zł (98,0% planu), z czego w IV kwartale – 826 mln zł. W po-
równaniu do 2004 r. wydatki te były wyższe o 44,1%. 

Na koniec 2005 r. stan funduszu wynosił minus 2.205,5 mln zł i w porównaniu do
stanu na początek roku (3.412,3 mln zł) zmniejszył się o 35,4%. Środki pieniężne w kwocie
960,3 mln zł były o 42,2% wyższe niż na koniec 2004 r. Zobowiązania w wysokości
3.421,8 mln zł były niższe w porównaniu do 2004 r. o 22,6%. Na wysokość zobowiązań
Funduszu Pracy na koniec 2005 r. znaczący wpływ miały zaciągnięte kredyty w kwocie
3.300,0 mln zł stanowiące 96,4% zobowiązań ogółem. W porównaniu do 2004 r. stan zo-
bowiązań uległ zmniejszeniu o 1.000,6 mln zł, tj. o 22,6%, w tym zobowiązania z tytułu
kredytu o 1.000,0 mln zł. 

Zobowiązania z tytułu kredytów miały negatywne skutki finansowe dla Funduszu w po-
staci konieczności ponoszenia kosztów z tytułu płaconych odsetek i prowizji bankowych.
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W 2005 r. ze środków Funduszu Pracy zapłacono odsetki w łącznej kwocie 229,2 mln zł
(w 2004 r., 263,2 mln zł).

NIK nadal ocenia sytuację finansową Funduszu Pracy jako trudną, mimo zmniejszenia
w 2005 r. zadłużenia z tytułu kredytów o 1.000,0 mln zł. Istniejące zadłużenie z tego tytułu
w wysokości 3,3 mld zł, wymusza konieczność zaciągnięcia kolejnych kredytów na jego
spłatę oraz ponoszenie dodatkowych kosztów ich obsługi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowane przez PFRON przychody wyniosły 3.417,1 mln zł, z czego 67,4% przy-
chodów Funduszu stanowiły obowiązkowe wpłaty pracodawców w kwocie 2.303,6 mln zł.
Pozostałe przychody to głównie dotacja z budżetu państwa w wysokości 980,0 mln zł. W sto-
sunku do ustawy budżetowej na 2005 r. przychody były wyższe o 336,4 mln zł, tj. o 10,9%.
W porównaniu do 2004 r. były wyższe o 784,6 mln zł, tj. o 29,8%. Z powodu niepodjęcia
stosownych działań przez jednostki organizacyjne Funduszu, przedawniły się należności z ty-
tułu wpłat na PFRON w łącznej wysokości 131,1 tys. zł (11,2% ogółu ujawnionych w 2005
przedawnień z tytułu należnych wpłat na PFRON na kwotę 1,2 mln zł). 

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.374,2 mln zł, tj. o 10,3 % więcej niż zaplanowano.
W porównaniu do 2004 r. wydatki były wyższe o 638,1 mln zł, tj. o 23,3 %.

W 2005 r., na zadania realizowane przez Biuro i Oddziały PFRON wydatkowano
łącznie 2.282,1 mln zł, tj. 67,6% ogółu wydatków, w tym na realizację 12 programów służących
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 244,7 mln zł.

Ogółem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wydat-
kowano 1.380,1 mln zł, o 485,1 mln zł, tj. o 54,2% więcej niż zaplanowano w ustawie bu-
dżetowej na 2005 r. Przekroczenie planu wydatków wynikało z późnej nowelizacji ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (umożli-
wiającej zaangażowanie na realizację tego zadania środków własnych Funduszu), która weszła
w życie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2005 r. i związanej z tym brakiem możliwości
zmiany planu finansowego Funduszu na 2005 r., bez zmiany ustawy budżetowej. 

Przy realizacji tego zadania, niegospodarnie wydatkowano kwotę 25,2 mln zł, w związ-
ku z dokonaniem przez Ministra Polityki Społecznej w grudniu 2004 r. zmian legislacyjnych132.
Zmiana spowodowała udzielenie zakładom pracy chronionej za okres II półrocza 2004 r.
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, u których stwierdzono
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych, pomimo że
prowadzący zakłady pracy chronionej, za te same osoby i za ten sam okres otrzymali już
pomoc na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Opisane działanie skutkowało przysporzeniem nie-
uzasadnionych korzyści pracodawcom.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła uregulowania prawne, w wyniku których
ze środków PFRON kredytuje się działalność pracodawców oraz wypłaca się maksymalne
dofinansowanie, w jednakowej wysokości, niezależnie od czasu faktycznie przepracowanego
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132 Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego roz-
porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinan-
sowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 283, poz. 2835 ze zm.), umożliwiono
pracodawcom, zatrudniającym osoby niepełnosprawne, u których stwierdzono szczególne schorzenia, złożenie
informacji i wniosków korygujących za okres począwszy od czerwca 2004 r.



przez niepełnosprawnych pracowników, wypłaca się ryczałt premiując przedsiębiorców za-
trudniających pracowników w skróconym czasie pracy. Stwierdzono, że pomimo złożonych
przez przedsiębiorców oświadczeń o wyborze pomocy w formie ryczałtu, wszystkim przed-
siębiorcom przekazywane były zaliczki rekompensujące podwyższone koszty zatrudniania
osób niepełnosprawnych w maksymalnej wysokości, a do otrzymania pełnej kwoty dofinan-
sowania wystarczyło, że pracownik przepracował w miesiącu tylko 1 dzień.

Na finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
PFRON przekazał 376,0 mln zł, prawie o 6,0 mln zł (1,6%) więcej w stosunku do planu
finansowego na 2005 r. 

W 2005 r., Fundusz przekazał samorządom wojewódzkim i powiatowym kwotę 793,8 mln zł
(łącznie z kosztami obsługi) na realizację zadań będących w ich kompetencjach. Kwota ta była
o 152,6 mln zł, tj. o 23,8% wyższa niż przewidziano w planie finansowym Funduszu na 2005 r.
Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków Funduszu na budowę po-
mieszczeń służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w hali sportowej AWF, Zarząd Fun-
duszu odstąpił od żądania zwrotu kwoty 5,3 mln zł od Marszałka Województwa Śląskiego,
który ze środków PFRON udzielił dofinansowania AWF w Katowicach.

Na koniec 2005 r. stan Funduszu wynosił 1.101,5 mln zł i był o 3,8% wyższy niż
na początku roku, a w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 był wyższy o 301,9 mln zł,
tj. o 37,8%. 

W 2005 r., zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych133, PFRON otrzymał dotację
z budżetu państwa w wysokości 980,0 mln zł, którą w całości wykorzystał na dofinansowanie
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom docho-
dów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień134. 

Przekazanie do PFRON przez ministra właściwego do spraw polityki społecznej dotacji
budżetowej, w sytuacji gdy Fundusz posiadał środki obrotowe w kwocie 717,6 mln zł, z tego
środki pieniężne 262,7 mln zł oraz papiery wartościowe na kwotę 454,9 mln zł, było w ocenie
NIK, działaniem niegospodarnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla państwo-
wych funduszy celowych, chociaż jego plan finansowy nie jest włączany do ustawy budżetowej.
Pozostawienie tego funduszu poza ustawą budżetową narusza zasadę jawności i przejrzy-
stości finansów publicznych oraz ogranicza jego parlamentarną kontrolę. 

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., ustalony zarządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2004 r.135, w ciągu roku korygowano 13-krotnie. Zmiany
polegały na zwiększeniu przychodów i kosztów oraz przesunięciach między pozycjami ko-
sztów świadczeń. Przyczyną przesunięć były rzeczywiste potrzeby świadczeniobiorców.

Przychody ogółem w roku 2005 wyniosły 34.257,7 mln zł (brutto) i w stosunku do
planu po zmianach były wyższe o 244,4 mln zł, tj. o 0,7%. 
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133 DzU nr 123, poz. 776 ze zm.
134 O których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.
135 Dz. Urz. MZ Nr 13 poz. 111.



W strukturze przychodów ogółem (brutto) największy udział miały składki na ubez-
pieczenie zdrowotne 34.004,1 mln zł (99,3%), w tym składki za 2005 rok 33.792,1 mln zł
oraz za lata ubiegłe 212,0 mln zł. 

Składki przekazane w 2005 r. przez ZUS były wyższe od planowanych o 721,6 mln zł
(o 2,4%) w związku z większą liczbą pracowników opłacających składkę oraz wzrostem
składki od osób pobierających emeryturę lub rentę.

Niższe od planowanych o kwotę 254,4 mln zł (8,5%) przychody z tytułu składki prze-
kazała w 2005 r. KRUS (2.741,1 mln zł.) Przyczyną tego było m.in. przeszacowanie ceny
żyta w prognozie przychodów Funduszu136 oraz mniejsza liczba osób podlegających ubez-
pieczeniu społecznemu rolników, i pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. 

Koszty ogółem poniesione w 2005 r. wyniosły 33.534,1 mln zł, tj. 97,2% planu po
zmianach, w tym koszty świadczeń zdrowotnych 33.003,9 mln zł, tj. 99,7% planu po zmianach.
Rzeczywista struktura kosztów poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych odbiegała
od planowanej. W 2005 r. świadczeniodawcy nie wykonali świadczeń, w ramach zawartych
kontraktów, na ogólną kwotę 302,0 mln zł. W 12 oddziałach wojewódzkich Funduszu wystąpiły
przekroczenia planowanych kosztów o 120,5 mln zł. Jednocześnie Fundusz odnotował świad-
czenia wykonane ponad wielkości określone w umowach o wartości 241,0 mln zł (nie ujęte
w księgach rachunkowych). W 2005 r. Fundusz zapłacił odsetki z tytułu nieterminowych
płatności oraz z tytułu prawomocnych wyroków sądowych w wysokości 6,1 mln zł. 

W Narodowym Funduszu Zdrowia wykorzystywane są systemy informatyczne (SINFZ),
wytworzone przez dwu autorów. Oprogramowania systemów różnią się między sobą w zna-
cznym stopniu. Równoległe funkcjonowanie dwóch różnych systemów informatycznych, ob-
sługujących Fundusz, Izba ocenia negatywnie. Stan taki utrudnia generowanie jednolitych
danych o działalności NFZ, a ponadto powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych ko-
sztów związanych z ich dostosowaniem do potrzeb Centrali i zmieniających się przepisów.

Brak precyzji w określeniu pojęć zawartych we wzorach sprawozdań powodował różną
kwalifikację tych samych danych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. W konsekwencji
jednostki organizacyjne Funduszu nie dysponowały rzetelną informacją m.in. o liczbie i war-
tości zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2005 r.

W 2005 roku Narodowy Fundusz Zdrowia odnotował nadwyżkę przychodów nad ko-
sztami w łącznej wysokości 723,6 mln zł, z tego:

• w oddziałach wojewódzkich w wysokości  – 137,4 mln zł,
• w Centrali w wysokości  – 586,2 mln zł.

Zobowiązania Funduszu wyniosły na koniec 2005 r. 3.838,6 mln zł, a należności krót-
koterminowe 2.722,8 mln zł.

Izba pozytywnie z nieprawidłowościami oceniła wykonanie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia planu finansowego za 2005 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kwoty
128,0 mln zł, tj. 0,4% kosztów ogółem.

Poza opisanym wcześniej przekroczeniem planowanych kosztów w 12 oddziałach wo-
jewódzkich Funduszu stwierdzono ponadto, że:
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136 Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa
kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w pro-
wadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego (art. 80 ust. 1 ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).



• z naruszeniem przepisów – Prawo zamówień publicznych wydatkowano 5,2 mln zł,
• niegospodarnie wydatkowano środki publiczne na zakup lokali użytkowanych na po-

trzeby Centrali Funduszu w wysokości 2,3 mln zł.

10.2. Wykonanie planów finansowych agencji

W ustawie budżetowej na rok 2005 ujęte zostały plany finansowe 8 agencji będących
osobami prawnymi realizującymi wybrane zadania państwowe lub wykonującymi prawo włas-
nościowe oraz inne prawa majątkowe Skarbu Państwa. Agencje te utworzone zostały na
mocy odrębnych ustaw.

Plany finansowe 8 agencji zakładały zrealizowanie przychodów na kwotę 6.059,8 mln zł,
w tym 46,6% stanowiła dotacja z budżetu państwa. W trakcie roku przychody zwiększono
do kwoty 6.602,0 mln zł, tj. o 8,9%, pomimo zmniejszenia dotacji o 320,9 mln zł, tj. o 11,4%.
W 2005 r. zostały zrealizowane przychody ogółem w kwocie 6.367,5 mln zł, w tym dotacja
2.425,9 mln zł, co stanowiło odpowiednio 96,4% i 96,9% planu po zmianach. W porównaniu
do 2004 r. przychody te były niższe o 700,3 mln zł, tj. o 9,9%, zmniejszyła się także kwota
dotacji o 301,2 mln zł. Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa przekazane zostały do:
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.321,6 mln zł, tj. o 3,1% więcej

niż w 2004 r.,
– Agencja Rynku Rolnego – 527,6 mln zł, tj. o 35,3% mniej niż w 2004 r.,
– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – 326,9 mln zł, tj. o 5,2% mniej niż w 2004 r.

Planowane koszty ogółem 6.715,7 mln zł nie zostały przekroczone, a ich realizacja
wyniosła 97,7% planu po zmianach (6.533,0 mln zł), co stanowiło kwotę 6.383,8 mln zł.
Realizacja przychodów i kosztów na powyższym poziomie pozwoliła na wypracowanie przez
agencje lepszego, niż zakładano w ustawie budżetowej, wyniku finansowego brutto. Pla-
nowano ujemny wynik finansowy brutto w wysokości 655,8 mln zł, faktycznie uzyskano
16,3 mln zł. 

Realizację planów finansowych agencji rządowych w zakresie realizacji przychodów,
kosztów i wyniku finansowego przedstawiają dane w tabeli 43.

Agencja Rezerw Materiałowych

W 2005 r. ARM otrzymała z budżetu państwa kwotę 30,0 mln zł dotacji podmiotowej,
co stanowiło 3,3% jej przychodów ogółem, którą wykorzystała w pełnej wysokości na pokrycie
kosztów utrzymania rezerw państwowych, tj. zgodnie z przeznaczeniem. 

Plan po zmianach w zakresie przychodów ogółem (988,7 mln zł) oraz kosztów
(916,8 mln zł) znacznie odbiegał od wielkości przyjętych w ustawie budżetowej, które od-
powiednio wynosiły 176,8 mln zł i 481,2 mln zł. Różnice te wynikały z nieuwzględnienia
na etapie przygotowywania ustawy budżetowej skutków finansowych zadań w zakresie two-
rzenia, gospodarowania i finansowania rezerw państwowych, tj.: dostosowania struktury ilo-
ściowej i asortymentowej rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych do aktu-
alnych potrzeb, kontynuowaniu restrukturyzacji dla ograniczenia poziomu rezerw produktów
rolnych objętych Wspólną Polityką Rolną. 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w formie dotacji w wysokości
587,9 mln zł, zmniejszone w trakcie roku do 243,7 mln zł, zostały zrealizowane w wysokości
219,2 mln zł, tj. 37,3% ustawy budżetowej i 89,9% planu po zmianach. 

Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było m.in.: wydłużenie terminów wydat-
kowania środków dla programów Phare 2001, 2002, 2003, wydłużenie procesu kontraktowania
i wydatkowania środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO – Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw i SPO – Rozwój Zasobów Ludzkich, niższe zaawansowanie
realizacji programu rządowego „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsię-
biorstw w latach 2003-2006”, ograniczenie kosztów operacyjnych PARP. 

Agencja prawidłowo dokonała rozliczenia dotacji, zwracając niewykorzystaną kwotę,
wraz z naliczonymi odsetkami.

Agencja Rynku Rolnego (część 35 – Rynki rolne) 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) pełni funkcję Agencji Płatniczej do obsługi finansowej
Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach tej działalności ARR gospodaruje środkami pochodzącymi
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środkami krajo-
wymi na współfinansowanie środków unijnych. 

Przychody ARR w 2005 r. wyniosły 563,1 mln zł były niższe o 38,3 mln zł, tj. o 6,4%
od planu po zmianach. W porównaniu do 2004 r. zrealizowane przychody były niższe
o 592,4 mln zł, tj. aż o 51,3% z uwagi na zmianę charakteru działalności prowadzonej przez
ARR. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 527,6 mln zł stanowiła 93,7% uzyskanych
w 2005 r. przychodów. 

Dotację z budżetu państwa wykorzystano na koszty funkcjonowania Agencji
(321,2 mln zł), w tym na spłatę zobowiązań kredytowych oraz na działalność interwencyjną
(203,7 mln zł). W zakresie realizacji mechanizmów interwencyjnych finansowanych z dotacji
budżetowej, w 2005 r. udzielono dopłat dla producentów surowca tytoniowego w kwocie
145,3 mln zł oraz dopłat dla plantatorów ziemniaków skrobiowych kwocie 35,9 mln zł. Późne
opublikowanie rozporządzeń Rady Ministrów określających wysokości stawek za sprzedane
ziemniaki skrobiowe i surowiec tytoniowy ze zbiorów 2005 r. (30 listopada i 8 grudnia 2005 r.),
spowodowało niezrealizowanie wydatków w wysokości 68,8 mln zł i przeniesienie ich do
wykorzystania w roku 2006.

W 2005 r. ARR poniosła nieplanowane koszty z tytułu odsetek w wysokości
368 tys. zł. Wydatkowanie środków nastąpiło na skutek 10 dniowego opóźnienia w spłacie
przez Ministra Finansów, poręczonych przez Skarb Państwa kredytów zaciągniętych przez
Agencję. O braku możliwości spłaty tych kredytów w kwocie 240,0 mln zł Ministra Finansów
został poinformowany przez ARR, dopiero w dniu ich wymagalności, tj. 15 listopada 2005 r.
Zdaniem NIK, ARR w porozumieniu z Ministrem Finansów powinna wyeliminować przypadki
ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odsetek od nieuregulowanych zobowiązań w okre-
sie między terminem ich wymagalności a terminem uruchomienia poręczenia.

Poza tym, realizując zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej, ARR dysponowała
środkami na prefinansowanie zadań w wysokości 1.391,5 mln zł, z której w 2005 r. wy-
korzystano 1.203,6 mln zł, tj. 86,5%. Środki te przeznaczone zostały między innymi na dofi-

FUNDUSZE CELOWE I AGENCJE RZĄDOWE
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nansowanie interwencyjnego zakupu zbóż (473,5 mln zł) i cukru (258,2 mln zł) oraz na
dopłaty eksportowe na rynku cukru (181,1 mln zł) i na rynku mleka (135,9 mln zł). 

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 690,7 mln zł i były o 30,7%
niższe niż w 2004 r., w tym zobowiązania wobec Ministra Finansów z tytułu spłaty kredytów
ARR poręczonych przez Skarb Państwa – 542 mln zł. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (część 33 – Rozwój wsi) 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w 2005 r., podobnie jak
w roku poprzednim, realizowała między innymi zadania z zakresu inwestycji w rolnictwie,
w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa. Poza wyżej wymienioną
działalnością powierzono Agencji funkcję, agencji powołanej do obsługi programu SAPARD,
a także funkcję Agencji Płatniczej do obsługi finansowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Sektorowego Programu Operacyjnego – „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – Rol-
nictwo” oraz „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 – Rybołówstwo”. W ramach tej
działalności ARiMR gospodarowała środkami pochodzącymi z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środkami krajowymi na współfinansowanie i uzu-
pełnienie płatności unijnych. Główne zadania ARiMR to sprawy związane z płatnościami
bezpośrednimi oraz realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację wszystkich programów Agencja, jako Agencja Płatnicza, wydatkowała
kwotę 12.137,8 mln zł, tj. 89,2% planowanych kwot, w tym na sfinansowanie WPR, PROW
i Wspólnej Polityki Rybackiej – 7.349,3 mln zł (92,2%). 

W ustawie budżetowej na 2005 r. zaplanowano dotację podmiotową dla ARiMR w wy-
sokości 1.322,5 mln zł, z przeznaczeniem na działalność statutową i na współfinansowanie
projektów Phare, wydatkowano – 1.321,6 mln zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na
realizację celów statutowych ARiMR, w tym na finansowanie kosztów funkcjonowania
(627,6 mln zł), dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych udzielonych
w latach 1994-2005 (486,7 mln zł) oraz na wydatki majątkowe (134,3 mln zł). 

Brak procedur szacowania kosztów inwestycji teleinformatycznych przez ARiMR, a tak-
że brak dostatecznego nadzór nad realizacją zadania, polegającego na wykonanie opro-
gramowania dla obsługi Funduszy Strukturalnych oraz świadczenia usługi technicznej i kon-
serwacji oprogramowania, to główne czynniki wpływające na opóźnienie w realizacji tego
zadania. Zawarcie umowy na kwotę 41 mln zł w styczniu 2005 r., nie zostało poprzedzone
analizą kosztów tego przedsięwzięcia. ARiMR do grudnia 2005 r. nie dochodziła od wykonawcy
kar umownych, mimo że pierwsze cztery etapy nie zostały wykonane terminowo. Dopiero
w grudniu 2005 r. wykonawca został obciążony za 77-dniowe opóźnienie w realizacji piątego
etapu umowy – karami umownymi w wysokości 3,2 mln zł.

Ponadto ARiMR, jako agencja powołana do obsługi programu SAPARD, zawarła w ra-
mach tego programu 24.449 umów na łączną kwotę 4.823,9 mln zł, angażując 99,7% do-
stępnego limitu środków. W 2005 r. zrealizowała 21.782 płatności na łączną kwotę
3.981,7 mln zł, tj. 84,0% limitu. W związku z nieotrzymaniem środków z Unii Europejskiej,
na początku 2005 r. zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami, Agencja zawarła, za zgodą
Ministra Finansów, z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., umowę na udzielenie kredytu
obrotowego do wysokości 317,9 mln zł. Środki z kredytu zostały przeznaczone na finan-
sowanie wydatków współfinansowania unijnego w ramach programu SAPARD. Kredyt został
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spłacony w sierpniu 2005 r., a ARiMR wydatkowała z tytułu odsetek i kosztów jego obsługi
kwotę 4,7 mln zł.

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) sporządziła i realizowała w 2005 r. dwa plany
finansowe, tj. roczny plan finansowy Agencji oraz roczny plan finansowy Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa137. 

ANR realizowała zadania z zakresu restrukturyzacji, prywatyzacji i zagospodarowania
mienia rolnego Skarbu Państwa, a także kontynuowała zadania wynikające z ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego138. Wiązały się one z poprawą struktury
obszarowej gospodarstw rolnych i polegały głównie na wykonywaniu w imieniu państwa pra-
wa pierwokupu i wykupu. 

W 2005 r. ANR osiągnęła przychody 133,8 mln zł i były one wyższe o 1,9% od
planowanych po zmianach (131,2 mln zł). Wyższe niż planowano przychody uzyskano z tytułu
odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji. Koszty ogółem po-
niesione przez ANR wyniosły 113,9 mln zł i były niższe od planowanych po zmianach o 12,6%.
Tworząc plan finansowy Agencja nie poinformowała Ministra Skarbu Państwa o posiadaniu
na rachunkach bankowych środków finansowych. Stanu tych środków, nie uwzględniono
także przy planowaniu wydatków finansowanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(WRSP). Planując własne przychody Agencja zawyżyła koszty Zasobu WRSP o 31,8 mln zł.
Skutkowało to zaniżeniem o 31,8 mln zł wpłaty do budżetu państwa, obliczonej jako różnica
między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w danym roku
obrotowym, a środkami wydatkowanymi na realizację zadań ustawowych. Zgodnie z art.
20 ust. 5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa kwota ta
podlegała przekazaniu przez Agencję do budżetu państwa w terminie do dnia 30 czerwca
roku następnego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, takie działanie było nierzetelne i nie-
gospodarne z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa.

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po raz pierwszy został
ujęty w załączniku nr 15 ustawy budżetowej na rok 2005. Wcześniej prezentowany był wy-
łącznie zbiorczy plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych. 

W 2005 r. przychody z gospodarowania mieniem wyniosły 1.290,4 mln zł i były wyższe
od wielkości planowanej po zmianach o 4,2%. Niższe od planowanych o 6,7% były przychody
z tytułu sprzedaży gruntów, sprzedano grunty o powierzchni około 108 tysięcy hektarów,
tj. mniej niż zakładano o 42 tysiące hektarów. W 2005 r. nie planowano przekazania Zasobowi
żadnych dotacji z budżetu państwa.

Koszty ogółem wyniosły 1.773,1 mln zł i były wyższe o 29,7% od planowanych po
zmianach, miedzy innymi z tytułu wyższych kosztów gospodarowania mieniem Zasobu. Koszty
gospodarowania mieniem Zasobu wyniosły 966,1 mln zł i były wyższe od planowanych o 9,5%.
Wynik finansowy Zasobu na koniec 2005 r. jest ujemny i wynosi 482,8 mln zł. W roku
2004 wynik finansowy był dodatni i wynosił 330,7 mln zł. 
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11. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze

W 2005 r. nastąpiła istotna zmiana form organizacyjno-prawnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych tworzonych w obrębie jednostek budżetowych, które cha-
rakteryzują się odmiennym systemem finansowania działalności. W miejsce zlikwidowanych
rachunków środków specjalnych w jednostkach budżetowych powstały nowe formy dzia-
łalności w postaci wydzielonych rachunków dochodów własnych, funduszy motywacyjnych
oraz państwowych funduszy celowych. Zasady funkcjonowania i gospodarki finansowej za-
kładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie. 

Przychody, wydatki oraz rozliczenia z budżetem zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz dochodów własnych, funduszy celowych i motywacyjnych utworzonych
w miejsce środków specjalnych, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
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Tabela 44

2005
2004 Ustawa

budżetowa
Plan po

zmianach
Wykonanie

5:2 5:4
Wyszczególnienie

mln zł %%
1 2 3 4 5 6 7

I. Środki specjalne*

1. Przychody
2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

II. Dochody własne
1. Przychody
2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

III. Fundusze celowe (nowe)
1. Przychody
2. Wydatki

IV. Fundusze motywacyjne
1. Przychody
2. Wydatki

V. Zakłady budżetowe
1. Przychody, w tym:

dotacja z budżetu
2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

VI. Gospodarstwa pomocnicze
1. Przychody, w tym:

dotacja z budżetu
2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)
3. Wpłaty do budżetu

5.952,5
3.685,4
1.463,8

-
-
-
-

-
-
-
-
-

387,1
47,4

384,8
0,9

1.709,3
4,6

1.624,8
27,8

-
-
-
-
-
-
-

2.125,5
2.579,1

-
-
-

403,9
49,7

401,1
-

1.353,8
2,7

1.328,1
9,8

186,9
258,9

11,9

725,5
719,0

0,01

2.125,5
2.897,2

-
-
-

428,8
74,3

429,2
-

1.756,4
2,7

1.709,4
18,1

222,6
402,1
84,2

714,0
651,1
0,23

2.136,2
1.924,5

2,0
0,7

412,3
62,2

413,3
0,6

1.790,7
2,7

1.710,4
30,3

3,7
10,9
5,8

x
x
x

100,5
74,6

x
x

106,5
131,2
107,4
65,7

104,8
58,5

105,3
109,0

119,1
155,3
707,6

98,4
90,5

3282,8

100,5
66,4

x
x

96,2
83,8
96,3

-

102,0
99,2

100,1
167,7

1
2

DzU nr 273, poz. 2703.
DzU nr 73, poz 852 ze zm.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

* Środki specjalne mogły funkcjonować, z wyjątkami określonymi w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw , przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2005 r. Ponadto, zgodnie z art. 77 ust. 1 tej ustawy – środek specjalny
utworzony na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne , mógł funkcjonować do dnia 31 lipca 2005 r. Wpłaty do budżetu w 2005 r. w kwocie
84,2 mln zł dotyczyły wyłącznie tytułów wpłat ujętych w planie na 2005 r. Faktyczne wpłaty z likwidacji środków specjalnych były wyższe i wyniosły 104,8 mln zł.
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Przychody uzyskane w 2005 r. z utworzonych w wyniku likwidacji środków specjal-
nych: dochodów własnych, funduszy celowych i motywacyjnych wyniosły łącznie 2.852,2 mln zł
i stanowiły 47,9% przychodów uzyskanych w formie środków specjalnych w 2004 r. Najwięcej
przychodów pochodziło z działalności funduszy celowych utworzonych w 2005 r. (2.136,2 mln zł),
a najmniej z działalności funduszy motywacyjnych (2,0 mln zł). Przychody gospodarstw po-
mocniczych, zakładów budżetowych oraz dochodów własnych wyniosły odpowiednio:
1.790,7 mln zł, 412,3 mln zł, 714,0 mln zł. Gospodarstwa pomocnicze zrealizowały relatywnie
największe wpłaty do budżetu z nadwyżki finansowej (30,3 mln zł). Działalność w formie
zakładów budżetowych i dochodów własnych skutkowała wpłatami do budżetu w kwotach
odpowiednio 0,6 mln zł i 0,2 mln zł.

Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych

Działalność w formie gospodarstw pomocniczych w 2005 r. prowadzono w ramach
47 części budżetu państwa (w tym w 16 budżetach wojewodów). W ostatnich latach sy-
stematycznie zmniejszała się liczba gospodarstw pomocniczych (wg stanu na koniec roku):
z 599 w 2002 r. do 560 w 2003 r. oraz z 524 w 2004 r. do 455 na koniec 2005 r., tj.
w kolejnych latach odpowiednio o: 39, 36 i 69. W 2005 r. najwięcej gospodarstw pomoc-
niczych funkcjonowało w części 85/02-32 – Budżety wojewodów (76) oraz w części 37 –
Sprawiedliwość (61). 

Pomimo spadku liczby gospodarstw pomocniczych, w ostatnich latach zwiększył się
finansowy wymiar ich działalności. Zrealizowane przez nie przychody w 2005 r. wyniosły
1.790,7 mln zł i były o 4,8% wyższe od osiągniętych w 2004 r. Natomiast w porównaniu
do przychodów uzyskanych w 2003 r. i 2002 r., były one wyższe odpowiednio o 12,2%
i 25,7%, przy jednoczesnym systematycznym ograniczaniu w tych latach dotacji z budżetu
państwa. Świadczy to o umacnianiu się pozycji gospodarstw pomocniczych w systemie fi-
nansów publicznych przy jednoczesnej koncentracji organizacyjnej takiej działalności. 
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W 2005 r. dotacje dla gospodarstw pomocniczych wyniosły 2,7 mln zł i stanowiły
0,2% ogólnej kwoty przychodów gospodarstw pomocniczych. W porównaniu do 2004 r.
(4,6 mln zł) i 2003 r. (5,5 mln zł) dotacje w badanym roku były niższe odpowiednio o 41,3%
i 50,9%. W 2005 r. dotacje wykorzystywały gospodarstwa pomocnicze w czterech częściach
budżetu państwa (32 – Rolnictwo, 37 – Sprawiedliwość, 41 – Środowisko, 46– Zdrowie).
Największą kwotę otrzymały gospodarstwa funkcjonujące w ramach części 41 – Środowisko
(2,1 mln zł). 

Wydatki gospodarstw pomocniczych (bez wpłat z zysku do budżetu) wyniosły
1.710,4 mln zł (100,1% planu po zmianach) i były wyższe od poniesionych w 2004 r. o 5,3%.
Wzrost wydatków w 2005 r. nastąpił także w porównaniu do 2003 r. o 11,7% i 2002 r.
o 24,3%. Największe przychody i wydatki zrealizowały gospodarstwa pomocnicze działające
w ramach części: 37 – Sprawiedliwość (odpowiednio: 382,0 mln zł i 363,5 mln zł), części
29 – Obrona narodowa (344,0 mln zł i 343,4 mln zł) i części 85/02-32 – Budżety wojewodów
(274,5 mln zł i 272,4 mln zł). W 2005 r. wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych do
budżetu państwa wyniosły 30,3 mln zł i w porównaniu do 2004 r. były wyższe o 2,5 mln zł,
(tj. o 9,0%), a w porównaniu do 2003 r. ponad 2-krotnie wyższe (13,0 mln zł). Nieplanowane
w ustawie budżetowej wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu państwa osiąg-
nięto w 29 częściach budżetu państwa (w tym w 14 budżetach wojewodów) w łącznej kwocie
2,9 mln zł, przy czym największe wpłaty z zysku zrealizowano w części: 85/02-32 – Budżety
wojewodów (1,6 mln zł), części 37 – Sprawiedliwość (0,6 mln zł), części 32 – Rolnictwo
(0,2 mln zł).

W 13 częściach budżetowych (w tym w 3 budżetach wojewodów) wpłaty z zysku
były wyższe od planowanych (w ujęciu kasowym) łącznie o 19,2 mln zł (w 2004 r.
o 21,6 mln zł). Dotyczyło to m.in. następujących części budżetowych:
– 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – z zaplanowanej wpłaty 8,0 mln zł zrealizowano

20,0 mln zł, tj. 2,5-krotnie więcej od kwoty planowanej;
– 39 – Transport – z zaplanowanej wpłaty 5 tys. zł zrealizowano 2,9 mln zł, tj. ponad

570-krotnie więcej od kwoty planowanej;
– 29 – Obrona narodowa – z zaplanowanej wpłaty 0,2 mln zł zrealizowano 1,5 mln zł,

tj. ponad 7-krotnie więcej od kwoty planowanej;
– 36 – Skarb Państwa – z zaplanowanej kwoty 0,2 mln zł zrealizowano 0,6 mln zł, tj.

ponad 2,5-krotnie więcej od kwoty planowanej. 

Stan środków obrotowych na koniec 2005 r. wynosił 207,9 mln zł i w porównaniu
do stanu z początku roku zwiększył się o 11,6 mln zł, tj. 5,9% (w 2004 r. o 3,3%), co
wskazuje na poprawę płynności finansowej gospodarstw pomocniczych w stosunku do po-
przedniego roku. 

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2005 r. stwierdziła nieliczne przypadki wy-
stępowania w gospodarstwach pomocniczych ujemnego wyniku finansowego i niespełnienia
warunku samofinansowania określonego w art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych141.
Do końca 2005 r. nie osiągnęły zdolności samofinansowania 2 gospodarstwa pomocnicze,
spośród siedmiu działających w ramach części 85/32 – województwo zachodniopomorskie,
tj. Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Szczecinie (WOITBD) i Go-
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spodarstwo Pomocnicze przy Zachodniopomorskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia
w Szczecinie (GP ZCOiPZ). Jednostki te poniosły straty bilansowe w wysokości odpowied-
nio 325,5 tys. zł i 22,7 tys. zł. Działania podejmowane przez Wojewodę Zachodniopomor-
skiego w ramach nadzoru nad ww. jednostkami były mało skuteczne. Mimo wiedzy o trud-
nej sytuacji finansowej gospodarstw (w sprawozdaniu za 2004 r. WOITBD wykazało wysoki
stan zobowiązań w kwocie 351,2 tys. zł i ujemny stan środków obrotowych – 64,6 tys. zł,
a GP ZCOiPZ za 2004 r. stratę 10,9 tys. zł) nie przeprowadzono kontroli w tych gospo-
darstwach pomocniczych. Nie podjęto również decyzji w zakresie ich dalszej działalności.

Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe w 2005 r. (podobnie jak w 2004 r.) funkcjonowały w 25 częściach
budżetu państwa, w tym w 10 województwach. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
prowadziło działalność 78 zakładów budżetowych, o 6 mniej niż w 2004 r. Pogorszyły się
wyniki finansowe tych jednostek, o czym świadczą niższe niż w poprzednim roku nadwyżki
środków obrotowych i niższe wpłaty do budżetu. 

Zakłady budżetowe osiągnęły przychody w kwocie 412,3 mln zł, tj. 96,2% planu po
zmianach. Przychody zakładów budżetowych były o 6,5% wyższe od wykonania w 2004 r.
Dotacje z budżetu państwa (62,2 mln zł) stanowiły 15,1% przychodów zakładów budżetowych
w 2005 r. (w 2004 r. 12,2%). Dotacje te były wyższe o 14,8 mln zł, tj. o 31,2% od dotacji
zrealizowanych w 2004 r. Wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 413,3 mln zł, tj. 96,3%
planu po zmianach. Wydatki były wyższe o 7,4% od zrealizowanych w 2004 r. W ustawie
budżetowej nie przewidywano wpłat do budżetu. Wpłaty do budżetu (bez podatku docho-
dowego od osób prawnych) wyniosły 0,6 mln zł i były niższe o 33,3% od wpłat dokonanych
w 2004 r. (0,9 mln zł). Stan środków obrotowych zakładów budżetowych zmniejszył się
z 13,9 mln zł na początek roku do 10,8 mln zł na koniec roku. Oznacza to, iż pogorszyła
się płynność finansowa zakładów budżetowych pomimo osiągnięcia wyższych przychodów
niż w poprzednim roku. Niższe wpłaty do budżetu przy zaangażowaniu znacznie większych
środków z budżetu państwa w relacji do 2004 r. wskazują na niską efektywność działalności
prowadzonej w tej formie.

Najwyższe przychody i wydatki zakładów budżetowych występowały w częściach bu-
dżetowych: 29 – Obrona narodowa (odpowiednio 92,2 mln zł i 96,7 mln zł), 25 – Kultura
fizyczna i sport (88,2 mln zł, wydatki 84,7 mln zł), 32 – Rolnictwo (75,8 mln zł, 74,3 mln zł),
85 – Budżety wojewodów (33,6 mln zł i 34,8 mln zł).

Najwyższe dotacje z budżetu państwa otrzymały zakłady budżetowe funkcjonujące
przy częściach budżetowych: 46 – Zdrowie, 32 – Rolnictwo, 25 – Kultura fizyczna i sport,
które stanowiły odpowiednio: 62,0%, 31,9% i 21,1% przychodów zrealizowanych w tych czę-
ściach. Wpłaty do budżetu dokonane w 2005 r. (617 tys. zł), pochodziły głównie z zakładów
funkcjonujących przy czterech częściach budżetowych, tj. 85/02-32 – Budżety wojewodów,
29 – Obrona narodowa, 41 – Środowisko, 37 – Sprawiedliwość. Najwyższa wpłata 369,0 tys. zł
zrealizowana została przez zakłady budżetowe działające przy części 85 – Budżety wo-
jewodów.

Ujawnione w wyniku kontroli uchybienia dotyczyły powierzenia Komendantowi Głów-
nemu Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązków z zakresu nad-
zoru nad zakładami budżetowymi, co było niezgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych, który stanowi, że dysponenci części budżetowych
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sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek orga-
nizacyjnych. W efekcie Komendant Główny Policji (część 42 – Sprawy wewnętrzne) przeka-
zał dotacje na zadania inwestycyjne czterem zakładom budżetowym w łącznej wysokości
1,9 mln zł niezgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia
2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych roz-
liczeń i wpłat do budżetu142, który stanowi, że to dysponent części budżetowej (Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji) przekazuje państwowym zakładom budżetowym do-
tacje, o których mowa w art. 19 ust. 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie
z wykorzystania dotacji przekazał Komendant Główny Policji, a nie kierownik zakładu bu-
dżetowego, na którym – w myśl § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia, spoczywał taki obowiązek.

Pomimo wzrostu przychodów w 2005 r., w stosunku do 2004 r., o 6,5% spowodo-
wanego w znacznym stopniu zwiększeniem dotacji budżetowych (z 47,4 mln zł w 2004 r.
do 62,2 mln zł w 2005 r.), zakłady budżetowe osiągnęły ujemny wynik finansowy w wysokości
1,0 mln zł. Zmniejszeniu (z 0,9 mln zł do 0,6 mln zł) w porównaniu do 2004 r. uległa również
wysokość wpłaty do budżetu. W świetle tych wyników należy rozważyć celowość dalszego
funkcjonowania tych jednostek. Zadania realizowane przez zakłady budżetowe mogą być
wykonywane przez jednostki budżetowe lub zlecane na zewnątrz.

Fundusze motywacyjne 

Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe
jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych z części dochodów budżetu
państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących
z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wy-
kroczeń skarbowych. Fundusze motywacyjne są przeznaczane na nagrody dla pracowników,
żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów bu-
dżetu państwa z tych tytułów.

W 2005 r. powstały cztery fundusze motywacyjne: dwa w jednostkach podległych
Ministerstwu Finansów (izby celne, urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej), dwa
w jednostkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (straż graniczna,
policja). Na rachunki te przekazano wpływy w łącznej wysokości 2,0 mln zł, w tym 1,2 mln zł
w resorcie Ministerstwa Finansów. Wydatkowano 692,9 tys. zł, z tego 669 tys. zł – straż
graniczna (MSWiA). 

Stan środków na rachunkach funduszy motywacyjnych na koniec 2005 r. wynosił
2,0 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost w stosunku do stanu na początek okresu
ich funkcjonowania (0,7 mln zł). Wypłata nagród następuje po faktycznym uzyskaniu środków
finansowych z tytułu prawomocnego przepadku rzeczy lub korzyści majątkowej w konkretnej
sprawie143. Wielkość środków zgromadzonych na rachunkach funduszy motywacyjnych świad-
czy o ograniczonym zakresie ich funkcjonowania w 2005 r.
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MSWiA Nr 5, poz. 15), zarządzenie nr 10 MSWiA z 18 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz. MSWiA Nr 5, poz. 16).



Dochody własne

Państwowe jednostki budżetowe mogą tworzyć rachunki dochodów własnych z opłat
za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn w postaci pie-
niężnej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie. Źródłem wpływów na rachunkach dochodów własnych mogą
być także tytuły wymienione w art. 18 ust. 2 pkt 1-13 ustawy o finansach publicznych, w szcze-
gólności wpływy z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, okre-
ślonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług (szkoleniowych i infor-
macyjnych). Z dochodów własnych jednostek budżetowych mogą być finansowane wydatki
bieżące i inwestycyjne związane wyłącznie z uzyskiwaniem tych dochodów.

Rachunki dochodów własnych prowadzone były w 2005 r. w 57 częściach budżetu
państwa (w tym w 16 budżetach wojewodów).

Dane w zakresie realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych zawiera poniższe zestawienie:

Stan środków pieniężnych na koniec 2005 r. w porównaniu ze stanem na początek
roku zwiększył się o 62,9 mln zł, tj. o 74,4%, co wynikało z nadwyżki realizowanych przy-
chodów nad wydatkami o 9,7%. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 98,4%,
a wydatków w 90,5%. Najwięcej przychodów uzyskano z: wpływów z różnych opłat (§ 0690)
– 328,8 mln zł, (tj. 46,1%) i wpływów z usług (§ 0830) – 290,3 mln zł (40,7%). W ramach
poniesionych wydatków, największą grupę stanowiły: wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
w kwocie 142,7 mln zł, (21,9% wydatków ogółem), wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej144 (§ 4020) – 101,0 mln zł (15,5%), zakup usług pozostałych (§ 4300) –
95,5 mln zł (12,0%). Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych (§ 2400) wyniosła
225 tys. zł i w stosunku do planu po zmianach (6,9 tys. zł) była blisko 33-krotnie wyższa.
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144 Wynagrodzenia osobowe wypłacone zostały członkom korpusu służby cywilnej w części 19 budżetu państwa
na podstawie art. 79 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 273, poz. 2703), zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2005 r. rachunki
dochodów własnych urzędów skarbowych działały na zasadach określonych w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1267).

Tabela 45

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Plan 3:2
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Nieprawidłowości w procesie tworzenia i funkcjonowania rachunków dochodów włas-
nych stwierdzono m.in. w:
– Kuratorium Oświaty (cz. 85/02 – województwo dolnośląskie), gdzie nie utworzono rachunku

dochodów własnych, przeznaczonych na gromadzenie opłat za udostępnianie dokumen-
tacji przetargowej; płatności z tego tytułu w łącznej kwocie 1 tys. zł wpływały na konto
wydatków bieżących oraz były księgowane na zmniejszenie kosztów i wydatków ponie-
sionych w rozdziale 80136 i § 4210 – materiały i wyposażenie oraz § 4300 – zakup
usług pozostałych; tym samym nie były ujmowane w miesięcznych sprawozdaniach Rb-27
z wykonania planu dochodów budżetowych,

– Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (cz. 85/32), gdzie w 2005 r. zgromadzono
środki finansowe w wysokości 51,9 tys. zł na rachunku dochodów własnych bez pisemnej
decyzji Dyrektora Generalnego ZUW, określającej źródła tych dochodów i kierunki ich
wydatkowania; obowiązek taki wynikał z postanowień art. 18a ust. 5 ustawy o finansach
publicznych; dochody własne pochodziły głównie z odszkodowań za uszkodzone mienie
od ubezpieczycieli oraz opłat za egzaminy na uprawnienia pilota wycieczek. 

Ponadto ustalenia kontroli doraźnej NIK (w cz. 85/06 – województwo lubelskie) w za-
kresie prawidłowości utworzenia rachunku dochodów własnych w 13 powiatowych jedno-
stkach weterynarii wykazały nieprawidłowości wskazujące na konieczność zwiększenia nad-
zoru Wojewody nad wykorzystaniem środków, tj.
– plan finansowy wydatków z rachunku dochodów własnych na 2005 r. nie został spo-

rządzony w szczegółowości wymaganej przepisami § 8 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad
i terminów rozliczeń i wpłat do budżetu145 (tj. odrębnie dla każdego źródła tych dochodów),

– finansowanie z rachunku dochodów własnych, wydatków nie związanych z realizacją za-
dań określonych w ustawie o Inspekcji weterynaryjnej146, tj. kosztów podróży służbowych
i szkoleń pracowników w łącznej kwocie 1,3 tys. zł, nadzoru i konserwacji systemu kom-
puterowego finansowo-księgowego w wysokości 1,5 tys. zł oraz konserwacji centralnego
ogrzewania i prenumeraty gazet w kwocie 1,7 tys. zł;

Pomimo iż skala stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami zgro-
madzonymi na rachunku dochodów własnych jest niewielka, ich występowanie już na początku
wdrażania nowej formy działalności wskazuje na brak mechanizmów przeciwdziałających
ich powstawaniu i zwiększa ryzyko ich występowania w przyszłości w znacznie większej
skali. Powyższe przykłady potwierdzają wcześniejsze opinie NIK, iż uregulowania prawne
dotyczące utworzenia i funkcjonowania rachunku dochodów własnych nie gwarantują sku-
tecznej kontroli ich gromadzenia i wykorzystywania, podobnie jak to miało miejsce w czasie
funkcjonowania rachunku środków specjalnych. W świetle obecnych uregulowań prawnych
środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych mogą stanowić w praktyce dodatkowe
źródło finansowania bieżącej działalności jednostek budżetowych, stawiając je w uprzywile-
jowanej sytuacji w stosunku do jednostek, które takimi środkami nie dysponują.
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145 DzU nr 23, poz. 190.
146 DzU z 2004 r., nr 33, poz. 287 ze zm.



12. Rozliczenia z Unią Europejską

Saldo bieżących rozliczeń Polski z UE na 31 grudnia 2005 r. było dodatnie i wyniosło
6.223,0 mln zł147 (1.571,4 mln euro). Natomiast saldo rozliczeń budżetu państwa za ten
sam okres było ujemne i wyniosło – 6.893,5 mln zł148 (1.702,8 mln euro). 

Bilans przepływów finansowych pomiędzy Polską a UE sporządzony według stanu
na dzień 31 grudnia 2005 r. prezentują dane zawarte w poniższym zestawieniu:
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147 W 2005 r. Polska odprowadziła do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w ramach tzw. „systemu środków
własnych UE” (obliczoną zgodnie z metodologią UE) składkę w wysokości 9.753,4 mln zł (równowartość
2.423,0 mln euro – wg średniego kursu dla okresu od maja do grudnia 2005 r. – 4,0254 zł/euro).

148 W 2005 r. do budżetu państwa napłynęły z UE środki w łącznej wysokości 2.859,9 mln zł.



Transfery z UE do Polski

W 2005 r. transfery z UE do Polski wyniosły 16.068,9 mln zł i w porównaniu do
roku ubiegłego (12.535,2 mln zł) wzrosły o 44%. W 2005 r. ich struktura uległa zmianie.
Rok 2005 był kolejnym okresem stosowania w Polsce nowych zasad dofinansowania rolnictwa
m.in. poprzez system dopłat obszarowych, wspierany częściowo ze środków Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW). 

Największą pozycję stanowiły transfery związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR)
w kwocie 6.143,2 mln zł (1.542,1 mln euro), w tym:
– 3.504,8 mln zł (878,0 mln euro) – zaliczkowe refundacje prefinansowania (płatności bez-

pośrednie i interwencja)149,
– 684,2 mln zł (172,0 mln euro) – II transza zaliczki na PROW150,
– 1.946,6 mln zł (490,1 mln euro) – refundacje PROW151.

Napływ środków w ramach funduszy strukturalnych152 osiągnął w 2005 r. poziom
3.121,7 mln zł (775,5 mln euro). Oprócz pozyskanych zaliczek na realizację programów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych (513,8 mln euro), w 2005 r. wpłynęły z UE
środki z tytułu płatności okresowych (261,7 mln euro). Najwyższe środki, stanowiące re-
fundację z UE wydatków poniesionych przez beneficjentów, wpłynęły na poszczególne pro-
gramy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (123,8 mln euro), Sekcji
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (65,5 mln euro), Europej-
skiego Funduszu Społecznego (52,1 mln euro), a najniższe w ramach Finansowego Instru-
mentu Wspierania Rybołówstwa (20,3 mln euro).

Ponadto do Polski napłynęły środki z funduszy przedakcesyjnych PHARE, SAPARD
oraz płatności dla projektów ISPA, przyjętych do finansowania z FS, w łącznej wysokości
901,3 mln euro, z tego: Phare – 333,1 mln euro, SAPARD – 339,1 mln euro oraz ISPA/Fun-
dusz Spójności – 229,1 mln euro. W porównaniu do 2004 r. wielkość pozyskanych środków
z funduszy przedakcesyjnych uległa zmniejszeniu o 10,8%. Zmniejszenie było skutkiem za-
kończenia okresu finansowania części projektów Phare 2001 i 2002.
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149 Zaliczkowe refundacje prefinansowania – są to zwroty wydatków prefinansowanych dokonanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – (Jednolita Płatność Obszarowa w ramach płatności bez-
pośrednich, interwencja na rynku owoców i warzyw) oraz Agencję Rynku Rolnego (wydatki interwencyjne
I kategorii – czyli refundowane przez KE) w kwotach bezwzględnych, tj. zawierających w sobie dodatnie
różnice, powstałe podczas sprzedaży euro w NBP, wg kursu zakupu euro przez ten Bank z dnia przekazania
środków poszczególnych refundacji na rachunek przychodów budżetowych (np. dodatnie różnice kosztów
technicznych i finansowych w ramach działań interwencyjnych).

150 II transza zaliczki – otrzymana w marcu 2005 r. – środki te były sprzedawane w NBP wg kursów zakupu
euro przez ten Bank z dnia przekazania środków poszczególnych transz na rachunek właściwej agencji płat-
niczej (ARiMR), zgodnie z dziennymi zapotrzebowaniami ARiMR, natomiast kursem referencyjnym, wg którego
wyliczano kwotę euro niezbędną do pokrycia zapotrzebowania ARiMR na środki SG EFOiGR – był, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 643/2000 z dnia 28 marca 2000 r., kurs EBC z przedostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywano płatności PROW (dla działań innych
niż działanie 9, tj. uzupełnienie płatności obszarowych, dla którego to działania kursem referencyjnym, sto-
sowanym w okresie październik 2004 r. – czerwiec 2005 r., był kurs dla płatności bezpośrednich ustalony
przez KE – tj. 4,73521 PLN/euro, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.).

151 Zgodnie z art. 32 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/99, państwo członkowskie (dla Polski jest to właściwa
agencja płatnicza – ARiMR), maksymalnie trzy razy w roku, wnioskuje o płatność pośrednią z tytułu wydatków
na PROW w części wydatków wspólnotowych (PROW-UE). Każda z uzyskanych w roku 2005 trzech refundacji
PROW-UE została przekazana na rachunek przychodów budżetowych wg kursu zakupu euro przez NBP
z dnia przekazania środków poszczególnych refundacji na ten rachunek budżetowy.

152 W ustawie budżetowej na rok 2005 przyjęto szacunek wykorzystania środków z Funduszu Spójności w kwocie
2.128,2 mln zł (481,5 mln euro). W 2005 r. nie wpłynęły żadne środki.



W 2005 r. wpłynęła pierwsza płatność w ramach środków przejściowych (Transition
Facility)153 w wysokości 41,6 mln zł (10,4 mln euro). Instrument ten stanowi kontynuację
programu Phare w części dotyczącej wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej,
z którego finansowane będą działania nie objęte finansowaniem w ramach funduszy stru-
kturalnych. W 2005 r. nie wydatkowano środków.

W 2005 r. na dochody budżetu państwa wpłynęły środki z UE w łącznej kwocie
2.852,2 mln zł, tj. 87,2% planu, z tego:
– na poprawę płynności budżetowej – 2.447,3 mln zł, tj. 90,5% planu wg ustawy budże-

towej154,
– instrument Schengen – 396,0 mln zł, tj. 86,3% kwoty planowanej155,
– zwrot przez UE wydatków na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach fun-

duszy strukturalnych – 8,9 mln zł, tj. 7,5% kwoty planowanej156 oraz nieplanowane dochody
w kwocie 7,7 mln zł z tytułu „środków weterynaryjnych”157 WPR, stanowiące refundację
przez UE wydatków poniesionych z budżetu państwa na monitorowanie i zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt.

Wpłaty środków własnych do budżetu UE 

W 2005 r. elementami polskiej składki były wpłaty obliczone na podstawie podatku
VAT (składka z tytułu VAT)158, wpłaty obliczone na podstawie Produktu Narodowego Brutto
(składka z tytułu DNB) z tytułu tzw. tradycyjnych środków własnych (TOR159), z tego: wpłaty
z tytułu opłat celnych, rolnych i po raz pierwszy z tytułu opłat cukrowych. 

W ustawie budżetowej na rok 2005 na sfinansowanie polskiej składki wpłacanej do
budżetu UE zaplanowano kwotę 10.220,7 mln zł, stanowiącą równowartość w złotych kwoty
2.159,2 mln euro według kursu euro (4,7336 PLN/EUR). W trakcie 2005 r.160 wysokość
polskiej składki do budżetu UE wzrosła o 133,0 mln euro do kwoty 2.292,2 mln euro.

Pomimo tego, plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 9.755,7 mln zł, ze względu
na zawyżenie pierwotnego planu, wynikające ze znacznej różnicy pomiędzy kursem wa-
lutowym przyjętym do obliczenia prognozy polskiej składki, a kursem stanowiącym podstawę
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153 W edycji Transition Facility 2004 realizowane są dwa programy: PL2004/016-829.01-05 oraz PL2004/016-946,
dla których Umowy Finansowania zostały podpisane 27 czerwca 2005 r. Porozumienia Robocze, stanowiące
podstawę współpracy pomiędzy Krajowym Urzędnikiem Zatwierdzającym (KUZ) a PAO, w tym m.in. regulujące
terminy występowania z wnioskami o płatność, wymagane dokumenty itp. (w wyniku niezmiernie długich uz-
godnień z Departamentem Prawnym, a potem wygaśnięcia pełnomocnictwa dla PAO, koniecznością powo-
łania nowego PAO, a następnie powołaniem nowego KUZ), podpisane zostały w styczniu i lutym 2006 r.
PAO wykazał pierwsze zapotrzebowanie na środki (dla proj. 829) w grudniu 2005 r., a dla projektu PL2004/016-
946 kontraktacja jeszcze się nie rozpoczęła.

154 Różnica pomiędzy kwotami dochodów planowanych (2.705,2 mln zł) i zrealizowanych (2.447,3 mln zł) wynika
z faktu, iż w trakcie roku budżetowego do przeliczenia kwoty raty wyrażonej w euro Narodowy Bank Polski
stosował kurs bieżący, który był niższy od kursu przyjętego do obliczenia prognozy dochodów.

155 W 2005 r. do przeliczenia kwoty raty wyrażonej w euro NBP stosował kurs bieżący, który był niższy niż
przyjęty do obliczenia prognozy dochodów.

156 W załączniku nr 1 do ustawy budżetowej na rok 2005 ujęte zostały dochody budżetu państwa w kwocie
115,8 mln zł (wykazane w układzie wykonawczym w paragrafach z czwartą cyfrą 8 – Finansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej).

157 Środki te pochodzą z SG EFOiGR na pokrycie wspólnotowego wkładu w finansowanie działań w zakresie
monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt d rozporządzenia Rady
(WE) 1258/99).

158 W tym finansowanie rabatu brytyjskiego. Podstawą do przyjęcia wysokości składki z tytułu VAT, DNB i rabatu
brytyjskiego, w kwotach odpowiednio – 1.471,6 mln zł, 6.405,7 mln zł i 778,0 mln zł – były okresowe informacje
przekazywane przez KE uwzględniające zmiany dokonywane w ciągu roku w budżecie UE.

159 Traditional Own Resources.
160 W 2005 r. budżet Unii Europejskiej był ośmiokrotnie nowelizowany, w tym 5 korekt miało wpływ na wysokość

polskiej składki.



do jej przeliczenia przy wpłacie161. Wydatki wyniosły 9.753,4 mln zł162, tj. 99,98% planu po
zmianach163.

Obniżenie poziomu składki za 2005 r., w wyniku przyjęcia w dniu 13 grudnia 2005 r.
korekty budżetu ogólnego UE, spowodowało powstanie nadpłaty składki za 2005 r. w kwocie
337,0 mln zł164. 

Wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu UE 

W 2005 r. na programy realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęły
środki w wysokości 6.143,2 mln zł (1.542,1 mln euro), które w 2005 r. wykorzystano w 100%.

Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z pomocy przedakce-
syjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz środków przej-
ściowych (Transition Facility) na 2005 r. zaplanowano środki w łącznej kwocie 17.035,4 mln zł
(3.854,1 mln euro).

W 2005 r. wpłynęło łącznie 6.791,3 mln zł (stanowiących równowartość 1.687,1 mln eu-
ro – liczone wg średniego kursu NBP za 2005 r. – 4,0254 PLN/EUR). Po uwzględnieniu
niewykorzystanych do końca 2004 r. środków w kwocie 1.145,1 mln euro, uzyskanych od-
setek w kwocie 9,7 mln euro oraz kwoty zwrotów w ramach ISPA/Fundusz Spójności –
0,8 mln euro w 2005 r. dostępne były środki z UE w łącznej wysokości 11.443,0 mln zł
(2.842,7 mln euro).

Wykonanie wydatków ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE w 2005 r. w po-
równaniu do planowanych na rok 2005 wydatków oraz limitów wydatków wynikających z umów
międzynarodowych wg załącznika nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2005 prezentują dane
zawarte w poniższej tabeli:
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161 Kurs walutowy (wpłaty składki do budżetu UE) z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok budżetowy, jaki został opublikowany w serii „C” Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
w dniu 4 stycznia 2005 r. – to 4,0845 zł za 1 euro.

162 Stanowiącej równoważność w złotych kwoty 2.423,0 mln euro według średniego kursu dla okresu od maja
do grudnia 2005 r. (4,0254 PLN/EUR). wpłata obliczona na podstawie DNB – 6.405,7 mln zł. (środek własny
z tytułu VAT – 1.471,6 mln zł, wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i rolnych – 924,7 mln zł, wpłata
z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 173,4 mln zł, wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego –
778,0 mln zł).

163 Kurs walutowy z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, jaki został
opublikowany w serii „C” Dziennika Urzędowego WE w dniu 4 stycznia 2005 r. – to 4,0845 zł za 1 euro.

164 Która zgodnie z dyspozycją KE została zaliczona na poczet składki za styczeń 2006 r.



W 2005 r. wykorzystano165 7.240,7 mln zł (1.798,7 mln euro), tj. 42,5% kwoty pla-
nowanej, z tego:
– pomoc przedakcesyjna – z planowanych 6.031,3 mln zł (1.364,5 mln euro) wykorzystano

3.789,5 mln zł (941,4 mln euro), tj. 62,8%,
– fundusze strukturalne i Fundusz Spójności – z planowanych 10.906,0 mln zł (2.467,4 mln

euro) wykorzystano 3.451,2 mln zł (857,4 mln euro), tj. 31,6%.

W 2005 r. nie wydatkowano planowanej kwoty 98,1 mln zł (22,2 mln euro) z tytułu
środków przejściowych (Transition Facility)166. Przyczyną było późniejsze, niż zakładane w har-
monogramach realizacji projektów, podpisanie kontraktów twinningowych oraz problemy z uru-
chomieniem środków unijnych. Jak wykazały ustalenia kontroli w Ministerstwie Środowiska,
spośród 4 zatwierdzonych w grudniu 2005 r. wniosków, została podpisana tylko jedna umo-
wa167. Nie zostały również zrealizowane planowane wydatki na realizację dwóch programów
finansowanych ze środków przejściowych, za realizację których był odpowiedzialny Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej168. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że termin pod-
pisywania umów na realizację ww. programów upływa 15 grudnia 2006 r., więc konieczne
jest przyspieszenie ich zawierania.

W ramach kontroli budżetowej przeprowadzonej w ministerstwach, NIK zbadała wy-
korzystanie środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Instytucjach Zarzą-
dzających poszczególnymi programami operacyjnymi lub Instytucjach Wdrażających. Poziom
wykorzystania środków przedakcesyjnych UE (Phare, SAPARD, ISPA/Fundusz Spójności)
skontrolowano w organach odpowiedzialnych za realizację tych programów.

W 2005 r. NIK przeprowadziła również szczegółowe kontrole wykorzystania funduszy
strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
i SPO Rybołówstwo oraz wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa pomocy fi-
nansowej uzyskanej w ramach programu Phare 2001.

Jak wskazują ustalenia, utrzymujący się niski poziom wykorzystania środków z fun-
duszy strukturalnych wynikający z niezadowalającego stanu dokonanych płatności, w szcze-
gólności SPO Transport oraz braku wniosków o płatność w przypadku Funduszu Spójności
stwarza ryzyko, że przyznane Polsce alokacje na lata 2004-2006 mogą nie zostać w pełni
wykorzystane. 

Aby zapobiec ewentualnej utracie środków strukturalnych, wynikających ze stosowania
zasady n+2169, należy kontynuować działania, w szczególności dokonać uproszczenia pro-
cedur wnioskowania o płatności ze środków funduszy strukturalnych oraz przyspieszyć proces
weryfikacji tych wniosków. 

ROZLICZENIA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
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165 Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą (Ministerstwo Finansów) na realizację poszczególnych programów
i projektów.

166 Za koordynację programowania, wdrażania i monitorowania programów Phare oraz Transition Facility (Środki
Przejściowe) odpowiedzialny jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. UKIE sprawuje również nadzór nad
Jednostką Finansująco-Kontraktującą, która w ramach Fundacji „Fundusz Współpracy” zajmuje się przepro-
wadzaniem przetargów, zawieraniem kontraktów oraz dokonywaniem płatności w ramach programów.

167 „Opracowanie planów renaturalizacji naturalnych siedlisk oraz siedlisk gatunków fauny i flory w lokalizacjach
sieci „Natura 2000” oraz przygotowanie planów zarządzania dla wybranych gatunków zawartych w Dyrektywie
Ptasiej i Dyrektywie Habitatowej” PL2004/016-829.03.03.

168 Program „Środki Przejściowe 2004” – 21,1 mln euro oraz program „Środki Przejściowe OLAF” – 1,1 mln euro.
169 Zasada ta określona jest w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) Nr 12760/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Zgodnie z zasadą n+2 rozliczenia Polski
i Komisji Europejskiej (KE) odbywają się w odniesieniu do poszczególnych alokacji rocznych. 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 roku n (pierwszego roku).



W celu zwiększenia poziomu wykorzystania przez Polskę środków funduszy unijnych
w IV kwartale 2005 r. opracowano „Program naprawczy zwiększający absorbcję funduszy
strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006”, przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w grudniu 2005 r. 

Zdaniem NIK konieczne jest zatem wzmocnienie nadzoru oraz zintensyfikowanie dzia-
łań w celu poprawy efektywności ich wykorzystania.

Programy przedakcesyjne

W ustawie budżetowej na 2005 r. dla programu pomocy przedakcesyjnej Phare okre-
ślono alokację w wysokości 5.407,9 mln zł. Według danych Narodowego Koordynatora Po-
mocy (NAC) na dzień 31 grudnia 2005 r. alokacja ta, w wyniku m.in. zmian w zawartych
memorandach finansowych, wynosiła 5.538,5 mln zł, do końca 2005 r. wydatkowano
3.305,9 mln zł, tj. 59,7% alokacji po zmianach, z tego:
– Phare 2001 – 1.601,7 mln zł, tj. 90,4% alokacji170, 
– Phare 2002 – 1.322,2 mln zł, tj. 71,2% alokacji171, 
– Phare 2003 – 382,0 mln zł, tj. 20,0% alokacji172. 

Przykładowo w 2005 r. zakończono finansowanie 11 projektów rozwoju instytucjo-
nalnego Phare 2001-2003, za realizację których odpowiedzialny był PAO173 umiejscowiony
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Wszystkie ww. projekty zostały sfinansowane
poniżej wartości określonej w kontraktach, a stopień wykorzystania dostępnych środków
kształtował się od 85,4% do 100% (w przypadku 1 projektu). Na stopień wykorzystania wpływ
miały powstałe w toku realizacji umów oszczędności (np. niższe koszty misji ekspertów spo-
wodowane spadkiem cen biletów lotniczych, wybór najkorzystniejszych ofert w ramach po-
stępowania przetargowego z jednoczesnym zrealizowaniem określonego w projekcie celu).

Ustalenia kontroli wykazały, że w 2005 r., w ramach Funduszu Spójności (FS), re-
alizowano 78 projektów o łącznej wartości dofinansowania 3.174,7 mln euro, które były roz-
poczęte w ramach programu przedakcesyjnego ISPA 2000-2003 i zostały przejęte w 2004 r.
do finansowania w ramach Funduszu Spójności, z tego FS Środowisko (1.272,2 mln euro),
FS Transport (1.902,5 mln euro). Do końca 2005 r. dokonano płatności z Funduszu Spójności
w łącznej wysokości 637,9 mln euro, tj. 21,1% łącznej wartości dofinansowania.

Niski poziom wykonania płatności dla tych projektów spowodowany był faktem, iż
są to inwestycje o charakterze wieloletnim, których okres realizacji przewidywany jest do
2009 i 2010 r.
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170 W tej edycji 2 projekty w ramach komponentu Spójność Społeczno-Gospodarcza (SSG) i 1 projekt w ramach
komponentu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy będą realizowane w 2006 r.

171 W 2006 r. będzie kontynuowana realizacja następujących komponentów: SSG (19 projektów), Wzmocnienie
zdolności administracyjnej i instytucjonalnej (7 projektów), Współpraca Przygraniczna Polska-Niemcy (4 pro-
jekty), Współpraca Przygraniczna Polska-Region Morza Bałtyckiego (1 projekt), Rynek wewnętrzny (4 projekty),
Rolnictwo i Rybołówstwo (2 projekty), Środowisko (2 projekty), Wsparcie bezpieczeństwa nuklearnego (1 pro-
jekt).

172 W ramach tego programu realizacja projektów będzie przebiegała do 2007 r.
173 (Programme Authorising Officer) Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektów.



Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Wartość dostępnych środków wspólnotowych na współfinansowanie siedmiu progra-
mów operacyjnych, dwóch inicjatyw wspólnotowych oraz Funduszu Spójności realizowanych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wynosi 51.501,9 mln zł, w tym kwota
38.149,5 mln zł dla funduszy strukturalnych. Szacunkowe wykorzystanie środków z funduszy
strukturalnych w latach 2004-2005 (według załącznika nr 8 do ustawy budżetowej na 2005 r.)
powinno wynieść 10.455,6 mln zł.

Stan realizacji poszczególnych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Do końca 2005 r. zatwierdzono do realizacji wnioski, których wartość dofinansowania
z funduszy strukturalnych wyniosła 27.480,6 mln zł, co stanowiło 72,0% alokacji 2004-2006174.

Od początku uruchomienia programów do końca 2005 r. podpisano z beneficjentami
umowy lub wydano decyzje o dofinansowanie realizacji projektów, angażując środki wspól-
notowe na łączną kwotę 19.775,4 mln zł, co stanowi 72,0% zatwierdzonych wniosków i 51,8%
alokacji 2004-2006.

We wszystkich programach, z wyjątkiem SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, nie zostały
do końca 2005 r. zawarte umowy o dofinansowanie wszystkich wybranych do realizacji wnio-
sków. Najniższy poziom wartości zawartych umów do wartości zatwierdzonych wniosków
odnotowano w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG (28,3%). W ocenie NIK, wdra-
żanie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, przebiegało nieprawidłowo i mało skutecznie.
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174 Wartość dostępnych środków wspólnotowych łącznie na lata 2004-2006.



Jak wskazują ustalenia kontroli w MRR (część 34 – Rozwój regionalny) przedłużający się
(rozpoczęty we wrześniu 2004 r.) proces podpisywania Porozumień Trójstronnych175 i Po-
rozumień Dwustronnych176, określających warunki zarządzania finansowego 7 programami
w ramach Inicjatywy INTERREG III A, przyczynił się do późnego podpisywania umów o dofi-
nansowanie z beneficjentami. Ponadto negatywnie należy ocenić otwarcie przez IZ dopiero
pod koniec stycznia 2006 r. rachunków w NBP dla 7 programów w ramach INTERREG
III A177. 

Według danych z Instytucji Zarządzających, na koniec 2005 r. wartość płatności z kont
programowych funduszy strukturalnych na rzecz beneficjentów wyniosła łącznie 2.493,3 mln zł,
co stanowiło 6,5% alokacji, 12,6% wartości podpisanych umów oraz 23,8% szacunkowego
planu wydatków na lata 2004-2005, ustalonego w ustawie budżetowej na 2005 r.

Stan dokonanych płatności znacznie odbiegał od szacunków określonych w ustawie
budżetowej i kształtował się na poziomie od 0,2% dla SPO Transport, do 65,2% dla SPO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykorzystanie w części 39 – Transport
jedynie w 0,2% środków w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Trans-
port. Podstawową przyczyną znikomego stopnia wykorzystania środków unijnych, zwłaszcza
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, był brak należytego przygotowania admini-
stracji publicznej do zarządzania tymi środkami, począwszy od etapu planowania zadań,
poprzez tworzenie procedur wykorzystania, monitoringu i nadzoru, aż do etapu realizacji
projektów i przestrzegania przy tym zarówno przepisów prawa polskiego, jak i unijnego.
Świadczą o tym poniższe fakty:
– beneficjenci końcowi niewłaściwie przygotowywali wnioski o finansowanie projektów, wy-

dłużając tym samym czas od złożenia wniosku do jego akceptacji. Na przykład, proces
weryfikacji i przedkładania kolejnych wniosków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, związany z „Przebudową autostrady A6, odcinek Klucz – Kijewo” trwał do czasu
podpisania umowy o dofinansowanie – 12 miesięcy;

– z powodu zmian w administracji rządowej właściwej do spraw transportu przestały speł-
niać swoje funkcje, przygotowywane przez 2 lata, podręczniki procedur regulujących wy-
korzystanie środków Funduszu Spójności (FS) oraz funduszy strukturalnych; 

– na skutek zmiany stanu prawnego, funkcję Instytucji Zarządzającej dla Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Transport, którą pełnił minister właściwy do spraw transportu, przejął
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego178. 

Zdaniem NIK, w celu sprawnej realizacji programu konieczne jest rozwiązanie pro-
blemów instytucjonalnych oraz przyspieszenie tempa wydatkowania tych środków na rzecz
beneficjentów.
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175 W sierpniu 2005 r. zostało podpisanych 13 Porozumień Trójstronnych pomiędzy Ministrem Finansów (instytucja
płatnicza/subpłatnicza), a Ministrem Gospodarki i Pracy (instytucja Zarządzająca/Krajowa), a Wojewodami,
w sprawie zarządzania finansowego 7 programami w ramach INTERREG IIIA.

176 W celu wykonania § 28 ust. 5 ww. 13 porozumień trójstronnych, w dniu 5 września 2005 r. w Warszawie
między Ministrem Finansów, a Ministrem Gospodarki i Pracy zostało zawartych 13 porozumień w sprawie
określenia wzorów dokumentów mających zastosowanie we wdrażaniu wszystkich ww. programów.

177 W priorytecie Pomoc Techniczna.
178 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (DzU nr 265, poz. 2214).



Szacunkowe wykorzystanie środków z FS określono w latach 2004-2005 – 551,7 mln
euro179. Do końca 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji 43 wnioski w ramach
FS Środowisko i 12 wniosków w ramach FS Transport na łączną kwotę 2.658,3 mln euro.
Jak wskazują ustalenia kontroli w Instytucjach Wdrażających projekty Funduszu Spójności,
do 31 grudnia 2005 r. nie dokonano żadnych płatności dla projektów przyjętych do realizacji
od maja 2004 r. W przypadku FS Środowisko brak płatności wynikał z faktu, że zdecydowana
większość projektów nie spełniała warunku szczególnego, dotyczącego ocen oddziaływania
na środowisko, co skutkowało brakiem możliwości uzyskania środków z FS. Dokonywanie
płatności będzie możliwe po dokonaniu przez beneficjentów stosownych uzupełnień. W od-
niesieniu do projektów realizowanych w sektorze transportu problemy z wnioskowaniem
o płatności wynikają głównie z opóźnień w kontraktowaniu, niewywiązywania się beneficjen-
tów z zakładanych harmonogramów przygotowania dokumentacji przetargowej, opóźnień
w wypełnianiu warunków szczegółowych zawartych w decyzjach KE.

NIK zwraca uwagę, iż dalszy brak postępów w realizacji programów grozić może
utratą środków strukturalnych. 

Przeprowadzona w 2005 r. kontrola funkcjonowania systemu kontroli finansowej do-
tycząca 3 Sektorowych Programów Operacyjnych „Transport”, „Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw” i „Rozwój Zasobów Ludzkich” wykazała, że wydatki do końca 2005 r. w ra-
mach tych programów stanowiły 8,3% alokacji na rok 2004 i 2% alokacji na lata 2004-2006.
Zdaniem NIK tak niski stopień wykorzystania funduszy, zwłaszcza SPO „Transport”, stwarza
ryzyko utraty części środków z alokacji na rok 2004. Przyczynami powyższego stanu by-
ły m.in.: opóźnienia w przygotowaniu aktów prawnych, wytycznych i procedur realizacji
programów, zbyt skomplikowany system sporządzania i weryfikacji wniosków o płatność
i refundację oraz niewdrożenie systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej
SIMIK180.

Negatywna ocena NIK dotyczyła wdrażania w 2005 r. Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Regionalny (ZPORR). Jak wskazują ustalenia kontroli181, według stanu
na 31 grudnia 2005 r. zrealizowano płatności w wysokości 981,0 mln zł, tj. 9,1% alokacji
na lata 2004-2006. Przyczynami tego stanu były m.in. opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania
ZPORR na etapie przygotowywania przez Instytucję Zarządzającą (IZ) podstawowych do-
kumentów, niestabilność przepisów i wytycznych, wielokrotnie zmienianych w trakcie reali-
zacji programu, nieterminowa i nierzetelna ocena wniosków projektowych przez samorządy
województw, opóźnienia w zawieraniu przez wojewodów umów o dofinansowanie projektów.

W polskim systemie wdrażania funduszy strukturalnych za wydatkowanie środków
odpowiadają poszczególne Instytucje Zarządzające. Tempo wydatkowania środków jest uza-
leżnione m.in. od czynników instytucjonalno-prawnych, tzn. stopnia skomplikowania systemu,
sprawności instytucji zaangażowanych, dostępności środków na wkład krajowy.

Jako powody niskiego wydatkowania funduszy strukturalnych IZ wskazywały m.in.
czasochłonne procedury dotyczące wyboru wykonawców w oparciu o ustawę Prawo za-
mówień publicznych, błędne sporządzanie wniosków beneficjentów o płatność oraz braki
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179 W kwocie tej Fundusz Spójności Środowisko – 156,9 mln euro, Fundusz Spójności Transport – 394,8 euro.
180 Szczegółowe ustalenia zawarto w informacji o wynikach kontroli P/05/002 „Funkcjonowanie systemu wewnę-

trznej kontroli finansowej środków pomocowych Unii Europejskiej”.
181 Szczegółowe ustalenia zawarto w informacji o wynikach kontroli P/05/006 „Wykorzystanie funduszy struktu-

ralnych w ramach ZPORR”.



kadrowe w IZ. W ocenie NIK podejmowane przez IZ działania – mające służyć poprawie
tego stanu – polegające głównie na: uszczegóławianiu instrukcji do wypełniania wniosków
o płatność oraz poprawianiu wzorów tych wniosków, a także na przeprowadzaniu szkoleń
i spotkań dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających na temat wniosków o płatność, czy
też wprowadzeniu możliwości korygowania wniosków o płatność przez instytucję przyjmującą
wniosek, były niewystarczające.

Współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

W 2005 r. w budżetach poszczególnych dysponentów (według planu po zmianach)
przewidziano wydatki na bezpośrednie współfinansowanie programów realizowanych ze środ-
ków UE w wysokości 4.921,0 mln zł, zrealizowano 4.841,5 mln zł (w tym wydatki niewyga-
sające 2.890,0 mln zł), tj. 98,4% planu, z tego na:
– współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europej-

skiej (paragraf z czwartą cyfrą 2) – zaplanowano 893,4 mln zł, a zrealizowano wydatki
na kwotę – 865,4 mln zł (w tym wydatki niewygasające 189,0 mln zł), stopień faktycznie
poniesionych wydatków wyniósł 75,7%,

– współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Fun-
duszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (paragraf z czwartą cyfrą 9) zaplanowano 4.027,6 mln zł, a zrealizowano wydatki
na kwotę – 3.976,1 mln zł (w tym wydatki niewygasające 2.701,1 mln zł), stopień faktycznie
poniesionych wydatków wyniósł 31,7%.

Wydatki na bezpośrednie współfinansowanie programów finansowanych ze środków
bezzwrotnych realizowane były w 32 częściach budżetu państwa. Najwyższe wydatki zre-
alizowano w częściach: 33 – Rozwój wsi – 521,4 mln zł, 39 – Transport – 94, 4 mln zł,
32 – Rolnictwo – 48,8 mln zł.

NIK zwraca uwagę, że opóźnienia w realizacji programów współfinansowanych środ-
kami z Unii Europejskiej mogą skutkować utratą lub koniecznością zwrotu już wydatkowanych
kwot otrzymanych w ramach pomocy przedakcesyjnej. Na przykład: 
– w Ministerstwie Finansów (cz. 19 – Budżet, finanse i instytucje finansowe) prowadzone

przez Jednostkę Finansująco-Kontraktującą „Fundusz Współpracy” postępowanie prze-
targowe na „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Hurtowni Danych i Da-
nych Referencyjnych Celnych i Podatkowych dla Służby Celnej – CESAR”, współfinan-
sowane w ramach Phare 2003/004/379/02.01 w październiku 2005 r. zostało unieważ-
nione; w związku z upływem okresu kontraktacji Phare 2003 (30 listopada 2005 r.) nie
było możliwe przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego. Tym samym nie
zostanie wykorzystane 6,1 mln euro, tj. 60,8% środków z UE alokowanych na ten projekt;

– brak wydatków na współfinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu Phare
2001 PL 0102.07 „Przygotowanie i modernizacja polskiej administracji celnej do działania
jako przyszły członek UE” skutkować może koniecznością zwrotu do Komisji Europejskiej
wydatkowanej z funduszu Phare 2001.02.07 kwoty 8,5 mln euro; trwająca od 2003 r.
procedura przetargowa zakończyła się w październiku 2005 r. unieważnieniem postę-
powania na realizację zadania, a Komisja Europejska nie wyraziła zgody na przedłużenie
okresu współfinansowania, który upłynął 15 grudnia 2005 r. 
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Programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł
zagranicznych182 

W załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2005 na realizację 36 programów
ze środków pochodzących z różnych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za-
planowano 842,0 mln zł, wydatkowano 356,0 mln zł, tj. 42,3%. 

Faktycznie poniesione wydatki były wyższe, w związku z realizacją w 2005 r. pro-
gramów zagranicznej pomocy bezzwrotnej nie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2005.
Dotyczy to m.in.:
– 4 umów Grantu183 realizowanych przez Centralę Ministerstwa Finansów, chociaż termin

zawarcia dwóch umów pozwalał na ich zgłoszenie (0,4 mln zł);
– 4 programów184 (0,6 mln zł) realizowanych przez Ministra Środowiska. Fakt ten świadczy

o nieskutecznej koordynacji Ministerstwa Finansów w zakresie zbierania informacji
o przedmiotowych programach pomocowych od organów (właściwych dysponentów środ-
ków), odpowiedzialnych za ich realizację;

– Programu „Agro-Info”, za realizację którego odpowiedzialny był Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej; dopiero w roku 2005 Fundacja „Fundusz Współpracy” uzyskała zgodę
Urzędu KIE na kontynuację wyżej wymienionego programu; poniesione wydatki wyniosły
1,3 mln zł;

– CPF Włoskie, gdyż w momencie przekazywania przez UKIE informacji do Ministerstwa
Finansów w dniu 2 sierpnia 2004 roku wszystkie fundusze CPF Rządu Włoch były za-
kontraktowane i w związku z tym, nie zostały wykazane w ustawie budżetowej w pla-
nowanych wydatkach.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, ustawa bu-
dżetowa oprócz zestawienia programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, zawiera m.in. zestawienie programów i projektów realizowanych
ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych. 

Zdaniem NIK obowiązujące przepisy nie zwalniają od obowiązku ujmowania w ustawie
budżetowej pełnego zestawienia tych programów, nie dając tym bardziej podstaw do od-
stąpienia od jego prezentowania w dotychczasowym kształcie185. 

Z przewidzianej do wykorzystania w 2005 r. kwoty 93,4 mln zł na realizację 5 pro-
gramów nie wydatkowano środków, zaś w przypadku 2 programów186 Ministerstwo Finansów
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182 Zalicza się do nich środki uzyskane na podstawie: dwustronnych umów międzyrządowych, Memorandum
of Understanding z 21 sierpnia 1997 r. zawartym ze Wspólnotami Europejskimi (następnie z Komisją Eu-
ropejską, z wyłączeniem środków z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, tj. funduszy: Phare,
SAPARD, ISPA), a także z Międzynarodowych Instytucji Finansowych, które są wydatkowane na cele prze-
widziane przez dawcę, zgodnie z przyjętymi procedurami. Do pomocy bezzwrotnej z różnych źródeł zagra-
nicznych zaliczane są tzw. Counterpart Funds (CPF). Źródłem tych środków była sprzedaż na rynku krajowym
towarów ze Wspólnoty Europejskiej, płatności za usługi ze Wspólnoty Europejskiej lub zwrot kredytów udzie-
lonych z linii kredytowych finansowanych z kapitału pochodzącego ze Wspólnoty Europejskiej.

183 Dwie umowy grantu „Zwalczanie oszustw narażających interesy finansowe UE (Polska)” nr 2004/098-380
i nr 2003/074-856, których termin realizacji upłynął z końcem roku 2005 oraz Projekt OLAF/2005/047 (Program
Herkules) – „Cykliczne wielonarodowe warsztaty dotyczące przeciwdziałania przestępczości finansowej” oraz
Grant GA OLAF 2005/007 (Program Herkules).

184 „V Program Indykatywny – CPF „Ochrona Środowiska”, „Redukcja emisji dioksan z sektora metalurgii w Pol-
sce”, „Całkowita emisja bromometanu (bromku metylu) w krajach z gospodarką w okresie przejściowym”,
„SIDA DemoEast”.

185 Począwszy od 2006 roku, załącznik nr 7 w dotychczasowym kształcie nie jest odrębnie prezentowany w usta-
wie budżetowej.

186 Program MATRA – Projekt pt. „Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad
pracującymi w Polsce” oraz FRANDRIA – Projekt pilotażowy monitorowania zużycia leków w Polsce.



nie posiadało informacji o wysokości zrealizowanych wydatków. Stopień zaawansowania re-
alizacji pozostałych programów był zróżnicowany (od 4,6% do 248,8% planu). Niski stopień
wykorzystania w 2005 r. środków stwierdzono np. w programie:
– „Środki typu CPF187 – pochodzące ze środków PHARE w ramach programu INICJATYWA”,

za realizację których odpowiedzialny był minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
zaplanowane w wysokości 3,6 mln zł, zostały zrealizowane w wysokości 0,4 mln zł,
tj. 11,3%; o ich włączenie do ustawy budżetowej na 2005 r. wnioskowała Komisja Eu-
ropejska (KE) na posiedzeniu Sektorowego Komitetu Monitorującego w marcu 2004 r.;
pochodziły one ze środków zgromadzonych w wyniku spłat pożyczek udzielonych przez
Agencje Wdrażające188, w ramach funduszy pożyczkowych programów PHARE PL9811
– Inicjatywa oraz PL9903.01 – Inicjatywa II; przeznaczono je na utworzenie Funduszu
Pożyczkowego na wsparcie nowych miejsc pracy w regionach objętych restrukturyzacją;
stosowny projekt Porozumienia (Memorandum) między Rządem Polskim a Komisją Eu-
ropejską (KE) został przekazany przez stronę polską do KE w grudniu 2003 r., a jego
modyfikacja (związana ze zmianą roku budżetowego) nastąpiła w czerwcu 2004 r.; jed-
nakże KE do końca 2005 r. nie podpisała tego dokumentu, uzależniając jego podpisanie
od zaakceptowania raportu końcowego z audytu programu PL9811 – Inicjatywa I, obej-
mującego m.in. środki funduszy pożyczkowych, co przyczyniło się w rezultacie do
opóźnienia całego procesu utworzenia CPF Inicjatywa; pomimo iż wstępna wersja ww.
raportu została przekazana stronie polskiej w grudniu 2004 r., a wyjaśnienia strony pol-
skiej zostały przesłane do KE w styczniu 2005 r., oficjalne stanowisko KE w sprawie
jego wyników przekazano do MRR w grudniu 2005 r.; wobec braku dokumentów pro-
gramowych dla ww. funduszu (niezbędnych do administrowania środkami), fundusz CPF
Inicjatywa nie został uruchomiony i w 2005 r. nie wydatkowano żadnych środków na
jego cele statutowe. Jedyny wydatek w wysokości 413,0 tys. zł poniesiono – za zgodą
KE – na podatek dochodowy od odsetek bankowych i odsetek od udzielonych pożyczek;
środki CPF Inicjatywa zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2006;

– zgodnie z umowami międzynarodowymi189 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w la-
tach 2004-2009, Polsce miały zostać udostępnione odpowiednio kwoty 277,8 mln euro
i 280,8 mln euro, na współfinansowanie projektów przyczyniających się do zmniejszenia
różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG; w ustawie budżetowej na 2005 r.
zaplanowano wydatki na ten cel w łącznej wysokości 39,3 mln euro (183,0 mln zł), z tego:
19,4 mln euro (90,3 mln zł) dla ministra właściwego ds. zdrowia i 19,9 mln euro
(92,7 mln zł) dla MGiP, Ministerstwa Środowiska i Ekofunduszu (tj. odpowiednio dla:
Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Wdrażającej); w 2005 r. nie wydatkowano po-
wyższych środków z powodu niezawarcia z darczyńcami umów finansowych, warunku-
jących uruchomienie tych środków i rozpoczęcie realizacji projektów, przyczyną tego są
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147

187 Counterpart Funds.
188 Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
189 Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego

zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską
o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004 – 2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczą-
pospolitą Polską, podpisane w Warszawie dnia 14 października 2004 r. (M.P. z dnia 14 kwietnia 2005 r.
Nr 23, poz. 342) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004 –
2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
(M.P. z dnia 14 kwietnia 2005 r. Nr 23, poz. 343).



trwające po stronie darczyńców prace nad wzorem takiej umowy; podpisanie pierwszej
umowy przewidywano w kwietniu 2006 r.; w Polsce główne prace programowe w zakresie
wykorzystania środków w ramach ww. mechanizmów finansowych zakończyło zatwier-
dzenie w dniu 26 lipca 2005 r. przez Radę Ministrów „Programu Operacyjnego dla wy-
korzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, w sierpniu
2005 r. strona polska przekazała dwa wnioski o uruchomienie Funduszu Pomocy Te-
chnicznej oraz uruchomienie Funduszu Kapitału Początkowego; ocena tych wniosków
przez darczyńców nie zakończyła się do 31 grudnia 2005 r.; w dniu 30 listopada 2005 r.
zakończył się trwający od 5 września 2005 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach wyżej wymienionych mechanizmów; złożono łącznie 1390 wniosków;
w MRR prowadzona jest ich ocena formalna i merytoryczno-techniczna;

– w ramach Programu „Media Plus”, za realizację którego odpowiedzialny był minister wła-
ściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych 535 tys. zł wydatkowano
58 tys. zł, tj. 10,8% z uwagi na nieprzyznanie środków Studiu Filmowemu „TOR” i nie-
zgromadzeniu przez Wytwórnię Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
udziału własnego w wysokości 50% wartości przedsięwzięcia; 

– w ramach Programu „Foreign Military Financing Program (FMF)”, za realizację którego
odpowiedzialny był minister ds. obrony narodowej, z zaplanowanych 259,9 mln zł wy-
datkowano 62,5 mln zł, tj. 24,0%; program FMF realizowany jest w ramach ogólnego
programu bezpieczeństwa USA, jako bezzwrotna pomoc finansowa rządu USA, z prze-
znaczeniem na dokonanie zakupu sprzętu obronnego i usług na rynku amerykańskim;
strona polska nie ma bezpośredniego dostępu do środków finansowych, przedstawia
natomiast szczegółową specyfikację techniczną sprzętu przewidzianego do pozyskania;
praktyka obsługi dostaw w ramach obowiązującej procedury wskazuje, że czas od przed-
stawienia stronie amerykańskiej specyfikacji do transferu sprzętu można określić w prze-
dziale od 9 do 36 miesięcy; w związku z tym faktyczne wykorzystanie przewidzianych
limitów w danym roku można określić po upływie okresu czasu od 2 do 5 lat od momentu
zawarcia umowy.

Ponadto niektóre programy sfinansowano na poziomie przekraczającym plan ustalony
w ustawie budżetowej. Dotyczy to następujących programów:
– „Master”, za realizację którego odpowiedzialny był minister właściwy ds. kultury i dzie-

dzictwa narodowego, wydatkowano o 35 tys. zł więcej niż zaplanowano w związku z czę-
ściowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na rok 2006, co zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Europejską;

– „International Military Educational and Training Program (IMET)”, za realizację którego
odpowiedzialny był minister właściwy ds. obrony narodowej; na realizację tego programu
wydatkowano o 136 tys. zł więcej niż planowano, co wynikało z przyznania Polsce do-
datkowych miejsc szkoleniowych, w ramach puli środków niewykorzystanych przez inne
państwa;

– „Agrolinia”, za realizację którego odpowiedzialny był Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
a wdrażanie i finansowe zarządzanie projektem było wykonywane przez Fundację Fun-
dusz Współpracy; na realizację tego programu przeznaczono dodatkowo środki niewyko-
rzystane w 2004 r. przez Fundusz Współpracy w wysokości 11,7 mln zł.
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13. Wykonanie założeń polityki pieniężnej

Warunki realizacji polityki pieniężnej w 2005 r.

W Założeniach polityki pieniężnej na 2005 r. Rada Polityki Pieniężnej nie sformułowała
ilościowych oczekiwań ani prognoz dotyczących kształtowania się cen, PKB, polityki fiskalnej,
jako uwarunkowań realizacji polityki pieniężnej. 

RPP wskazała na główne obawy i zagrożenia dla realizacji polityki pieniężnej. Dotyczyły
one wpływu wzrostu cen związanego z akcesją Polski do Unii Europejskiej, presji podażowej
wynikającej ze wzrostu cen ropy naftowej, niepewności co do kształtowania się kursu złotego
i stopy bezrobocia oraz sytuacji sektora finansów publicznych. Obawy te w większości nie
spełniły się.

Od czerwca 2005 r. nastąpiło nieoczekiwane, istotne obniżenie cen żywności. Był
to główny czynnik odpowiadający za wzrost cen związany z przystąpieniem do Unii Eu-
ropejskiej. W związku z tym zagrożenie przełożenia się tego czynnika na wzrost presji po-
pytowej nie spełniło się. 

W 2005 r. średnia cena ropy Brent wyniosła 54,5 USD/b i była o 16,2 USD wyższa
w porównaniu z 2004 r., tj. o 42%. Jednak, na skutek aprecjacji złotego oraz częściowo
dzięki obniżeniu we wrześniu 2005 r. stawki podatku akcyzowego na paliwa, wpływ wzrostu
cen ropy na inflację był ograniczony 

Aprecjacja złotego w 2005 r. była czynnikiem powodującym tańszy import, co skróciło
okres sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego. Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia
ograniczała żądania płacowe, dzięki czemu ograniczona została presja popytowa i nie wy-
stąpiły nadmierne oczekiwania inflacyjne wymieniane w Założeniach jako zagrożenie wzrostu
cen. 

Nie spełniły się też obawy odnośnie pogłębienia się nierównowagi finansów publi-
cznych, jako ważnego czynnika wpływającego na warunki realizacji polityki pieniężnej. 

Cel inflacyjny

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła, że w 2005 r. będzie kontynuowała realizację ciągłego
celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5%  1 punkt procentowy (p.p.). Oznaczało to,
że jego realizacja będzie podlegała weryfikacji nie tylko w grudniu 2005 r., ale w ciągu
całego roku. Rada założyła ponadto, że polityka pieniężna będzie jednoznacznie ukierun-
kowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz założonego
przedziału wahań.

Według GUS roczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(wskaźnik CPI) w 2005 r. zmniejszyło się z 3,7% w styczniu do 0,7% w grudniu. Wskaźnik
CPI w grudniu 2005 r. był o 3,7 p.p. niższy niż na koniec 2004 r. Na początku 2005 roku
(w styczniu i lutym) wskaźnik ten nieznacznie przekraczał górną granicę dopuszczalnych
odchyleń od celu inflacyjnego o 0,2-0,1 p.p. Natomiast w czerwcu, lipcu, listopadzie i grudniu
wskaźnik ten był niższy od dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego
o 0,1-0,8 p.p. 

Kształtowanie się inflacji, cen żywności i paliw oraz wskaźnika inflacji po wyłączeniu
cen żywności i paliw przedstawia tabela: 
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Przekroczenie w styczniu i lutym 2005 r. przez wskaźnik CPI górnej granicy przedziału
dopuszczalnych wahań celu inflacyjnego było efektem niezależnego od NBP, istotnego wzrostu
cen związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Skutki podwyżek
cen znajdowały przez kolejne 12 miesięcy odzwierciedlenie w podwyższonej wartości wskaź-
nika CPI.

Spadek inflacji od czerwca 2005 r. do poziomu dolnej granicy dopuszczalnego prze-
działu wahań celu inflacyjnego spowodowany był ustąpieniem efektów szoku cenowego, co
związane było głównie z istotnym obniżeniem cen żywności i napojów bezalkoholowych,
a także wpływem zacieśnienia polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP w 2004 r. Podjęte
wówczas, w warunkach rosnącej bieżącej inflacji, decyzje o podwyżkach stóp procentowych,
miały zapobiec pojawieniu się tzw. efektów drugiej rundy, związanych ze wzrostem presji
płacowej i w konsekwencji utrwalenia się inflacji na poziomie znacznie przekraczającym cel
inflacyjny. Przewidywania wzrostu presji popytowej będące wyrazem ostrożnej polityki pie-
niężnej RPP, do końca 2005 r. nie ziściły się. Jednakże zdaniem RPP, do prowadzenia
w 2004 r. mniej restrykcyjnej polityki pieniężnej nie było wówczas przesłanek190. 

Obniżenie wskaźnika inflacji w listopadzie i grudniu 2005 r. poniżej dolnej granicy
dopuszczalnego przedziału wahań celu inflacyjnego, związane było z nieprzewidywanym ob-
niżeniem cen towarów importowanych w związku z aprecjacją złotego, wstrzymaniem importu
polskiej żywności przez Rosję oraz ze spadkiem popytu na mięso drobiowe (efekt ptasiej
grypy). Obniżeniu inflacji w całym 2005 r. sprzyjało także niskie tempo wzrostu PKB191.

W całym 2005 r. proinflacyjnie oddziaływał silny wzrost cen ropy naftowej na rynkach
światowych. Jego przeniesienie na wzrost cen paliw192 w kraju było jednak ograniczone z po-
wodu aprecjacji kursu złotego. Kształtowanie się od czerwca 2005 r. wskaźnika „inflacji netto”
(po wyłączeniu ze wskaźnika CPI cen żywności i paliw) na poziomie wskaźnika CPI, świadczy
o ustąpieniu proinflacyjnego łącznego wpływu zmian cen żywności i paliw na wielkość inflacji.
Oznacza to, że proinflacyjny wpływ cen paliw był neutralizowany przez antyinflacyjny wpływ
cen żywności. Spadek cen żywności był głównym czynnikiem decydującym o ukształtowaniu
się pod koniec roku inflacji poniżej celu. 
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190 Ani prognozy NBP, ani instytucji zewnętrznych nie wskazywały w 2004 r. na znaczne prawdopodobieństwo
kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego pod koniec 2005 r.

191 W „Projekcjach inflacji NBP”, przez cały 2005 r. rzeczywisty PKB utrzymywał się poniżej produktu potencjalnego
co oznacza, że luka popytowa była ujemna. Był to czynnik sprzyjający obniżeniu inflacji.

192 Roczny wzrost cen paliw w Polsce w grudniu 2005 r. wyniósł 6,4%, i wpłynął na wzrost CPI o 0,25 p.p.,
przy wzroście cen ropy na rynkach światowych o 49,6% i wzroście złotowych cen ropy o 63,1%.



Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, niższa niż zakładano, inflacja w 2005 r.
wpłynęła na obniżenie wielkości dochodów podatkowych budżetu państwa o około 1,5 mld zł.

Polityka stóp procentowych

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2005 Rada Polityki Pieniężnej przyjęła, że
krótkoterminowa stopa procentowa będzie podstawowym instrumentem, za pomocą którego
będzie realizowała cel inflacyjny. Rada ustaliła, że stopą określającą kierunek prowadzonej
polityki pieniężnej będzie stopa referencyjna193, natomiast stopa lombardowa194 i stopa de-
pozytowa195 będą wyznaczały pasmo wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Przez większą część 2005 r.196 RPP prowadziła politykę pieniężną z nastawieniem
łagodnym197. Takie stanowisko Rady uwzględniał przede wszystkim spadek bieżącej inflacji,
wynikający głównie z obniżenia rocznej dynamiki cen żywności napojów bezalkoholowych
po okresie wystąpienia wstrząsów zewnętrznych (o charakterze popytowym i podażowym)
związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz niższy, niż się wcześniej
spodziewano, wzrost gospodarczy. W tych warunkach w 2005 r. stopy procentowe zostały
obniżone pięciokrotnie łącznie o 2,00 p.p. (stopę redyskonta weksli obniżono o 2,25 p.p.)198.
Pomimo to, realna średnioroczna stopa procentowa wzrosła o 0,9 p.p., co było skutkiem
zmniejszenia średniorocznej stopy procentowej w 2005 r. (w operacjach otwartego rynku)
o 0,5 p.p., przy jednoczesnym obniżeniu średniorocznego wskaźnika inflacji o 1,4 p.p. Oz-
naczało to, że przy realnej aprecjacji złotego199 poziom restrykcyjności polityki w 2005 r.
był wyższy niż rok wcześniej. 

Zmiany stóp procentowych przedstawia poniższa tabela:
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193 Stopa referencyjna wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych NBP, sprzedawanych przez bank
centralny na rynku pieniężnym w celu regulowania płynności systemu bankowego. Rentowność ta stanowi
punkt odniesienia dla banków przy ustalaniu oprocentowania pożyczek międzybankowych, a na tej bazie
większość banków określa wysokość oprocentowania kredytów i depozytów oferowanych przedsiębiorcom
i klientom indywidualnym. Oprocentowanie kredytów i depozytów jest brane pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji dotyczących konsumpcji i inwestycji, co w skali całej gospodarki przekłada się na przebieg procesów
realnych i kształtowanie się inflacji.

194 Stopa lombardowa jest to stopa oprocentowania kredytów udzielanych przez NBP bankom pod zastaw skar-
bowych papierów wartościowych (obligacji i bonów skarbowych). Banki zaciągają te kredyty, gdy nie mogą
na rynku międzybankowym taniej pożyczyć dostatecznej ilości środków na pokrycie wymaganego poziomu
rezerwy obowiązkowej lub zapewnienie płynnego rozliczenia swoich transakcji międzybankowych. Dzięki temu
stopa lombardowa ogranicza od góry wahanie stóp na rynku międzybankowym.

195 Stopa depozytowa jest to stopa oprocentowania środków ulokowanych przez banki w NBP. Dzięki temu,
że banki na koniec dnia operacyjnego mogą ulokować w banku centralnym dowolną ilość wolnych środków,
stopa na rynku międzybankowym nie spada poniżej stopy depozytowej.

196 W marcu, kwietniu i od czerwca do końca roku.
197 Nastawienie łagodne sygnalizuje wyższe prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych niż ich podnie-

sienia.
198 Biorąc pod uwagę, iż oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej nie powinno przewyższać rentowności

operacji otwartego rynku, Rada zmniejszyła różnicę pomiędzy stopą redyskonta weksli, stanowiącą podstawę
do ustalenia wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej banków, a stopą referencyjną – z 0,5 pkt.
proc. do 0,25 pkt. proc.

199 W 2005 r. realny efektywny kurs złotego deflowany indeksem cen konsumenta (REER CPI) umocnił się
o 3,4%.



Rada w uzasadnieniach decyzji o obniżkach stóp wskazywała jednocześnie na wy-
stępowanie istotnych czynników ryzyka zwiększonej presji inflacyjnej. Zdaniem RPP wiązały
się one z podwyższonymi prognozami światowych cen ropy i gazu, możliwym wzrostem
presji płacowej, obawami o wzrost deficytu finansów publicznych w „roku wyborczym”, nie-
pewnością co do perspektywy reform finansów publicznych. Ponadto RPP podejmowała de-
cyzje m.in. na podstawie Projekcji inflacji, w których prognozy inflacji i PKB (do sierpnia
2005 r.) okazały się wyższe o 1-2 p.p. niż rzeczywista realizacja i powstrzymywały przed
głębszym złagodzeniem polityki stóp procentowych. 

W ostatnich miesiącach 2005 r. sytuacja makroekonomiczna rozwijała się korzystniej
niż przewidywała to Rada, m.in. ze względu na znaczną aprecjację złotego i związane z tym
tylko częściowe przeniesienie się wzrostu cen światowych ropy na ceny paliw w kraju. RPP
nie podjęła jednak decyzji o kolejnym obniżeniu stóp procentowych i utrzymała nastawienie
łagodne w polityce pieniężnej. Rada wskazywała na niepewność co do wzrostu cen ropy,
na umocnienie ożywienia w polskiej gospodarce oraz na ryzyko wzrostu dynamiki płac
w przedsiębiorstwach. RPP podkreślała, że polityka pieniężna zorientowana była na przy-
szłość z uwagi na opóźnienia w transmisji impulsów przez nią generowanych. Na możliwość
taką wskazywały analizy porównawcze przeprowadzone przez NBP, z których wynika, że
w innych krajach po dokonaniu znacznych obniżek stóp procentowych następowało odbicie
inflacji, wymuszające znaczne podniesienie stóp procentowych. Niweczyło to sukces, jakim
była wcześniejsza dezinflacja. 

Zdaniem NIK, w 2005 r. RPP prowadziła ostrożną politykę pieniężną, biorąc pod
uwagę zarówno spadek bieżącej inflacji w ciągu roku, jak i zawarte w prognozach potencjalne
zagrożenia dla przyszłej inflacji. Decyzje podejmowane w 2005 r. nie miały bezpośredniego
wpływu na utrzymanie w końcu 2005 r. inflacji w granicach celu inflacyjnego. 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. Taką perspektywę
czasową oddziaływania swoich decyzji RPP przyjęła w Założeniach. Na początku 2006 r.,
gdy inflacja bieżąca nadal spadała, Rada kontynuowała obniżki stóp procentowych jeszcze
zanim ujawniły się zasadnicze efekty obniżek stóp procentowych z 2005 r. 
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Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, niższa średnioroczna stopa refer-
encyjna (5,3%) niż zakładano (7,4%) w 2005 r. wpłynęła na obniżenie wielkości deficytu
budżetu państwa o około 1,9 mld zł i spadek długu z tytułu skarbowych papierów war-
tościowych o około 6,5 mld zł.

Zmiany stóp procentowych dokonanych przez NBP w 2005 r. w sposób niepełny
przeniosły się na zmiany oprocentowania depozytów i kredytów, oferowanych przez banki
podmiotom niebankowym. Nominalny spadek oprocentowania kredytów był głębszy niż spadek
oprocentowania depozytów. Średnie ważone oprocentowanie kredytów w bankach komer-
cyjnych zmniejszyło się z 10,4% w grudniu 2004 r. do 8,6% w grudniu 2005 r., a depozytów
terminowych ogółem odpowiednio z 3,8% do 2,7%. Średnie oprocentowanie kredytów zmniej-
szyło się o 0,2 p.p. mniej niż stopy procentowe NBP. Natomiast średnie oprocentowanie
depozytów zmalało o 0,9 p.p. mniej niż stopy procentowe NBP. Oznacza to, iż nastąpił
spadek marży odsetkowej banków, tj. różnicy między oprocentowaniem kredytów i depozytów,
która zmniejszyła się z 6,6 p.p. w grudniu 2004 r. do 5,9 p.p. w grudniu 2005 r. (o 0,7 p.p.).

Średnie oprocentowanie kredytów dla osób prywatnych, w grudniu 2005 r. zmniejszyło
się w stosunku do grudnia 2004 r. z 12,1% do 10,3%, tj. o 1,8 p.p. Natomiast średnie
oprocentowanie depozytów terminowych i rachunków bieżących dla osób prywatnych zmniej-
szyło się z 3,8% do 2,8% (o 1,0 p.p.).

Tym samym różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów dla tej grupy
podmiotów spadła w ciągu 12 miesięcy 2005 r. z 8,3 p.p. do 7,5 p.p (o 0,8 p.p.). W tym
czasie średnie oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw zmniejszyło się z 8,3% do 6,3%
(o 2,0 p.p.), a depozytów terminowych dla tej grupy podmiotów z 3,4% do 2,2% (o 1,2 p.p.).
Oznacza to, że w tym przypadku rozpiętość stóp kredytów i depozytów dla tej grupy pod-
miotów zmniejszyła się z 4,9 p.p. do 4,1 p.p., tj. także o 0,8 p.p.

W 2005 r. trend zmian oprocentowania depozytów i kredytów oferowanych przez banki
swoim klientom odzwierciedlał zmiany stóp na rynku międzybankowym. Zwiększenie stopnia
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przenoszenia obniżek stóp procentowych NBP było w głównej mierze spowodowane na-
silającą się konkurencją między bankami i ich dążeniem do pozyskania klientów. Dotyczyło
to przede wszystkim rynku kredytów mieszkaniowych, obarczonych względnie niewielkim
ryzykiem, ze względu na możliwość uzyskania dobrych zabezpieczeń należności. Ponadto
wpłynęła na to poprawa jakości aktywów banków komercyjnych, a zwłaszcza zmniejszenie
udziału kredytów zagrożonych w portfelach banków. Udział należności niepracujących banków
systematycznie malał, z 8,1% w grudniu 2003 r. do 5,7% w czerwcu 2005 r. Jednocześnie
banki w niewielkim tylko stopniu rozszerzały akcję kredytową dla przedsiębiorstw, co mogło
wynikać z finansowania działalności inwestycyjnej środkami własnymi.

Zmiany sumy depozytów i kredytów miały znaczący wpływ na zmiany podaży pieniądza
w 2005 r. 

Podaż pieniądza

Rada Polityki Pieniężnej w 2005 r., tak jak w poprzednich trzech latach odstąpiła
od zamieszczania w Założeniach polityki pieniężnej prognozy podaży pieniądza. Zdaniem
RPP na zachwianie stabilności związku agregatów monetarnych ze stopą inflacji wpływa
szybki rozwój rynków finansowych i wzrastająca popularność substytutów depozytów ban-
kowych.

W 2005 r. podaż pieniądza (mierzona agregatem M3) zwiększyła się z 369,4 mld zł
do 412,3 mld zł, tj. o 42,9 mld zł (nominalnie o 11,6%, realnie o 10.9%). Był to niewielki
wzrost w stosunku do 2004 r., gdy przyrost podaży pieniądza wyniósł (nominalnie o 8,7%,
a realnie o 4,1%). Przy uwzględnieniu w 2004 r. danych szacunkowych NBP dotyczących
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, podaż pieniądza tylko z tytułu SKOK
wzrosła o 1,2%200.

Na zmiany poziomu M3 w 2005 r. złożył się wzrost wszystkich jego składników. W głów-
nej mierze nastąpił silny przyrost depozytów bieżących gospodarstw domowych i depozytów
przedsiębiorstw łącznie o 22,1 mld zł, tj. 51,5% przyrostu podaży pieniądza. Kształtowanie
się podaży pieniądza M3, jego składowych oraz czynników kreacji przedstawia tabela 51.

Wzrost depozytów bankowych przedsiębiorstw był związany z ich dobrą sytuacją fi-
nansową i wstrzymywaniem się z inwestycjami. Natomiast wzrost depozytów ludności przy
zmniejszeniu spożycia indywidualnego i popytu krajowego świadczył o rosnących oszczęd-
nościach ludności. Wyraźny wzrost depozytów wystąpił, mimo że w 2005 r. średnie ważone
oprocentowanie depozytów w bankach zmniejszyło się.

Znacznemu wzrostowi podlegało tempo wzrostu pieniądza gotówkowego (o 12,6%),
podczas gdy w 2004 r. wynosiło 2,8%. Wyższa dynamika przyrostu gotówki wymieniana
była w IV kwartale 2005 r. przez RPP wśród czynników ryzyka wzrostu inflacji. Jednakże
udział pieniądza gotówkowego w agregacie M3 w 2005 r. pozostał na poziomie ok. 13,9%,
niewiele większym niż w 2004 r. (13,7%) i porównywalnym z innymi krajami Europy Środ-
kowo-Wschodniej. 
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200 W ramach harmonizacji sprawozdawczości w ESBC, w NBP nastąpiły zmiany w klasyfikacji podmiotów sektora
monetarnych instytucji finansowych, których dane stanowią podstawę budowy agregatów monetarnych. Sektor
ten od stycznia tworzą także Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Jednocześnie z tego
sektora wyłączono instytucje bankowe, które ogłosiły upadłość bądź są w likwidacji lub organizacji. Kredyty
udzielane przez SKOK zostały włączone do czynników kreacji pieniądza, a przyjmowane przez nie depozyty
do agregatu M3.



Akcja kredytowa banków rosła w 2005 r. w tempie 12,6%, tj. znacznie większym
niż w 2004 r. (2,9%). Największy przyrost dotyczył kredytów dla gospodarstw domowych,
których wolumen zwiększył się o 26,0%, i był dwukrotnie większy niż w roku ubiegłym
(13,3%). Wzrost kredytów stymulowany był przez silny popyt ze strony gospodarstw domowych
oraz działania banków zwiększające ich dostępność. Dotyczyło to zwłaszcza kredytów mie-
szkaniowych, które wzrosły o 44,6% (po skorygowaniu wpływu wahań kursowych), co należy
uznać za zjawisko korzystne z punktu widzenia pobudzenia wzrostu gospodarczego w 2005 r.
W strukturze kredytów mieszkaniowych na koniec 2005 r. kredyty walutowe stanowiły 63,5%,
co było wynikiem znaczącego ich wzrostu o 63,9% (po skorygowaniu wpływu wahań kur-
sowych). Znaczący przyrost tych kredytów spowodowany był ich niższym oprocentowaniem
niż kredytów udzielanych w złotych. Dlatego pomimo, że przyrostowi mieszkaniowych kre-
dytów złotowych sprzyjało obniżenie ich procentowania z 7,9% w grudniu 2004 r. do 5,9%
w grudniu 2005 r., ich wzrost był czterokrotnie niższy niż kredytów udzielanych w walutach
obcych.

Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w 2005 r. wyniosło 3,5% w stosunku
do 0,5% w 2004 r. (uwzględniając wpływ wahań kursowych). Wzrost kredytów inwestycyjnych
wyniósł 7,4% (uwzględniając wpływ wahań kursowych), podczas gdy w 2004 r. wystąpił
ich spadek o 5,0%. Relatywnie niski poziom wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw, jak również
niski poziom inwestycji w gospodarce był czynnikiem, który RPP wymieniała jako skłaniający
do obniżki stóp procentowych. Ich cena nie stanowiła istotnej bariery dla rozwoju działalności
przedsiębiorstw201. Umiarkowane zainteresowanie kredytami ze strony przedsiębiorstw wska-
zuje na wzrost roli środków własnych w finansowaniu inwestycji. Brakowi wyraźnego ożywienia
na krajowym rynku kredytów dla przedsiębiorstw towarzyszył wzrost ich zadłużenia zagra-
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201 Wyniki badań ankietowych prowadzonych przez NBP wśród przedsiębiorstw oraz komitetów kredytowych
w bankach komercyjnych wskazują, że przy spadku oprocentowania kredytów, jego cena nie stanowiła bariery
dla rozwoju działalności przedsiębiorstw, bo odsetek respondentów wskazujących na tę barierę malał z 3,9%
w II kwartale do 2,6% w IV kwartale.



nicznego202, co może być oznaką ich rosnącej aktywności także w zakresie inwestycji. Z kre-
dytów tych korzystały przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające inwestora zagranicz-
nego. Zwiększenie wyraźne udziału kredytów udzielanych w walutach dla gospodarstw do-
mowych i przedsiębiorstw powoduje wzrost ryzyka kredytowego, na co w końcu 2005 r.
wskazał nadzór bankowy wydając zalecenie dla banków jego redukcji.

Analiza czynników wzrostu gospodarczego w 2005 r. wskazuje, że był on głównie
wynikiem dynamicznego wzrostu eksportu o 17,1%, mimo aprecjacji kursu złotego, przy bar-
dzo niskim wpływie popytu krajowego, który wzrósł zaledwie o 1,9%. Przy niskim wzroście
kredytu dla przedsiębiorstw, także nakłady brutto na środki trwałe utrzymywały się na niskim
poziomie 6,2%, podobnie jak w 2004 r. Z tego względu polityka pieniężna nie była znaczącym
czynnikiem ożywienia gospodarczego w 2005 r., natomiast sprzyjała utrzymaniu wewnętrznej
i zewnętrznej stabilności finansowej. Wskazuje na to obniżenie wielkości deficytu budżetu
państwa w stosunku do przewidywań jak i deficytu salda bieżącego bilansu płatniczego do
minus 1,5% PKB. Jednakże polityka pieniężna zakładająca przede wszystkim utrzymanie
niskiej i stabilnej inflacji, korzystnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego w długim okre-
sie między innymi dzięki redukcji ryzyka inwestowania.

Płynność sektora bankowego 

W Założeniach polityki pieniężnej RPP przyjęła, że w 2005 r. utrzyma się operacyjna
nadpłynność sektora bankowego. Rada założyła, że kształtowanie się płynności w sektorze
bankowym będzie zależało między innymi od dokonywanych przez bank centralny transakcji
zakupu i sprzedaży walut obcych oraz od zmian wielkości środków ulokowanych przez Mi-
nisterstwo Finansów w NBP. 

W 2005 r. nastąpił wyraźny wzrost nadpłynności systemu bankowego i kosztów jej
absorpcji w operacjach otwartego rynku. W grudniu 2005 r. w porównaniu do grudnia 2004 r.
wzrost nadpłynności operacyjnej wyniósł 18,9 mld zł203. Do zwiększenia płynności przyczy-
nił się przede wszystkim skup walut przez NBP z tytułu transferów z Unii Europejskiej
(11,2 mld zł) i spadek depozytów złotowych sektora budżetowego w NBP (o 7,6 mld zł).
Dodatkowy wzrost nadpłynności był skutkiem przewalutowania przez Komisję Europejską
w bankach komercyjnych składki członkowskiej Polski wpłacanej do budżetu UE o równo-
wartości 9,2 mld zł, a jego absorpcja wymagała poniesienia dodatkowych kosztów w ope-
racjach otwartego rynku. Komisja dokonywała wymiany walut poza NBP, ponieważ nie od-
powiadało jej przeprowadzenie tych transakcji z zastosowaniem oficjalnego kursu sprzedaży
euro ogłaszanego przez NBP. Postulaty Komisji Europejskiej, dotyczące korzystniejszych
zasad wymiany z zastosowaniem kursu średniego NBP, zostały uwzględnione dopiero w umo-
wie zawartej w listopadzie 2005 r. Od tej pory transakcje wymiany walut przez Komisję
Europejską w NBP były realizowane według warunków stosowanych dla obsługi zadłużenia
zagranicznego przez Ministra Finansów. W grudniu 2005 r. 71% składki wpłaconej do budżetu
unijnego zostało przewalutowane w NBP. 
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156

202 Zadłużenie zagraniczne sektora przedsiębiorstw (pozarządowego i pozabankowego) wzrosło z 41,3 mld euro
na koniec 2004 r. do 45,8 mld euro na koniec 2005 r.

203 Nadpłynność operacyjna sektora bankowego mierzona średniorocznym poziomem operacji otwartego rynku
w 2005 r. wyniosła 16,7 mld zł i wzrosła o 11,4 mld zł w stosunku do 2004 r. gdy wynosiła 5,3 mld zł.
Plan finansowy NBP przewidywał, że w 2005 r. średni poziom operacji otwartego rynku wyniesie 5,1 mld zł.



Zdaniem NIK, w sytuacji prawdopodobnego wzrostu wykorzystania przez Polskę fun-
duszy z UE w 2006 r. i latach następnych oraz związanego z tym wzrostu skupu walut
przez NBP prowadzącego m.in. do wzrostu oficjalnych aktywów rezerwowych NBP204, może
nastąpić dalszy wzrost nadpłynności, prowadzący do zwiększenia kosztów operacji otwartego
rynku. W planie finansowym NBP na 2006 r. założono wzrost nadpłynności do 23,6 mld zł.

Zaabsorbowanie przez NBP wzrostu poziomu nadpłynności systemu bankowego wy-
magało w 2005 r. zwiększenia w stosunku do 2004 r. skali emisji bonów pieniężnych
o 18,9 mld zł, tj. o 834,0%. Biorąc pod uwagę wzrost średniorocznego poziomu bonów
NBP, spowodowało to wzrost kosztów dyskonta bonów pieniężnych ponoszonych przez NBP
z 306,3 mln zł w 2004 r. do 873,5 mln zł, tj. o 567,2 mln zł (o 185,2%), pomimo obniżenia
rentowności bonów pieniężnych o 2 p.p. rok do roku. Rozpatrując łączny wpływ na wynik
finansowy zwiększenia średniorocznego poziomu emisji bonów pieniężnych NBP i zmniej-
szenia średniorocznego poziomu lokat terminowych MF w NBP, zysk NBP w 2005 r. z po-
wodu wymienionych tytułów był niższy o 150,2 mln zł205.

W trakcie kontroli NIK zbadała dokumentację 6 wybranych przetargów na bony pie-
niężne z 52, jakie miały miejsce w 2005 r. Przetargi te zostały przeprowadzone zgodnie
z odpowiednimi przepisami uchwał Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP.

NIK pozytywnie ocenia dokonane w 2005 r. zmiany w systemie operacji otwartego
rynku. Zgodnie z uchwałą RPP z dnia 14 grudnia 2004 r. bank centralny skrócił termin
zapadalności podstawowych operacji otwartego rynku z 14 do 7 dni. Operacje te były głównym
instrumentem NBP służącym do zarządzania płynnością sektora bankowego i mającym od-
działywać na kształtowanie się stóp procentowych na rynku międzybankowym na poziomie
pożądanym przez NBP z punktu widzenia realizacji założonego celu inflacyjnego. Zmiana
ta miała na celu usprawnienie procesu zarządzania płynnością oraz dostosowanie tego in-
strumentu do wymogów Europejskiego Banku Centralnego206. Krótszy horyzont prognoz płyn-
ności oraz krótszy termin zapadalności operacji otwartego rynku miały służyć lepszemu do-
pasowaniu operacji NBP do zmieniających się warunków płynnościowych na rynku. W 2005 r.
ograniczeniu uległ zakres wahań stopy rynku międzybankowego dla pożyczek o terminie
odpowiadającym nowo ustalonemu terminowi zapadalności operacji otwartego rynku. Średnie
odchylenie 1-tygodniowej stopy WIBOR(1W) od stopy referencyjnej w 2005 r. wyniosło 9
punktów bazowych, podczas gdy rok wcześniej średnie odchylenie stopy WIBOR(2W) dla
pożyczek dwutygodniowych od stopy referencyjnej wynosiło 18 punktów bazowych. 

W 2005 r. RPP pięciokrotnie obniżała stopę referencyjną, określającą minimalną ren-
towność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Za zmianami tymi ściśle podążała
stopa procentowa dla jednotygodniowych pożyczek na rynku międzybankowym (WIBOR 1W)
oraz stopa dla pożyczek na 1 miesiąc (WIBOR 1M), stanowiąca w wielu przypadkach punkt
odniesienia dla stóp depozytów i kredytów udzielanych przez banki innym podmiotom, w tym
przedsiębiorcom i osobom fizycznym.
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204 W 2005 r. nastąpił wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych o 9 mld euro.
205 Po uwzględnieniu zwiększenia w 2005 r. poziomu emisji bonów pieniężnych, związanego z ograniczeniem

nadpłynności wynikającej z przekazania bankom odsetek od obligacji NBP wyemitowanych w 2002 r., zysk
NBP był niższy o dodatkowe 19,5 mln zł.

206 Określenie potrzeb płynnościowych sektora bankowego w horyzoncie 7 dni powinno być bardziej precyzyjne
niż dla okresu 14 dni, a to z kolei powinno przyczynić się do większej stabilności stawek na rynku mię-
dzybankowym.



Rezerwa obowiązkowa
NIK ocenia pozytywnie funkcjonowanie w 2005 r. systemu rezerwy obowiązkowej.

Gromadzenie rezerwy obowiązkowej, zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2005 r.,
miało wpływ na łagodzenie oddziaływania zmian płynności w sektorze bankowym i na ogra-
niczanie w ten sposób zmienności stóp procentowych. W 2005 r. średni miesięczny poziom
wymaganej rezerwy obowiązkowej wyniósł 11.442,8 mln zł (tj. był o 9% wyższy niż w 2004 r.).

Narodowy Bank Polski kontrolował wywiązywanie się przez banki z obowiązku utrzy-
mywania rezerwy obowiązkowej. Kontrole NBP obejmowały poprawność naliczenia wysokości
rezerwy i były prowadzone regularnie na podstawie odpowiednich sprawozdań banków oraz
doraźnie przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w siedzibach banków. Łączna
kwota odsetek z tytułu nie utrzymania wymaganej rezerwy obowiązkowej wyniosła w 2005 r.
83,0 tys. zł207 i była mniejsza o 180,8 tys. zł niż w 2004 r. Odsetki te zostały naliczone
i wpłacone przez banki prawidłowo. W przypadku 2 banków Zarząd NBP wyraził w 2005 r.
zgodę na umorzenie naliczonych w latach ubiegłych odsetek z tytułu nie utrzymania rezerwy
obowiązkowej. W obu przypadkach dotyczyło to banków, wobec których zostały zakończone
w 2002 r. i w 2004 r. postępowania upadłościowe.

Rezerwa obowiązkowa w 2005 r. była oprocentowana w wysokości 0,9 stopy re-
dyskonta weksli i kształtowała się (w efekcie uchwał RPP o zmianie stóp) w przedziale
od 6,3% do 4,275%. Łączna suma naliczonych odsetek od rezerwy obowiązkowej w 2005 r.
wyniosła 593,3 mln zł (tj. o 41,8% więcej niż w 2004 r.). Środki z tytułu oprocentowania
rezerwy obowiązkowej utrzymywanej w 2005 r. przekazywane były w 40% bankom i w 60%
na wyodrębniony rachunek w NBP z przeznaczeniem na zasilenie Funduszu Poręczeń Unij-
nych (FPU), utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Operacje kredytowo-depozytowe

NIK ocenia pozytywnie działania NBP podejmowane w 2005 r. w zakresie refinan-
sowania banków. Operacje kredytowo-depozytowe miały na celu stabilizowanie poziomu płyn-
ności na rynku międzybankowym i skali wahań krótkoterminowych stóp procentowych. 

NBP umożliwiał bankom krótkoterminowe uzupełnianie ich zasobów pieniężnych po-
przez zaciąganie kredytu lombardowego208 z terminem spłaty w dniu następnym oraz kredytu
technicznego w złotych209 i kredytu śróddziennego w euro210 w ciągu dnia operacyjnego.

Łączna kwota wykorzystania kredytu lombardowego w 2005 r. wyniosła 7,7 mld zł
(tj. o 38,9% więcej niż w 2004 r.), a kredytu technicznego w złotych 1.877,3 mld zł (tj.
31,6% więcej niż w 2004 r.). W 2005 r. NBP udzielił bankom kredytu śróddziennego w euro
w łącznej wysokości 71,5 mln euro. 
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207 Odsetki naliczone w 2005 r. za 2005 r.
208 Kredyt udzielany bankom na jeden dzień pod zastaw bonów skarbowych i obligacji pożyczek państwowych,

oprocentowany według stopy lombardowej.
209 Nieoprocentowany kredyt udzielany bankom pod warunkiem przeniesienia na NBP na czas trwania kredytu

praw z bonów lub obligacji skarbowych, z którego zobowiązanie powstaje na koniec dnia operacyjnego. Kredyt
techniczny powinien być spłacony w dniu udzielenia do godz. 17.30. W razie niedokonania przez bank spłaty
w tym terminie, kredyt zostaje przekształcony w kredyt lombardowy.

210 Pełni funkcję kredytu technicznego, ale jego rozrachunek zleceń prowadzony jest w trybie ciągłym (w czasie
rzeczywistym) tj. zobowiązanie powstaje w momencie złożenia zlecenia. Wprowadzony został od marca 2005 r.
w związku z decyzją Zarządu NBP o przystąpieniu, za pośrednictwem Banku Włoch do rozliczeń w systemie
TARGET przed przystąpieniem do strefy euro.



Przeprowadzona kontrola sposobu udzielania, zabezpieczenia i spłaty trzech losowo
wybranych kredytów lombardowych (na łączną kwotę 1.637,6 mln zł), 3 kredytów technicznych
(2.374,0 mln zł) oraz jednego kredytu śróddziennego (12,6 mln euro) nie wykazała nie-
prawidłowości.

W 2005 r. banki nie występowały do NBP o udzielenie kredytów redyskontowych.
Bank centralny przyjmował jedynie spłaty kredytu na inwestycje centralne, udzielonego w la-
tach poprzednich oraz spłaty wszystkich udzielonych w 2005 r. kredytów lombardowych.
Spłaty kredytów były dokonywane w terminach przewidzianych w umowach pomiędzy ban-
kami a NBP.

W 2005 r. NBP umożliwiał bankom komercyjnym lokowanie nadwyżek płynnych środ-
ków na rachunku lokat terminowych (jednodniowy depozyt). Instrument ten zapobiegał spad-
kom stóp procentowych na rynku międzybankowym poniżej poziomu uznanego przez RPP
za pożądany. 

W 2005 r. zostały złożone w NBP lokaty terminowe na łączną kwotę 32.363,4 mln zł
(tj. o 51,5% niższą niż w 2004 r.). Wyraźne zmniejszenie łącznej sumy depozytów oznacza,
że instrument ten w mniejszym stopniu absorbował nadwyżki wolnych środków w sektorze
bankowym. Dzięki temu oraz dzięki obniżaniu przez RPP stopy depozytowej, NBP ponosił
niższe koszty odsetek.

Łączna kwota odsetek naliczonych w ciągu 2005 r. wyniosła 6,6 mln zł. Kontrola
poprawności naliczania odsetek od depozytów banków w NBP nie wykazała nieprawidłowości.

Polityka kursowa

W Strategii polityki pieniężnej po 2003 r. jak i Założeniach polityki pieniężnej na 200
rok RPP potwierdziła stosowanie płynnego kursu walutowego do momentu przystąpienia
Polski do ERM II. Kierując się tą zasadą w ostatnich latach NBP nie interweniował na rynku
walutowym. Według RPP analizy empiryczne oraz opracowania teoretyczne wskazywały,
że jeśli w ogóle interwencje są skuteczne to ich skuteczność jest ograniczona dla bardzo
krótkiego okresu, natomiast pewne są koszty interwencji walutowych wynikające z konie-
czności zwiększenia skali operacji otwartego rynku. 

W 2005 r. złoty uległ aprecjacji w stosunku do euro oraz deprecjacji w stosunku
do dolara amerykańskiego. W pierwszej części roku kurs złotego osłabiał się. Średni kurs
dolara wzrósł z 2,9904 zł (wg stanu z dnia 31 grudnia 2004 r.) do 3,4491 zł (w dniu 7
lipca 2005 r.), a średni kurs euro wzmocnił się z 4,0790 zł (w dniu 31 grudnia 2004 r.)
do 4,2756 zł (w dniu 29 kwietnia 2005 r.). Po tym okresie do końca roku kurs złotego
umacniał się. Na koniec 2005 r. średni kurs dolara wyniósł 3,2613 zł, a euro 3,8598 zł.
W skali całego roku nominalna aprecjacja złotego w stosunku do euro wyniosła 5,7%, a de-
precjacja złotego w stosunku do dolara amerykańskiego 8,3%. 

Kształtowanie się kursu złotego w 2005 r. było wypadkową przeciwstawnych czyn-
ników. Aprecjacji złotego sprzyjały silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki,
napływ kapitału zagranicznego, dysparytet stóp procentowych (mimo obniżki stóp przez RPP)
w Polsce w stosunku do UE, który powodował napływ kapitału portfelowego. W kierunku
umocnienia złotego oddziaływały dane świadczące o utrzymaniu się niskiego deficytu w ob-
rotach bieżących oraz wskazujące na niższy od zaplanowanego deficyt budżetu na 2005 r.
Do wzmocnienia kursu złotego przyczyniła się także w II półroczu 2005 r. sprzedaż przez
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Ministra Finansów na krajowym rynku walutowym walut pochodzących z emisji zagranicznych
obligacji skarbowych za 7,3 mld zł oraz zapowiedź dalszych tego typu operacji.

W 2005 r. na kurs złotego oddziaływały również czynniki ograniczające presję na
aprecjację i wzmacniające deprecjację polskiej waluty. Wśród nich zapewne był wzrost atra-
kcyjności amerykańskich aktywów w rezultacie trwającego od czerwca 2004 r. cyklu podwyżek
stóp procentowych w USA i nasilania się oczekiwań na ich kolejne podwyżki w związku
z lepszą niż oczekiwano sytuacją gospodarczą w USA oraz dotychczasowe kształtowanie
się trendu kursu złotego (niski poziom kursu złotego wobec dolara amerykańskiego).

Wśród czynników, które wpływały (w obu kierunkach) na zmiany kurs złotego można
wymienić także m. in. przepływy finansowe środków unijnych oraz zmiany kursu EUR/USD.

Wyniki badań ankietowych prowadzonych przez NBP w sektorze przedsiębiorstw
wskazują, że umacnianie kursu walutowego (złotego do euro) skłaniało przedsiębiorstwa
do stosowania działań dostosowawczych, mających na celu przeciwdziałanie spadkowi op-
łacalności eksportu. Ograniczanie wrażliwości eksporterów na wahania kursu walutowego
następowało poprzez zabezpieczanie się przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych (tzw.
hedging), zwiększanie korzystnego importu, renegocjacje cen dotyczące umów eksportowych,
zmianę asortymentu oferty eksportowej – na dobra, których sprzedaż w danej chwili jest
bardziej opłacalna. Ponadto, mimo spadku opłacalności sprzedaży na eksport, przedsiębior-
stwa rzadko rezygnują z eksportu ze względu na wiążące długoterminowe kontrakty eks-
portowe, jak też chęć utrzymania zagranicznego partnera handlowego. Istotne jest również
dla firm utrzymanie czy zwiększenie udziału w rynku (utrata rynku zbytu może być nie-
odwracalna).

Kształtowanie się w 2005 r. kursu złotego miało istotne znaczenie dla kształtowania
się poziomu długu publicznego, a tym samym dla jego relacji do PKB. Zmiany kursów wa-
lutowych wpłynęły na obniżenie kosztów obsługi długu zagranicznego o około 0,4 mld zł
oraz na obniżenie poziomu długu zagranicznego Skarbu Państwa o około 3,1 mld zł. W wyniku
aprecjacji złotego nastąpiło zmniejszenie relacji państwowego długu publicznego do PKB
na koniec 2005 r. o 0,3%.

W związku z dążeniem do przystąpienia do strefy euro w Założeniach zapisano po-
trzebę współpracy z Rządem. W 2005 r. kontynuowana była współpraca NBP i Ministerstwa
Finansów w ramach Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji z Unią Europejską.
Tematem dwóch spotkań w styczniu i czerwcu 2005 r. było omówienie bieżących zagadnień
pod względem ich wpływu na uwarunkowania przystąpienia Polski do ERM II i strefy euro.
Jednak w drugiej połowie roku nie odbyło się żadne spotkanie Grupy – mimo zapowiedzi,
że spotkania będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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14. Wpływ budżetu na sektor finansów publicznych

Kluczowa rola budżetu państwa dla finansów państwa (i szerzej – dla funkcjonowania
państwa, dla rozwoju gospodarczego i społecznego), wynika nie tylko z zakresu i wagi zadań
wykonywanych przez instytucje finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, ale i z faktu,
iż w mocno scentralizowanym polskim systemie finansów publicznych od kształtu uchwa-
lonego budżetu państwa i od jego realizacji zależy sytuacja finansowa (a przez to i możliwości
działania) niemal wszystkich ważniejszych segmentów i jednostek sektora finansów pub-
licznych, w tym tak istotnych dla gospodarki i społeczeństwa, jak:
• sektor samorządowy,
• Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
• uczelnie i instytucje kultury.

Ocena sposobu wykonania budżetu państwa nie powinna więc być dokonywana w ode-
rwaniu od wpływu, jaki budżet państwa wywiera na funkcjonowanie całego sektora finansów
publicznych. Dla oceny tego wpływu analizie poddane zostały dwa podstawowe, syntetyczne
wskaźniki obrazujące stan sektora finansów publicznych – wynik finansowy sektora finansów
publicznych (różnica wszystkich dochodów publicznych i wszystkich wydatków publicznych)
oraz wielkość państwowego długu publicznego. Pierwszy z nich charakteryzuje bieżący stan
finansów sektora finansów publicznych, drugi – skumulowane skutki polityki fiskalnej z danego
roku i z lat poprzednich. 

W odróżnieniu od roku 2004, w którym miało miejsce wiele zdarzeń istotnie wpły-
wających na funkcjonowanie sektora finansów publicznych (przystąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej, wprowadzenie nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych), rok 2005 nie przyniósł tak ważnych
zmian systemowych. Nastąpiło jednak – w warunkach wzrostu gospodarczego niższego niż
w roku 2004 – utrwalenie korzystnych zmian zarysowanych w roku 2004. 

Zabrakło jednak zdecydowanych działań pozwalających na widoczną poprawę stanu
finansów publicznych, lub przynajmniej na stworzenie prawnych i organizacyjnych podstaw
dla takiej poprawy.

Dla analizy powiązań wykonania budżetu państwa z sytuacją całego sektora finansów
publicznych istotne znaczenie ma zastosowanie – począwszy od 2004 roku – nowej konwencji
ujęcia w budżecie państwa wpływów z prywatyzacji. W 2004 r. po raz pierwszy część dotacji
dla FUS, odpowiadającą wielkości dochodów FUS utraconych w wyniku reformy systemu
emerytalno-rentowego na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, potraktowano w ustawie
i sprawozdawczości budżetowej nie jako element planu wydatków, lecz jako rodzaj rozchodów
– specyficzną „spłatę” zobowiązań wobec FUS z tytułu dochodów utraconych przez FUS
na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. W ten sam sposób ujmowane są w budżecie
kwoty zasilające niektóre fundusze celowe (do 2004 r. – środki specjalne). Powoduje to
zmniejszenie łącznej kwoty wydatków i deficytu budżetowego. 

Kwoty wypłacone z budżetu państwa jako rozchody w planach finansowych funduszy
otrzymujących te środki traktowane są na równi z dochodami. Oznacza to, że zakwalifikowanie
części wydatków jako rozchodów nie tylko zmniejsza deficyt budżetu państwa, ale i – o taką
samą kwotę – deficyt sektora finansów publicznych. Ponadto dane o deficycie sektora pub-
licznego z roku 2004 i lat następnych nie są porównywalne z danymi wcześniejszymi, nie
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są też zgodne z metodą wyznaczania wielkości deficytu sektora finansów publicznych przyjętą
w międzynarodowych standardach statystyki finansowej. Z tego powodu w zamieszczonej
w tym rozdziale analizie wykonania budżetu państwa zaliczono „rozchody finansowane wpły-
wami z prywatyzacji” do wydatków budżetu państwa. W efekcie do analiz opisanych w dalszej
części tego rozdziału przyjęto inne niż zawarte w oficjalnym sprawozdaniu kwoty wydatków
i deficytu budżetu państwa. Różnice obu ujęć wykonania budżetu państwa przedstawia po-
niższa tabela:

W powyższym ujęciu deficyt budżetu państwa stanowił w 2005 r. 4,3% PKB.

Stan finansów publicznych 

Sytuacja sektora finansów publicznych uległa w roku 2005 wyraźnej poprawie, czego
najbardziej spektakularnym wyrazem było wyraźne zmniejszenie deficytu sektora finansów
publicznych. Według ocen Ministerstwa Finansów deficyt sektora finansów publicznych sta-
nowił w 2005 r. 2,6% produktu krajowego brutto, natomiast deficyt sektora finansów pub-
licznych został obliczony zgodnie z metodologią przedstawioną na wstępie tego rozdziału
– 4,0% PKB, co w zestawieniu z poziomem deficytu z roku 2004 (5,9%) oznacza skokową,
pozytywną zmianę stopnia nierównowagi sektora finansów publicznych. Mimo to deficyt se-
ktora finansów publicznych nadal jest zbyt wysoki.

Główną przyczyną dobrych wyników sektora finansów publicznych był wzrost dochodów
budżetu państwa i budżetów samorządowych – w 2005 r. dochody budżetu państwa były
o 15% większe niż w roku poprzednim, budżety samorządowe odnotowały wzrost o 12,5%.
Efekty dobrej koniunktury byłyby w sektorze finansów publicznych jeszcze bardziej widoczne,
gdyby nie obserwowana już w poprzednich latach tendencja do natychmiastowego wyko-
rzystania wyższych dochodów. W 2005 r. wydatki budżetu państwa wzrosły – w ujęciu re-
alnym – o ok. 3%, wydatki budżetów samorządowych – 18,9%, w tym wydatki bieżące
– o 9,7%. 

Mimo widocznej poprawy stanu finansów publicznych, ocena procesów zachodzących
w sektorze finansów publicznych nie może być jednoznacznie pozytywna. Szans, jakie dawał
wysoki wzrost gospodarczy i większy napływ środków z budżetu Unii Europejskiej, nie wy-
korzystano jednak w pełni. Sam fakt radykalnego obniżenia deficytu sektora finansów pub-
licznych uznać należy za istotne osiągnięcie. Na uwagę zasługują też takie fakty, jak:
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– wyraźny wzrost inwestycji finansowanych ze środków publicznych,
– zahamowanie wzrostu zadłużenia sektora ubezpieczeniowego Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych i Funduszu Pracy,
– wzrost stopnia finansowania wydatków samorządowych dochodami własnymi.

Odnotować jednak należy również zjawiska negatywne. Część z nich Najwyższa Izba
Kontroli sygnalizuje już od kilku lat w kolejnych analizach wykonania budżetu państwa, inne
są nowe, lecz tworzą poważne zagrożenia dla stanu finansów publicznych w kolejnych latach.
Najważniejsze spośród nich to:
– bardzo wysoki stan zadłużenia państwa i brak poprawy relacji państwowego długu pub-

licznego do produktu krajowego brutto,
– zbyt mało rygorystyczne przestrzeganie dyscypliny wydatkowej – zwłaszcza na etapie

planowania wydatków,
– utrzymujące się nieprawidłowości związane z gromadzeniem i egzekucją dochodów pub-

licznych,
– zbyt wolne tempo absorpcji środków możliwych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę na utrzymujące się nadal rozproszenie
zarządzania środkami publicznymi i brak koordynacji wynikający z funkcjonowania na szczeb-
lu rządowym licznych instytucji dysponujących samodzielnie przyznanymi im dochodami. Za-
strzeżenia zgłaszane przez NIK pod adresem agencji rządowych, funduszy celowych i innych
instytucji pozabudżetowych powinny być argumentem za poszukiwaniem rozwiązań orga-
nizacyjnych pozwalających na prowadzenie skoordynowanej polityki fiskalnej. 

Deficyt sektora finansów publicznych
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Według danych Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa wyniósł w 2005 r.
około 28,4 mld zł (2,9% PKB). W 2005 r., podobnie jak w roku poprzednim, istotne znaczenie
dla wielkości deficytu miał sposób ujęcia w budżecie państwa, środków przekazanych do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na refundację składek przekazanych do OFE oraz od-
pisów z prywatyzacji zasilających niektóre fundusze celowe. Od 2004 r. są one wykazywane
jako rozchody budżetu państwa i w związku z tym nie powiększają deficytu. Gdyby środki
te zostały ujęte w budżecie państwa jako wydatki, deficyt budżetu państwa byłby wyższy
o kwotę 13,6 mld zł i wyniósłby 42,0 mld zł (4,3% PKB).

Deficyt całego sektora finansów publicznych, według danych Ministerstwa Finansów,
wyniósł około 25,3 mld zł, czyli 2,6% PKB. Jednak w „Sprawozdaniu Rady Ministrów z wy-
konania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.”, w tablicy 6 przed-
stawiającej zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych, w rozliczeniu
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwotę 12.575,4 mln zł nieprawidłowo zaliczono do do-
chodów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, zamiast do dochodów o cha-
rakterze wewnętrznego transferu w ramach sektora publicznego. Tym samym zniekształcono
strukturę dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To każe wątpić w poprawność
przedstawienia w Sprawozdaniu Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. wielkości deficytu
finansów publicznych. Analiza danych ujętych w tym sprawozdaniu przeprowadzona po za-
mknięciu kontroli wykonania budżetu państwa, skłania do stwierdzenia, że deficyt sektora
finansów publicznych został zaniżony o 12,6 mld zł, czyli wyniósłby około 3,8% PKB.



Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od ponad 10 lat deficyt sektora finansów
publicznych był mniejszy niż deficyt budżetu państwa. Oznacza to, że instytucje pozabu-
dżetowe, obciążane dotąd koniecznością samodzielnego zdobywania środków (głównie kre-
dytowych) na finansowanie swych wydatków, dotowanych w niedostatecznych rozmiarach
z budżetu państwa, tym razem zdołały osiągnąć nadwyżkę finansową. Spowodowane to
zostało z jednej strony dobrymi wynikami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego,
z drugiej – odkładaniem się środków w niektórych funduszach celowych i innych instytucjach
finansowanych z budżetu państwa.
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Należy jednak podkreślić, że są to wielkości wyraźnie lepsze niż w roku poprzednim.
Relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB poprawiła się o 2,1 punktu procen-
towego, relacja deficytu budżetu państwa do PKB – o 1,6 punktu procentowego, a deficyt
sektora finansów publicznych jest najniższy od roku 2001. Nadal jednak deficyt sektora fi-
nansów publicznych znacznie przekracza stanowiący punkt odniesienia poziom 3% PKB.



Za deficyt sektora finansów publicznych odpowiada przede wszystkim niezrównowa-
żenie budżetu państwa. Z zamieszczonego poniżej wykresu widać, jak po 1999 szybko rosła
realna wartość wydatków i jak zwiększała się luka między dochodami i wydatkami budżetu
państwa. W roku 2005 tendencja ta została przełamana i deficyt budżetu państwa – a z nim
i deficyt sektora finansów publicznych zmniejszyły się o więcej niż 30%. Analizując poniższy
wykres trzeba pamiętać, że widoczne zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu państwa
odzwierciedla finansowe efekty reform (samorządu terytorialnego, służby zdrowia, systemu
emerytalno-rentowego) wdrażanych od 1 stycznia 1999 r.

Fakt, iż od roku 2001 realna wartość wydatków budżetowych nieustannie rośnie (i to
w tempie prawie 6% rocznie) wskazuje na to, iż polityka wydatków budżetu państwa nadal
nie jest zbyt restrykcyjna i nie dostosowuje się do zmian innych czynników, w tym – do
tempa wzrostu gospodarki i związanego z nim tempa wzrostu dochodów budżetowych. 

Odnotować też należy fakt, iż na poziom deficytu budżetu państwa i deficytu sektora
finansów publicznych pewien wpływ miała dokonana na przełomie lat 2004 i 2005 zmiana
zasad ujmowania w rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości zwrotów VAT należnych
za rok poprzedni. W 2005 r. po raz pierwszy zwroty te zostały zaksięgowane jako zmniejszenie
dochodów budżetu państwa w roku poprzednim, a nie – jak dotąd – jako zmniejszenie do-
chodów budżetu państwa w tym roku, w którym faktycznie były dokonywane. Dzięki temu
wykazane w sprawozdawczości dochody budżetu państwa były o ok. 2 mld zł większe od
kwoty, jaka zostałaby wykazana, gdyby w 2005 r. stosowano dotychczasowe zasady ewidencji
księgowej i sprawozdawczości.

Dług publiczny

Mimo zmniejszenia się deficytu sektora finansów publicznych, państwowy dług pub-
liczny utrzymał się po roku 2005 na poziomie podobnym jak w końcu 2004 roku. W końcu
2005 r. państwowy dług publiczny, obejmujący skonsolidowane zobowiązania wszystkich jed-
nostek sektora finansów publicznych, wynosił 467,8 mld zł, co odpowiada 47,7% wartości
produktu krajowego brutto z roku 2005. Państwowy dług publiczny skorygowany o prze-
widywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa stanowił
w końcu 2005 roku 48,8% PKB – tylko 12,2 mld zł poniżej granicy tzw. I progu ostroż-
nościowego, którego przekroczenie powoduje zaostrzenie przepisów dotyczących deficytu
budżetowego (w budżecie państwa i budżetach j.s.t.) oraz przepisów dotyczących poręczeń
i gwarancji.

Ustabilizowanie (od 2003 r.) państwowego długu publicznego na poziomie 48-50%
PKB nie można uważać za sukces. Oddala to perspektywę zbliżenia się rozmiarów długu
publicznego do konstytucyjnego limitu długu, lecz jednocześnie powoduje, że corocznie z bu-
dżetu państwa ponoszone są bardzo duże wydatki na obsługę długu publicznego – w 2005 r.
na ten cel przeznaczono 13,8% wszystkich dochodów budżetu państwa.

W 2005 r. wzrósł – choć nieznacznie – udział długu zagranicznego w łącznej wartości
długu – był to dopiero drugi rok w całym okresie po roku 1990, w którym udział długu
zagranicznego nie malał. Wyższy udział długu zagranicznego korzystnie wpływa na koszty
obsługi długu (przeciętne oprocentowanie długu zagranicznego jest niższe od oprocentowania
długu krajowego, przy czym różnica w oprocentowaniu obu części długu systematycznie
maleje), zwiększa jednak ryzyko kursowe. W roku 2005 zmiany kursowe były jednak korzystne
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– na koniec grudnia 2004 r. dług zagraniczny przeliczany był na złote według kursu 4,079 zł/eu-
ro, na koniec 2005 r. – według kursu 3,856 zł/euro. Mniejszy wpływ na wartość długu miało
osłabienie się złotego w relacji do dolara (koniec 2004 r. – 2,990 zł/USD, koniec 2005 r.
– 3,261 zł/USD). O sile wpływu kursów walutowych świadczyć może fakt, że osłabienie
złotego w stosunku do euro i dolara o 1 grosz powoduje wzrost złotowej wartości długu
o ponad 200 mln zł.

Pozytywnie ocenić należy fakt wyraźnego zmniejszenia w 2005 r. zadłużenia zwią-
zanego z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych – pomiędzy końcem 2004 r.
i końcem 2005 r. zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyło się o ok.
3 mld zł, do spłaty pozostaje jednak nadal kwota ponad 7 mld zł z tytułu składek nieprze-
kazanych do otwartych funduszy emerytalnych oraz z tytułu kredytów zaciąganych w celu
terminowej realizacji wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Zauważyć również należy zahamowanie wzrostu zadłużenia samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej. Pamiętać jednak należy, że dług SP ZOZ wynoszący ok.
3 mld zł odpowiada w przybliżeniu miesięcznym wydatkom tych jednostek, co z jednej strony
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stanowi dla SP ZOZ poważne utrudnienie normalnej działalności, z drugiej – rodzi poważne
zagrożenia dla budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego, które nadzorują zadłużone
placówki ochrony zdrowia. Zahamowanie wzrostu zadłużenia nie oznacza więc w żadnym
przypadku rozwiązania problemu.

Wpływ na poziom długu publicznego miało też niepełne wykonanie założeń dotyczących
wpływów z prywatyzacji – przy określonym poziomie deficytu, im większe są wpływy z pry-
watyzacji, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na nowe zadłużenie. Czynnik ten nie miał
jednak decydującego znaczenia – pełne wykonanie planu wpływów z prywatyzacji obniżyłoby
poziom długu publicznego o ok. 0,2% PKB.

Udział sektora samorządowego w państwowym długu publicznym utrzymał się na
poziomie sprzed roku. W końcu 2005 r. zadłużenie sektora samorządowego stanowiło 4,3%
łącznej wartości państwowego długu publicznego, a relacja zadłużenia samorządów do ich
dochodów budżetowych pozostawała na niskim poziomie ok. 19%.

System podatkowy

Po zmianach podatkowych wprowadzonych w 2004 roku, rok 2005 nie przyniósł istot-
nych zmian w systemie podatkowym. Podniesiono jedynie – zgodnie z ustalonymi wcześniej
zasadami – o 0,25 punktu stawkę składki na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie obciążenia
podatkowe (mierzone relacją dochodów podatkowych powiększonych o składkę na rzecz
NFZ do produktu krajowego brutto) minimalnie wzrosły, osiągając poziom 23%. 

Przy braku zmian w systemie podatkowym bardzo podobnie jak w 2004 roku ukształ-
towała się struktura dochodów budżetu państwa. Rozliczenia z Unią Europejską nie wpłynęły
w istotny sposób na strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa w 2005 r. Znalazły
one swój wyraz w przychodach i rozchodach budżetu państwa (prefinansowanie).
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Samorząd terytorialny

Rok 2005 był kolejnym dobrym rokiem dla finansów samorządowych. Potwierdziła
się formułowana już na podstawie wyników roku 2004 opinia, że nowa ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy sytuacji
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie widocznej w województwach sa-
morządowych. Obok nowych regulacji dochodowych, w roku 2005 samorządy odczuły już
wyraźnie takie efekty większego napływu środków z budżetu Unii Europejskiej, jak: 
– wzrost dochodów własnych i poprawę relacji dochodów własnych do dochodów ogółem,
– większe możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Relacje dochodów własnych do dochodów ogółem poprawiły się w 2005 roku we
wszystkich rodzajach jednostek samorządu terytorialnego, choć zmiany relacji nie były już
tak spektakularne jak w roku 2004, a w powiatach udział dochodów własnych jest nadal
bardzo niski. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, iż w powiatach relacje dochodów własnych
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do transferów z budżetu państwa są zaburzone przez włączenie do dochodów powiatów
znacznych środków na finansowanie państwowych inspekcji i straży. 

Godne podkreślenia jest to, że w roku 2005 po raz pierwszy w finansach samo-
rządowych zanotowaliśmy jednocześnie wzrost udziału wydatków j.s.t. w relacji do PKB oraz
wzrost stopnia ich samofinansowania. Przełamano w ten sposób niedobrą tendencję po-
legającą na zwiększaniu finansowej zależności j.s.t. od budżetu państwa przy każdym zwię-
kszaniu ich zadań. Nadal jednak ogólny poziom wydatków samorządowych (świadczący o spo-
sobie podziału zadań między administrację rządową i samorząd terytorialny) jest – jak na
europejskie standardy – bardzo niski. Wyniki roku 2005 wskazują jednak, że zwiększające
się zasilanie samorządów środkami pochodzącymi z budżetu UE będzie powodowało sto-
pniową poprawę tych relacji.
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Na duży (12,5%) wzrost dochodów samorządowych złożył się:
– wzrost dochodów własnych o 16,6%, osiągnięty głównie dzięki wzrostowi udziałów we

wpływach z PIT oraz wzrostowi dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu UE,
– wzrost transferów z budżetu państwa i funduszy celowych o 8,1%.

Zwraca uwagę zróżnicowanie tempa wzrostu subwencji ogólnych i dotacji. O ile bo-
wiem dotacje dla j.s.t. były w roku 2005 aż o 18,8% większe niż w roku 2004 (głównie
dzięki dużemu wzrostowi dotacji na bieżące zadania zlecone – wzrosły one aż o 26,8%,
oraz wzrostowi dotacji inwestycyjnych z funduszy celowych), to ogólna kwota subwencji ogól-
nych była w roku 2005 tylko o 3,7% większa niż w roku 2004. Taka struktura transferów
z budżetu państwa i funduszy celowych powodować będzie prawdopodobnie dalsze pogłę-
bianie i tak dużych różnic w sytuacji finansowej j.s.t., zwłaszcza gmin – subwencja ogólna
odgrywa znacznie większą rolę w dochodach wiejskich, niż w dochodach miast. 

Strukturę dochodów gmin, powiatów i województw w 2005 r. przedstawiona został
w poniższej tabeli:

W 2005 roku budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się łącznym de-
ficytem w wysokości ok. 0,9 mld zł. Deficytu tego można było się spodziewać, zaskakująco
duża jest jednak rozbieżność między deficytem faktycznie zrealizowanym, a deficytem pla-
nowanym.

Według danych Ministerstwa Finansów po I kwartale 2005 r. planowane dochody
j.s.t. wynosiły 99,4 mld zł, a planowane wydatki – 108,5 mld zł.211 Na pokrycie tych wydatków
j.s.t. planowały zaciągnąć kredyty w wysokości ok. 10,9 mld zł. Rzeczywisty przebieg wy-
konania budżetów j.s.t. okazał się zupełnie inny – mimo tego, iż zrealizowane dochody były
o ok. 3,5 mld zł wyższe od planowanych, a nadwyżka, z jaką samorządy weszły w rok
2005 była o ok. 0,8 mld zł większa niż zakładano, zrealizowane przez j.s.t. wydatki okazały
się o 4,7 mld zł mniejsze od pierwotnie planowanych.

Rozbieżności te należy wiązać przede wszystkim z wolniejszą niż zakładano realizacją
projektów finansowanych z udziałem środków budżetowych UE. Mniejsze wydatki – a co
za tym idzie i lepszy wynik – budżetów j.s.t. w 2005 r. mogą więc mieć konsekwencje
w mniejszych dochodach w roku 2006 i w trudnościach w wykorzystaniu środków poten-
cjalnie dostępnych w budżecie UE.
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Finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego

Można było oczekiwać, że znaczny wzrost dochodów publicznych i zaabsorbowanie
części dochodów budżetowych na współfinansowanie projektów wspieranych środkami UE
zwiększy wyraźnie udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków publicznych.
Przewidywania te spełniły się tylko w odniesieniu do budżetów samorządowych, które od-
notowały kilkupunktowy wzrost udziału inwestycji w swoich wydatkach. Inaczej kształtowała
się sytuacja w budżecie państwa – po stosunkowo dobrym dla inwestycji roku 2004 udział
inwestycji wyraźnie zmalał.

W pewnym stopniu widoczny na wykresie spadek udziału inwestycji w wydatkach
budżetu państwa jest skutkiem przyjętej konwencji ujęcia wydatków na zadania finansowane
z udziałem środków Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że poziom wydatków
budżetu państwa na inwestycje świadczy o traktowaniu tych wydatków jako mniej istotne
od wydatków bieżących, a także – co dobitnie potwierdzają wyniki kontroli – o złym przy-
gotowywaniu realizacji inwestycji powodującym, że nawet ustalane na niskim poziomie plany
wydatków inwestycyjnych nie są w pełni i terminowo wykonywane.
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Wykaz jednostek objętych kontrolą wykonania budżetu państwa w 2005 r.

1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2. Agencja Mienia Wojskowego
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa w Warszawie 
4. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
6. Agencja Rynku Rolnego 
7. Agencja Wywiadu 
8. Akademia Medyczna w Poznaniu
9. Akademia Medyczna we Wrocławiu

10. Biuro Rzecznika Praw Dziecka
11. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
12. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
13. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
14. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
15. Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataja w Kocku
16. Dom Pomocy Społecznej w Bończy
17. Dom Pomocy Społecznej w Różance
18. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie
19. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni
20. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Krajowe Biuro w Warszawie
21. Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Łodzi
22. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
23. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
24. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
25. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
26. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
28. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
29. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
30. Główny Inspektorat Weterynarii 
31. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
32. Główny Urząd Miar w Warszawie
33. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
34. Główny Urząd Statystyczny 
35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku
36. Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Lublinie
37. Inspekcja Ochrony Środowiska Główny Inspektorat 
38. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu Centrala
39. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu Oddział w Białymstoku 
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40. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Oddział w Gdańsku

41. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Oddział w Katowicach

42. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Oddział w Łodzi

43. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Oddział w Poznaniu 

44. Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu Oddział w Rzeszowie

45. Jednostka Wojskowa Nr 2414 w Warszawie
46. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
47. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
48. Kancelaria Sejmu 
49. Kancelaria Senatu 
50. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala w Warszawie
51. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
52. Komenda Główna Policji 
53. Komenda Główna Straży Granicznej 
54. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
55. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
56. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
57. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
58. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
59. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
60. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
61. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
62. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
63. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
64. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
65. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
66. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
67. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
68. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
69. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 
70. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
71. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
72. Krajowe Biuro Wyborcze 
73. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
74. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
75. Kuratorium Oświaty w Kielcach
76. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
77. Kuratorium Oświaty w Opolu
78. Kuratorium Oświaty w Poznaniu
79. Kuratorium Oświaty w Warszawie
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80. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
81. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
82. Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie
83. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
84. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
85. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
86. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 
87. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
88. Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
89. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
90. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
91. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu
92. Ministerstwo Edukacji i Nauki
93. Ministerstwo Finansów
94. Ministerstwo Gospodarki
95. Ministerstwo Kultury
96. Ministerstwo Obrony Narodowej
97. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
98. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
99. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

100. Ministerstwo Skarbu Państwa
101. Ministerstwo Sportu
102. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
103. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
104. Ministerstwo Sprawiedliwości
105. Ministerstwo Środowiska
106. Ministerstwo Transportu i Budownictwa
107. Ministerstwo Zdrowia
108. Naczelny Sąd Administracyjny 
109. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
110. Narodowy Bank Polski Centrala 
111. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
112. Narodowy Fundusz Zdrowia — Centrala 
113. Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
114. Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
115. Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie
116. Narodowy Fundusz Zdrowia Mazursko-Warmiński Oddział Wojewódzki w Olsztynie
117. Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Małopolski w Krakowie
118. Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku
119. Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu
120. Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie
121. Oddział Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego Warszawa
122. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
123. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
124. Państwowa Agencja Atomistyki 
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125. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy 
126. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
127. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
128. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
129. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
130. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
131. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Warszawie
132. Polska Akademia Nauk 
133. Polski Komitet Normalizacyjny
134. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
135. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
136. Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Raciborzu
137. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie
138. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
139. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
140. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
141. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
142. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
143. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
144. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
145. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
146. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie 
147. Rządowe Centrum Legislacji 
148. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 
149. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
150. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie
151. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
152. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie
153. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
154. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
155. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
156. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie
157. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie
158. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
159. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
160. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
161. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach
162. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
163. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
164. Sąd Apelacyjny w Białymstoku
165. Sąd Apelacyjny w Gdańsku
166. Sąd Apelacyjny w Katowicach
167. Sąd Apelacyjny w Krakowie
168. Sąd Apelacyjny w Lublinie
169. Sąd Apelacyjny w Łodzi
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170. Sąd Apelacyjny w Poznaniu
171. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
172. Sąd Apelacyjny w Szczecinie
173. Sąd Apelacyjny w Warszawie
174. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
175. Sąd Najwyższy w Warszawie
176. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
177. Starostwo Powiatowe w Brodnicy
178. Starostwo Powiatowe w Ełku
179. Starostwo Powiatowe w Garwolinie
180. Starostwo Powiatowe w Goleniowie
181. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
182. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
183. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
184. Starostwo Powiatowe w Lipnie
185. Starostwo Powiatowe w Lubartowie
186. Starostwo Powiatowe w Lubinie
187. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
188. Starostwo Powiatowe w Łęczycy
189. Starostwo Powiatowe w Mikołowie
190. Starostwo Powiatowe w Mońkach
191. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
192. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
193. Starostwo Powiatowe w Nysie
194. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
195. Starostwo Powiatowe w Ostrowii Mazowieckiej
196. Starostwo Powiatowe w Przysusze
197. Starostwo Powiatowe w Pułtusku
198. Starostwo Powiatowe w Raciborzu
199. Starostwo Powiatowe w Rawiczu
200. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
201. Starostwo Powiatowe w Słupsku
202. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
203. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
204. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
205. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
206. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
207. Starostwo Powiatowe w Żaganiu
208. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
209. Starostwo Powiatowe we Włodawie
210. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
211. Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
212. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
213. Środowiskowy Dom Samopomocy Dziennego Pobytu w Szczytnie
214. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
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215. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
216. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
217. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
218. Trybunał Konstytucyjny 
219. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
220. Uniwersytet Wrocławski
221. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
222. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
223. Urząd Gminy w Baranowie
224. Urząd Gminy w Darłowie
225. Urząd Gminy w Dąbrowie
226. Urząd Gminy w Gielniowie
227. Urząd Gminy w Gnojniku
228. Urząd Gminy w Górnie
229. Urząd Gminy w Gózdzie
230. Urząd Gminy w Grębowie
231. Urząd Gminy w Jabłonnie
232. Urząd Gminy w Jastrzębiu
233. Urząd Gminy w Jodłowej
234. Urząd Gminy w Kobylnicy
235. Urząd Gminy w Lanckoronie
236. Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich
237. Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
238. Urząd Gminy w Lipnie
239. Urząd Gminy w Lutomiersku
240. Urząd Gminy w Lyskach
241. Urząd Gminy w Makowie
242. Urząd Gminy w Michałowicach
243. Urząd Gminy w Morawicy
244. Urząd Gminy w Moszczenicy
245. Urząd Gminy w Nieliszu
246. Urząd Gminy w Pępowie
247. Urząd Gminy w Piątnicy
248. Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze
249. Urząd Gminy w Przecławiu
250. Urząd Gminy w Przelewicach
251. Urząd Gminy w Przybiernowie
252. Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej
253. Urząd Gminy w Raszynie
254. Urząd Gminy w Rusinowie
255. Urząd Gminy w Rymaniu
256. Urząd Gminy w Siennicy
257. Urząd Gminy w Sochocinie
258. Urząd Gminy w Solcu Zdroju
259. Urząd Gminy w Stoczku
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260. Urząd Gminy w Terespolu
261. Urząd Gminy w Tokarni
262. Urząd Gminy w Unisławiu
263. Urząd Gminy w Urzędowie
264. Urząd Gminy w Wielbarku
265. Urząd Gminy w Wierzbnie
266. Urząd Gminy w Wiskitkach
267. Urząd Gminy w Wojsławicach
268. Urząd Gminy we Włocławku
269. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
270. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
271. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
272. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
273. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
274. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
275. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
276. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
277. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
278. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
279. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
280. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
281. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
282. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
283. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
284. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
285. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
286. Urząd Miasta i Gminy w Bobolicach
287. Urząd Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim
288. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
289. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
290. Urząd Miasta i Gminy w Karczewie
291. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym
292. Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie
293. Urząd Miasta i Gminy w Maszewie
294. Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie
295. Urząd Miasta i Gminy w Orzyszu
296. Urząd Miasta i Gminy w Ozimku
297. Urząd Miasta i Gminy w Piszu
298. Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie
299. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
300. Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie
301. Urząd Miasta i Gminy w Tłuszczu
302. Urząd Miasta i Gminy w Toszku
303. Urząd Miasta i Gminy w Trzciance
304. Urząd Miasta i Gminy w Ujściu
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305. Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach
306. Urząd Miasta i Gminy w Wyśmierzycach
307. Urząd Miasta w Bartoszycach
308. Urząd Miasta w Bydgoszczy
309. Urząd Miasta w Chełmży
310. Urząd Miasta w Czechowicach-Dziedzicach
311. Urząd Miasta w Częstochowie
312. Urząd Miasta w Gdyni
313. Urząd Miasta w Kamiennej Górze
314. Urząd Miasta w Kole
315. Urząd Miasta w Koninie
316. Urząd Miasta w Konstantynowie Łódzkim
317. Urząd Miasta w Legnicy
318. Urząd Miasta w Olsztynie
319. Urząd Miasta w Pionkach
320. Urząd Miasta w Płocku
321. Urząd Miasta w Pniewach
322. Urząd Miasta w Polanicy Zdroju
323. Urząd Miasta w Prochowicach
324. Urząd Miasta w Rzeszowie
325. Urząd Miasta w Siemiatyczach
326. Urząd Miasta w Suwałkach
327. Urząd Miasta w Świebodzicach
328. Urząd Miasta w Świnoujściu
329. Urząd Miasta w Tarnowie
330. Urząd Miasta w Zamościu
331. Urząd Miasta w Żarach
332. Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej
333. Urząd Miejski w Wołominie
334. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
335. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
336. Urząd Regulacji Energetyki 
337. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 
338. Urząd Służby Cywilnej 
339. Urząd Statystyczny w Białymstoku
340. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
341. Urząd Statystyczny w Gdańsku
342. Urząd Statystyczny w Katowicach
343. Urząd Statystyczny w Kielcach
344. Urząd Statystyczny w Krakowie
345. Urząd Statystyczny w Lublinie
346. Urząd Statystyczny w Łodzi
347. Urząd Statystyczny w Olsztynie
348. Urząd Statystyczny w Opolu
349. Urząd Statystyczny w Poznaniu
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350. Urząd Statystyczny w Rzeszowie
351. Urząd Statystyczny w Szczecinie
352. Urząd Statystyczny w Warszawie
353. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
354. Urząd Statystyczny we Wrocławiu
355. Urząd Transportu Kolejowego 
356. Urząd Zamówień Publicznych 
357. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
358. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
359. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
360. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie
361. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
362. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
363. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
364. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
365. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
366. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
367. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
368. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

w Warszawie
369. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
370. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
371. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
372. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
373. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
374. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
375. Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Rzeszowie
376. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
377. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
378. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
379. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
380. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
381. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
382. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
383. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
384. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
385. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
386. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
387. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
388. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
389. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
390. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
391. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
392. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
393. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
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394. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu
395. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
396. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
397. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
398. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
399. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
400. Wojskowe Służby Informacyjne 
401. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
402. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
403. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
404. Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
405. Zakład Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
406. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
407. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
408. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
409. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
410. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
411. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
412. Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
413. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
414. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą

w Będzinie
415. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
416. 1 Baza Lotnicza w Warszawie
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Wykaz kontroli, których wyniki zostały wykorzystane w informacjach 
i analizie wykonania budżetu państwa w 2005 roku

1. Funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej środków pomocowych Unii
Europejskiej.

2. Koszty funkcjonowania administracji samorządowej.
3. Gospodarka finansowa i inwestycyjna wybranych placówek zagranicznych 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2005 roku.
4. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
5. Realizacja dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 

2004-2005 (I półrocze).
6. Finansowanie ze środków publicznych sportu wyczynowego.
7. Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
8. Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobycie

wybranych kopalin pospolitych i podstawowych.
9. Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce.

10. Zintegrowany System Katastralny w latach 2000-2005 (I półrocze).
11. Funkcjonowanie nadzoru budowlanego.
12. Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu

Państwa.
13. Działania administracji publicznej województwa łódzkiego na rzecz pozyskania 

funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.

14. Przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych.
15. Wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa pomocy finansowej uzyskanej

w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwoju Małych
i Średnich Przedsiębiorstw z Funduszu Rozwoju Dotacji Inwestycyjnych.

16. Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2005 roku z uwzględnieniem wykorzystania
dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego.

17. Wykorzystanie dotacji budżetowych na restrukturyzację węgla kamiennego w 2005
roku z uwzględnieniem pożyczki Banku Światowego.

18. Wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowanej w ramach prewencji
rentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz wydatkowanie środków na ten cel.
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Kryteria oceny wykonania budżetu

W celu zobiektywizowania ocen wykonania budżetu stosuje się kryteria oparte na
wskaźnikach wartościowych.

Przy ocenie wykonania budżetu państwa w 2005 r. obowiązuje skala liczbowa oraz
podział części budżetu państwa na grupy:

I. Części, w których realizowane są dochody i wydatki związane wyłącznie z funkcjo-
nowaniem jednostki budżetowej (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Kancelaria Sejmu,
Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, SKO) lub
przekazują jednorodne dotacje (np. Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP).

 II. Części, w których realizowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem
jednostki budżetowej, przekazywaniem wydatków jednostkom podległym, jak również
z których przekazywane są wydatki w formie dotacji do jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek organizacyjnych lub podległych (np. Ministerstwo Fi-
nansów – przekazanie wydatków do izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skar-
bowej, izb celnych, budżety wojewodów – dotacje dla j.s.t.).

III. Części, w których dokonywany jest tylko rozdział wydatków (81 – Rezerwa ogólna,
82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe),
części związane z obsługą długu publicznego (78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego
i 79 – Obsługa długu krajowego).

Przyporządkowanie poszczególnych części budżetowych do powyższych grup przed-
stawione zostało w załączniku.

Do oceny wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych zarówno
posiadających osobowość prawną, jak i bez osobowości prawnej oraz agencji zastosowuje
się zasady analogiczne, jak w przypadku dysponentów części budżetowych zaliczonych do
grupy II. Natomiast dla oceny wykonania planów finansowych funduszy celowych utworzonych
na podstawie wcześniej funkcjonujących środków specjalnych, stosuje się zasady jak dla
I grupy.

Według odrębnych zasad ocenia się przychody z prywatyzacji oraz przychody i roz-
chody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (cz. 98)
a także przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udzia-
łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (cz. 97).

Oceny ogólnej wykonania budżetu dokonuje się po uprzednim ustaleniu ocen
cząstkowych 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 wystąpiły sporadycznie,
nie powodując żadnych następstw dla budżetu, a sprawozdania budżetowe zaopi-
niowano bez zastrzeżeń.

B. Ocena pozytywna z uchybieniami stosowana jest w sytuacjach, gdy stwierdzone
nieprawidłowości (uchybienia) mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują ne-
gatywnych następstw dla budżetu (w przypadku zamówień publicznych ocena ta jest
stosowana, gdy ustalone nieprawidłowości nie mają żadnego wpływu na rozstrzygnięcia
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postępowań o udzielenie zamówienia publicznego). Ponadto ocenę należy stosować
w sytuacji, gdy nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków, wyrażone w uję-
ciu wartościowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania progów okre-
ślonych w pkt C, a sprawozdania budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń.

C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami stosowana jest:
– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono od 0,25% do 0,75% uszczupleń dochodów

w relacji do dochodów ogółem uzyskanych w danej części, będących następstwem
działań niezgodnych z prawem lub zaniechania działań określonych prawem, lub
sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami,

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono od 0,25% do 0,75% wydatków ocenionych
jako niecelowe lub niegospodarne z punktu widzenia ekonomicznego w relacji
do wydatków zrealizowanych ogółem w danej części, lub gdy stwierdzono, że
od 2% do 3% wydatków, w relacji do wydatków ogółem w danej części, do-
konanych zostało z naruszeniem prawa, w tym procedur regulujących realizację
budżetu, udzielanie zamówień publicznych – w przypadkach, gdy stwierdzone nie-
prawidłowości 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 postę-
powania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w ustawie itp.), lub
sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami.

D. Ocena negatywna stosowana jest:
– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 0,75% uszczupleń dochodów

w relacji do dochodów uzyskanych ogółem w danej części wynikających z działań
niezgodnych z prawem lub zaniechania działań określonych prawem lub nega-
tywnie zaopiniowano sprawozdanie budżetowe,

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 0,75% wydatków ocenionych jako
niecelowe lub niegospodarne, lub negatywnie zaopiniowano sprawozdanie bu-
dżetowe, lub stwierdzono, że powyżej 3% wydatków w relacji do wydatków ogółem
w danej części, dokonanych zostało z naruszeniem prawa, w tym procedur re-
gulujących realizację budżetu, udzielanie zamówień publicznych; do powyższego
progu istotności należy odnieść również inne nieprawidłowości wyrażone kwotowo.

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 wystąpiły sporadycznie,
nie powodując ujemnych skutków finansowych dla budżetu, a sprawozdania budże-
towe zaopiniowano bez zastrzeżeń.

B. Ocena pozytywna z uchybieniami stosowana jest w sytuacjach, gdy stwierdzone
nieprawidłowości (uchybienia) mają wyłącznie charakter formalny i nie powodują ne-
gatywnych następstw dla budżetu (w przypadku zamówień publicznych ustalone nie-
prawidłowości w zakresie stosowania ustawy nie mają żadnego wpływu na dokonane
rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego). Stwierdzone nie-
prawidłowości (uchybienia), przy zastosowaniu tej oceny, nie powinny nosić również
znamion czynów wskazujących na umyślne przekroczenie zasad wykonywania bu-
dżetu, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków. Ocenę stosuje się w sytuacji,
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gdy nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków, wyrażone w ujęciu warto-
ściowym, są mniejsze od kwot wynikających z zastosowania progów określonych w pkt
C, a sprawozdania budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń.

C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami stosowana jest:
– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono od 0,5% do 1,5% uszczupleń dochodów

w relacji do dochodów ogółem uzyskanych w danej części, wynikających z działań
niezgodnych z prawem lub zaniechania działań określonych prawem, lub spra-
wozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami,

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono od 0,75% do 1,75% wydatków ocenionych
jako niecelowe lub niegospodarne – w relacji do wydatków zrealizowanych ogółem
w danej części, lub sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżeniami, lub
stwierdzono, że od 2% do 4% wydatków, w relacji do wydatków ogółem w danej
części, dokonanych zostało z naruszeniem prawa, w tym procedur regulujących
realizację budżetu, udzielanie zamówień publicznych – w przypadkach, gdy stwier-
dzone nieprawidłowości mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcia zamówień; do po-
wyższego progu istotności odnosi się również inne nieprawidłowości wyrażone
kwotowo, np. dotyczące braku lub niedostatecznego nadzoru nad gospodarką fi-
nansową podległych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono
dotacji.

D. Ocena negatywna stosowana jest:
– w zakresie dochodów, gdy stwierdzono powyżej 1,5% uszczupleń dochodów w re-

lacji do dochodów uzyskanych ogółem w danej części, wynikających z działań
niezgodnych z prawem lub zaniechań działań określonych prawem, lub sprawoz-
danie budżetowe zaopiniowano negatywnie,

– w zakresie wydatków, gdy stwierdzono powyżej 1,75% wydatków ocenionych jako
niecelowe lub niegospodarne – w relacji do wydatków zrealizowanych ogółem
w danej części lub negatywnie zaopiniowano sprawozdanie budżetowe, lub stwier-
dzono, że powyżej 4% wydatków, w relacji do wydatków ogółem w danej części,
dokonanych zostało z naruszeniem prawa; w tym z naruszeniem procedur re-
gulujących realizację budżetu, 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, któ-
rym udzielono dotacji.

Dla grupy III przyjmuje się następujące kryteria:
A. Ocena pozytywna stosowana jest, gdy nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
B. Ocena pozytywna z uchybieniami, gdy stwierdzono nieprawidłowości o charakterze

formalnym lub porządkowym, które nie spowodowały rozdysponowania wydatków uję-
tych w części budżetu państwa z naruszeniem przepisów prawa, niecelowo lub nie-
gospodarnie, a sprawozdanie budżetowe zaopiniowano bez zastrzeżeń. W przypadku
części 78 i 79, gdy stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym, które nie
miały wpływu na pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków budżetowych.
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C. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami, gdy stwierdzono nieprawidłowości w za-
kresie rozdysponowania wydatków, z naruszeniem przepisów prawa, niecelowo lub
niegospodarnie a także, gdy sprawozdanie budżetowe zaopiniowano z zastrzeżenia-
mi. W przypadku części 78 i 79, gdy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie po-
zyskiwania dochodów i wydatkowania środków budżetowych z naruszeniem prawa,
niecelowo lub niegospodarnie a także, gdy sprawozdanie budżetowe zaopiniowano
z zastrzeżeniami.

D. Ocena negatywna stosowana jest, gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy
wpływ na wykonanie budżetu w danej części, w tym sprawozdanie budżetowe za-
opiniowano negatywnie.

* * *

Wyliczenie ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w danej części klasyfikacji bu-
dżetowej 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 da-

nej części wg następującego wzoru:
dochody (D) + wydatki (W) = łączna kwota, która podlega kontroli i ocenie (G)*

waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie

waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie

Do ocen cząstkowych przyporządkować należy następujące liczby (oceny liczbowe):

pozytywna 6
pozytywna z uchybieniami 4
pozytywna z nieprawidłowościami 3
negatywa 1

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, określając tym samym wynik końcowy Wk.

Analogicznie postępujemy w przypadku wyliczenia ogólnej oceny wykonania budżetu
państwa w części 85 z zastrzeżeniem, iż nieprawidłowości stwierdzone w podmiotach fi-
nansowanych ze środków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody, włącza
się do oceny tylko w przypadku, gdy dotyczyły one nieprawidłowości z tytułu nadzoru wo-
jewody nad wydatkowaniem środków dotacji celowych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Wd = D x 100%
G

Ww = W x 100%
G
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Relacja stwierdzonych nieprawidłowości do dochodów i wydatków określa się
z dokładnością do setnych części po przecinku. 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia ogólnej oceny
wykonania budżetu o 1 stopień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o innym cha-
rakterze, których nie można jednoznacznie określić kwotowo lub występują okoliczności uza-
sadniające podwyższenie oceny. Przy tym uwzględnia się oceny cząstkowe zawarte w wy-
stąpieniach pokontrolnych, w zakresie dotyczącym w szczególności:
– nadzoru nad gospodarką finansową, w tym w zakresie: przestrzegania dyscypliny finan-

sów publicznych, wydatkowania środków na wynagrodzenia, gospodarowania środkami
przez gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe, 

– efektywności wykorzystania środków budżetowych, w szczególności, w jakim stopniu zre-
alizowano zaplanowane zadania,

– prawidłowości dokonywania okresowych ocen realizacji budżetu przez podległe jednostki
organizacyjne.

Ponadto dopuszcza się obniżenie oceny o 1 stopień w przypadku, gdy stwier-
dzone nieprawidłowości po stronie dochodów znacznie przekraczają wskazane mi-
nimalne progi dla oceny negatywnej.

Zasady ustalania ocen ostatecznych są następujące:
– pozytywna, gdy wynik końcowy jest równy lub większy od 5,
– pozytywna z uchybieniami, gdy wynik końcowy jest większy lub równy 3,5 a mniejszy

od 5,
– pozytywna z nieprawidłowościami, gdy wynik końcowy jest większy lub równy 1,5 a mniej-

szy od 3,5,
– negatywna, gdy wynik końcowy jest mniejszy od 1,5.

Przy ocenie wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach klasy-
fikacji budżetowej, uwzględnia się w szczególności wyniki innych kontroli prowadzo-
nych przez departament czy delegaturę, które zawierają aspekty finansowe związane
z gospodarowaniem środkami budżetowymi ocenianej części w roku budżetowym.
Oceniając wykonanie budżetu w częściach, których dysponentami są ministrowie, uwz-
ględnia się działalność tych ministrów związaną z dysponowaniem środkami publi-
cznymi, które z pominięciem tej części są przekazywane do innych jednostek np. środki
z rezerw celowych na restrukturyzację.

Przyporządkowanie części budżetowych do poszczególnych grup realizujących po-
dobne zadania budżetowe

A. Grupa I 
Kancelaria Prezydenta RP 
Kancelaria Sejmu 
Kancelaria Senatu
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Rzecznik Praw Dziecka 
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Regulacji Energetyki 
Urząd Służby Cywilnej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Wyższy Urząd Górniczy
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
Główny Urząd Miar
Polski Komitet Normalizacyjny 
Polska Akademia Nauk
Państwowa Agencja Atomistyki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
Urząd Transportu Kolejowego
Rządowe Centrum Legislacji 
Samorządowe Kolegia Odwoławcze 
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Agencja Wywiadu
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Administracja publiczna
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 
Łączność 
Informatyzacja

B. Grupa II
Naczelny Sąd Administracyjny 
Sądy powszechne
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowe Biuro Wyborcze
Państwowa Inspekcja Pracy
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 
Gospodarka
Gospodarka morska 
Gospodarka wodna 
Integracja europejska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Kultura fizyczna i sport
Nauka
Obrona narodowa 
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Oświata i wychowanie 
Praca
Rolnictwo
Rozwój wsi 
Rozwój regionalny 
Rynki rolne
Skarb Państwa 
Sprawiedliwość 
Szkolnictwo wyższe 
Transport
Turystyka 
Środowisko 
Sprawy wewnętrzne 
Zabezpieczenie społeczne 
Sprawy zagraniczne 
Zdrowie
Główny Urząd Statystyczny
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Regionalne Izby Obrachunkowe
Województwa 

C. Grupa III
Rezerwa ogólna
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 
Rezerwy celowe
Obsługa zadłużenia zagranicznego 
Obsługa długu krajowego
Środki własne Unii Europejskiej
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

1. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 01
– Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 02
– Kancelaria Sejmu.

3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 03
– Kancelaria Senatu.

4. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 04
– Sąd Najwyższy.

5. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 05
– Naczelny Sąd Administracyjny.

6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 06
– Trybunał Konstytucyjny.

7. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 08
– Rzecznik Praw Obywatelskich.

8. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 09
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

9. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 10
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 11
– Krajowe Biuro Wyborcze.

11. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 12
– Państwowa Inspekcja Pracy.

12. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 13
– Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

13. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 14
– Rzecznik Praw Dziecka.

14. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r. część 15/01
Ministerstwo Sprawiedliwości część 15/02-15/12 Sądy apelacyjne.

15. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 16
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

16. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 17
– Administracja publiczna oraz wykonanie w 2005 roku planu finansowego Funduszu
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

17. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 18
– Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. 

18. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 19
– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

19. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 20
– Gospodarka.
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20. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 21
– Gospodarka morska.

21. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część –
41 Środowisko, część 22 – Gospodarka wodna.

22. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 23
– Integracja europejska.

23. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 24
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonanie w 2005 roku planów
finansowych Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości.

24. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 25
– Kultura fizyczna i sport oraz wykonanie w 2005 roku planów finansowych Funduszu
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

25. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 26
– Łączność.

26. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 27
– Informatyzacja.

27. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku, część 28
– Nauka, część – 30 Oświata i wychowanie, część 38 – Szkolnictwo wyższe oraz
wykonanie w 2005 roku planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

28. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 29
– Obrona narodowa.

29. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 31
– Praca oraz wykonania w 2005 roku planów finansowych przez Fundusz Pracy i Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

30. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 32
– Rolnictwo, część 33 – Rozwój wsi, część 35 – Rynki rolne oraz wykonania planu
finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 roku.

31. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 34
– Rozwój regionalny.

32. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 36
– Skarb Państwa, przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2005 roku,
a także wykonanie w 2005 roku planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji,
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Funduszu Skarbu Państwa.

33. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 37
– Sprawiedliwość oraz wykonanie w 2005 roku planów finansowych Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

34. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 39
– Transport.

35. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 40
– Turystyka.

36. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 42
– Sprawy wewnętrzne.
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37. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 43
– Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

38. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 44
– Zabezpieczenie społeczne.

39. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 45
– Sprawy zagraniczne.

40. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 46
– Zdrowie.

41. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 47
– Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

42. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 48
– Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

43. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 49
– Urząd Zamówień Publicznych.

44. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 50
– Urząd Regulacji Energetyki.

45. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 51
– Urząd Służby Cywilnej.

46. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 53
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

47. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 54
– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wykonania w 2005
roku planu finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów.

48. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 58
– Główny Urząd Statystyczny.

49. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 60
– Wyższy Urząd Górniczy.

50. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 61
– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

51. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 64
– Główny Urząd Miar.

52. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 65
– Polski Komitet Normalizacyjny.

53. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 67
– Polska Akademia Nauk.

54. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 68
– Państwowa Agencja Atomistyki.

55. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 69
– Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

56. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 71
– Urząd Transportu Kolejowego.
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57. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 72
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania w 2005 roku planów
finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
oraz Funduszu Administracyjnego.

58. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 73
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonania w 2005 roku planu finansowego
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

59. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 75
– Rządowe Centrum Legislacji.

60. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 76
– Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

61. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 78
– Obsługa zadłużenia zagranicznego, część 79 – Obsługa długu krajowego.

62. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 80
– Regionalne Izby Obrachunkowe.

63. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 81
– Rezerwa ogólna, część 83 – Rezerwy celowe.

64. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 82
– Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

65. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 84
– Środki własne Unii Europejskiej.

66. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/02
– województwo dolnośląskie.

67. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/04
– województwo kujawsko-pomorskie.

68. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/06
– województwo lubelskie.

69. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/08
– województwo lubuskie.

70. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/10
– województwo łódzkie.

71. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/12
– województwo małopolskie.

72. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/14
– województwo mazowieckie.

73. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/16
– województwo opolskie.

74. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/18
– województwo podkarpackie.

75. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/20
– województwo podlaskie.
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76. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/22
– województwo pomorskie.

77. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/24
– województwo śląskie.

78. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/26
– województwo świętokrzyskie.

79. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/28
– województwo warmińsko-mazurskie.

80. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/30
– województwo wielkopolskie.

81. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 85/32
– województwo zachodniopomorskie.

82. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku część 86
– Samorządowe Kolegia Odwoławcze.

83. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2005 roku.

84. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Agencji Rynku Rolnego
w 2005 roku.

85. Informacja o wynikach kontroli wykonania planów finansowych Agencji Nieruchomości
Rolnych w 2005 roku

86. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Państwowego Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

87. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Centralnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2005 roku. 

88. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

89. Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego z budżetem państwa w 2005 roku

90. Informacja o realizacji inwestycji finansowanych ze środków budżetowych w 2005 r.

91. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia w 2005 roku.
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obsługi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
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35. Zadłużenie sektora finansów publicznych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

36. Dług krajowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
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i gospodarstw pomocniczych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

45. Realizacja planów finansowych dochodów własnych jednostek 
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5. Dochody, wydatki i wynik budżetu państwa w kwartałach 2005 r.  .  .  .  .  .  .  . 36
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