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Uwaga, 
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składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych 
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Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2016 r. 

Produkt Krajowy Brutto 

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło ok. 0,7% (kw/kw, sa) i było niższe 

od tego z lat 2014-2015 (ok. 0,9%). W ciągu roku dynamika PKB w tym ujęciu 

charakteryzowała się jednocześnie stosunkowo dużą zmiennością. Wyniki gospodarki 

polskiej w IV kw. 2016 r. wskazują przy tym na wyraźną poprawę dynamiki aktywności 

gospodarczej w końcu roku (kw/kw, sa). W całym 2016 r. PKB zwiększył się realnie o 2,7%, 

tj. o 1,1 pkt proc. mniej niż rok wcześniej oraz o 1,1 pkt proc. mniej od prognozy 

przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. Głównym czynnikiem 

wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika była niższa niż rok wcześniej ze 

względu na spadek inwestycji. Nieznacznie dodatnią (0,3 pkt. proc.) kontrybucję do wzrostu 

PKB miał eksport netto. PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 1.851,2 mld zł i był  

o 2,9% wyższy niż w 2015 r. 

W 2016 r. w krajach UE kontynuowane było umiarkowane ożywienie aktywności 

gospodarczej (tempo wzrostu PKB w UE było nieco niższe niż rok wcześniej i wyniosło 1,9% 

wobec 2,2%). Jednocześnie obserwowane było osłabienie tempa wzrostu wolumenu importu 

UE, głównego indykatora popytu na polskie towary i usługi (na UE przypada blisko 80% 

polskiego eksportu towarów). Mimo spowolnienia dynamiki importu UE i wyhamowania 

wymiany z krajami rozwijającymi się tempo wzrostu wolumenu polskiego eksportu towarów 

i usług ogółem nie tylko utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie, ale nawet 

przyspieszyło (do 9%). Przyczyniła się do tego m.in. poprawa cenowej konkurencyjności 

polskiej sprzedaży zagranicznej.  

Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja 

programu „Rodzina 500 plus” w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów znalazły 

odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia 

prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8% (wobec 3% w 2015 r. i 3,7% zakładanych 

w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r. 

Jednocześnie wzrosła stopa oszczędności w sektorze gospodarstw domowych. Wyraźnie 

negatywny wkład we wzrost PKB miały natomiast inwestycje. Jednym z powodów niskiej 

dynamiki tej kategorii było wyhamowanie realizacji projektów finansowanych ze środków 

unijnych w kontekście przejścia od starej do nowej perspektywy finansowej.  

Spadek wykorzystania funduszy strukturalnych UE oraz jego negatywny wpływ na dynamikę 

inwestycji w gospodarce był widoczny w 2016 r. w innych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, które są beneficjentami netto środków unijnych. 
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Rynek pracy 

Pomimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej, w 2016 r. sytuacja na rynku pracy 

uległa dalszej poprawie. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek 

małych1 w 2016 r. było o 2,3% wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw 

wzrosło o 2,8%. Zakładając wzrost liczby etatów w jednostkach małych, Ministerstwo 

Finansów szacuje2, że łącznie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2016 r. 

zwiększyło się o 2,3% w skali roku, wobec wzrostu o 1,3% rok wcześniej. Zdecydowanie 

największy pozytywny wpływ na zmianę liczby etatów w gospodarce narodowej bez jednostek 

małych miały usługi rynkowe. W mniejszym stopniu zwiększyło się przeciętne zatrudnienie 

w przemyśle i usługach nierynkowych, natomiast spadek – czwarty rok z rzędu – był 

obserwowany w budownictwie. 

Wzrost popytu na pracę znalazł odzwierciedlenie w spadku liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych, która na koniec 2016 r. obniżyła się o 228 tys. (tj. o 14,6%) w porównaniu  

do poziomu sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniosła 8,3%, 

tj. była niższa o 1,4 pkt. proc. niż na koniec 2015 r., a także niższa od szacunków 

przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (9,7%). 

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła umiarkowana presja płacowa. Przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 3,6%, tj. w podobnej skali,  

jak rok wcześniej (o 0,1 pkt. proc. więcej) oraz w takim tempie, jak przyjęto w prognozach 

 do ustawy budżetowej na 2016 r. Po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych pracowników przeciętna płaca była realnie  

o 4,2% wyższa niż przed rokiem. Tempo wzrostu siły nabywczej wynagrodzeń  

w ubiegłym roku było tylko nieznacznie niższe od wysokiej dynamiki zanotowanej rok 

wcześniej. 

W efekcie tych czynników – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – nominalny 

wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniósł 5,9% i był wyższy 

od obserwowanego rok wcześniej (4,8%), a także najwyższy od pięciu lat. Realne tempo 

wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2016 r. przyspieszyło do 6,5% 

z 5,7% rok wcześniej. Realny wzrost funduszu płac w 2016 r. był wyższy niż we 

wcześniejszych siedmiu latach. 

 

                                                

1 Jednostki małe – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. 
2 Wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości zostaną 

opublikowane przez GUS w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2017, tj. 14 lipca br., natomiast ostateczne 

dane w tym zakresie ukażą się w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej 2017, tj. 29 grudnia 2017 r. 
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Procesy inflacyjne 

Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) utrzymywały się 

poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie, 

a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6% niższe w porównaniu do 2015 r. 

i wyraźnie niższe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej  

na 2016 r. (przewidującej wzrost cen o 1,7%). Kształtowanie się cen konsumpcyjnych  

w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców 

(energetycznych i rolnych). Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

indeks cen surowców w 2016 r. był średnio o 10% niższy niż rok wcześniej, ale w IV kw. 

odnotowano już jego wzrost o 13% w skali rocznej. Umiarkowana presja popytowa i niskie 

oczekiwania inflacyjne sprawiły, że na bardzo niskim poziomie utrzymywała się inflacja 

bazowa (tj. wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i cen energii), która średnio w 2016 r. 

wyniosła -0,2%. Niska pozostawała także presja kosztowa, a spadek cen produkcji 

sprzedanej przemysłu w 2016 r. wyniósł 0,1%. 

Bilans płatniczy 

Przy dodatnim, choć mniejszym niż przed rokiem wkładzie eksportu netto i pozytywnym 

wpływie terms of trade łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji 

do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7%. W efekcie deficyt całego rachunku 

obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do jedynie 0,3% PKB z 0,6% PKB w roku 

wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90-tych. Dane okazały się lepsze 

od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.  

(-1,5% PKB). 

Największy wpływ na ogólny poziom niedoboru na rachunku obrotów bieżących miało 

w dalszym ciągu ujemne saldo dochodów pierwotnych. Niezależnie od wahań jego poziomu 

związanych z koniunkturą gospodarczą, jego skala była determinowana przez rozmiary 

ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Saldo to pogorszył również wzrost 

transferów związanych z sezonową imigracją zarobkową obywateli Ukrainy.  

Deficyt dochodów pierwotnych w 2016 r. wyniósł 3,7% PKB wobec 3,5% PKB w 2015 r. 

Nieznacznie ujemne było również saldo dochodów wtórnych (0,3% PKB). 

W 2016 r. odpływ kapitału w ramach rachunku finansowego łącznie z aktywami rezerwowymi 

wyniósł blisko 0,9 mld EUR, wobec 1,3 mld EUR w 2015 r. Napływ inwestycji bezpośrednich 

nierezydentów wyniósł niemal 12,9 mld EUR a najważniejszym ich komponentem były 

reinwestowane zyski. Wyraźny wpływ na bilans płatniczy w 2016 r. miał okres przejściowy 



12 

 

między perspektywami finansowymi funduszy europejskich, który przełożył się na spadek 

dodatniego salda rachunku kapitałowego (do 1,1% PKB). 

Oficjalne aktywa rezerwowe na koniec ubiegłego roku osiągnęły poziom 108,1 mld EUR, 

wobec 86,9 mld EUR na koniec 2015 r. 

Stopy procentowe  

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym w ramach realizowanej przez Narodowy 

Bank Polski strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w 2016 r. była krótkoterminowa stopa 

procentowa. 

Zewnętrzny charakter czynników przyczyniających się do deflacji w Polsce sprawił,  

że w 2016 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie dokonała zmian w wysokości stóp 

procentowych NBP. W rezultacie średnio w 2016 r. główna stopa procentowa - stopa 

referencyjna wyniosła 1,5%. Pozostawiając koszt pieniądza banku centralnego bez zmian 

RPP argumentowała ponadto, że obserwowane w ciągu roku obniżenie dynamiki aktywności 

gospodarczej, związane było ze spadkiem inwestycji, który w znacznej mierze wynikał 

z czasowego zmniejszenia wykorzystania środków unijnych po zakończeniu perspektywy 

finansowej UE 2007-13. Tymczasowy charakter osłabienia procesów inwestycyjnych 

wskazywał, że w sytuacji stabilnego wzrostu konsumpcji również spowolnienie dynamiki PKB 

będzie chwilowe i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego powinno 

przyspieszyć. W rezultacie RPP oceniała, że bieżący poziom stóp procentowych banku 

centralnego sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu 

oraz zachowaniu równowagi makroekonomicznej. 

Kurs walutowy  

Średnio w 2016 r. kurs euro w złotych (EUR/PLN) ukształtował się na poziomie 4,3625, 

a kurs dolara w złotych (USD/PLN) wyniósł 3,9431. W porównaniu do roku poprzedniego 

kursy te były wyższe o odpowiednio 4,3% oraz 4,6%. 

W 2016 r. kurs EUR/PLN podlegał znacznym wahaniom. Po silnym osłabieniu w styczniu, 

wywołanym przez zaskakującą decyzję agencji Standard & Poor’s o obniżeniu oceny 

ratingowej Polski, złoty stopniowo umacniał się do euro, osiągając na początku kwietnia 

najmocniejszy poziom w roku nieco poniżej 4,23. Aprecjacji polskiej waluty sprzyjał w tym 

okresie wzrost globalnego popytu na ryzyko, związany z bardziej gołębim nastawieniem 

głównych banków centralnych. Pogorszenie nastrojów na światowych rynkach finansowych 

w połączeniu z czynnikami krajowymi przyczyniło się jednak w kwietniu do ponownego 

osłabienia złotego. Kurs EUR/PLN utrzymywał się na podwyższonym poziomie do początku 

sierpnia, gdy polska waluta umocniła się gwałtownie pod wpływem prezydenckiej propozycji 
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dotyczącej walutowych kredytów mieszkaniowych. Po okresie względnej stabilizacji, 

w listopadzie złoty ponownie znacznie się osłabił w wyniku wzrostu szans na szybsze 

podwyżki stóp procentowych w USA po wygranej Donalda Trumpa w wyborach 

prezydenckich. Kurs EUR/PLN przekroczył 4,40 i pozostał powyżej tego poziomu do końca 

roku. 
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Rozdział 1 

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej 

W trakcie roku budżetowego miały miejsce dwie nowelizacje ustawy budżetowej na mocy: 

 ustawy z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016, 

oraz 

 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2016 rok. 

Na mocy ustawy z dnia 20 października 2016 r.  znowelizowano kwotę prognozowanych 

dochodów budżetu środków europejskich (wraz z jednoczesną zmianą poziomu deficytu 

budżetu środków europejskich o tożsamą kwotę) umożliwiając Ministrowi Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi wypłaty w roku ubiegłym 70% zaliczek na poczet płatności bezpośrednich  

dla producentów rolnych za 2016 rok w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Natomiast ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. umożliwiono, w stosunku do wydatków 

zablokowanych w trybie przewidzianym w art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, ich przeniesienie do rezerwy celowej z przeznaczeniem  

na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej. 

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa zapisane w ustawie budżetowej z dnia  

25 lutego 2016 r. nie uległy zmianie i pozostały na pierwotnym poziomie. 

1.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej 

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa 

W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. ustalono: 

1) dochody budżetu państwa na kwotę 313.808.526 tys. zł, 

2) wydatki budżetu państwa na kwotę 368.548.526 tys. zł, 

3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 54.740.000 tys. zł. 

Realizację podstawowych wielkości budżetu państwa w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

nominalnie realnie

1 2 3 4 5 6 7 8

Dochody 289.136.706 313.808.526 314.683.570 875.044 100,3 108,8 109,5 

Wydatki 331.743.437 368.548.526 360.843.115 -7.705.411 97,9 108,8 109,4 

Deficyt 42.606.731 54.740.000 46.159.544 -8.580.456 84,3 108,3 109,0 

Wyszczególnienie

w tys. zł %

4:2Wykonanie

 2015 r.

Wykonanie

 2016 r.
4-3 4:3

Ustawa 

budżetowa

na 2016 r.
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Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2016 r. w wysokości 314.683.570 tys. zł  

i były wyższe o 875.044 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej  

na rok 2016, tj. o 0,3%. 

Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim 

większe zrealizowanie wpływów z podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz wyższa wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego. Szczegółowe 

przyczyny wyższego wykonania dochodów zostały omówione w części charakteryzującej 

sytuację makroekonomiczną oraz w części opisującej zmiany poszczególnych tytułów 

dochodów budżetu. 

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2016 r. w wysokości 360.843.115 tys. zł  

(w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2017 na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu 

państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego) i były niższe  

o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2016, tj. o 2,1%.  

Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede 

wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków  

w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.  

Wydatki budżetu państwa zostały szczegółowo omówione w Rozdziale 3 Wydatki budżetu 

państwa. 

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 46.159.544 tys. zł. W stosunku  

do ustalonego w art. 1 ust. 5 ustawy budżetowej na 2016 r. nieprzekraczalnego poziomu 

54.740.000 tys. zł był niższy o 8.580.456 tys. zł, tj. o 15,7%.  

Finansowanie potrzeb pożyczkowych miało miejsce w zmiennych oraz niepewnych 

warunkach rynkowych, gospodarczych i geopolitycznych, i odbywało się głównie na rynku 

krajowym. Do głównych czynników, pod wpływem których kształtował się przedmiotowy 

proces zaliczyć należy uwarunkowania międzynarodowe, w tym przede wszystkim: politykę 

monetarną głównych banków centralnych w strefie euro (Europejski Bank Centralny),  

USA (System Rezerwy Federalnej) oraz Japonii i Chinach, wynik referendum na temat 

dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz wyborów prezydenckich  

w USA, a także porozumienie państw producentów ropy naftowej ograniczające wielkość 

produkcji, które zainicjowało wzrost cen surowców i oczekiwania na wzrost inflacji oraz stóp 

procentowych. 

Spośród czynników lokalnych największe znaczenie miało natomiast utrzymywanie stabilnej 

polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski (główna stopa referencyjna na poziomie 

1,50%) oraz oceny agencji ratingowych. 
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Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu środków europejskich 

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) budżet państwa obok prognozowanych 

podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków 

budżetu państwa i planowanego deficytu budżetu państwa określa również łączną kwotę 

prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz wynik budżetu środków 

europejskich.  

W związku z powyższym w art. 2 znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2016 ustalono: 

1) dochody budżetu środków europejskich na kwotę 53.429.147 tys. zł, 

2) wydatki budżetu środków europejskich na kwotę 71.640.528 tys. zł, 

3) deficyt budżetu środków europejskich na kwotę 18.211.381 tys. zł. 

Wykonanie budżetu środków europejskich w stosunku do postanowień znowelizowanej 

ustawy budżetowej prezentuje poniższa tabela: 

nominalnie realnie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dochody 64.463.747 62.400.147 53.429.147 39.064.227 -14.364.920 73,1 60,6 61,0 

Wydatki 67.695.447 71.640.528 71.640.528 51.700.722 -19.939.806 72,2 76,4 76,8 

Deficyt 3.231.700 9.240.381 18.211.381 12.636.495 -5.574.886 69,4 391,0 393,4 

Wyszczególnienie

w tys. zł %

5:2Wykonanie 

2015 r.

Ustawa 

budżetowa

 na 2016 r.

Wykonanie 

2016 r.
5-4 5:4

Znowelizowana

 ustawa budżetowa 

na 2016 r.

 

Szczegółowe omówienie budżetu środków europejskich przedstawione zostało 

w Rozdziale 4 Budżet środków europejskich. 

Wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

Poniżej zaprezentowano łączne wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu 

środków europejskich według działów budżetowych.  
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Do najistotniejszych kwotowo działów budżetowych, tj. mierzonych wielkością łącznych 

wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich dokonanych w 2016 r.,  

należy zaliczyć działy: 

 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 84.608.583 tys. zł. W ramach 

przedmiotowego działu finansowana jest obsługa i realizacja świadczeń z zakresu 

ubezpieczeń społecznych ponoszona wyłącznie w ramach budżetu krajowego.  

W 2016 r. do najistotniejszych zadań realizowanych w tym dziale należy wskazać: 

przekazanie dotacji uzupełniających z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, a także dokonanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych tzw. służb 

mundurowych oraz uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich 

rodzin. Ponadto w ramach przedmiotowego działu opłacone zostały składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach 

wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie. 

 758 Różne rozliczenia: 80.257.200 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu  

z budżetu krajowego finansowana jest przede wszystkim subwencja ogólna  

dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonywane są rozliczenia  

z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych  

oraz zabezpieczane są środki w ramach rezerw celowych. Natomiast w ramach 

budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale miały na celu 

wsparcie rozwoju regionalnego i dokonywane były głównie w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych, przy czym największa część poniesionych wydatków 

dotyczyła wydatków majątkowych dla Perspektywy Finansowej 2007-2013 

stanowiących rozliczenia końcowe programów. 

 852 Pomoc społeczna: 34.238.008 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu 

wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego. W 2016 r. realizowane 

były przede wszystkim takie zadania jak: Program „Rodzina 500 plus”,  

w tym realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci oraz wydatkowane były środki na: realizację dodatku 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto dokonano wypłaty 

świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku  

dla opiekuna oraz opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,  

a także dokonano wypłaty zasiłków stałych i zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej. 
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 010 Rolnictwo i łowiectwo: 30.494.325 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu 

finansowane są głównie wydatki Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ponoszone 

zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich.  

W roku 2016 ze środków krajowych w dziale tym wydatki były ponoszone także na: 

utrzymanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe działające w obszarze 

rolnictwa; utrzymanie i realizację zadań przez agencje wykonawcze, tj. Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa; wypłatę pomocy dla rolnictwa (w tym m.in. dotacje 

przedmiotowe na zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej  

i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego i ochrony roślin, dopłaty do ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do paliwa rolniczego); finansowanie zadań 

z zakresu melioracji wodnych i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.  

Z budżetu środków europejskich dokonano finansowania płatności bezpośrednich 

oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), 

a także wsparcia dla grup producentów rolnych. Ponadto dział ten obejmuje 

finasowanie wyprzedzające, kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, 

realizujących inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, a także pomoc techniczną w ramach  

PROW 2014-2020. 

 752 Obrona narodowa: 28.297.330 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu 

finansowane są wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną 

oraz finansowanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są ponoszone 

wyłącznie w ramach budżetu krajowego. W 2016 r. w dziale obrona narodowa 

sfinansowane zostały przede wszystkim: wydatki majątkowe przeznaczone  

na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej  

oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO; wydatki osobowe,  

tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane 

do uposażeń, wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi;  

wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz  

na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności; dotacje  

dla Agencji Mienia Wojskowego na wypłatę świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy 

zawodowych; projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności; wydatki 

dotyczące „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”; działalność 

jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach 

wojskowych oraz zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”. 
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 600 Transport i łączność: 23.922.690 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu 

finansowane są głównie wydatki na projekty drogowe oraz kolejowe, ponoszone 

zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich.  

Do najistotniejszych wydatków krajowych z tego działu w 2016 r. zaliczyć należy 

wydatki na: infrastrukturę kolejową (w tym dotacja dla PKP PLK S.A. z tytułu kosztów 

zarządzania infrastrukturą kolejową oraz kosztów związanych z normalizacją 

rachunkowości, a także wydatki majątkowe ponoszone w ramach Krajowego 

Programu Kolejowego); realizację zadań drogowych (w tym w ramach Programu 

Budowy Dróg Krajowych); dofinansowanie przewozów pasażerskich kolejowych  

i autobusowych (w tym ulgi) oraz realizację zadań w ramach Programu gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Natomiast z budżetu środków 

europejskich największych wydatków z tego działu dokonano w ramach Programów 

Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020), 

gdzie największe środki zostały skierowane na projekty drogowe oraz kolejowe. 

 803 Szkolnictwo wyższe: 15.674.620 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu  

w 2016 r. wydatki sfinansowane ze środków krajowych zostały przeznaczone przede 

wszystkim na dotacje dla uczelni na zadania związane z działalnością dydaktyczną  

i bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów. Natomiast w ramach 

budżetu środków europejskich główne wydatki zostały poczynione w ramach części  

38 – Szkolnictwo wyższe, które w głównej mierze pochodziły z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (w ramach wydatków 

majątkowych). Znaczące wydatki zostały także zrealizowane z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.   

 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 14.344.671 tys. zł.  

W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu 

krajowego. W 2016 r. z tego działu zostały rozdysponowane środki przede wszystkim 

z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ramach tego działu 

ponoszone są także wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. 

 755 Wymiar sprawiedliwości: 11.523.742 tys. zł. W ramach przedmiotowego działu 

wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego i przeznaczone są 

przede wszystkim na: funkcjonowanie sądów powszechnych oraz powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury; realizację zadań wykonywanych przez 

więziennictwo; funkcjonowanie centralnych administracyjnych jednostek wymiaru 
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sprawiedliwości, w tym przede wszystkim utrzymanie i eksploatację Systemu Dozoru 

Elektronicznego, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego; 

funkcjonowanie zakładów dla nieletnich oraz dotację do Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto od 2016 r. w ramach działu miała miejsce 

realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

Stabilizująca reguła wydatkowa - kwota wydatków oraz nieprzekraczalny limit 

wydatków 

Na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1646, z późn. zm.), została 

wprowadzona w sposób wiążący do polskiego sytemu prawnego stabilizująca reguła 

wydatkowa. W związku z powyższym począwszy od 2015 roku, zgodnie z art. 110 pkt. 2a 

ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa określa się także kwotę 

planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, oraz kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 

ustawy o finansach publicznych.  

W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2016 ustalono: 

 kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych w wysokości 728.465.733 tys. zł, 

 kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych w wysokości 553.505.210 tys. zł. 

Realizację wyżej wymienionych wielkości w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. przedstawia 

poniższa tabela: 

nominalnie realnie

1 2 3 4 5 6 7 8

Kwota wydatków

(art. 112aa ust. 1 uofp)

Limit wydatków

(art. 112aa ust. 3 uofp)

4:2

%

103,2 103,8

106,3 106,9

4:3

w tys. zł

Wyszczególnienie

Wykonanie

 2015 r.

Ustawa 

budżetowa

na 2016 r.

Wykonanie

 2016 r.
4-3

-23.211.053 96,8 

-20.009.220 96,4 

683.427.797 

501.946.242 

728.465.733 

553.505.210 

705.254.680 

533.495.990 

 

Poniżej zobrazowano jak kształtowało się w 2016 r. wykonanie podstawowych kategorii 

budżetowych, tj. wydatków i dochodów budżetu państwa (bp) oraz budżetu środków 

europejskich (bśe), a także kwoty wydatków oraz limitu wydatków, o których mowa 

odpowiednio w art. 112aa ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w stosunku  

do Produktu Krajowego Brutto (PKB). 

 



 23 

412,5
353,7

1.851,2

705,3

533,5

0

500

1.000

1.500

2.000

PKB Kwota wydatków
(art. 112aa
ust. 1 uofp)

Limit wydatków
(art. 112aa
ust. 3 uofp)

Wydatki
bp + bśe

Dochody
bp i bśe

m
ld

 z
ł

 

 



24 

 

1.2 Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej 

Poniżej omówiona została realizacja wybranych artykułów ustawy budżetowej na rok 2016, 

w szczególności tych, które: 

1) miały istotne znaczenie w realizacji budżetu państwa w 2016 r., ze względu na ustalenie 

w nich m.in. prognozowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu państwa, limitu 

zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty 

skarbowych papierów wartościowych, limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa; 

2) nie zostały omówione w dalszej części sprawozdania. 

1. W art. 3 ustawy budżetowej ustalone zostały przychody i rozchody budżetu państwa 

na kwotę odpowiednio 338.099.330 tys. zł oraz 265.147.949 tys. zł. Rozchody 

podlegające ustawowemu limitowi, tj. z wyłączeniem rozchodów z tytułu zobowiązań 

finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku, ukształtowały się na poziomie 

213.471.299 tys. zł, a odpowiadająca im kwota przychodów – na poziomie  

272.267.338 tys. zł. 

Niższa realizacja przychodów była wypadkową przede wszystkim: 

 mniejszych wpływów z Komisji Europejskiej ze względu na niższe tempo realizacji 

programów i niższy poziom refundacji (mniejsze przychody z tytułu zarządzania 

środkami europejskimi), 

 braku potencjalnych operacji zakładanych na wypadek wyższych potrzeb 

pożyczkowych (niższe pozostałe przychody związane z finansowaniem krajowym 

i zagranicznym), 

 modyfikacji struktury finansowania i prefinansowania potrzeb pożyczkowych  

z 2017 r. (niższe przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych na rynku 

krajowym oraz wyższe przychody z tytułu obligacji wyemitowanych na rynkach 

zagranicznych), 

 wyższego poziomu środków w jednostkach objętych konsolidacją (wyższe 

przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych). 

Niższa realizacja rozchodów była wypadkową przede wszystkim: 

 niższej realizacji wydatków budżetu środków europejskich (niższe rozchody z tytułu 

zarządzania środkami europejskimi), 

 braku potencjalnych wyższych potrzeb pożyczkowych (niższe pozostałe rozchody 

krajowe i zagraniczne), 

 udzielenia niższych pożyczek dla FUS, KUKE, jst oraz pożyczek udzielonych  

na podstawie umów międzynarodowych (niższe rozchody z tytułu udzielonych 

pożyczek), 

 zrealizowanych operacji prefinansowania potrzeb 2017 r. (wyższe rozchody z tytułu 

skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym), 
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 przedterminowego odkupu obligacji nominowanych w USD zapadających w 2019 r. 

(wyższe rozchodów z tytułu obligacji na rynkach zagranicznych). 

Zrealizowane przychody i rozchody obejmujące wszystkie operacje, w tym również 

z tytułu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz 

operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosły 

odpowiednio: 2.749.835.150 tys. zł i 2.691.039.112 tys. zł. 

W art. 3 ust. 2 ustawy budżetowej ustalone zostało planowane saldo przychodów 

i rozchodów budżetu państwa na kwotę 72.951.381 tys. zł odpowiadającą sumie 

założonego deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich. 

Zrealizowane saldo wyniosło 58.796.039 tys. zł i było niższe ze względu na niższy  

od założonego zarówno deficyt budżetu państwa, jak i deficyt budżetu środków 

europejskich. 

2. Realizacja art. 5 ustawy budżetowej, określającego dopuszczalne limity przyrostu 

zadłużenia w skarbowych papierach wartościowych z tytułu ich emisji i wykupu, 

przedstawiała się następująco: 

 przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych 

kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych 

wyniósł 75.325.654 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 110.000.000 tys. zł. 

Niższy przyrost zadłużenia był wypadkową niższych potrzeb pożyczkowych netto, 

w szczególności deficytu budżetu państwa, niezrealizowania się ryzyka wzrostu 

potrzeb pożyczkowych w stosunku do zakładanych w planie finansowania 

(np. udzielenie pożyczek z budżetu państwa do wysokości limitów) oraz wyższego 

stanu środków na koniec 2016 r. (wyższego prefinansowania 2017 r.), 

 skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na przedterminową spłatę, wykup 

lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, 

a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń 

sądów lub innych tytułów nie były emitowane, przy limicie ustawowym na poziomie 

15.000.000 tys. zł. 

3. W art. 6 ustawy budżetowej na rok 2016 został ustalony limit gwarancji i poręczeń 

Skarbu Państwa w wysokości 200.000.000 tys. zł. W 2016 r. udzielono gwarancji Skarbu 

Państwa na łączną kwotę 16.514.925 tys. zł, co stanowi 8,3% zaplanowanej kwoty limitu. 

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1052, z późn. zm.), łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane  

przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa ustawa budżetowa, przy czym, 

zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy, kwota ta nie obejmuje poręczeń i gwarancji Skarbu 

Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już poręczeniem lub gwarancją 
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Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje to zwiększenia zobowiązań Skarbu 

Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.  

 W 2016 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 10 wniosków o udzielenie 

gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z siedmiu 

wniosków, tj. dwóch wniosków złożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

oraz pięciu wniosków złożonych przez BGK dotyczących gwarancji spłaty zobowiązań 

zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Natomiast  

w odniesieniu do trzech wniosków, tj.: jednego wniosku spółki PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. oraz dwóch wniosków BGK (dotyczących zasilenia KFD), w roku 2016  

nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji z uwagi na ich niekompletność  

i prace w tym zakresie są kontynuowane w 2017 r. 

Z uwagi na fakt, iż istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione na ewentualne 

gwarancje dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk 

kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie. 

Możliwość udzielenia ww. wsparcia m.in. w postaci gwarancji przewiduje: 

 art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 

wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436, z późn. zm.), 

 art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji  

oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2009,  

z późn. zm.), a przed dniem 9 października 2016 r. art. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. 

W 2016 r. nie udzielano pomocy na podstawie przepisów przedmiotowych ustaw. 

4. W art. 7 ustawy budżetowej na rok 2016 ustalony został limit łącznych zobowiązań 

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez 

Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych –-

w wysokości 15.000.000 tys. zł. Łączne zaangażowanie KUKE S.A. z tytułu 

gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji 

ubezpieczeniowych wynosiło wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 6.951.990 tys. zł, 

co stanowiło 46,4% limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na rok 2016. 

Limit ten ustalany jest co roku w wysokości umożliwiającej objęcie ubezpieczeniami 

przez KUKE S.A. transakcji eksportowych o dużych wartościach. W roku ubiegłym łączny 

obrót ubezpieczony przez KUKE S.A. był jednak niższy od planowanego. Powyższe 

wynikało z utrzymującej się trudnej sytuacji na rynkach wschodnich w związku  

m.in. z trwającym konfliktem rosyjsko-ukraińskim, co w efekcie wpłynęło na ograniczony 

stopień wykorzystania ww. limitu. 
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5. Zgodnie z art. 8 ustawy budżetowej Minister Finansów upoważniony został do: 

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek 

udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – 

do kwoty 2.000.000 tys. zł. Kwota ta zakładała kontynuację wypłat dla polskich 

eksporterów w ramach kredytów dla Angoli, Etiopii, Wietnamu, Kenii, Tanzanii, 

Mołdawii, Kirgistanu i Ukrainy oraz ewentualne wypłaty z tytułu kredytów 

przewidywanych do zawarcia m.in. z Wietnamem, Mongolią, Zambią, Liberią  

i Gwineą.  

Kwotę związaną z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 

zaplanowano w wysokości 1.196.910 tys. zł. Faktyczne wykorzystanie w 2016 r. 

wyniosło 308.032 tys. zł, tj. 25,7% planu. 

Niższe od planowanego wykorzystanie środków na udzielenie pożyczek i kredytów 

rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych było spowodowane 

m.in.: 

 opóźnieniami w realizacji kontraktów finansowanych umowami z Tanzanią, Kenią, 

Etiopią i Wietnamem, 

 brakiem kontraktów do finansowania w ramach umów z Kirgistanem, Ukrainą  

i Mołdawią, 

 brakiem zawarcia w 2016 r. umów kredytowych m.in. z Wietnamem, Mongolią, 

Zambią, Liberią i Gwineą; 

2) udzielania ze środków budżetu państwa: 

a) pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy 

własnych Banku – do kwoty 2.000.000 tys. zł. 

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa 

Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787, z późn. zm.) minister właściwy do spraw 

finansów publicznych może udzielić BGK pożyczki ze środków budżetu państwa  

na zwiększenie funduszy własnych. 

W roku 2016 Bank Gospodarstwa Krajowego nie występował o udzielenie pożyczki  

w formie pożyczki podporządkowanej. Zaplanowana na 2016 r. kwota pożyczek miała 

charakter ostrożnościowy i stanowiła awaryjną możliwość wsparcia finansowego 

Banku Gospodarstwa Krajowego w celu umożliwienia realizacji zadań zleconych 

przez Rząd; 

b) pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4.000.000 tys. zł. 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996, z późn. zm.), a przed dniem  

9 października 2016 r. art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 
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Funduszu Gwarancyjnym, źródłami finansowania Funduszu są m.in. środki  

z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.  

W 2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie występował o udzielenie pożyczki,  

o której mowa w powyższym przepisie; 

c) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania 

naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200.000 tys. zł. 

W 2016 r. zostały udzielone pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań 

naprawczych oraz ostrożnościowych w łącznej wysokości 143.613 tys. zł, 

co stanowiło 72% planowanego limitu. W roku ubiegłym przedmiotem prac 

Ministerstwa Finansów było 6 wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu państwa,  

z czego umowy pożyczki zostały podpisane z pięcioma jednostkami, tj. gminami: 

Płaska, Bielice, Chojna, Białogard, Rewal. Natomiast wniosek gminy Biały Bór został 

negatywnie rozpatrzony. Obecnie trwa procedowanie nad nowym wnioskiem gminy 

Biały Bór złożonym w 2017 roku; 

d) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę 

gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń 

eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczonych – do kwoty 970.000 tys. zł. 

W 2016 r. KUKE S.A. zaciągnęła z budżetu państwa jedną pożyczkę w wysokości 

202.821 tys. zł na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia zawartych  

w ramach systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń 

eksportowych. W związku z powyższym limit zaplanowany na ww. cel w ustawie 

budżetowej na rok 2016 w wysokości 970.000 tys. zł został wykorzystany w 20,9%. 

Niższe od prognozowanego wykorzystanie ww. limitu wynikało z nieurzeczywistnienia 

się wypłat odszkodowań, które były brane pod uwagę na etapie planowania 

budżetowego; 

e) pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń 

gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł. 

W roku 2016 kwota udzielonej Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki  

z budżetu państwa wyniosła 1.000.000 tys. zł, Kwota udzielonej pożyczki była niższa 

od limitu zaplanowanego w ustawie budżetowej o 11.000.000 tys. zł. 

Z uwagi na fakt, iż wpływy ze składek były wyższe niż zaplanowano w ustawie 

budżetowej w związku z wyższą dynamiką zatrudnienia w połączeniu z rosnącymi 

wynagrodzeniami, ZUS występował o udzielenie pożyczki z budżetu państwa  

na rzecz FUS w niższej wysokości.  

Limit na pożyczki dla FUS określony w ustawie budżetowej ma charakter jedynie 

ostrożnościowy, znajdujący swoje uzasadnienie w niepewnej i zmiennej sytuacji 
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związanej z wpływami ze składek do FUS. Pozwala to na elastyczne zarządzanie 

płynnością finansową wypłat świadczeń z FUS oraz budżetu państwa. 

6. Z określonej w art. 15 ustawy budżetowej na rok 2016 liczby etatów Policji 102.370,  

w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji, faktyczna realizacja 

zatrudnienia wyniosła 98.505 etatów, w tym w jednostkach organizacyjnych Policji 

98.451. 

7.  Wykonanie art. 17 ustawy budżetowej na rok 2016 dotyczące służby cywilnej 

przedstawiało się następująco: 

1) limit mianowań urzędników – z dniem 1 grudnia 2016 r. uzyskały mianowanie  

154 osoby, co stanowi 77% planu (200 osób). 

Prawo do mianowania w służbie cywilnej (z dniem 1 grudnia 2016 r.) uzyskało łącznie 

155 osób – 121 pracowników służby cywilnej, którzy ukończyli postępowanie 

kwalifikacyjne z wynikami uprawniającymi do mianowania oraz 34 absolwentów 

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy w 2016 r. złożyli wniosek  

o mianowanie. W związku z ustaniem stosunku pracy jednej z osób uprawnionych  

do mianowania ostatecznie mianowanie uzyskały 154 osoby; 

2) środki na wynagrodzenia zrealizowano w wysokości 7.509.138 tys. zł, co stanowi 

99,5 % planu po zmianach w wysokości 7.548.013 tys. zł; 

3) środki na szkolenia zrealizowano w wysokości 43.359 tys. zł, co stanowi 76,6% planu 

po zmianach w wysokości 56.572 tys. zł.  

8. Prognozowany w art. 18 ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem na poziomie 101,7% zgodnie z komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. wyniósł 99,4%.  

Oznacza to, że zamiast prognozowanego wzrostu cen konsumpcyjnych o 1,7% 

odnotowano ich spadek o 0,6%. 

9. Prognozowany w art. 19 ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości  

102% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 13 stycznia 2017 r. wyniósł 99,6%. Oznacza to, że zamiast prognozowanego 

wzrostu cen konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów o 2% odnotowano 

ich spadek o 0,4%.  

10. Ustalona w art. 20 ustawy budżetowej na rok 2016 wysokość odpisu z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

została zrealizowana w kwocie 3.573.000 tys. zł, tj. zgodnie z planem. 

11. Określona w art. 21 ustawy budżetowej na rok 2016 kwota wydatków na prewencję 

rentową w wysokości 203.600 tys. zł została zrealizowana w wysokości 186.879 tys. zł, 

co stanowiło 91,8% planu.  
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Na powyższą kwotę składały się koszty leczenia rehabilitacyjnego, przejazdu  

na rehabilitację oraz opłat miejscowych, które wyniosły łącznie 186.690 tys. zł.  

Ponadto sfinansowano inne działania dotyczące prewencji rentowej, m.in. związane  

z organizacją konferencji i sympozjów w kwocie 189,9 tys. zł.  

Niższe wykonanie planu w zakresie wydatków na prewencję rentową wynikało  

z mniejszej o 2,6 tys. liczby osób zgłaszających się na rehabilitację w stosunku  

do założonego planu. 

12. Ustalona w art. 22 ustawy budżetowej na rok 2016 wysokość odpisu z Funduszu 

Emerytur Pomostowych (FEP) na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została 

zrealizowana w kwocie 2.627 tys. zł, tj. zgodnie z planem. 

13. Wysokość należności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu poniesionych 

kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek  

na otwarte fundusze emerytalne została zrealizowana w wysokości przewidzianej  

w art. 23 ustawy budżetowej, tj. 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy. 

14. W roku 2016 odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w art. 24 ustawy budżetowej  

na rok 2016, wyniósł 481.916 tys. zł i został wykonany zgodnie z planem. 

15. Określona w art. 25 ustawy budżetowej na rok 2016 kwota wydatków na prewencję 

wypadkową w wysokości 56.028 tys. zł została zrealizowana w wysokości 55.552 tys. zł, 

co stanowi 99,2% planu. 

16. Prognozowana w art. 26 ustawy budżetowej na poziomie 4.055 zł kwota przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zgodnie z komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. wyniosła 4.047,21 zł 

i w ujęciu nominalnym była o 3,6% wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to, że wysokość 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. była o 8 zł niższa  

od prognozy budżetowej, a nominalne tempo wzrostu było zgodne z szacunkami 

budżetowymi. 

17. Zgodnie z art. 27 ustawy budżetowej na rok 2016 jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązane były do dokonywania wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu 

państwa wpłynęły dochody wpłacone przez: 

1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 

533.908 tys. zł, co stanowiło 100,5% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej  

na rok 2016 w wysokości 531.403 tys. zł, przy czym kwota ta obejmuje zwiększone 

przez Ministra Rozwoju i Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty 

z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r.  
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o kwotę 466 tys. zł oraz wpłaty Gminy Rewal i Nowe Warpno za lata ubiegłe  

w wysokości 2.039 tys. zł; 

2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 

1.123.191 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej; 

3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 

574.849 tys. zł, tj. 180,9% kwoty 317.843 tys. zł zaplanowanej w ustawie budżetowej. 

Wyższe od planowanego wykonanie wpłat województw wynika z wpłat Województwa 

Mazowieckiego za lata ubiegłe. 

18. W art. 29a ustawy budżetowej na rok 2016 zostało zawarte upoważnienie dla Ministra 

Finansów do utworzenia rezerw celowych z kwoty wydatków zablokowanych  

na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) z przeznaczeniem na: 

1) zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym 

znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego, 

2) dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych 

z rezerwami strategicznymi, 

3) dotację celową dla Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na realizację 

ustawowych zadań Funduszu. 

Na podstawie ww. artykułu ustawy budżetowej na rok 2016, zgodnie z art. 177 ust. 6 i 7 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 39b ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016  

(Dz. U. poz. 2199, z późn. zm.) zostały utworzone rezerwy: 

 w wysokości 300.000 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców na realizację ustawowych zadań Funduszu. Środki 

dotacyjne w powyższej kwocie przekazano na wniosek Ministra Skarbu Państwa 

decyzją Ministra Rozwoju i Finansów dla części „36. Skarb Państwa”, 

 w wysokości 556.170 tys. zł z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury,  

w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa 

Polskiego i dziedzictwa kulturowego. W tej kwocie na wniosek Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego decyzją Ministra Rozwoju i Finansów przekazano środki 

dla części „24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na ww. cel. 

Nie została utworzona rezerwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw 

Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi, ponieważ 

przeprowadzona pod koniec roku budżetowego analiza rynku przez Agencję Rezerw 

Materiałowych oraz ponowna ocena kosztów i wydatków związanych z utrzymywaniem 

rezerw strategicznych wykazały ograniczenia formalne i czasowe uniemożliwiające 

realizację przedsięwzięcia. 
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19. W art. 34 ustawy budżetowej na rok 2016 ustalono łączną kwotę, do wysokości której 

organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów 

o partnerstwie publiczno-prywatnym na poziomie 1.000.000 tys. zł, tj. poziomie 

zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie kompetencji 

którego znajduje się m.in. rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-

prywatnego.  

W roku 2016 żaden organ administracji rządowej nie zawarł umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym i w związku z tym ustalony limit nie został wykorzystany. 

20. Art. 38 ustawy budżetowej na rok 2016 

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) do programów 

i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 

z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 

8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832). Na mocy tych przepisów jednostki sektora finansów 

publicznych realizujące projekty finansowane z udziałem Funduszu Spójności mogły 

otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie tych projektów. 

Po stronie przychodów dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności 

zaplanowano kwotę 11.993 tys. zł, ponieważ założono, że ostateczna spłata z tytułu 

udzielonej pożyczki na prefinansowanie nastąpi w roku 2016. Jednakże spłata 

powyższej pożyczki nie została dokonana w roku 2016 i pozostaje do rozliczenia w roku 

2017, z uwagi na niezakończoną procedurę rozliczenia projektu przez Komisję 

Europejską.  

Ponadto, w oparciu o przepisy art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r.  

o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130, z późn. zm.), w powiązaniu  

z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego 

oraz lokalne grupy działania, realizujące operacje z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą otrzymywać 

środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych  

w formie oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Ujęte w załączniku nr 19 ustawy budżetowej na rok 2016 pożyczki na realizację 

projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, finansowane 

z rozchodów budżetu państwa, zaplanowane zostały w wysokości 444.000 tys. zł, 

natomiast ich spłat nie ujęto w planie na rok 2016. Ww. pożyczki zrealizowane zostały  

w wysokości 46.609 tys. zł, a ich spłaty stanowiły kwotę 3.163 tys. zł. Saldo przychodów 

i rozchodów budżetu państwa wyniosło z tego tytułu – 43.446 tys. zł. 
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Rozdział 2 

Dochody budżetu państwa 

2.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2016 r. 

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych były w 2016 r. mniej 

korzystne niż planowano na etapie opracowywania ustawy budżetowej na 2016 r. Nastąpiło 

wyhamowanie tempa wzrostu produktu krajowego brutto w ujęciu realnym do 2,7% 

z zanotowanego w 2015 r. wzrostu o 3,8%. W stosunku do prognozy zawartej w ustawie 

budżetowej na 2016 r. realne tempo wzrostu PKB było niższe o 1,1 p.p. Spadek tempa 

wzrostu PKB obserwowany w 2016 r. był po części wynikiem spadku nakładów na środki 

trwałe w gospodarce narodowej o 7,5% nominalnie, w tym głównie spadku inwestycji 

publicznych, które stanowią bazę podatkową dla VAT.  

Na poziom dochodów podatkowych budżetu państwa wpływ ma głównie sytuacja w sferze 

nominalnej, która w 2016 r. okazała się jeszcze mniej korzystna niż w sferze realnej. 

Nominalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło 2,9% wobec planowanego w ustawie 

budżetowej na 2016 r. wzrostu na poziomie 5,1%. Znacząco niższe nominalne tempo 

wzrostu nominalnego PKB wynikało z innego niż pierwotnie zakładano kształtowania się 

procesów cenowych. W ustawie budżetowej na 2016 r. planowano wzrost cen dóbr i usług 

konsumpcyjnych średniorocznie o 1,7%, podczas gdy w 2016 r. nastąpił średnioroczny 

spadek o 0,6%.  

W 2016 r. miała miejsce lepsza niż planowano w ustawie budżetowej na 2016 r. sytuacja  

na rynku pracy. Tempo wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej wyniosło 2,3%  

wobec planowanego pierwotnie 0,8%. W 2016 zanotowano jednakże niższe tempo wzrostu 

funduszu emerytur i rent. Łącznie tempo wzrostu funduszu płac oraz emerytur i rent 

kształtowało się na poziomie nieco wyższym niż planowano w ustawie budżetowej na 2016 r.  

W 2016 r. mieliśmy więc do czynienia z niekorzystnymi warunkami realnymi i nominalnymi 

do gromadzenia dochodów podatkowych, głównie podatków pośrednich. Pomimo tego faktu, 

wykonanie dochodów z podatków pośrednich w 2016 r. tylko nieznacznie (o 0,2%) odbiegało 

od poziomu planowanego w ustawie budżetowej. Wykonanie pierwotnie planowanego 

poziomu dochodów z tytułu podatków pośrednich jest bezpośrednim wynikiem poprawy 

ściągalności podatkowej, będącej konsekwencja wprowadzonych przez Rząd działań 

mających na celu walkę ze zjawiskami o charakterze przestępczym w obszarze podatku VAT 

oraz podatku akcyzowego. 

2.2. Struktura dochodów budżetu państwa 

Dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314.683.570 tys. zł i były wyższe 

o 875.044 tys. zł (tj. o 0,3%) od prognozowanych w ustawie budżetowej.  
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W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost o 25.546.864 tys. zł, tj. o 8,8%. Realizację 

dochodów budżetu państwa w 2016 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2015 

2016 

4:2 4:3 

Ustawa Wykonanie 

w. tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM 289.136.706 313.808.526 314.683.570 108,8 100,3 

Dochody podatkowe i niepodatkowe 287.383.734 312.070.976 313.269.679 109,0 100,4 

1. Dochody podatkowe 259.673.511 276.140.000 273.138.413 105,2 98,9 

1.1. Podatki pośrednie 187.266.556 194.149.000 193.740.319 103,5 99,8 

a) podatek od towarów i usług 123.120.798 128.683.000 126.584.120 102,8 98,4 

b) podatek akcyzowy 62.808.633 64.083.000 65.749.274 104,7 102,6 

c) podatek od gier 1.337.125 1.383.000 1.406.925 105,2 101,7 

1.2. Podatek CIT 25.813.386 26.067.000 26.381.397 102,2 101,2 

1.3. Podatek PIT 45.040.043 46.894.000 48.232.395 107,1 102,9 

1.4. Podatek od wydobycia   
niektórych kopalin 

1.553.465 1.530.000 1.277.488 82,2 83,5 

1.5. Podatek od niektórych instytucji 
finansowych 

  5.500.000 3.506.810   63,8 

1.6. Podatek od sklepów    
wielkopowierzchniowych 

  2.000.000       

1.7. Podatek tonażowy 0,3   0,3 95,9   

1.8. Podatki zniesione 60   3 4,9   

2. Dochody niepodatkowe 27.710.223 35.930.976 40.131.266 144,8 111,7 

2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 6.351.193 4.799.670 2.814.682 44,3 58,6 

2.2. Wpłaty z zysku NBP   3.200.000 7.861.992   245,7 

2.3. Cło 2.929.145 3.034.000 3.177.775 108,5 104,7 

2.4. Dochody państwowych jednostek 
   budżetowych i inne dochody  
   niepodatkowe   

16.534.586 22.924.868 24.044.869 145,4 104,9 

2.5. Wpłaty jednostek samorządu 
    terytorialnego 

1.895.299 1.972.438 2.231.948 117,8 113,2 

3. Środki z Unii Europejskiej  
i innych źródeł niepodlegających 
zwrotowi 

1.752.972 1.737.550 1.413.891 80,7 81,4 
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W 2016 r. relacja dochodów budżetu państwa ogółem do PKB zwiększyła się do poziomu 

17,0%, czyli o 0,9 p.p. wyższego w porównaniu z 2015 r., w tym relacja dochodów 

podatkowych zwiększyła się o 0,3 p.p., a relacja dochodów niepodatkowych o 0,6 p.p. 

Wykres 1.Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB (%) w latach 2004-20161. 

 

 

Źródło: dane GUS, MF 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu państwa w 2016 r. 

Wykres 2. Struktura dochodów budżetu państwa w 2016 r. 

 

Źródło: dane MF 

W 2016 r., w porównaniu z 2015 r., zmieniała się struktura dochodów podatkowych 

i niepodatkowych w dochodach ogółem. Udział dochodów niepodatkowych (bez UE) wzrósł 

o 3,2 p.p., natomiast udział dochodów podatkowych spadł o 3,0 p.p.  

O wzroście udziału dochodów niepodatkowych w całości dochodów zadecydowała wpłata 

z zysku NBP w 2016 r., która nie miała miejsca w 2015 r., oraz wysokie wpływy  

o charakterze jednorazowym zanotowane w 2016 r. z tytułu rezerwacji częstotliwości,  

tzw. dywidendy cyfrowej (ok. 9,2 mld zł ).  

                                                
1 

Ponieważ od 2010 r. środki z UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zostały wyodrębnione  
w Budżecie Środków Europejskich, bardziej zasadne jest porównywanie z poprzednimi okresami wyłącznie 
dochodów podatkowych budżetu państwa, które stanowią blisko 90% dochodów budżetu państwa (w 2016 r.). 
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Podatek od towarów i usług 

W 2016 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 126.584.120 tys. zł i były niższe 

o 2.098.880 tys. zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie 

prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2016 r. na poziomie 

98,4%. W porównaniu do 2015 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8%. Relacja 

omawianych wpływów do PKB wyniosła 6,8% i pozostała na poziomie z 2015 r. 

Jedną z przyczyn niewykonania prognozowanych w ustawie budżetowej na 2016 r. 

dochodów budżetu z podatku VAT oraz niskiego wzrostu tych dochodów w stosunku do lat 

ubiegłych, były zwiększone wypłaty przedsiębiorcom systemowych zwrotów tego podatku 

w grudniu 2016 r. W związku z tym zaobserwowano bardzo dużą zmienność dochodów  

z VAT na przełomie 2016/2017. W takiej sytuacji, w celu prawidłowej oceny wpływów z VAT  

w 2016 r., należy porównać tempo zmian wpływów podatkowych z tempem zmian 

makroekonomicznej podstawy podatku VAT. W tym celu właściwe jest porównywanie 

wpływów z VAT w ujęciu memoriałowym - stosowanym przez Eurostat, które jest 

porównywalne z metodologią stosowaną przy szacowaniu rachunków narodowych.  

W 2016 r. dochody z VAT w ujęciu memoriałowym2 ESA 2010 wyniosły 131,0 mld zł, i były 

wyższe o 5,2 mld zł, (4,1%) w stosunku do dochodów w 2015 r. Dla porównania 

makroekonomiczna baza podatku VAT, której głównymi elementami jest spożycie prywatne 

oraz inwestycje i zakupy netto sektora rządowego i samorządowego, w ujęciu nominalnym 

wzrosła w 2016 r. jedynie o 1,8%. Rzeczywiste wpływy z VAT rosły w 2016 r. szybciej 

(o 2,4 p.p.) niż wynikałoby to z tempa wzrostu makroekonomicznej bazy VAT. Oznacza to, 

że w 2016 r. mieliśmy do czynienia ze znaczącą poprawą tzw. ściągalności podatkowej  

lub inaczej poprawą stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Efekt ten, 

biorąc pod uwagę różnice w tempie wzrostu powyższych kategorii, można oszacować  

w 2016 r. na ok. 3,0 mld zł.  

Na poprawę ściągalności podatkowej złożył się szereg działań podjętych przez Ministerstwo 

Finansów w kierunku poprawy efektywności poboru VAT, w tym działania legislacyjne.  

Do takich działań można zaliczyć m.in. następujące zmiany: 

 z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605); m.in. zmodyfikowano warunki funkcjonowania 

mechanizmu odwróconego obciążenia i rozszerzono zakres jego stosowania  

o transakcje, których przedmiotem są wyroby z kategorii elektroniki – komputery 

przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier video; przedmiotowe rozwiązanie 

                                                
2
 Przesunięcie o miesiąc, tj. luty-styczeń następnego roku. 
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nakierowane było na eliminację zdiagnozowanych w branży elektronicznej oszustw 

prowadzących do znacznych uszczupleń dochodów budżetu państwa, 

 zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych i innych ustaw, którą wprowadzono obowiązek 

comiesięcznego raportowania informacji o prowadzonej ewidencji (Ewidencja zakupu  

i sprzedaży VAT – JPK_VAT) przez podatników VAT czynnych prowadzących ewidencję, 

o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych. 

Obowiązek przesyłania JPK_VAT za okresy od 1 lipca 2016 r. mają podatnicy mający 

status „dużego przedsiębiorcy” prowadzący ewidencję przy użyciu programów 

komputerowych, od 1 stycznia 2017 r. – podatnicy spełniający kryteria dla małych  

i średnich przedsiębiorców prowadzący ewidencję przy użyciu programów 

komputerowych, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie wszystkich podatników 

VAT czynnych w związku z wejściem w życie przepisu nakładającego obowiązek 

prowadzenia tej ewidencji w formie elektronicznej,  

 z początkiem sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, który jest nowelizacją 

przepisów VAT, akcyzowych i koncesyjnych regulujących obrót paliwami płynnymi, 

uszczelniającą system podatkowy
3

; najważniejsze zmiany dotyczą:  

 wprowadzenia obowiązku zapłaty podatku VAT od paliw w przypadku nabyć 

wewnątrzwspólnotowych w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów  

do składu podatkowego lub miejsca odbioru wyrobów akcyzowych albo z chwilą 

przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju (jeżeli towary są przemieszczane 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku 

akcyzowym),  

 ustanowienia płatnikiem podatku VAT składów podatkowych i zarejestrowanych 

odbiorców,  

 wprowadzenia odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie warunków dostaw  

i nabyć,  

 zaostrzenia warunków uzyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą.  

Z kolei pakiet energetyczny obowiązujący od września 2016 r. wprowadził szereg 

szczegółowych uregulowań, m.in. jednolitą, opartą na statystyce energii (kody CN) definicję 

paliw ciekłych, wprowadził koncesję na przeładunek paliw, uspójnił przepisy dotyczące 

funkcjonowania sektora paliw ciekłych (w tym koncesjonowanie, jakość, zapasy 

obowiązkowe), zwiększył kary za działalność bez koncesji, wprowadził zmianę definicji 

                                                
3

 
Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1052, z późn. zm.). 



 38 

podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy4. Początkowe rezultaty wprowadzenia 

pakietu paliwowego i pakietu energetycznego spełniają oczekiwania ustawodawcy odnośnie 

dodatkowych wpływów wynikających ze zwiększenia legalnego rynku paliw. 

Powyższe działania przyczyniły się do dobrego wykonania dochodów z VAT w 2016 r. 

pomimo dużo gorszej sytuacji makroekonomicznej z punktu widzenia podatku VAT,  

niż pierwotnie zakładano w ustawie budżetowej na 2016 r.  

Podatek akcyzowy 

W 2016 r. dochody z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 65.749.274 tys. zł i stanowiły 

102,6% prognozy z ustawy budżetowej.  

W porównaniu do 2015 r. dochody z podatku akcyzowego wzrosły o 2.940.641 tys. zł, 

tj. o 4,7% nominalnie i o 5,3% realnie. 

Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 3,6% i w stosunku do relacji zanotowanej 

w 2015 r. zwiększyła się o 0,1 p.p. 

Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2016 r. i 2015 r. z wyszczególnieniem wpływów 

od głównych grup towarów akcyzowych przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2015 

2016 

4:2 4:3 

Ustawa Wykonanie 

w. tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 

Podatek akcyzowy 62.808.633 64.083.000 65.749.274 104,7 102,6 

Wyroby energetyczne 29.501.782 30.654.908 31.010.892 105,1 101,2 

     Paliwa silnikowe 27.898.648 29.052.175 29.374.937 105,3 101,1 

     Gaz do napędu silników 
spalinowych 

1.056.936 1.029.292 1.022.660 96,8 99,4 

     Oleje smarowe 166.880 171.200 195.828 117,3 114,4 

     Paliwa opałowe (z wyłączeniem 
węgla) 

185.223 196.000 219.093 118,3 111,8 

     Wyroby węglowe 62.234 71.355 58.444 93,9 81,9 

     Wyroby gazowe ( z wył. gazu  
do napędu silników spalinowych) 

131.862 134.886 139.930 106,1 103,7 

                                                
4

 
Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych zużytych 

we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku 
kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej (ustawa z 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 z późn. zm.). NCW jest realizacją 
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE i 2009/30/WE, które zobowiązują wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia obowiązkowego minimalnego 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny  
i oleju napędowego w transporcie do 2020 r., przy czym ścieżka dochodzenia do tego celu jest dowolna.  
W Polsce NCW wyznaczono na poziomie: 7,1% w 2017 r., 7,5% w 2018 r., 8,0% w 2019 r., 8,5% w 2020 r. 
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Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2015 

2016 

4:2 4:3 

Ustawa Wykonanie 

w. tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 

Energia elektryczna 2.504.109 2.152.296 2.357.693 94,2 109,5 

Wyroby tytoniowe 17.789.708 17.731.952 18.484.506 103,9 104,2 

Wyroby alkoholowe 11.117.960 11.562.095 11.600.702 104,3 100,3 

     Alkohol etylowy 7.124.718 7.366.090 7.635.298 107,2 103,7 

     Piwo 3.608.592 3.824.943 3.608.080 100,0 94,3 

     Wino, napoje fermentowane 
 i wyroby pośrednie 

384.650 371.062 357.323 92,9 96,3 

Samochody osobowe 1.894.645 1.981.484 2.298.518 121,3 116,0 

Susz tytoniowy 271 265 68 25,0 25,6 

Pozostałe wyroby akcyzowe  158 - -3.104 - - 

 

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych wzrosły w 2016 r. 

o 5,3% w porównaniu z 2015 r. Odnotowany wzrost dochodów był wynikiem rosnącego 

zużycia benzyn silnikowych i oleju napędowego, jak również niższych cen paliw silnikowych. 

Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) w 2016 r. 

zużycie benzyny silnikowej wzrosło w 2016 r. o 8% r/r, a zużycie oleju napędowego wzrosło 

o 15% r/r.  

Zwiększona podaż paliw silnikowych z legalnych źródeł może być związana ze zmianami 

prawnymi, które zostały wprowadzone w 2016 r. i obejmują tzw. pakiet paliwowy oraz pakiet 

energetyczny, szerzej opisane w części dotyczącej podatku od towarów i usług. 

Pozytywnie na popyt na paliwa wpłynął również poziom cen. W 2016 r. odnotowano spadek 

średniej ceny detalicznej benzyny o 5,8% (z 4,62 zł/l do 4,35 zł/l) i oleju napędowego o 7,8% 

(z 4,48 zł/l do 4,13 zł/l) w porównaniu do 2015 r.
5
 

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych 

zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r. (były nieznacznie niższe  

– o 3,2%, tj. 34 mln zł).  

Dochody z podatku akcyzowego od energii elektrycznej w 2016 r. były o 5,8% niższe 

w porównaniu do 2015 r. Wpływ na spadek dochodów z podatku akcyzowego od energii 

                                                
5 

„Paliwa Płynne”, Nr 1/2017, s. 30. 
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elektrycznej miało wejście w życie od 1 stycznia 2016 r. regulacji prawnych 

wprowadzających preferencje podatkowe dla podmiotów reprezentujących sektor 

energochłonny. Kwota zwolnień z tego tytułu w 2016 r. wyniosła ok. 200 mln zł. 

Dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2016 r. były o 3,9% wyższe w porównaniu  

do 2015 r. Jednym z czynników wpływających na wysokość dochodów budżetowych  

od wyrobów tytoniowych, na które w przeważającej mierze składają się dochody z tytułu 

opodatkowania papierosów, jest struktura stawki podatku akcyzowego, która składa się  

ze stawki kwotowej i stawki procentowej. Stawka procentowa uzależniona jest  

od maksymalnej ceny detalicznej, wyznaczonej i wydrukowanej przez producenta  

na opakowaniu jednostkowym papierosów. Zgodnie z danymi GUS wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych dla wyrobów tytoniowych wyniósł w 2016 r. 103,1%. 

Wzrost dochodów akcyzowych z tytułu opodatkowania wyrobów tytoniowych był także 

związany z efektem działań służb kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie szarej 

strefie. 

Zaobserwowano poprawę ściągalności na rynku wyrobów tytoniowych. W 2016 r. sprzedaż 

papierosów wzrosła o 1,1%, a tytoniu do palenia o 8,3%6, co w porównaniu z wieloletnią 

tendencją spadkową legalnej sprzedaży, świadczy o skuteczności zmian wprowadzonych 

nowelizacją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1479 i 1932). Nowe przepisy obowiązują  

od 1 stycznia 2016 r. i nakładają na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązek składania 

zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe lub mogące powstać 

zobowiązania podatkowe w akcyzie. Celem wprowadzonego obowiązku było uszczelnienie 

systemu podatkowego i wyeliminowanie patologii w obrocie suszem tytoniowym.  

W działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe ujawniono bowiem 

szereg nieprawidłowości skutkujących uszczupleniem wpływów z akcyzy do budżetu 

państwa. W 2016 r., po raz pierwszy od 2013 r., odnotowano wzrost dochodów z akcyzy  

od wyrobów tytoniowych w ujęciu r/r. Dochody te w ujęciu kasowym wzrosły w 2016 r. 

o 0,7 mld zł (3,9%).  

Dochody z akcyzy od alkoholu etylowego w 2016 r. były wyższe o 7,2% w stosunku  

do 2015 r. Wzrost dochodów jest wynikiem wzrostu popytu na wyroby spirytusowe. Z danych 

GUS wynika, że dostawy na rynek wódek, likierów i innych napojów alkoholowych wzrosły 

w 2016 r. o 6,3% r/r.  

Dochody z akcyzy od piwa w 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie dochodów z 2015 r. 

(spadek o 0,01%). Według danych GUS dostawy na rynek krajowy piwa w 2016 r.  

                                                
6 
Na podstawie danych zadeklarowanych w deklaracjach podatkowych.
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były o 0,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. Na tendencje na rynku piwa z jednej 

strony wpłynęły rozgrywki piłkarskie Euro 2016 r., sprzyjające konsumpcji tego trunku, 

z drugiej zaś strony chłodne lato skutkujące obniżeniem zapotrzebowania na te napoje, 

co w konsekwencji spowodowało zbliżony efekt budżetowy w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Dochody z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2016 r. były 

niższe o 7,1% w porównaniu z 2015 r. Powodem zmniejszenia dochodów z akcyzy jest 

zmniejszenie konsumpcji tych wyrobów. Zgodnie z danymi GUS w 2016 r. dostawy na rynek 

wina i miodu pitnego spadły o 10,7% w stosunku do 2015 r. 

Dochody z akcyzy od samochodów osobowych w 2016 r. były wyższe o 21,3% w stosunku 

do 2015 r. Dochody z tego tytułu zostały ukształtowane przez dwa czynniki: wielkość 

przywozu do kraju używanych samochodów (import i nabycie wewnątrzwspólnotowe)  

oraz wzrost sprzedaży w Polsce nowych samochodów.  

Ze statystyk udostępnionych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 

wynika, że liczba zarejestrowanych na terenie Polski samochodów osobowych (nowych 

i używanych) w 2016 r. wyniosła 1.368.258 sztuk7, co stanowi wzrost o 19,3% w stosunku  

do 2015 r., w którym liczba ta wyniosła 1.146.859 sztuk. Trend ten był w znacznej mierze 

kształtowany m.in. przez rejestrację nowych samochodów. Z danych KPMG i Polskiego 

Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że w 2016 r. liczba zarejestrowanych 

nowych samochodów osobowych na polskim rynku wyniosła 416,1 tys. sztuk i wzrosła 

o 17,2% r/r. W znacznej mierze liczba ta jest skutkiem popytu generowanego przez klientów 

instytucjonalnych rejestrujących samochody osobowe. W 2016 r. odnotowany został wzrost 

rejestracji dokonywanych przez tę grupę klientów o 21,8% w porównaniu do 2015 r. Należy 

zwrócić uwagę, iż zgodnie z danymi KPMG i PZPM znaczny wzrost odnotowały samochody 

klasy premium. Ze względu na pojemność silników tych samochodów, podatek akcyzowy 

należny od tych pojazdów obliczany jest według wyższej stawki (tj. 18,6% wartości pojazdu), 

co przyczynia się do wzrostu dochodów podatkowych. 

Wzrost popytu na samochody osobowe, zwłaszcza na samochody używane, mógł być także 

wywołany informacjami o projektowanych zmianach systemowych w zakresie opodatkowania 

samochodów akcyzą, a także mógł być związany ze wzrostem środków finansowych 

będących do dyspozycji społeczeństwa w związku z uruchomieniem Programu „Rodzina  

500 plus”. 

Dochody z akcyzy od olejów opałowych w 2016 r. były wyższe o 18,3% w porównaniu 

z 2015 r. Ponieważ dochody z tego tytułu stanowią relatywnie mały udział w dochodach 

                                                
7

 
Obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych na stronie http://www.cepik.gov.pl/statystyki. 
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z akcyzy ogółem (0,3% w 2016 r.), to kwotowo wzrost dochodów w 2016 r. był niewielki 

i wyniósł 33,9 mln zł.  

Dochody z akcyzy od olejów smarowych w 2016 r. były wyższe o 17,3% od dochodów 

uzyskanych w 2015 r. Należy przypuszczać, iż zwiększone dochody związane są  

ze wzrostem popytu na potrzeby użytkowania i konserwacji pojazdów samochodowych 

starszej generacji, zwłaszcza typu diesel. Należałoby uznać, iż jest to zjawisko wtórne wobec 

odnotowanego wzrostu popytu na pojazdy samochodowe oraz wzrostu zużycia paliw 

silnikowych. 

Dochody z akcyzy od wyrobów węglowych w 2016 r. były niższe o 6,1% w porównaniu  

do 2015 r. Należy podkreślić, iż zdecydowana większość wyrobów węglowych 

przeznaczonych na cele opałowe jest zwolniona z opodatkowania podatkiem akcyzowym  

z uwagi na szeroki zakres zwolnień przewidzianych w art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. 

Według danych GUS w 2016 r. dostawy węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu 

spadły o odpowiednio 2,2%, 4,9% i 14,3% w porównaniu do 2015 r. 

Podatek od gier 

W 2016 r. dochody z tytułu podatku od gier wyniosły 1.406.925 tys. zł, tj. 101,7% prognozy 

z ustawy budżetowej, natomiast w porównaniu do wykonania 2015 r. były wyższe o 5,2%. 

Należy zauważyć, że 2016 r. był drugim rokiem, w którym odnotowano (w ujęciu rok do roku) 

wzrost dochodów z tytułu podatku od gier po latach spadku spowodowanego zmianami 

wprowadzonymi ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, które zakładały 

m.in. stopniową likwidację salonów gier na automatach. Oznacza to, że po całkowitym 

zamknięciu w 2016 r. salonów gier na automatach8 nastąpił dalszy rozwój pozostałych 

segmentów gier hazardowych. Wzrost sprzedaży poszczególnych rodzajów gier 

hazardowych pozwolił nie tylko na zrekompensowanie spadku dochodów z podatku od gier 

pobieranego dotychczas w salonach gier, ale również na realizację dochodów z tego tytułu 

podatku na wyższym poziomie niż w roku 2015.  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane 

w kwocie 26.381.397 tys. zł, co stanowiło 101,2% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej 

                                                
8

 W 2016 r. wygasły ostatnie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich 

wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach wydane przed 2010 r.,  

kiedy w życie weszła ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, która nie przewidywała już możliwości 

wydawania nowych zezwoleń dla tego rodzaju działalności.  
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na 2016 r. i były wyższe od zrealizowanych w 2015 r. o 568.011 tys. zł, tj. o 2,2%. Relacja  

do PKB omawianych dochodów wyniosła 1,4% i pozostała na poziomie z 2015 r.  

Podmioty niefinansowe wpłaciły w 2016 r. 28.729.077 tys. zł (dochody budżetu państwa 

łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego), tj. o 382.046 tys. zł (1,3%) więcej 

niż w 2015 r. Kwota ta stanowiła 98,6% prognozy przyjętej na 2016 r. Według danych GUS, 

dotyczących sytuacji podmiotów gospodarczych w 2016 r., przychody z całokształtu 

działalności były wyższe o 3,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania 

wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7% 

przed rokiem do 95,0%.  

Wynik finansowy brutto wyniósł 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego 

obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł wobec 16,7 mld zł rok wcześniej. Wynik 

finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł i był wyższy o 21,3% niż przed rokiem. Zysk netto 

wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto 

wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%. Zysk netto wykazało 81,5% ogółu 

przedsiębiorstw (wobec 82,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 

85,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,6% 

przed rokiem). 

W 2016 r. banki i pozostałe instytucje finansowe wpłaciły 5.085.738 tys. zł podatku 

dochodowego (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu 

terytorialnego), tj. o 538.613 tys. zł (o 11,8%) więcej niż w 2015 r. Kwota ta stanowiła 108,9% 

prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 2016 r. 

Wynik finansowy brutto sektora bankowego w 2016 r. wyniósł 18,5 mld zł, tj. o 30,7% więcej 

niż w poprzednim roku. Należy jednak zauważyć, że wysoka dynamika wyniku finansowego 

brutto była efektem  niskiej bazy w 2015 r. W IV kw. 2015 r. sektor bankowy poniósł znaczne 

koszty na uzupełnienie środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po upadłości SK 

Banku i na utworzenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Natomiast wynik finansowy 

otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2016 r. wyniósł 13,7 mld zł, wobec ujemnego 

wyniku w kwocie 6,8 mld zł w 2015 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem były 

w 2016 r. mniej korzystne niż rok wcześniej. Łączny wynik finansowy netto zakładów 

ubezpieczeń wyniósł 4.183,8 mln zł i był niższy o 25,6% niż w 2015 r. Wynika to z gorszych 

wielkości uzyskanych zarówno przez zakłady ubezpieczeń majątkowych, jak i zakłady 

ubezpieczeń na życie.  

Analizując dane na temat wykonania dochodów budżetu państwa z podatku CIT należy mieć 

na uwadze fakt, że część podatników rozlicza się w trakcie roku w sposób uproszczony  

– na podstawie swoich wyników sprzed dwóch lat. Oznacza to, że część wpływów z podatku 

CIT nie jest zależna od bieżącej sytuacji gospodarczej. W 2016 r. zaobserwowano dalszy 
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wzrost o 874, w porównaniu do 2015 r., liczby podatników opłacających zaliczki w sposób 

uproszczony.  

Saldo wynikające z rozliczenia podatku za 2015 r. wyniosło 1.688.982 tys. zł i było 

o 121.848 tys. zł, tj. o 6,7% niższe (mniej korzystne dla sektora finansów publicznych)  

od salda z rozliczenia podatku za 2014 r.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Dochody budżetu państwa w 2016 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

zostały zrealizowane w kwocie 48.232.395 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy 

przyjętej w ustawie budżetowej o 1.338.395 tys. zł, tj. o 2,9%. W porównaniu z 2015 r. 

dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 3.192.353 tys. zł, 

tj. nominalnie o 7,1%, a realnie o 7,7%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 

2,6% i zwiększyła się o 0,1 p.p. w stosunku do 2015 r. 

Wykonanie dochodów budżetu państwa w 2016 r. z podatku PIT według poszczególnych 

tytułów kształtowało się następująco: 

 podatek pobierany przy zastosowaniu skali podatkowej i według 19% stawki podatku  

od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 

rolnej wyniósł 40.297.379 tys. zł (wzrost o 7,6%),  

 zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 6.791.811 tys. zł (wzrost o 2,1%), 

 podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych 

instrumentów finansowych wyniósł 1.142.831 tys. zł (wzrost o 23,4%). 

W stosunku do prognozy zapisanej w ustawie budżetowej: 

 wyższe okazały się wpływy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej  

lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku 

(dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) 

o 1.366.386 tys. zł (o 7,1%),  

 niższe okazały się wpływy z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali 

podatkowej (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu 

terytorialnego) o 145.874 tys. zł (o 0,2%), 

 wyższe okazały się dochody z podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych o 392.831 tys. zł (o 52,4%), 

 wyższe okazały się dochody z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

o 149.600 tys. zł (o 7,2%), 

 niższe okazały się dochody z ryczałtu od przychodów z odsetek lub innych środków 

pieniężnych o 107.150 tys. zł (o 5,5%), 

 wyższe okazały się dochody z pozostałych ryczałtów o 367.252 tys. zł (o 15,8%). 
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Wpływy z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali podatkowej w 2016 r. 

(dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) wzrosły 

o 3.625.841 tys. zł (o 6,3%) w porównaniu do wpływów z tego tytułu w 2015 r. Wzrost ten 

związany był ze wzrostem łącznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.  

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 

4.047,21 zł i było o 3,6% wyższe niż przed rokiem. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce 

narodowej bez tzw. jednostek małych
9
 w 2016 r. wyniosło 8.484 tys. etatów i było o 2,3% 

wyższe niż przed rokiem. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, w 2016 r. 

nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł 5,9%, natomiast 

funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent razem wyniósł 4,7%. 

W 2016 r. odnotowano również wzrost o 2.216.369 tys. zł (12,1%) wpływów podatkowych 

(dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego)  

od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 

rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku, w porównaniu do wpływów z tego tytułu 

w 2015 r. Na realizację dochodów z ww. tytułu miała wpływ korzystana sytuacja gospodarcza 

kraju. Znaczenie dla realizacji wpływów z tego tytułu miało również saldo z rozliczenia 

rocznego, które było korzystne dla sektora finansów publicznych. Saldo z rozliczenia  

za 2015 r. było o 271.089 tys. zł, tj. o 13,5% wyższe od salda z rozliczenia za 2014 r. 

Dochody budżetowe w 2016 r. z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego wyniosły 

6.791.811 tys. zł, co stanowiło 106,4% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 2016 r.  

i były wyższe od zrealizowanych w 2015 r. o 141.291 tys. zł, tj. o 2,1%. 

Na realizację dochodów z tego tytułu miały wpływ przede wszystkim wpływy z tytułu: 

 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które wyniosły 2.238.600 tys. zł i stanowiły 

33,0% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ryczałt w 2016 r. 

był wyższy o 149.600 tys. zł, tj. o 7,2% od prognozowanego na ten rok  

oraz o 181.721 tys. zł, tj. o 8,8% wyższy od ryczałtu w 2015 r., 

 pozostałych ryczałtów (np. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach 

wzajemnych, z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów i rencistów, w związku 

z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym), które wyniosły 

2.691.252 tys. zł i stanowiły 39,6% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku 

dochodowego. Wpływy te były o 367.252 tys. zł, tj. o 15,8% wyższe od prognozowanych 

na ten rok oraz o 416.115 tys. zł, tj. o 18,3% wyższe niż w 2015 r.  

                                                
9

 
Jednostki małe – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób; wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia 

w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości zostaną opublikowane przez GUS w Małym Roczniku 

Statystycznym Polski 2017, tj. 14 lipca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się w Roczniku 

Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej 2017, tj. 29 grudnia 2017 r. 
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Dochody budżetu państwa z podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w 2016 r. były wyższe 

o 216.509 tys. zł, tj. o 23,4% w stosunku do 2015 r. Podatek ten jest odprowadzany  

od dochodów podatnika uzyskanych w ciągu roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Opłacany jest i wykazywany w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku. 

W związku z powyższym, na wysokość wpływów budżetowych osiągniętych z tego tytułu  

w 2016 r. miała wpływ wysokość podatku od dochodów uzyskanych w 2015 r.  

Podatek od wydobycia niektórych kopalin 

Dochody budżetu państwa w 2016 r. z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 

1.277.488 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej 

o 252.512 tys. zł, tj. o 16,5%. W porównaniu z 2015 r. dochody z podatku od wydobycia 

niektórych kopalin były niższe o 275.977 tys. zł, tj. nominalnie o 17,8% a realnie o 17,3%.  

Dochody budżetowe z podatku od wydobycia niektórych kopalin uzależnione są  

od wolumenu wydobycia miedzi i srebra, notowań metali na giełdach londyńskich oraz kursu 

walutowego. Czynnikiem wpływającym w sposób znaczący na niższy od zakładanego 

poziom dochodów budżetowych w 2016 r. były istotnie niższe od prognozowanych ceny 

miedzi na giełdach referencyjnych w Londynie w 2016 r.  

Podatek od niektórych instytucji finansowych 

Przedmiotowy podatek został wprowadzony 1 lutego 2016 r. ustawą z dnia 15 stycznia 

2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dochody budżetu państwa z tego 

podatku zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2016 r. w wysokości 

5.500.000 tys. zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.506.810 tys. zł, tj. 63,8% kwoty 

prognozowanej w ustawie budżetowej. 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. wysokość podatku uzależniona 

jest od wartości aktywów danej instytucji na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem,  

że skarbowe papiery wartościowe obniżają podstawę opodatkowania podatników z sektora 

bankowego. Ponadto z podatku zwolnieni są podatnicy objęci programem postepowania 

naprawczego. Zatem zmiany w strukturze aktywów banku poprzez zwiększenie udziału 

obligacji skarbowych wpłyną na zmniejszenie należnego podatku, podobnie jak wejście 

danej instytucji w proces postępowania naprawczego. 

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych 

Ustawa budżetowa na 2016 r. przewidywała dochody z tytułu podatku od sklepów 

wielkopowierzchniowych w wysokości 2 mld zł. W dniu 6 lipca 2016 r. uchwalono ustawę 

o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155), ostatecznie jednak pobór 
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tego podatku w 2016 r. nie nastąpił. Komisja Europejska decyzją z dnia 19 września 2016 r. 

dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej nakazała Polsce zawieszenie udzielania 

pomocy niezgodnej z prawem (tzw. nakaz zawieszenia) do momentu podjęcia przez Komisję 

decyzji w sprawie zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym. W związku z powyższym 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. zaniechano 

poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1723). Rozporządzenie miało 

zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 

2016 r. Jednocześnie ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku  

od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2099) wstrzymano stosowanie przepisów 

ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.  

Dywidendy i wpłaty z zysku 

Dochody określone w ustawie budżetowej jako dywidendy i wpłaty z zysku obejmują wpłaty 

z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, dywidendy 

z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach oraz wpłaty od Banku 

Gospodarstwa Krajowego.  

W 2016 r. wpływy z dywidend i wpłat z zysku zostały zrealizowane w kwocie 

2.814.682 tys. zł i stanowiły 58,6% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej.  

Dochody z tytułu wpłaty z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego do budżetu państwa 

w 2016 r. wyniosły 44.891 tys. zł i były niższe o 9.609 tys. zł od kwoty prognozowanej 

w ustawie budżetowej. 

Na pozostałą kwotę wpływów z tytułu dywidend i wpłat z zysku w 2016 r. składają się 

następujące pozycje: 

 dywidendy z tytułu udziałów Skarbu Państwa w spółkach w kwocie 2.420.449 tys. zł, 

które stanowiły 53,3% prognozy oraz 52,7% wykonania w 2015 r.; największymi 

płatnikami były spółki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w kwocie 

747.667 tys. zł, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w kwocie 614.052 tys. zł, PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A. w kwocie 268.246 tys. zł. O niższym niż prognozowano 

wykonaniu dochodów z tytułu dywidend zadecydowały zmiany dotyczące sposobu 

zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Brak wypłaty bądź zmniejszenie dywidendy  

w spółkach nadzorowanych przez państwo związane jest z przeznaczeniem osiąganych 

zysków na realizację planów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych oraz zmniejszenie 

zadłużenia spółek, 

 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

w kwocie 349.342 tys. zł, które stanowiły 174,7% prognozy oraz 64,2% wykonania roku 

poprzedniego; największe dochody z tytułu wpłat z zysku wpłynęły od jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa zaliczanych do sektora energetycznego. Dochody z tytułu wpłat  
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z zysku planowane są bardzo ostrożnie, co pozwala na ograniczenie ewentualnych 

negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa, związanych z przeszacowaniem 

dochodów.  

O wyższym niż prognozowano wykonaniu dochodów z tytułu wpłat z zysku  

od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zadecydowały przede wszystkim wyższe  

od planowanego wykonanie wpłat z zysku od spółek, dla których już na etapie planu 

oszacowano wykonanie obniżone w związku z nałożonymi obowiązkami w zakresie 

finansowania nowych inwestycji oraz utrzymania bieżącej infrastruktury służącej 

zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

Największe wpłaty z zysku zrealizowały jednoosobowe spółki Skarbu Państwa: Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Operator S.A. (99.026 tys. zł), Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

(51.232 tys. zł), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. 

(42.590 tys. zł), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (41.572 tys. zł) 

oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (39.313 tys. zł).  

Cło 

Dochody z cła w 2016 r. wyniosły 3.177.775 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej 

w ustawie budżetowej o 143.775 tys. zł, tj. o 4,7%. W stosunku do 2015 r. dochody były 

wyższe nominalnie o 8,5% a realnie o 9,1%.  

Generalną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy 

budżetowej na 2016 r. a ich realizacją było odmienne od zakładanego ostateczne 

ukształtowanie się czynników decydujących o wysokości dochodów z cła, będące pochodną 

innego ukształtowania się sytuacji makroekonomicznej. 

Podstawowymi przyczynami wyższego wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu ceł 

w omawianym okresie były: 

 wyższy o 8,3% od przyjętego do kalkulacji dochodów z cła na 2016 r. średni kurs 

rynkowy PLN/EUR, 

 wyższa efektywna stawka celna o 0,05 punktu od przyjętego do ustawy budżetowej  

na 2016 r. 

Należy podkreślić, że na wysokość dochodów budżetu państwa z tytułu ceł również miał 

wpływ import spoza obszaru krajów UE w mln EUR, który był niższy o 5.383 mln zł,  

tj. o 7,1% od przyjętego w ustawie budżetowej na 2016 r.  

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe w 2016 r. 

osiągnęły kwotę 24.044.869 tys. zł i były wyższe o 1.120.001 tys. zł, tj. o 4,9% od kwoty 
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ustalonej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2015 r. wpływy z tego źródła zwiększyły 

się nominalnie o 45,4%, a realnie o 46,3%. 

Istotniejsze dochody uzyskano w działach: 

 Transport i łączność – wykonanie wyniosło 10.220.558 tys. zł i było o 46.083 tys. zł 

wyższe od prognozy (o 0,45%). Dochody zrealizował głównie Urząd Komunikacji 

Elektronicznej w kwocie 9.597.542 tys. zł: z tytułu jednorazowych opłat za dokonanie 

rezerwacji częstotliwości rozdysponowanych w wyniku aukcji częstotliwości z zakresu 

800 i 2600 MHz - tzw. aukcji LTE (9.202.270 tys. zł), z tytułu opłat za prawo  

do wykorzystywania częstotliwości i dysponowania częstotliwością w rezerwacji 

(290.991 tys. zł), opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (85.064 tys. zł), 

opłaty telekomunikacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

(18.759 tys. zł) oraz opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora 

urządzeń radiowych (375 tys. zł), 

 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wyniosło 2.567.703 tys. zł i było o 364.252 tys. zł 

wyższe od prognozy (o 16,5%); głównymi źródłami dochodów w tym dziale są dochody: 

części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

oraz mieszkalnictwo - w wysokości 94.860 tys. zł, części 85 – Budżety wojewodów –  

w wysokości 1.405.048 tys. zł oraz w części 33 – Rozwój wsi – w wysokości 

1.067.795 tys. zł., które obejmują dochody z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, 

 Wymiar sprawiedliwości – wykonanie wyniosło 2.438.258 tys. zł i było o 225.246 tys. zł 

wyższe od prognozy (o 10,2%); źródłami dochodów w tym dziale są głównie opłaty  

i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 

postępowania sądowego, grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych; 

wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom  

na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych; środki pozyskane z opłat za publikację 

ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także za wydanie odpisu, wyciągu, 

zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej 

Informacji o Zastawach Rejestrowych. Na wyższy poziom wykonania dochodów wpływ 

miało przede wszystkim uzyskanie wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat  

i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa  

oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 

 Obsługa długu publicznego – wykonanie wyniosło 1.350.837 tys. zł i było  

o 110.796 tys. zł wyższe od prognozy (o 8,9%); realizacja dochodów na takim poziomie 

wynikała z wpływów ze sprzedaży, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji 

skarbowych na poziomie wyższym od prognozowanego oraz z nieplanowanych 

dochodów z premii i odsetek z tytułu skarbowych papierów wartościowych 

wyemitowanych za granicą, 



 50 

 Administracja publiczna (bez części 77) – wykonanie wyniosło 1.176.573 tys. zł i było  

o 35.312 tys. zł niższe od prognozy (o 2,9%); niższe niż zakładano wykonanie dochodów 

wynika przede wszystkim z uzyskania niższych niż planowano wpływów z tytułu 

grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz grzywien i innych 

kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Podstawowe 

źródła zrealizowanych dochodów stanowią: wpływy z różnych opłat, grzywny, mandaty  

i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy z opłat za koncesje i licencje (przede 

wszystkim pobierane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od przedsiębiorstw 

energetycznych). 

*** 

W ramach wyżej wymienionych tytułów wyodrębnić należy dochody związane z zadaniami 

z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego 

oraz innymi zadaniami zleconymi tym jednostkom odrębnymi ustawami. Wypracowane 

dochody z tytułu realizacji tych zadań wyniosły 1.659.194 tys. zł i były wyższe od kwoty 

ustalonej w ustawie budżetowej o 126.862 tys. zł, tj. 8,3%. W porównaniu z 2015 r. wpływy 

z tego tytułu były niższe o 18.848 tys. zł, tj. o 1,1%. 

Wyżej wymienione dochody zostały osiągnięte głównie w: 

 dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu gospodarowania przez starostów 

realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego mieniem 

stanowiącym własność Skarbu Państwa w wysokości 1.401.844 tys. zł (wyższej od kwoty 

ustalonej w ustawie budżetowej o 6,9%), 

 dziale 852 - Pomoc społeczna, w wysokości 237.266 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej 

w ustawie budżetowej o 16,2%, dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim  

ze ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, z odpłatności za pobyt osób  

z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz z odpłatności  

za specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 6.498 tys. zł i były wyższe od kwoty 

ustalonej w ustawie budżetowej o 34,5%; źródłem dochodów były opłaty melioracyjne, 

pobierane od właścicieli gruntów na podstawie ustawy – Prawo wodne, proporcjonalnie 

do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji 

wodnych szczegółowych; wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane 

było z uzyskaniem wyższych wpływów dotyczących należności z lat ubiegłych z tytułu 

opłat melioracyjnych oraz z uzyskaniem nieplanowanych dochodów od przedsiębiorców  

z tytułu opłat legalizacyjnych za urządzenia melioracyjne, 

 dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w wysokości 

3.441 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej o 44,1%, dochody  
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w tym dziale zrealizowane zostały przez komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej i pochodziły głównie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, nałożonych kar  

i grzywien oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 

 dziale 750 – Administracja publiczna, w wysokości 3.206 tys. zł i były niższe od kwoty 

prognozowanej w ustawie budżetowej o 6,8%; wykonanie dochodów w tym dziale 

stanowiły przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji 

ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, a także  

z tytułu opłat związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do określonego 

rodzaju i kategorii, 

 dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w wysokości 2.133 tys. zł  

i były niższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 39,2%; źródłem dochodów 

były wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego 

powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

 dziale 710 – Działalność usługowa, w wysokości 2.242 tys. zł i były wyższe od kwoty 

ustalonej w ustawie budżetowej o 87,2%; źródłem zrealizowanych dochodów były 

głównie grzywny nakładane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w celu 

przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych  

za naruszenie przepisów prawa budowlanego, 

 dziale 600 – Transport i łączność, w wysokości 1.514 tys. zł i były wyższe od kwoty 

ustalonej w ustawie budżetowej o 25,9%; w dziale ujęte są przede wszystkim dochody  

z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń i wtórników zaświadczeń ADR stosownie  

do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.), 

 dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 741 tys. zł z tytułu 

opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne. 

Powyższe kwoty nie uwzględniają środków stanowiących zwrot dotacji przekazanych 

jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedmiotowych zadań, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości. 

Ponadto w ogólnej kwocie dochodów z tego tytułu uwzględniane są również wpłaty 

o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych 

i innych zobowiązań wobec budżetu państwa, pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy 

skarbowe podatnikom z tytułu nienależnie pobranych kar, podatków i odsetek.  



 52 

Szczegółowy opis składowych pozycji - dochody państwowych jednostek budżetowych i inne 

dochody niepodatkowe zostaną omówione w sprawozdaniach z poszczególnych części 

budżetowych. 

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego  

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. wyniosły 2.231.948 tys. zł i były 

wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 259.510 tys. zł, tj. o 13,2%.  

W stosunku do 2015 r. dochody były wyższe nominalnie o 17,8% a realnie o 18,5%. 

W ustawie budżetowej na 2016 r. kwota wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą 

subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz część regionalną subwencji ogólnej  

dla województw została określona w wysokości 1.972.438 tys. zł, z tego: 

 wpłaty gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 

ogólnej dla gmin – 531.403 tys. zł, 

 wpłaty powiatów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą 

subwencji ogólnej dla powiatów – 1.123.192 tys. zł, 

 wpłaty województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną 

subwencji ogólnej dla województw – 317.843 tys. zł. 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były do dokonywania w/w wpłat,  

na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły 

dochody wpłacone przez: 

 gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 

533.908 tys. zł, co stanowi 100,5% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej;  

przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Rozwoju i Finansów w trakcie 

roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej 

dla gmin na 2016 r. o kwotę 466 tys. zł oraz wpłaty Gminy Rewal i Nowe Warpno za lata 

ubiegłe w wysokości 2.039 tys. zł,  

 powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 

1.123.191 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, 

 województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 

574.849 tys. zł, tj. 180,9% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. Wyższe  

od planowanego wykonanie wpłat województw wynika z wpłat Województwa 

Mazowieckiego za lata ubiegłe. 
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Wpłaty z zysku NBP  

W 2015 r. Narodowy Bank Polski osiągnął wynik finansowy wysokości 8.275.780 tys. zł. 

W związku z dodatnim wynikiem finansowym NBP za rok 2015 w lipcu 2016 r. dokonana 

została wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w wysokości 7.861.992 tys. zł. Wpłata 

z zysku stanowi 95% zysku wypracowanego przez bank centralny w 2015 r. i została 

przekazana na rachunek budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego NBP przez Radę Ministrów. 

Poziom wyniku finansowego NBP w 2015 r. został zdeterminowany przez wysoki dodatni 

wynik z operacji finansowych (w tym głównie przychodów z dodatnich zrealizowanych różnic 

kursowych i cenowych), przy jednoczesnym uzyskaniu dodatniego wyniku z tytułu odsetek, 

dyskonta i premii w porównaniu do straty w tym obszarze w poprzednim roku. 

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi 

Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej w 2016 r. wyniosły 1.413.891 tys. zł i były 

niższe o 323.659 tys. zł, tj. o 18,6% w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. Dochody 

z tego tytułu były niższe niż w 2015 r. o 339.081 tys. zł, tj. o 19,3%. 

Uzyskane dochody w 2016 r. stanowią głównie refundacje z budżetu Unii Europejskiej  

oraz od państw członkowskich EFTA wydatków poniesionych przez budżet państwa  

w zakresie: 

1. Perspektywy finansowej 2014-2020: 1.123.610 tys. zł, z tego: 

 Regionalne Programy Operacyjne – 463.269 tys. zł, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 – 376.817 tys. zł, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 119.519 tys. zł, 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 71.105 tys. zł, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 44.852 tys. zł, 

 Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 – 24.473 tys. zł, 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – 7.332 tys. zł, 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) – 5.831 tys. zł, 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 5.124 tys. zł, 

 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – 4.184 tys. zł, 

 Instrument „Łącząc Europę” – 1.140 tys. zł. 

2. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE – 166.824 tys. zł,  

w tym realizowanych głównie w ramach: 

 Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” - 

114.767 tys. zł, 

 zadań weterynaryjnych – 30.463 tys. zł. 

3. NSRO 2007-2013 – 85.768 tys. zł, z tego: 
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 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – 52.729 tys. zł, 

 Regionalne Programy Operacyjne – 22.522 tys. zł, 

 Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna – 10.517 tys. zł. 

4. Programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 25.086 tys. zł. 

5. Wspólnej Polityki Rolnej – 12.552 tys. zł. 

6. Funduszu Spójności – 51 tys. zł. 

Niższy poziom dochodów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 powiązany  

był bezpośrednio z tempem wydatków dla tej perspektywy, co oznacza, że niższe wykonanie 

wydatków od zakładanych skutkowało niższymi dochodami dla poszczególnych programów 

operacyjnych. 
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Rozdział 3 

Wydatki budżetu państwa 

3.1. Informacje o realizacji wielkości, o których mowa w art. 112aa ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie kwoty wydatków 

(ust. 1), nieprzekraczalnego limitu wydatków (ust. 3) oraz o sumie corocznych 

różnic (ust. 5) 

Kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

określona w art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2016 wyniosła 728.465.733 tys. zł. Suma 

wydatków wszystkich podmiotów nią objętych wyniosła 705.254.680 tys. zł i była niższa  

od kwoty wydatków określonej w ustawie budżetowej na 2016 rok o 23.211.053 tys. zł. 

Kwota nieprzekraczalnego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy 

o finansach publicznych, określona w art. 1 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 2016 wyniosła 

553.505.210 tys. zł. Suma wydatków wszystkich podmiotów nim objętych wyniosła 

533.495.990 tys. zł i była niższa od limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej  

na 2016 rok o 20.009.220 tys. zł. Wynika z tego, iż limit wydatków na koniec roku pozostał 

nieprzekroczony.  

Zgodnie z art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych na wysokość kwoty wydatków 

wpływa mechanizm korygujący stabilizującej reguły wydatkowej, oparty o wynik sektora 

instytucji rządowych i samorządowych (GG) oraz o wysokość państwowego długu 

publicznego. Zgodnie z nim, w sytuacji gdy państwowy dług publiczny przeliczony zgodnie  

z art. 38a ustawy o finansach publicznych oraz deficyt sektora GG nie przekraczają 

ustalonych progów, wysokość korekty z tytułu nierównowagi finansów publicznych zależy  

od tego, czy próg -/+ 6 pkt. proc. PKB został przekroczony przez sumę różnic między 

wynikiem nominalnym a średniookresowym celem budżetowym (MTO), poczynając  

od pierwszej różnicy zanotowanej za 2014 r. Średniookresowy cel budżetowy jest 

elementem konstrukcyjnym ram polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, którego celem jest 

ograniczenie ryzyka przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych  

i samorządowych 3% PKB. MTO przyjęte przez każdy kraj nie może być niższe  

niż minimalna wartość MTO otrzymywana przez Komisję Europejską (KE) raz na trzy lata. 

Aktualnie przyjęte przez Polskę MTO znajduje się na poziomie -1% PKB. 

Policzona zgodnie z art. 112aa ust. 5 suma corocznych różnic między wartością relacji 

wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem MTO wyniosła w roku 

2016 -5,47 punktu procentowego, zatem nie przekroczyła progu. Zgodnie z aktualnymi, 

zrewidowanymi danymi GUS, wartości ww. różnic w poszczególnych latach wyniosły:  

-2,49 pkt. proc. w 2014 r., -1,57 pkt. proc. w 2015 r. i -1,41 pkt. proc. w 2016 r. 
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3.2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne 

Zgodnie z art. 110 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

budżet państwa określa łączną maksymalną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa 

oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich. W tej części 

sprawozdania w sposób szczegółowy omówione zostały tylko wydatki krajowe budżetu 

państwa. Wydatki budżetu środków europejskich zostały szerzej omówione w Rozdziale 4 

Budżet środków europejskich. 

Zaplanowane w budżecie państwa środki zapewniły m.in. realizację priorytetowego zadania 

Rządu z zakresu polityki prorodzinnej, tj. Programu „Rodzina 500 plus”; wprowadzenie 

bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia; zwiększenie wynagrodzenia  

dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” 

wynagrodzeń; wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów  

i rencistów; dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla 

kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do wysokości 2% PKB. 

W ustawie budżetowej z dnia 25 lutego 2016 r. wydatki budżetu państwa zaplanowane 

zostały w wysokości 368.548.526 tys. zł.  

W trakcie wykonywania budżetu państwa w roku 2016 zdecydowano o dodaniu w ustawie 

budżetowej na rok 2016 przepisu umożliwiającego Ministrowi Finansów utworzenie rezerw 

celowych z kwoty wydatków zablokowanych przez dysponentów części budżetowych  

na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W tym celu w dniu 

15 grudnia 2016 r. Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na 2016 rok. 

Jednocześnie Rada Ministrów podjęła decyzję o wydaniu rozporządzenia w sprawie 

wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

Przedmiotowym rozporządzeniem przesunięto do realizacji w roku 2017 wydatki  

w wysokości 750.333 tys. zł, co szerzej zostało omówione w podrozdziale 3.3. 

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2016 r. w wysokości 360.843.115 tys. zł  

(w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2017 na podstawie ww. 

rozporządzenia) i były niższe o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie 

budżetowej na rok 2016, tj. o 2,1%. 

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki stanowią ich nieprzekraczalny limit (art. 52 ust. 1 

pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Ponadto zgodnie z  art. 162 pkt 3 w zw. z art. 44 ust. 3 

ww. ustawy w toku wykonywania budżetu, dysponentów obowiązuje zasada racjonalnego 

gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powyższe działania  
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oraz czynniki obiektywne takie jak np. oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych 

postępowań przetargowych skutkowały niepełnym wykorzystaniem wydatków 

zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2016. 

Wśród wydatków, które zrealizowano w najniższym stopniu w porównaniu do planu  

po zmianach należy wymienić środki przeznaczone na: 

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.351.353 tys. zł,  

w tym 2.395.202 tys. zł to kwota nierozdysponowanych rezerw celowych, 

 wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.387.304 tys. zł, w tym 243.253 tys. zł 

stanowiła kwota nierozdysponowanych rezerw celowych, 

 wydatki majątkowe – 632.125 tys. zł, w tym 61.657 tys. zł to kwota nierozdysponowanych 

rezerw celowych. 

Szczegółowa analiza wykonania wydatków krajowych w podziale na poszczególne grupy 

ekonomiczne została omówiona w dalszych częściach sprawozdania w podrozdziałach 3.4 

oraz 3.5. 

Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych w budżecie państwa w rezerwach 

celowych, tj. niezrealizowana została kwota 2.987.078 tys. zł. Większość nierozdysponowanej 

kwoty w rezerwach celowych stanowiły środki przeznaczone na współfinansowanie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, co wynikało przede wszystkim z: 

1) oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, 

2) przesunięcia realizacji projektów, które wymagają postępowania przetargowego  

na kolejny rok budżetowy, 

3) oszczędności w ramach środków zaplanowanych bezpośrednio w częściach 

budżetowych poszczególnych dysponentów. Ze względu na fakt, że ustawa  

o finansach publicznych przewiduje możliwość przesuwania wydatków między 

częściami, działami i rozdziałami (w związku z oszczędnościami w ramach 

realizowanych zadań na podstawie art. 194), w pierwszej kolejności dysponenci 

korzystali z tej możliwości, co pozwoliło na wykorzystanie dostępnych w częściach 

budżetowych środków, bez konieczności uruchamiania rezerwy celowej.  

W porównaniu z 2015 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2016 były wyższe  

o 29.099.678 tys. zł, tj. o 8,8%, realnie natomiast były wyższe o 9,4%. Udział zrealizowanych 

wydatków budżetu państwa w 2016 r. w planowanym PKB (tj. 1.888,3 mld zł) wyniósł 19,1%, 

natomiast w faktycznie odnotowanym PKB (tj. 1.851,2 mld zł) wyniósł 19,5%.  

Na przestrzeni lat 2012-2016 udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa ogółem  
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w faktycznym PKB wyniósł odpowiednio: 19,5% w 2012 r., 19,4% w 2013 r., 18,2% w 2014 r., 

18,4% w 2015 r. oraz 19,5% w 2016 r., co przedstawiono na wykresie.  
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3.3 Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 

Na podstawie przepisów art. 181 ustawy o finansach publicznych istnieje możliwość 

wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy w roku po nim 

następującym. Rada Ministrów może wydać rozporządzenie - po uzyskaniu w tej sprawie 

opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, nie później niż do dnia 15 grudnia roku 

budżetowego - w którym ujmowane są wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 

roku budżetowego. Powyższy przepis ma charakter fakultatywny. 

Ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ich plany 

finansowe, Rada Ministrów decyduje także o ostatecznych terminach wydatkowania środków 

niewygasających, jednak nie później niż do dnia 31 marca. 

Rada Ministrów wydając rozporządzenie uwzględnia terminy zakończenia procedur 

wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, stopień zaawansowania realizacji 

programów wieloletnich, a w przypadku wydatków inwestycyjnych – zrealizowany,  

ale niezafakturowany zakres zadań rzeczowych danej inwestycji. 

W przedmiotowym rozporządzeniu nie mogą być ujęte wydatki, które w toku realizacji 

budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 (zwiększenie wydatków majątkowych) 

oraz art. 173 ust. 2 (niewykorzystane środki na finansowanie programów wieloletnich) 

ustawy o finansach publicznych.  

Uwzględniając powyższe, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku 

budżetowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2075) na łączną kwotę wydatków, które nie wygasły  

w 2016 r. w wysokości 750.333 tys. zł. 

Rozpatrując wnioski złożone przez dysponentów części budżetowych odnośnie do ujęcia 

zadań w wykazie wydatków niewygasających, Rada Ministrów zdecydowała się w 2016 r. 

uwzględnić tylko priorytetowe zadania, szczególnie istotne dla funkcjonowania państwa,  

tj. m.in. zakup samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP),  

czy zakup szczepionek zgodnie z programem szczepień ochronnych, tak aby nie dopuścić 

do przerwania procesów budowania uodporniania. Jednocześnie chodziło o to,  

aby umożliwić nieznaczne wydłużenie ostatecznego terminu wykonania zadań 

zaplanowanych do realizacji w roku 2016, na ich końcowym etapie.  

Środki finansowe na ww. wydatki Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku budżetowego, 

przekazuje na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu 

państwa. 

Kwoty i terminy wydatkowania środków niewygasających zostały ustalone w rozporządzeniu 

odrębnie dla każdego zadania i każdej części budżetowej. Ostateczny termin wykorzystania 

środków niewygasających dla wszystkich zadań przypadał na dzień 31 marca 2017 r.  
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Z łącznej kwoty planu wydatków niewygasających zrealizowano środki w wysokości 

708.104 tys. zł, co stanowi 94,4% planu.  

Środki w wysokości 42.229 tys. zł, które nie zostały wykorzystane po upływie terminu 

ustalonego w rozporządzeniu, zostały, zgodnie z art. 181 ust. 8 ustawy o finansach 

publicznych, przekazane na dochody budżetu państwa. Zasilenie rachunku dochodów 

budżetu państwa z tego tytułu nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

Wykonanie poszczególnych zadań ujętych w wykazie zawartym w rozporządzeniu Rady 

Ministrów przedstawia się następująco, według części budżetowych: 

 w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano środki w łącznej 

wysokości 35.585 tys. zł, z tego zrealizowano środki w kwocie 33.043 tys. zł, natomiast 

nie wydatkowano środków w wysokości 2.542 tys. zł, co stanowi 7,1% planu, w tym: 

1. Zadanie: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Program wieloletni pn. „Budowa 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” – zaplanowano środki w wysokości  

22.000 tys. zł, z tego zrealizowano środki w wysokości 21.997 tys. zł, natomiast  

nie wydatkowano środków w kwocie 3 tys. zł, 

2. Zadanie: Muzeum Historii Polski – Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Historii 

Polski w Warszawie” – zaplanowano środki w wysokości 2.663 tys. zł, z tego 

zrealizowano środki w wysokości 1.927 tys. zł, natomiast nie wydatkowano środków 

w kwocie 736 tys. zł, co stanowi 27,6% planu.  

Powodem niewykorzystania ww. środków były przedłużające się procesy uzgodnień, 

w tym konieczność uzyskania odstępstw od przepisów przeciwpożarowych 

(pozytywnej opinii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej)  

i uprawomocnienia decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, 

3. Zadanie: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Program wieloletni  

pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – w § 6220 

zaplanowano środki w wysokości 8.922 tys. zł, z tego zrealizowano środki  

w wysokości 8.227 tys. zł, natomiast nie wydatkowano środków w kwocie 695 tys. zł, 

co stanowi 7,8% planu, 

4. Zadanie: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Program wieloletni  

pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – w § 6560 

zaplanowano środki w wysokości 2.000 tys. zł, z tego zrealizowano środki  

w wysokości 892 tys. zł, natomiast nie wydatkowano środków w kwocie 1.108 tys. zł,  

co stanowi 55,4% planu. 

Powodem niewykorzystania środków w pkt 3 i 4 było opóźnienie związane  

ze specyficznym etapem, na którym znajduje się obecnie realizowana inwestycja. 

Wykonanie tzw. suchego i głębokiego na ok. 18 metrów poniżej poziomu gruntu 

wykopu i kotwienie ścian oporowych w trudnych warunkach geologicznych w okresie 
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zimowym ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwe do zrealizowania  

w pełnym zaplanowanym wymiarze. Ponadto ze względu na niemożliwą do 

zakończenia w grudniu koordynację pomiędzy projektami wykonawczymi budynku 

 i ekspozycji stałej nie udało się wykonać planowanej części prac projektów 

wykonawczych. Kolejnym powodem była sprawa rozbieżności w interpretacji zapisów 

kontraktu z generalnym wykonawcą dotyczących zakresu prac związanych  

z wykonaniem przyłączy do budynku Dworek Milusin co spowodowało brak 

wykonania planowego zakresu rzeczowego prac. 

 w części 27 – Informatyzacja – zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.711 tys. zł, 

które zrealizowano w 100%, w tym:  

1. Zadanie: Modernizacja pomieszczenia technicznego w budynku Ministerstwa 

Cyfryzacji – zaplanowano środki w wysokości 889 tys. zł, wydatkowane w 100%, 

2. Zadanie: Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania  

do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem – zaplanowano środki w wysokości 

409 tys. zł i zrealizowano je w 100%, 

3. Zadanie: Zakup oprogramowania wraz z licencją do analizy aktywności w bazach 

danych (Data Activity Monitoring) oraz oprogramowania wraz z licencja  

do wykrywania korelacji zdarzeń (Security Information and Event Management) –

zaplanowano środki w wysokości 1.499 tys. zł, wydatkowane w 100%, 

4. Zadanie: Rozbudowa Pamięci dyskowej dla HDS UCP Vmware Pro do Zintegrowanej 

Infrastruktury Rejestrów – zaplanowano środki w wysokości 1.913 tys. zł, 

wydatkowane w 100%. 

 w części 29 – Obrona narodowa – zaplanowano środki w łącznej wysokości  

679.902 tys. zł, z tego zrealizowano środki w wysokości 640.215 tys. zł, natomiast  

nie wydatkowano środków w kwocie 39.687 tys. zł, co stanowi 5,8% planu, w tym:  

1. Zadanie: Remont statków powietrznych, silników i śmigłowców – zaplanowano środki 

w wysokości 1.998 zł i wydatkowano w 100%, 

2. Zadanie: Remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej  

i ewakuacji – zaplanowano środki w wysokości 20.621 tys. zł i wydatkowano w 100%, 

3. Zadanie: Zakup konserw mięsnych – zaplanowano środki w wysokości 5.469 tys. zł,  

z tego zrealizowano środki w kwocie 5.312 tys. zł, natomiast nie wydatkowano 

środków w kwocie 156 tys. zł, co stanowi 2,9% planu.  

Niewykorzystanie pełnej kwoty było efektem tego, że zakup realizowano w trzech 

postępowaniach, w wyniku których uzyskano oszczędności z powodu zmniejszenia 

cen w trzecim postępowaniu MAT/457-734/2016 o wartości 1.082 tys. zł, gdzie 

złożono jedną ofertę i podpisano umowę o wartości 925 tys. zł.  
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4. Zadanie: Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach 

wojskowych w obszarze NATURA 2000” – finansowany w 50% ze środków Komisji 

Europejskiej – w § 4300 zaplanowano środki w wysokości 800 tys. zł, z tego 

zrealizowano środki w wysokości 376 tys. zł, natomiast nie wydatkowano środków  

w kwocie 424 tys. zł, co stanowi 53% planu.  

Powodem niewykorzystania środków w pełnej wysokości było wyrażenie zgody przez 

Komisję Europejską na realizację dodatkowych zadań dopiero w dniu 14 lutego 2017 

r., co uniemożliwiło ich wykonanie do końca marca 2017 r., 

5. Zadanie: Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach 

wojskowych w obszarze NATURA 2000” – finansowany w 50% ze środków Komisji 

Europejskiej – w § 6050 zaplanowano środki w wysokości 200 tys. zł i wydatkowano 

je w 100%, 

6. Zadanie: Pozyskanie samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób  

w państwie (VIP) – zaplanowano środki w wysokości 540.000 tys. zł, z tego 

zrealizowano środki w wysokości 519.665 tys. zł, natomiast nie wydatkowano 

środków w kwocie 20.335 tys. zł, co stanowi 3,8% planu. 

Przyczyną mniejszych niż zaplanowano wydatków z tego tytułu było uzyskanie 

korzystniejszych od zakładanych warunków umowy z firmą The Boeing Company.  

W trakcie prowadzonych negocjacji podpisano ww. umowę na dużo korzystniejszych 

warunkach finansowych tj. w wysokości netto 523.645 tys. USD. Mając na uwadze 

ograniczenia ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie jednorazowej zaliczki 

nie przekraczającej 25% wynagrodzenia wykonawcy, udzielona zaliczka wynosiła 

130.911 tys. USD tj. 519.665 tys. zł, 

7. Zadanie: Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji 

danych – zaplanowano środki w wysokości 65.110 tys. zł, z tego zrealizowano środki 

w wysokości 46.338 tys. zł, natomiast nie wydatkowano środków w kwocie  

18.772 tys. zł, co stanowi 28,8% planu. 

Kwota ta to oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego. Wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na podstawie 

opracowanego przez firmę zewnętrzną projektu, natomiast warunki rynkowe 

doprowadziły do uzyskania znacznie korzystniejszej ceny zamówienia ustalonej 

ostatecznie w styczniu 2017 r., 

8. Zadanie: Sprzęt informatyki i oprogramowanie dla resortu obrony narodowej –

zaplanowano środki w wysokości 45.705 zł i zrealizowano je w 100%. 

 w części 46 – Zdrowie w zadaniu pn. Zakup szczepionek zgodnie z Programem 

Szczepień Ochronnych – zaplanowano środki w wysokości 30.136 zł, które wydatkowano 

w 100%.  
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3.4. Omówienie wykonania wydatków wg działów i części budżetowych  

z uwzględnieniem różnic pomiędzy wielkościami uchwalonymi a wykonanymi 

Wydatki w budżecie państwa są planowane i wykonywane zgodnie z systematyką 

wprowadzoną rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części 

budżetowych oraz w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przedmiotowa kodyfikacja  

ma charakter technicznego narzędzia umożliwiającego ewidencjonowanie w przyjętej 

systematyce określonych zdarzeń, ustalonych przepisami prawa materialnego. 

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków wskazują działy klasyfikacji budżetowej, 

definiujące obszary alokacji środków budżetowych, jak na przykład: pomoc społeczna, 

obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe, nauka, transport i łączność. 

Poza wydatkami zaplanowanymi w danym dziale budżetu państwa nakłady na realizację 

danego obszaru działalności ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz  

w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych jak na przykład: 

państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9  

pkt 14 ustawy o finansach publicznych, agencji wykonawczych. 

Opis wydatków poniesionych na realizację zadań publicznych wraz z celami  

oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym. Funkcje 

zaprezentowane w Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. 

dołączanej do Sprawozdania prezentują obszary działalności państwa z perspektywy celów  

i osiągniętych rezultatów.  

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetu państwa według działów 

budżetowych w latach 2015-2016. 
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23,4%

20,5%

9,5%

8,9%

7,8%

4,3%

4,0%

3,7%

3,2%

3,1%
2,3%

1,9%
1,5%

1,4% 1,0% 3,5%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Różne rozliczenia

Pomoc społeczna

Obsługa długu publicznego

Obrona narodowa

Szkolnictwo wyższe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Administracja publiczna

Wymiar sprawiedliwości

Transport i łączność

Ochrona zdrowia

Rolnictwo i łowiectwo

Nauka

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Oświata i wychowanie

Pozostałe działy

Z powyższego zestawienia wynika, iż największy udział wydatków budżetu państwa 

wykonanych w 2016 r stanowią wydatki zaliczane do następujących działów: 

 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (23,4%), z którego największe nakłady 

przeznaczone zostały na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu 

Emerytalno-Rentowego oraz na finansowanie świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia 

emerytalnego, 

 758 Różne rozliczenia (20,5%), w którym znaczące wielkości stanowiły: subwencja 

ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii 

Europejskiej, 

 852 Pomoc społeczna (9,5%), 

 757 Obsługa długu publicznego (8,9%), 

 752 Obrona narodowa (7,8%). 

Poniżej zaprezentowano wykres udziału wydatków w poszczególnych działach w wydatkach 

budżetu państwa ogółem. 
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Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych łączne wydatki budżetu 

państwa stanowią nieprzekraczalny limit. Limit wydatków w poszczególnych działach 

(częściach) zaplanowanych w ustawie budżetowej może się jednak zmieniać w trakcie roku. 

Zmiany te są przede wszystkim wynikiem przesunięć wydatków z rezerw celowych i rezerwy 

ogólnej. Wykonanie wydatków ogółem za 2016 r. wyniosło 97,9% w stosunku do planu  

po zmianach i kształtowało się na poziomie od 44% (w dziale Rybołówstwo i rybactwo)  

do 100% (w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem). 

* * * 

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetu państwa w porównaniu do planu,  

ale także do wielkości zrealizowanych w roku 2015 szczególną uwagę należy zwrócić  

na grupę wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  

Należy zauważyć, że programy realizowane z udziałem środków unijnych mają,  

co do zasady, charakter wieloletni. Oznacza to, że wydatki na realizację projektów 

ponoszone są w poszczególnych latach zgodnie z tempem realizacji projektów. Biorąc pod 

uwagę doświadczenie z poprzedniej perspektywy finansowej, intensyfikacja wydatków 

następuje dopiero w kolejnych latach obowiązywania perspektywy. Wynika to z faktu,  

że w pierwszej kolejności dokonywana jest kontraktacja wydatków, a następnie są 

ponoszone wydatki przez beneficjentów. Ma to znaczenie szczególnie w zakresie 

beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, którzy dopiero  

po poświadczeniu poniesionych wydatków mogą otrzymać zwrot poniesionych wydatków  

w zakresie części refundowanej ze środków UE, jak też współfinansowania krajowego 

pochodzącego z budżetu państwa, o ile zasady programowe tak stanowią,  

co ma bezpośredni wpływ na tempo ponoszenia wydatków w ramach Perspektywy 

Finansowej 2014-2020. 

Ponadto należy zauważyć, że w roku 2015 ponoszone były wydatki zarówno w ramach 

Perspektywy Finansowej 2007-2013, która była w końcowej fazie realizacji  

jak i w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, która była na początkowym etapie 

realizacji. Natomiast w 2016 r. ponoszone były wydatki przede wszystkim w ramach 

Perspektywy Finansowej 2014-2020. W konsekwencji powyższego w poszczególnych działach 

plan po zmianach 2016 r. był niższy niż w roku 2015, co skutkowało niższym  wykonaniem 

wydatków w roku 2016 w porównaniu  do roku ubiegłego. Sytuacja taka miała miejsce  

np. w działach:  

 010 Rolnictwo i łowiectwo – w roku 2015 nastąpiła intensyfikacja wdrażania projektów  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w związku  
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z zakończeniem perspektywy finansowej i rozliczeniem końcowym projektów, zaś w roku 

2016 dokonywano wypłat wyłącznie w ramach PROW 2014-2020, 

 150 Przetwórstwo przemysłowe – w roku 2016 zaplanowane były niższe wydatki niż  

w 2015r. w związku z zakończeniem realizacji programów w ramach Perspektywy 

Finansowej 2007-2013, w tym w szczególności w zakresie Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, tym samym było niższe wykonanie, 

 710 Działalność usługowa – w roku 2016 zaplanowane były niższe wydatki niż w 2015 r. 

w związku z zakończeniem realizacji programów ramach Perspektywy Finansowej 2007-

2013, w tym głównie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna, tym samym było niższe wykonanie. 

Natomiast niski udział wykonania w stosunku do planu po zmianach w roku 2016, wynikający 

z wczesnej fazy realizacji programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 

odnotowany został w działach: 

 010 Rolnictwo i łowiectwo – przede wszystkim w zakresie zadań Wspólnej Polityki 

Rolnej, w szczególności PROW 2014-2020, 

 020 Leśnictwo – w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 w części 41 – Środowisko, 

 050 Rybołówstwo i rybactwo – głównie w zakresie projektów realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w części  

62 – Rybołówstwo, 

 150 Przetwórstwo przemysłowe – przede wszystkim w zakresie projektów realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Podobnie zakończenie Perspektywy Finansowej 2007-2013 i ponoszenie wydatków głównie 

w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 było także przyczyną niskiej realizacji 

środków w dziale 750 Administracja publiczna, gdzie nastąpiło istotne odchylenie kwotowe.  

* * * 

Poniżej zostały przedstawione działy, których realizacja była znacząco niższa lub wyższa  

w porównaniu do roku 2015 lub w sposób istotny odbiegała od planu po zmianach w roku 

2016. 

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 6.922.477 tys. zł i była niższa o 934.071 tys. zł, tj. o 11,9%, w stosunku do roku 

2015. Główną przyczyną niższych wydatków jest mniejsze wykorzystanie środków 
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unijnych, co zostało omówione w akapicie dotyczącym wydatkowania środków w tej 

grupie. Jednocześnie niższe było także wykorzystanie dotacji zaplanowanej dla Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W 2016 r. nastąpiło niższe 

zapotrzebowanie na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych 

przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych  

na sfinansowanie części kosztów inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach 

specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie. Jednocześnie zostały poniesione mniejsze 

wydatki na realizację pomocy finansowej z innych tytułów (w 2015 r. była to pomoc  

na utrzymanie trzody chlewnej w gospodarstwie, pomoc dla producentów owoców 

porzeczki czarnej, pomoc na chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych 

na obszarze gmin, w których wystąpiła susza). 

Plan po zmianach w dziale Rolnictwo i łowiectwo w 2016 r. wyniósł 7.474.874 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale stanowiło 92,6% planu  

po zmianach, tj. było niższe o 552.397 tys. zł, co było w głównej mierze efektem: 

 niższego uruchomienia dotacji przeznaczonych dla Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów 

bankowych oraz kredytów na wznowienie produkcji po szkodach spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Producenci rolni nie w pełni 

wykorzystali także środki zaplanowane w planie finansowym ARiMR na realizację 

„Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego 

pomoru świń”. Ponadto w konsekwencji działań oszczędnościowych wykonanie 

wydatków na funkcjonowanie przedmiotowej Agencji było niższe od kwoty 

planowanej na ten cel, 

 niższego kosztu zakupu oraz zastosowania szczepionek do szczepienia lisów 

przeciwko wściekliźnie. 

 

2) 100 Górnictwo i kopalnictwo – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 1.170.259 tys. zł i była wyższa o 236.946 tys. zł, tj. o 25,4% w stosunku do roku 

2015. Wyższe wydatki były przede wszystkim efektem przyznania dodatkowych środków 

w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze 

górnictwa węgla kamiennego.  

Plan po zmianach w dziale Górnictwo i kopalnictwo w 2016 r. wyniósł 1.475.636 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 79,3% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 305.377 tys. zł, co było głównie konsekwencją:  

 poniesienia niższych niż zaplanowano kosztów, nierozstrzygnięcia  

lub korzystniejszego niż założono rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, zmian 

terminów realizacji niektórych zadań, a także uzyskania wyższych niż oszacowano 
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przychodów z likwidacji w przypadku dotacji na finansowanie zadań wykonywanych  

w trakcie likwidacji i działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji w podmiotach 

górnictwa węgla kamiennego, 

 braku możliwości precyzyjnego określenia kosztów wynagrodzeń pracowników 

korzystających z pakietu osłonowego pokrywanych z dotacji przeznaczonej na urlopy 

górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. 

 

3) 150 Przetwórstwo przemysłowe – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym 

dziale wyniosła 924.860 tys. zł, a plan po zmianach 1.094.582 tys. zł. Oznacza to,  

że wykonanie wydatków w 2016 r. stanowiło 84,5% planu po zmianach, tj. było niższe 

o 169.722 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach było 

efektem niższej realizacji Programu Portfelowa Linia Gwarancyjna w ramach rządowego 

programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji”,  

co wynikało z mniejszej szkodowości gwarancji w formule pomocy de minimis niż 

pierwotnie zakładał Bank Gospodarstwa Krajowego. W konsekwencji zaistniało mniejsze 

zapotrzebowanie banku na pokrycie ze środków budżetowych wypłat z gwarancji.  

 

4) 500 Handel – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 

841.664 tys. zł i była niższa o 233.853 tys. zł, tj. o 21,7% w stosunku do roku 2015. 

Niższe wydatki to konsekwencja przede wszystkim: 

 faktu, iż w trakcie roku 2015 wysokość dotacji dla Agencji Rezerw Materiałowych 

została zwiększona o dodatkowe środki na realizację zadań związanych z rezerwami 

strategicznymi w kwocie 380.000 tys. zł, 

 oraz niższych wydatków na promocję eksportu w związku z przyznaną jednorazowo  

w 2015 r. dotacją celową na sfinansowanie przygotowania i realizacji udziału Polski  

w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie, w Republice Włoskiej. 

Plan po zmianach w dziale Handel w 2016 r. wyniósł 894.458 tys. zł. Oznacza to,  

że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 94,1% planu  

po zmianach, tj. było niższe o 52.794 tys. zł, co było związane przede wszystkim  

z niższym wykorzystaniem dotacji: 

 celowej przez Agencję Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych  

z rezerwami strategicznymi w związku z: 

• dokonaniem niższego niż planowano zakupu towarów do rezerw strategicznych, 

• uzyskaniem niższych niż zakładano cen na zakup towarów do żywnościowych 

rezerw strategicznych; 
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 podmiotowej przez Agencję Rynku Rolnego przeznaczonej na działalność statutową 

Agencji, w związku z niższymi kosztami funkcjonowania Agencji na skutek 

prowadzonych działań oszczędnościowych i procesów optymalizujących, 

 celowej przez Agencję Rynku Rolnego, m. in. na realizację zadania pn. „Działania  

w zakresie promocji produktów rolnych i rolno – spożywczych” w związku z nową 

strategią komunikacji ARR, która zakłada rezygnację z regionalnych wydarzeń 

promocyjnych o małej skali. 

 

5) 600 Transport i łączność – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 11.121.065 tys. zł i była wyższa o 383.500 tys. zł, tj. o 3,6% w stosunku do roku 

2015. Wyższe wydatki były konsekwencją przede wszystkim: 

 zaplanowania i przekazania w roku 2016 dodatkowych środków na infrastrukturę 

kolejową z tytułu dofinansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej 

ochrony oraz rekompensaty dla PKP PLK S.A. z tytułu normalizacji rachunkowości  

w związku z kosztami utrzymania Straży Ochrony Kolei, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu środków na przewozy kolejowe (w roku 2015 zrealizowano jednorazowe 

wsparcie Przewozów Regionalnych S.A. ze środków infrastrukturalnych), 

 zwiększenia środków na finansowanie infrastruktury drogowej, w tym na zarządzanie  

i utrzymywanie dróg realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad, wynikającego z ustanowionego uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów  

z dnia 8 września 2015 r. nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  

2014-2023 (z perspektywa do 2025 r.), 

 większego zaangażowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji PKP 

PLK SA przeznaczonych na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program 

Kolejowy do roku 2023”, wynikającego z ustanowionego uchwałą nr 162/2015 Rady 

Ministrów z dnia 15 września 2015 r. nowego Krajowego Programu Kolejowego  

do 2023 roku, 

 realizacji w roku 2016 jednorocznego zadania pn. „Przebudowa podejściowego toru 

wodnego do Świnoujścia na odcinku km. 00,000-00,800 oraz toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin na odcinku km. 00,000-03,100” (Urząd Morski w Szczecinie),  

a także zwiększonych wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, głównie w związku z budową platformy e-usług oraz zakupem 

aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Plan po zmianach w dziale Transport i łączność w 2016 r. wyniósł 11.458.672 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 97,1% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 337.607 tys. zł, co dotyczyło głównie: 
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 środków na finansowanie infrastruktury drogowej, w tym na zarządzanie  

i utrzymywanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  

(w związku z oszczędnościami z tytułu rozstrzygnięć przetargowych), a także 

 dotacji z przeznaczeniem przede wszystkim na: 

 sfinansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych 

dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, 

 dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym  

na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu 

honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego, 

 finansowanie zadań związanych z bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej 

sieci drogowej, realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; 

 niższych kosztów funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, 

 niższych kosztów utrzymania przejść granicznych. 

 

6) 700 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym 

dziale wyniosła 1.824.215 tys. zł, i była niższa o 380.882 tys. zł, tj. o 17,3% w stosunku 

do roku 2015. Niższe wydatki w tym dziale wynikały przede wszystkim  

z faktu iż, w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych środki dla Agencji Mienia Wojskowego w roku 2016 zostały przeniesione  

z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 752 Obrona narodowa. Powyższa 

zmiana spowodowała, iż dotacja celowa dla Agencji Mienia Wojskowego w roku 2016 

została zaplanowana w nowoutworzonym rozdziale 75222 Agencja Mienia Wojskowego. 

Plan po zmianach w dziale Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. wyniósł  

1.870.253 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 

97,5% planu po zmianach, tj. było niższe o 46.039 tys. zł. 

 

7) 710 Działalność usługowa – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 1.115.266 tys. zł, i była niższa o 143.056 tys. zł, tj. o 11,4% w stosunku do roku 

2015. Niższe wydatki w tym dziale były rezultatem przede wszystkim: 

 realizowanej w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 

budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze,  

woj. śląskie. Przyczyną niższego wykonania wydatków inwestycyjnych w 2016 r.  

na realizację tej inwestycji było odstąpienie w październiku 2016 przez Regionalny 
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Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice od umowy z wykonawcą robót budowlanych  

z winy wykonawcy (Dragados S.A.) i wstrzymanie wszystkich płatności na rzecz tego 

podmiotu, 

 budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300, woj. dolnośląskie 

(wraz z cofką). W przypadku tej inwestycji wykonanie wydatków inwestycyjnych  

w roku 2016 było zależne jedynie od wielkości środków jakie mogły być 

przeznaczone na jej realizację. Środki na ten cel w 2016 r. wygospodarowano  

z oszczędności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Plan po zmianach w dziale Działalność usługowa w 2016 r. wyniósł 1.134.921 tys. zł. 

Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 98,3% planu  

po zmianach, tj. było niższe o 19.654 tys. zł. 

 

8) 730 Nauka – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale wyniosła  

5.529.427 tys. zł, i była wyższa o 114.151 tys. zł, tj. o 2,1% w stosunku do roku 2015. 

Wzrost wydatków wynikał przede wszystkim ze zwiększenia środków przeznaczonych  

na realizację zadań agencji wykonawczych finansujących badania naukowe: 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki  

oraz na działalność statutową jednostek naukowych.  

Plan po zmianach w dziale Nauka w 2016 r. wyniósł 5.601.336 tys. zł. Wykonanie 

wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 98,7% planu po zmianach,  

tj. było niższe o 71.909 tys. zł. 

 

9) 750 Administracja publiczna – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 13.300.286 tys. zł, i była wyższa o 529.271 tys. zł, tj. o 4,1% w stosunku do roku 

2015. Było to przede wszystkim efektem:  

 wykorzystania zaplanowanych na rok 2016 dodatkowych środków na wynagrodzenia 

osobowe i uposażenia oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń (składki  

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), 

 zwiększenia budżetu Ministra Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na składki  

do organizacji międzynarodowych (do budżetu regularnego ONZ, do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju oraz na rzecz Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców  

w Turcji). 

Plan po zmianach w dziale Administracja publiczna w 2016 r. wyniósł 13.837.937 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 96,1% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 537.651 tys. zł. 
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Przyczyną niepełnej realizacji wydatków w tym dziale w stosunku do planu po zmianach, 

oprócz niższego wykonania środków unijnych, o czym mowa w akapicie dotyczącym 

realizacji przedmiotowej grupy wydatków, było także niższe wykorzystanie środków 

zaplanowanych na: zakup usług remontowych, wypłaty honorariów i wynagrodzeń 

bezosobowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), szkolenia 

członków korpusu służby cywilnej. Niższe wykonanie ww. wydatków wynikało w głównej 

mierze: 

 ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy od osób powracających  

z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz od osób powyżej 55 roku życia 

(kobiety) i 60 roku życia (mężczyźni), 

 z wynegocjowania korzystniejszych warunków umów m. in. na tłumaczenia  

oraz ekspertyzy,  

 z mniejszej niż zaplanowano realizacji szkoleń dla korpusu służby cywilnej, 

 z podjęciem działań oszczędnościowych.  

 

10)  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 

2.196.293 tys. zł, i była niższa o 172.368 tys. zł, tj. o 7,3% w stosunku do roku 2015. 

Niższe wydatki w tym dziale były głównie efektem:  

 przygotowania i przeprowadzenia w 2015 r. przez Krajowe Biuro Wyborcze: 

 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzonych na dzień 10 maja 

2015 r.), 

 wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzonych na dzień 

25 października 2015 r.) oraz 

 referendum ogólnokrajowego (zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.); 

 niższego wykorzystania środków na zadania inwestycyjne realizowane przez: 

Kancelarię Sejmu, Naczelny Sąd Administracyjny, Państwową Inspekcję Pracy  

oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 

Plan po zmianach w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2016 r. wyniósł 2.307.078 tys. zł. Oznacza to,  

że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 95,2% planu  

po zmianach, tj. było niższe o 110.785 tys. zł, przede wszystkim w wyniku niepełnego 

wykorzystania planowanej kwoty wydatków przeznaczonej na: 
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 zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowo-konserwatorskich, 

telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 

oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 

 zadania inwestycyjne realizowane przez:  

 Kancelarię Sejmu, głównie w związku z rezygnacją lub ograniczeniem zakresu  

oraz zmianą terminu realizacji tych zadań,  

 Naczelny Sąd Administracyjny w zakresie robót budowlano-montażowych, 

 Państwową Inspekcję Pracy, co wynika głównie z niewykonania wszystkich prac 

związanych z realizacją inwestycji polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu 

robót budowalnych w nowej siedzibie OIP w Katowicach oraz w siedzibie OIP  

w Szczecinie. 

 

11) 752 Obrona narodowa – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 28.297.330 tys. zł i była niższa o 1.079.953 tys. zł, tj. o 3,7% w stosunku  

do roku 2015. Niższe wydatki związane były przede wszystkim z przeznaczeniem  

w budżecie państwa w roku 2015 jednorazowych środków dla resortu obrony narodowej 

na wykup odroczonych płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu 

wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty 

wielozadaniowe”. 

Plan po zmianach w dziale Obrona narodowa w 2016 r. wyniósł 28.383.366 tys. zł. 

Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 99,7% planu  

po zmianach, tj. było niższe o 86.037 tys. zł. 

 

12) 753 Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – realizacja wydatków w 2016 r.  

w przedmiotowym dziale wyniosła 84.608.583 tys. zł i była wyższa o 2.558.174 tys. zł,  

tj. o 3,1% w stosunku do roku 2015. Wyższe wydatki były przede wszystkim efektem 

zaplanowanej na wyższym poziomie dotacji uzupełniającej dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych głównie z tytułu przeprowadzenia waloryzacji świadczeń emerytalno-

rentowych. 

Plan po zmianach w dziale Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w 2016 r. wyniósł 

85.143.573 tys. zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym 

dziale stanowiło 99,4% planu po zmianach, tj. było niższe o 534.989 tys. zł. co wynikało 

przede wszystkim z niższej niż planowano pierwotnie liczby świadczeniobiorców 

pobierających emerytury z Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS oraz emerytury  

i renty z Zakład Emerytalno-Rentowy MSW. 
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13) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizacja wydatków  

w 2016 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 14.333.511 tys. zł i była wyższa  

o 455.005 tys. zł, tj. o 3,3% w stosunku do roku 2015. Wyższe wydatki dotyczą przede 

wszystkim uwzględnienia dodatkowych środków na:  

 podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych i uposażeń funkcjonariuszy 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

 realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa 

podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.  

Plan po zmianach w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

w 2016 r. wyniósł 14.376.579 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym 

dziale stanowiło 99,7% planu po zmianach, tj. było niższe o 43.068 tys. zł. 

 

14) 755 Wymiar sprawiedliwości – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 11.484.296 tys. zł i była wyższa o 483.990 tys. zł, tj. o 4,4% w stosunku do roku 

2015. Wzrost ten był głównie wynikiem: 

 zwiększenia wynagrodzenia sędziów, prokuratorów i referendarzy w częściach:  

15 – Sądy powszechne, 37 – Sprawiedliwość oraz 88 – Powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz ustawą Prawo o prokuraturze o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 

w II kw. roku 2016, tj. 3,07%, 

 przeznaczenia dodatkowej kwoty na wynagrodzenia oraz wydatki z nimi związane  

na 2016 r. w częściach: 15 – Sądy powszechne, 37 – Sprawiedliwość  

oraz 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, 

 wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

Plan po zmianach w dziale Wymiar sprawiedliwości w 2016 r. wyniósł 11.753.105 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 97,7% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 268.809 tys. zł, przede wszystkim w rezultacie: 

 mniejszej niż planowano liczby sędziów przechodzących w stan spoczynku,  

 zmniejszenia zapotrzebowania na realizację wydatków w zakresie wypłat 

odszkodowań, 
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 niższych niż przewidywano w OSR kosztów sfinansowania skutków wejścia w życie 

od dnia 1 lipca 2015 roku zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego  

w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, 

 niższej realizacji wydatków inwestycyjnych w wyniku anulowania niektórych 

postępowań przetargowych z uwagi na zbyt wysokie ceny przedstawione przez 

oferentów znacznie przewyższające kwoty zaplanowane przez zamawiającego. 

 

15) 757 Obsługa długu publicznego – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym 

dziale wyniosła 32.055.859 tys. zł i była wyższa o 2.886.894 tys. zł, tj. o 9,9% w stosunku  

do roku 2015. Wyższe wydatki były wypadkową z jednej strony spadku oprocentowania 

obsługiwanego długu, z drugiej zaś wzrostu poziomu długu, osłabienia złotego  

oraz przeprowadzenia transakcji swap, które zwiększyły wysokość wydatków  

w 2016 r. jednocześnie pomniejszając wydatki 2017 r. 

Plan po zmianach w dziale Obsługa długu publicznego w 2016 r. wyniósł  

32.100.000 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 

99,9% planu po zmianach, tj. było niższe o 44.141 tys. zł. 

 

16) 758 Różne rozliczenia – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 74.008.851 tys. zł i była wyższa o 2.662.647 tys. zł, tj. o 3,7% w stosunku  

do roku 2015. Wyższe wydatki wynikały przede wszystkim:  

 ze zwiększenia w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu 

terytorialnego: 

 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016,  

w rezultacie uwzględniania skutków finansowych zmiany zadań oświatowych 

jednostek samorządu terytorialnego związanych z kontynuacją kształcenia dzieci 

6-letnich w roku szkolnym 2015/2016 oraz podwyższenia wieku rozpoczęcia 

obowiązku szkolnego do 7 lat od września 2016 r., 

 kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej  

dla gmin. Kwota podstawowa dla danej gminy uzależniona jest od wysokości 

dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy,  

w odniesieniu do tych dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca kraju. Jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca 

gminy jest niższy od 92% analogicznego wskaźnika, obliczonego łącznie  

dla wszystkich gmin, gmina otrzymuje kwotę podstawową, wchodzącą w skład 

części wyrównawczej subwencji ogólnej; 
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 ze zwiększenia środków z końcem 2016 r. skutków w części 84 – Środki własne Unii 

Europejskiej w wyniku sfinansowania wejścia w życie przepisów nowej Decyzji Rady 

Nr 2014/335/UE, Euroatom z dnia 26 maja 2014 r. o systemie środków własnych,  

za lata 2014-2016, w wysokości ok. 1.000.000 tys. zł. Nowe regulacje stanowią 

podstawę prawną do przekazywania wpłat do budżetu UE w okresie Wieloletnich 

Ram Finansowych (WRF) 2014-2020 z  mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r.  

po jej zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie (co miało miejsce  

w październiku 2016 r.) Zakończenie i zatwierdzenie procesu ratyfikacji oraz przyjęcie 

odpowiedniej korekty budżetu UE wiązało się z koniecznością poniesienia 

wstecznych skutków finansowych. 

Plan po zmianach w dziale Różne rozliczenia w 2016 r. wyniósł 77.357.935 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 95,7% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 3.349.084 tys. zł, co wynikało przede wszystkim z: 

 niewykorzystania pełnej kwoty wydatków zaplanowanych w rezerwach celowych. 

Największe nierozdysponowanie dotyczy rezerw w pozycjach: 

 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych  

od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy 

technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb 

wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów 

finansowanych z UE – przyczyny niepełnej realizacji zostały omówione  

w podrozdziale 3.2 Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne, 

 91 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Niepełne wykorzystanie 

wynikało z niższego zapotrzebowania na środki niezbędne na pokrycie 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim w zakresie 

świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych. Jednocześnie, należy 

nadmienić, iż środki z przedmiotowej pozycji co do zasady, mogły być 

wykorzystane wyłącznie na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, 

 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Niewykorzystanie w pełnej wysokości środków ujętych w rezerwie celowej  

to skutek przede wszystkim: zmian w harmonogramach realizacji projektów,  

co wiązało się z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z rezerwy celowej  

w danym roku budżetowym; oszczędności powstałych w wyniku 

przeprowadzonych postępowań przetargowych; a także przesunięcia realizacji 



 
78 

projektów wymagających przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na kolejny rok budżetowy; 

 niższej realizacji wydatków w części 34 – Rozwój Regionalny w ramach Programów 

Operacyjnych; przyczyny niewykonania wydatków zostały zawarte w przedmiotowym 

materiale, w akapicie dotyczącym środków na współfinansowanie projektów  

z udziałem środków z Unii Europejskiej. 

 

17) 851 Ochrona zdrowia – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 8.263.963 tys. zł i była wyższa o 939.422 tys. zł, tj. o 12,8% w stosunku  

do roku 2015. Wzrost wydatków w tym dziale w głównej mierze był efektem poniesienia 

wyższych kosztów z tytułu finansowania: 

 dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie osób nieubezpieczonych – 

głównie w związku ze sfinansowaniem w roku 2016 części zobowiązań za lata  

2013-2014 określonych w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu 

niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1770), 

 programów polityki zdrowotnej, w tym przede wszystkim na: 

• leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata  

2012-2016, 

• narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne 

na lata 2012-2018, 

 rezydentur lekarzy i lekarzy dentystów oraz staży podyplomowych – głównie  

w związku z finansowaniem w 2016 roku skutków zwiększonej liczby nowych 

rezydentur z 2015 roku, 

 refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu  

75 roku, 

 wydatków na Inspekcję Sanitarną – głównie w związku ze zwiększeniem 

wynagrodzeń w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,  

 świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych w formie dotacji dla Narodowego 

Funduszu Zdrowia – głównie w związku z większą ilością przeszczepów serca  

oraz przezskórnych lub z innego dostępu wszczepień zastawek serca, 

 zadań zespołów ratownictwa medycznego głównie w wyniku podwyżek wynagrodzeń 

dla pielęgniarek i położnych. 

Plan po zmianach w dziale Ochrona zdrowia w 2016 r. wyniósł 8.634.452 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 95,7% 
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planu po zmianach, tj. było niższe o 370.489 tys. zł, co było przede wszystkim efektem 

poniesienia niższych wydatków z tytułu finansowania: 

 zakupu preparatów służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień 

ochronnych głównie w wyniku wyłonienia z przetargu na szczepionki przeciw 

pneumokokom oferty korzystniejszej niż uprzednio zakładano, 

 składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych głównie za osoby bezrobotne  

bez prawa do zasiłku czy stypendium – w wyniku spadku stopy bezrobocia, 

 programów polityki zdrowotnej, głównie: 

 Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy 

krwotoczne na lata 2012-2018. Niepełne wykorzystanie spowodowane było 

przesunięciem terminu dostawy koncentratu rekombinowanego czynnika 

krzepnięcia VIIa z 20 grudnia 2016 r. na 13 stycznia 2017 r. Dostawę leku 

zakontraktowaną w 2016 r. sfinansowano w ramach budżetu zaplanowanego  

na rok 2017, 

 Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – niższa niż 

zakładano realizacja poszczególnych zadań w ramach programu w 2016 r. 

wynikała między innymi z mniejszej niż zakładano liczby zgłoszeń pacjentów  

w zakresie zadań związanych z wykonywaniem badań; 

 refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu  

75 roku życia – od 1 września 2016 r. Niewykorzystanie w pełnej wysokości dotacji 

spowodowane było wprowadzeniem dopiero od 1 września 2016 r. pierwszej listy 

leków refundowanych oraz skorzystaniem z ww. refundacji mniejszej liczby osób 

uprawnionych niż zaplanowano, 

 staży podyplomowych oraz rezydentur lekarzy i lekarzy dentystów, 

 świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych w formie dotacji  

dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykonanie wydatków w kwocie niższej niż ujęto 

w planie po zmianach na 2016 r. spowodowane było w przypadku procedur 

przeszczepowych, przyjęciem przez część świadczeniodawców wykonania liczby 

świadczeń na poziomie liczby osób oczekujących na przeszczep. 

 

18) 852 Pomoc społeczna – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 34.233.848 tys. zł i była wyższa o 19.548.797 tys. zł, tj. o 133,1% w stosunku  

do roku 2015. Wzrost w 2016 r. wynikał głównie z realizacji dotacji celowych dla 

jednostek samorządu terytorialnego m.in. na wykonywanie zadań bieżących z zakresu 
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administracji rządowej, innych zadań zleconych gminom i samorządom województw  

oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na: 

 realizację wprowadzonego w 2016 r. priorytetowego zadania Rządu z zakresu polityki 

prorodzinnej, tj. Programu „Rodzina 500 plus”, w tym na realizację świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz  

na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których 

mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wydatki  

z powyższego tytułu wyższe o 17.608.727 tys. zł), 

 realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku 

dla opiekuna oraz na opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, 

 wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej dla osób niezdolnych do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, 

 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej. 

Powyższe wiązało się z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 

późn. zm.) oraz ze wzrostem liczby wniosków złożonych przez świadczeniobiorców 

ubiegających się o świadczenia i zasiłki, co w rezultacie spowodowało wzrost liczby 

decyzji wydanych m.in. przez ośrodki pomocy społecznej. 

Plan po zmianach w dziale Pomoc społeczna w 2016 r. wyniósł 34.594.531 tys. zł. 

Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 99% 

planu po zmianach, tj. było niższe o 360.683 tys. zł, co było efektem niepełnego 

wykorzystania środków, w związku z ostatecznie mniejszą niż przewidywano liczbą 

zgłoszonych wniosków, przeznaczonych na realizację: 

 Programu „Rodzina 500 plus”, w tym na realizację świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna 

oraz na opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, 

 zasiłków okresowych, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
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19) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja wydatków w 2016 r. 

w przedmiotowym dziale wyniosła 5.086.485 tys. zł i była wyższa o 1.202.781 tys. zł,  

tj. o 31% w stosunku do roku 2015. Środki w ramach przedmiotowego działu 

przeznaczone są przede wszystkim na: wypłatę renty socjalnej przysługującej osobom 

pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności 

organizmu, a także dotację dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wyższe wydatki wynikały z wypłaty jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych 

emerytów i rencistów uprawnionych do tych dodatków na podstawie ustawy z dnia  

15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, 

emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2011) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 904.206 tys. zł oraz Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 278.618 tys. zł. 

Plan po zmianach w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2016 r. 

wyniósł 5.163.196 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

stanowiło 98,5% planu po zmianach, tj. było niższe o 76.711 tys. zł. 

 

20) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja wydatków w 2016 r.  

w przedmiotowym dziale wyniosła 447.383 tys. zł i była niższa o 72.041 tys. zł,  

tj. o 13,9% w stosunku do roku 2015. Niższe wydatki dotyczyły zmniejszonego 

zapotrzebowania na dofinansowanie: 

 świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

 zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (zgodnie 

z Programem w roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana została wyłącznie  

do uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczających do poszczególnych typów szkół). 

Plan po zmianach w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w 2016 r. wyniósł 

483.101 tys. zł. Oznacza to, że wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

stanowiło 92,6% planu po zmianach, tj. było niższe o 35.718 tys. zł, w wyniku niepełnej 

realizacji wydatków przeznaczonych głównie na dofinansowanie: 

 świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; niepełne 

wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby 

osób uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne), 
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 zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”; niepełne wykorzystanie środków wynikało  

ze złożenia przez osoby uprawnione mniejszej ilości wniosków niż zakładano. 

 

21) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja wydatków w 2016 r.  

w przedmiotowym dziale wyniosła 656.374 tys. zł i była wyższa o 117.534 tys. zł, 

tj. o 21,8% w stosunku do roku 2015. Wzrost wydatków spowodowany był przede 

wszystkim zwiększeniem planu Inspekcji Ochrony Środowiska o środki z rezerwy celowej 

budżetu państwa na zwrot nadpłat z tytułu opłaty za brak sieci zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji za 2006 r. wraz z należnym oprocentowaniem,  

a także przeznaczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

oraz środków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

na koszty zamykania programów NSRO 2007-2013. 

Plan po zmianach w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2016 r. 

wyniósł 668.947 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

stanowiło 98,1% planu po zmianach, tj. było niższe o 12.573 tys. zł. 

 

22) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizacja wydatków w 2016 r.  

w przedmiotowym dziale wyniosła 2.622.265 tys. zł i była wyższa o 657.455 tys. zł,  

tj. o 33,5% w stosunku do roku 2015. Wzrost wydatków był głównie wynikiem: 

 przyznania środków na zakup kolekcji Książąt Czartoryskich, 

 przyznania większych dotacji podmiotowych i celowych. Dotacje celowe 

przeznaczone były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym 

beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną i finansowaną  

w następujących obszarach:  

 muzealnym obejmującym gromadzenie, przechowywanie i konserwowanie 

zbiorów muzealnych oraz działalność wystawienniczą,  

 wspierania ośrodków kultury, takich jak krajowe i międzynarodowe centra kultury  

i sztuki, lokalne domy kultury, świetlice czy kluby,  

 działalności teatralnej i muzycznej; kinematografii, w tym m.in. wspierania 

produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych,  

 ochrony dokumentacji zabytków i opieki nad zabytkami,  

 ochrony pamięci męczeństwa i walk oraz miejsc pamięci, 

 archiwalnym, bibliotecznym i czytelniczym, 
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 kultury mniejszości narodowych. 

 jednorazowego zwiększenia wydatków w części 36 – Skarb Państwa,  

które przeznaczono na obsługę Światowych Dni Młodzieży, 

 wyższego wykorzystania środków w ramach inwestycji realizowanych zgodnie  

z harmonogramami powoływanych uchwałami Rady Ministrów programów 

wieloletnich: „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, „Budowa Kompleksu 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” oraz „Budowa Muzeum Historii Polski  

w Warszawie”. 

Plan po zmianach w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2016 r. wyniósł 

2.699.807 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 

97,1% planu po zmianach, tj. było niższe o 77.543 tys. zł. 

 

23) 926 Kultura fizyczna – realizacja wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale 

wyniosła 293.699 tys. zł i była wyższa o 32.455 tys. zł, tj. o 12,4% w stosunku do roku 

2015. Wyższe wydatki związane było przede wszystkim z: 

 uwzględnieniem dodatkowych środków w wysokości 25.000 tys. zł, z przeznaczeniem 

na zadania w zakresie sportu wyczynowego, tj. przygotowanie i start kadry narodowej 

w XXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janerio 2016 oraz na stypendia sportowe, 

 dofinansowaniem modernizacji hali sportowej w MOSiR w Zgierzu, z docelową 

zmianą przeznaczenia jej użytkowania na halę lodową oraz realizacją zadań  

z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi dotyczących infrastruktury 

sportowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Plan po zmianach w dziale Kultura fizyczna w 2016 r. wyniósł 294.487 tys. zł. Wykonanie 

wydatków w 2016 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 99,7% planu po zmianach,  

tj. było niższe o 788 tys. zł. 

 

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2016 r. według części budżetowych prezentuje 

tablica zamieszczona poniżej. Najniższe wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2016  

w podziale na części budżetowe w znacznej mierze pokrywa się z zaprezentowanym 

powyżej opisem najniższego wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach 

prezentowanego w podziale na działy. 
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5/4 5/2

2 3 4 5 6 7

331.743.437 368.548.526 368.548.526 360.843.115 97,9 108,8 

01 Kancelaria Prezydenta RP 163.518 167.614 167.614 164.161 97,9 100,4 
02 Kancelaria Sejmu 419.911 453.401 453.401 410.449 90,5 97,7 
03 Kancelaria Senatu 85.261 158.196 158.196 151.897 96,0 178,2 
04 Sąd Najwyższy 91.800 100.434 100.434 96.418 96,0 105,0 
05 Naczelny Sąd Administracyjny 395.194 441.805 441.805 413.012 93,5 104,5 
06 Trybunał Konstytucyjny 30.407 30.650 31.663 30.341 95,8 99,8 
07 Najwyższa Izba Kontroli 262.808 270.832 270.832 267.451 98,8 101,8 
08 Rzecznik Praw Obywatelskich 36.044 35.619 35.619 35.465 99,6 98,4 
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 23.836 29.253 29.253 24.716 84,5 103,7 
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 15.974 19.287 19.287 18.180 94,3 113,8 
11 Krajowe Biuro Wyborcze 375.025 86.421 92.884 88.676 95,5 23,6 
12 Państwowa Inspekcja Pracy 288.006 314.249 314.249 301.742 96,0 104,8 
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 248.186 269.141 269.141 266.787 99,1 107,5 
14 Rzecznik Praw Dziecka 10.513 11.179 11.179 11.179 100,0 106,3 
15 Sądy powszechne 6.556.218 7.044.066 7.047.184 6.789.475 96,3 103,6 
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 146.828 146.614 161.606 154.547 95,6 105,3 
17 Administracja publiczna 79.682 49.007 46.607 28.784 61,8 36,1 
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 1.410.062 917.001 1.649.258 1.614.696 97,9 114,5 
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 6.296.540 6.976.995 7.021.264 6.772.314 96,5 107,6 
20 Gospodarka 2.587.107 701.634 712.173 643.364 90,3 24,9 
21 Gospodarka morska 463.246 435.531 490.982 482.561 98,3 104,2 
22 Gospodarka wodna 939.100 420.723 772.219 756.680 98,0 80,6 
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 15.973 18.978 18.518 97,6 
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.245.118 3.475.672 4.049.176 3.964.870 97,9 122,2 
25 Kultura fizyczna 284.878 317.403 319.736 318.504 99,6 111,8 
26 Łączność 18.408 7.477 7.100 6.194 87,2 33,6 
27 Informatyzacja 247.900 179.439 210.667 182.063 86,4 73,4 
28 Nauka 5.547.529 5.871.501 5.886.101 5.774.280 98,1 104,1 
29 Obrona narodowa 37.110.300 35.453.215 35.418.777 35.343.739 99,8 95,2 
30 Oświata i wychowanie 482.451 413.649 464.225 437.785 94,3 90,7 
31 Praca 409.197 374.794 371.823 351.514 94,5 85,9 
32 Rolnictwo 857.507 798.175 939.631 915.177 97,4 106,7 
33 Rozwój wsi 4.696.129 3.186.418 4.017.347 3.619.474 90,1 77,1 
34 Rozwój regionalny 2.082.756 1.689.162 1.688.777 1.317.110 78,0 63,2 
35 Rynki rolne 438.049 450.007 582.912 556.953 95,5 127,1 
36 Skarb Państwa 60.538 65.442 381.906 371.230 97,2 613,2 
37 Sprawiedliwość 4.530.129 4.631.972 4.641.920 4.603.527 99,2 101,6 
38 Szkolnictwo wyższe 12.593.588 12.507.609 12.532.525 12.463.800 99,5 99,0 
39 Transport 7.642.258 8.562.550 8.916.433 8.656.500 97,1 113,3 
40 Turystyka 49.027 50.548 50.755 50.341 99,2 102,7 
41 Środowisko 585.898 390.770 656.536 641.329 97,7 109,5 
42 Sprawy wewnętrzne 19.718.668 20.186.460 20.405.778 20.161.080 98,8 102,2 
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 153.992 150.890 169.931 167.321 98,5 108,7 
44 Zabezpieczenie społeczne 960.209 864.851 968.478 943.917 97,5 98,3 
45 Sprawy zagraniczne 1.820.646 1.742.075 2.095.480 2.067.084 98,6 113,5 
46 Zdrowie 4.664.934 4.534.432 5.910.563 5.635.021 95,3 120,8 
47 Energia 192.872 292.177 266.375 91,2 
48 Gospodarka Złożami Kopalin 576.586 1.481.885 1.175.608 79,3 
49 Urząd Zamówień Publicznych 28.098 30.954 31.663 29.022 91,7 103,3 
50 Urząd Regulacji Energetyki 45.522 42.738 43.481 43.013 98,9 94,5 
52 Krajowa Rada Sądownictwa 12.544 13.216 13.216 12.838 97,1 102,3 
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 60.851 66.321 66.797 63.527 95,1 104,4 
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 29.779 37.389 41.889 40.557 96,8 136,2 
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 114.409 156.418 156.561 156.551 100,0 136,8 
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 517.621 564.130 582.868 582.788 100,0 112,6 
58 Główny Urząd Statystyczny 398.102 416.156 420.759 409.659 97,4 102,9 
59 Agencja Wywiadu 153.287 189.449 190.399 188.149 98,8 122,7 
60 Wyższy Urząd Górniczy 57.706 57.389 60.524 59.778 98,8 103,6 
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 52.086 54.121 54.336 54.327 100,0 104,3 
62 Rybołówstwo 128.170 150.110 150.110 59.168 39,4 46,2 
63 Rodzina 16.765 13.028 17.500 14.075 80,4 84,0 
64 Główny Urząd Miar 131.487 137.134 137.663 137.531 99,9 104,6 
65 Polski Komitet Normalizacyjny 32.006 33.513 33.513 31.231 93,2 97,6 
66 Rzecznik Praw Pacjenta 12.850 13.525 13.526 13.526 100,0 105,3 
67 Polska Akademia Nauk 77.877 80.654 80.654 80.422 99,7 103,3 
68 Państwowa Agencja Atomistyki 30.902 31.001 31.877 31.859 99,9 103,1 
69 Żegluga Śródlądowa 13.251 13.351 11.396 85,4 
70 Komisja Nadzoru Finansowego 206.210 227.902 228.202 201.279 88,2 97,6 
71 Urząd Transportu Kolejowego 30.254 32.431 32.434 32.274 99,5 106,7 
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 17.544.638 18.238.860 17.396.796 17.106.320 98,3 97,5 
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 50.340.403 53.842.184 54.419.859 54.350.880 99,9 108,0 
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 29.002 33.905 33.905 32.103 94,7 110,7 
75 Rządowe Centrum Legislacji 25.592 27.174 27.174 26.269 96,7 102,6 
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 94.407 106.502 106.727 103.127 96,6 109,2 
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego 9.735.469 
79 Obsługa długu krajowego 19.433.496 31.800.000 32.100.000 32.055.859 99,9 165,0 
80 Regionalne Izby Obrachunkowe 120.631 120.793 121.440 121.420 100,0 100,7 
81 Rezerwa ogólna 169.904 9.241 0,0 
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 51.343.301 53.043.032 53.043.032 53.036.090 100,0 103,3 
83 Rezerwy celowe 22.185.957 2.987.078 0,0 
84 Środki własne Unii Europejskiej 18.195.733 19.243.582 19.243.582 19.168.431 99,6 105,3 
85 Budżety wojewodów 31.543.237 39.413.600 51.634.786 50.816.915 98,4 161,1 
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 122.513 120.924 124.890 124.352 99,6 101,5 
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 1.953.115 2.071.685 2.122.225 2.116.170 99,7 108,3 

Razem:

 Wykonanie 

2015 

 Ustawa 

budżetowa

2016 

 Plan po 

zmianach 

2016 
Wyszczególnienie

w tys. zł

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2016 według części

%

1

Wskaźniki
 Wykonanie 

2016 
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3.5. Wydatki według grup ekonomicznych 

W 2016 r. wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych 

z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu przedstawia 

poniższe zestawienie: 

5:4 5:2

1 2 3 4 5 6 7

Ogółem 331.743.437 368.548.526 368.548.526 360.843.115 97,9 108,8 

1. Dotacje i subwencje 169.049.166 196.963.142 196.513.688 194.575.328 99,0 115,1 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.649.831 25.249.748 26.279.883 26.002.805 98,9 105,5 

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 61.944.333 68.888.521 67.551.272 66.163.968 97,9 106,8 

4. Wydatki majątkowe 20.056.316 17.699.190 18.332.964 17.700.840 96,6 88,3 

5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 29.168.965 31.799.900 32.099.900 32.055.859 99,9 109,9 

6. Środki własne Unii Europejskiej 18.195.733 19.243.582 19.243.582 19.168.431 99,6 105,3 

7. Współfinansowanie projektów z udziałem   

"""środków Unii Europejskiej*
8.679.094 8.704.443 8.527.237 5.175.884 60,7 59,6 

w  tys. zł %

Wyszczególnienie

Wykonanie

2015 r.

Wykonanie

2016 r.

Ustawa 

budżetowa 

na 2016 r. 

Plan 

po zmianach 

2016 r.

 

*)
Wiersz ten obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów 

   pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  

   oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich. 

Struktura wydatków budżetu państwa w 2015 r. i 2016 r. przedstawiała się następująco: 

       2015 r.   2016 r. 

Dotacje i subwencje        51,0       53,9 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych       7,4         7,2 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych      18,7       18,3 

Wydatki majątkowe          6,0         4,9 

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa       8,8         8,9 

Środki własne Unii Europejskiej        5,5         5,3 

Współfinansowanie projektów z udziałem        
środków Unii Europejskiej         2,6         1,4 
            

Wydatki budżetu państwa ogółem     100,0      100,0 
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W 2016 r. udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem wzrósł  

w porównaniu do roku 2015 w grupie: dotacji i subwencji o około 3% oraz wydatki na obsługę 

długu Skarbu Państwa o 0,1%. Zmniejszył się natomiast udział poszczególnych grup 

wydatków w wydatkach ogółem w grupie: współfinansowanie projektów z udziałem środków 

Unii Europejskiej o 1,2%, wydatki majątkowe o 1,1%, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o 0,4% oraz o 0,2% w grupach świadczenia na rzecz osób fizycznych i środki 

własne Unii Europejskiej.  

 

Bez zmian w porównaniu do lat ubiegłych najwyższy udział w wydatkach ogółem budżetu 

państwa stanowią środki przekazywane w formie dotacji i subwencji (53,9%). Należy jednak 

podkreślić, iż udział ten wzrósł dodatkowo w wyniku realizacji priorytetowego zadania Rządu 

– Program „Rodzina 500 plus”. Środki na finansowanie programu zostały uruchomione  

w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Istotny udział w wydatkach ogółem 

stanowią również wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,3%) oraz wydatki na obsługę 

długu Skarbu Państwa (8,9%).  

      Wykonanie

        2015 r.

       Wykonanie

        2016 r.
        Różnica

1. Dotacje i subwencje 169.049.166 194.575.328 25.526.163 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.649.831 26.002.805 1.352.974 

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 61.944.333 66.163.968 4.219.635 

4. Wydatki majątkowe 20.056.316 17.700.840 -2.355.477 

5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 29.168.965 32.055.859 2.886.894 

6. Środki własne Unii Europejskiej 18.195.733 19.168.431 972.698 

7. Współfinansowanie projektów z udziałem   

"""środków Unii Europejskiej 8.679.094 5.175.884 -3.503.209 

Ogółem 331.743.437 360.843.115 29.099.677 

 

Największe wzrosty zrealizowanych wydatków w roku 2016 w stosunku do roku 2015 miały 

miejsce w grupie: dotacji i subwencji, wydatków bieżących jednostek budżetowych, 

wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa oraz w grupie wydatków świadczenia na rzecz 

osób fizycznych. 

Wykonanie wydatków w grupie dotacji i subwencji w roku 2016 w porównaniu z rokiem 2015 

wzrosło o 25.526.163 tys. zł (tj. o 15,1%) i było spowodowane przede wszystkim realizacją 

świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016  
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poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500 plus”). 

Ponadto wzrost ten wynikał ze zwiększenia kwoty dotacji z budżetu państwa dla Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (uzupełnienie niedoboru środków Funduszu – wzrost w związku  

z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych oraz rosnącą liczbą świadczeniobiorców) 

oraz ze zwiększenia wydatków z tytułu subwencji ogólnej (nierównomierny wzrost dochodów 

podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w poszczególnych jednostkach danej 

grupy). 

Realizacja wydatków bieżących jednostek budżetowych w 2016 r. była wyższa w stosunku 

do roku 2015 o 4.219.635 tys. zł, tj. o 6,8% i związana była głównie z przeznaczeniem  

w budżecie państwa środków na zwiększenie wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – 

co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń. 

W grupie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zrealizowany poziom wydatków roku 

2016 był wyższy o 2.886.894 tys. zł, tj. o 9,9% od wykonania roku 2015. Było to efektem 

wzrostu poziomu obsługiwanego długu, osłabienia kursu złotego oraz przeprowadzenia 

transakcji swap (zwiększających wysokość wydatków w 2016 r. i pomniejszających  

w 2017 r.) przy spadku oprocentowania obsługiwanego długu. 

Wyższe wykonanie wydatków roku 2016 w stosunku do roku 2015 było również w grupie 

wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wzrost o 1.352.974 tys. zł, tj. o 5,5% 

odnotowany został przede wszystkim w związku z wypłatą dodatkowego, oprócz waloryzacji 

świadczeń emerytalno-rentowych, jednorazowego wsparcia finansowego dla tej grupy 

społeczeństwa realizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r.  

o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 

albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 188). 

Wykonanie w grupie wydatków środki własne Unii Europejskiej w 2016 roku wzrosło  

o 972.698 tys. zł, tj. o 5,3% w stosunku do roku 2015. Wyższa niż w 2015 r. kwota 

zrealizowanych wydatków w tej grupie wynika przede wszystkim z zapłaty z końcem 2016 r. 

skutków finansowych wejścia w życie przepisów nowej Decyzji Rady Nr 2014/335/UE, 

Euroatom o systemie środków własnych, za lata 2014-2016, w kwocie ok. 1 mld zł.  

Niższy natomiast poziom realizacji wydatków odnotowany został w grupie wydatków 

majątkowych w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 o 2.355.477 tys. zł, tj. o 11,7%, jako 

konsekwencja uruchomienia w budżecie państwa w roku 2015 jednorazowych środków dla 

resortu obrony narodowej na wykup odroczonych płatności (voucherów B) wynikających  

z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

w samoloty wielozadaniowe”.  
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W zakresie budżetu środków krajowych ujęte są również wydatki na współfinansowanie 

projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy 

technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem 

innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków 

europejskich. Realizacja wydatków w tej grupie była dużo niższa w roku 2016 w porównaniu 

do roku 2015 przede wszystkim z uwagi na zakończenie realizacji programów – 

intensyfikacja wdrażania i rozliczanie końcowe projektów – w ramach Perspektywy 

Finansowej 2007-2013.  

 

Wykonanie 2015 r. 
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Wykonanie 2016 r. 

 

 

W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dysponenci 

części budżetowych upoważnieni są do dokonywania przeniesień wydatków między 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu. 

W konsekwencji spowodowało to przesunięcia środków między grupami wydatków. 

Zwiększony został (per saldo) plan wydatków w grupie: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.030.135 tys. zł, 

 wydatki majątkowe o 633.774 tys. zł, 

 wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 300.000 tys. zł. 

Zmniejszony natomiast został plan w grupach: 

 wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.337.249 tys. zł, 

 dotacje i subwencje o 449.454 tys. zł,  

 współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 177.206 tys. zł, 

natomiast nie dokonano żadnych przesunięć w grupie wydatków środki własne Unii 

Europejskiej  

Szczegóły dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych zostały 

opisane w dalszej części materiału. 
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3.5.1. Dotacje i subwencje 

Łączną kwotę dotacji i subwencji w wydatkach budżetu państwa ogółem prezentuje poniższa 

tabela z wyszczególnieniem również dotacji i subwencji realizowanych w grupie wydatków 

majątkowych omawianych w podrozdziale 3.5.4. oraz współfinansowania projektów  

z udziałem środków Unii Europejskiej omówionych w podrozdziale 3.5.7. 

Wykonanie

2015 r.

Ustawa 

budżetowa

 na 2016 r.

Plan po 

zmianach

na 2016 r. 

Wykonanie

2016 r. 
5:4

%

2 3 4 5 6

181.123.575 204.098.210 206.705.997 203.875.298 98,6 

1. Dotacje z budżetu państwa 129.725.903 151.335.489 153.607.278 150.786.646 98,2 

1.1. bieżące 117.945.980 144.200.421 143.712.029 141.783.737 98,7 

1.2. majątkowe 4.326.800 3.189.035 4.777.325 4.618.348 96,7 

1.3.
współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejsk iej
7.453.123 3.946.033 5.117.924 4.384.561 85,7 

2. Subwencje z budżetu państwa 51.397.672 52.762.721 53.098.720 53.088.653 100,0 

2.1. bieżące 51.103.186 52.762.721 52.801.659 52.791.592 100,0 

2.2. majątkowe 294.486 297.061 297.061 100,0 

Wyszczególnienie

w tys. zł

1

Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:

 

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji bieżących dotacji  

i subwencji budżetu państwa, tj. pkt 1.1 i 2.1. 

Ogólne dane o bieżących dotacjach i subwencjach przedstawia poniższe zestawienie: 

4:3

%

2 3 4 5

Ogółem 196.963.142 196.513.688 194.575.328 99,0 

1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 52.707.033 52.745.971 52.739.028 100,0 

    - część oświatowa subwencji ogólnej 41.496.952 41.496.952 41.496.901 100,0 

    - pozostała subwencja 11.210.081 11.249.019 11.242.128 99,9 

2. Dotacje do funduszy celowych 63.653.151 62.788.401 62.512.904 99,6 

    - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 44.847.768 44.847.768 44.847.768 100,0 

    - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 17.780.472 16.645.722 16.373.255 98,4 

      z tego:

       - Fundusz Emerytalno-Rentowy 17.780.180 16.645.430 16.372.963 98,4 

       - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 292 292 292 100,0 

    - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 745.360 745.360 742.330 99,6 

    - Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 300.000 300.000 100,0 

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 33.632.713 43.596.950 43.006.315 98,6 

    - dotacje dla gmin 12.750.650 19.508.094 19.208.522 98,5 

    - dotacje dla powiatów 4.615.379 5.002.173 4.891.729 97,8 

    - dotacje dla samorządu województwa 911.594 1.356.208 1.297.338 95,7 

    - świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy 

      i dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc

      państwa w wychowywaniu dzieci

      (Program "Rodzina 500 plus") 15.355.090 17.730.475 17.608.727 99,3 

1

Wyszczególnienie

Ustawa 

budżetowa 

na 2016 r.

Plan

po zmianach 

2016 r.

Wykonanie 

2016 r.

w tys. zł 1
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4:3

%

2 3 4 5

4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań 

bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora 

finansów publicznych, 3.623.797 4.152.177 4.092.453 98,6 

w tym:

    - ratownictwo medyczne 1.869.659 1.870.022 1.868.217 99,9 

    - świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

      ubezpieczenia zdrowotnego 180.204 631.974 631.974 100,0 

    - Agencja Mienia Wojskowego 596.090 648.167 648.146 100,0 

    - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 161.857 161.857 161.857 100,0 

    - publiczna służba krwi 90.900 99.570 99.461 99,9 

    - państwowe instytucje kultury 63.900 52.980 52.395 98,9 

5. Dotacje przedmiotowe 599.045 643.838 628.646 97,6 

    - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 12.360 10.712 10.320 96,3 

    - jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 586.685 633.126 618.326 97,7 

6. Dotacje podmiotowe 23.303.079 23.316.024 23.100.850 99,1 

    - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 18.615.722 18.621.350 18.463.463 99,2 

      z tego:

       - uczelnie publiczne 14.404.513 14.499.000 14.498.998 100,0 

       - jednostki naukowe 1.501.740 1.450.943 1.448.456 99,8 

       - Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich 37.500 21.200 20.883 98,5 

       - instytucje kultury 860.799 925.992 923.100 99,7 

       - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 106.899 116.069 116.069 100,0 

       - pozostałe jednostki, 1.704.271 1.608.146 1.455.958 90,5 

         w tym:

         - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1.131.625 1.046.430 917.754 87,7 

         - Agencja Rynku Rolnego 133.085 133.088 125.798 94,5 

    - jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4.687.357 4.694.675 4.637.387 98,8 

7. Pomoc zagraniczna2 53.690 53.245 99,2 

8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 146.013 152.359 151.360 99,3 

9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom 

sektora finansów publicznych
3.569.336 3.993.002 3.840.693 96,2 

10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych

1.519.934 2.928.937 2.627.777 89,7 

    - fundacje 89.093 170.112 166.228 97,7 

    - stowarzyszenia 400.913 463.911 456.996 98,5 

    - pozostałe jednostki 1.029.928 2.294.914 2.004.553 87,3 

11. Rozliczenia z bankami 817.400 1.546.930 1.518.347 98,2 

12. Subwencje dla partii politycznych 55.688 55.688 52.563 94,4 

13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego 224.535 240.405 238.796 99,3 

14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych 12.350 12.350 100,0 

15. Rezerwy 13.111.418 286.966 

1

Wyszczególnienie

Ustawa 

budżetowa 

na 2016 r.

Plan

po zmianach 

2016 r.

Wykonanie 

2016 r.

w tys. zł 1

 
1
 Ewentualne różnice (o 1 tys. zł) wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy złotych. 

2
 W ustawie budżetowej na rok 2016 dotacje przeznaczone na pomoc zagraniczną były zaplanowane  

w rezerwach celowych. 
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W 2016 r. największą pozycję wśród tej grupy wydatków stanowiły subwencje i dotacje  

na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 49,2%, 

a następnie dotacje dla funduszy celowych – 32,1% wydatków całej grupy. Na pozostałe 

dotacje wydatkowano więc 18,7% środków zaliczanych do tej grupy wydatków, w tym 11,9% 

na dotacje podmiotowe. 

W 2016 r. wykonanie wydatków w grupie ekonomicznej dotacji i subwencji w stosunku  

do planu po zmianach było niższe o 1.938.360 tys. zł, tj. o 1%, co było spowodowane niższą 

od planowanej realizacją wydatków głównie na: 

 dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – o 590.634 tys. zł, tj. o 1,4%,  

w tym o 299.572 tys. zł na dotacje dla gmin (w szczególności przeznaczone  

na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; składki  

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe), 

 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych – o 301.160 tys. zł, tj. o 10,3%, 

 dotacje dla funduszy celowych – o 275.496 tys. zł, tj. o 0,4%, 

 dotacje podmiotowe – o 215.174 tys. zł, tj. o 0,9%, 

 dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 

– 152.310 tys. zł, tj. o 3,8%, 

 dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez 

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 59.724 tys. zł, tj. o 1,4%. 

Niższe wykorzystanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zostało omówione  

w dalszej części tego podrozdziału „Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego”. 

Dotacje celowe w grupie wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych były w 2016 r. niższe od planowanych o 10,3%. Największa różnica 

wykonania do planu w tej grupie wystąpiła w dotacjach dla pozostałych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczonych na realizację zadań  

w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Niewykorzystanie w całości środków 

zaplanowanych na te zadania w budżecie na 2016 r. wynikało m.in. z: 
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1) poniesienia kosztów niższych niż zaplanowano, nierozstrzygnięcia bądź korzystniejszego 

niż założono rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, zmian terminów realizacji 

niektórych zadań, a także uzyskania wyższych niż oszacowano przychodów z likwidacji, 

w przypadku dotacji na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji i działań 

wykonywanych po zakończeniu likwidacji w podmiotach górnictwa węgla kamiennego, 

2) niższego wykorzystania, mających dobrowolny charakter, przedemerytalnych świadczeń 

osłonowych, finansowanych z dotacji przeznaczonej na urlopy górnicze i urlopy  

dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. 

Niższe wykonanie dotacji dla funduszy celowych było spowodowane głównie niepełną 

realizacją dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego spowodowaną przede wszystkim 

niższą liczbą wypłaconych emerytur. 

Na niższe wykorzystanie dotacji podmiotowych istotny wpływ miała niepełna realizacja 

dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (niższa 

o 0,8%). Było to efektem niższej realizacji dotacji podmiotowych z budżetu państwa  

m.in. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z niższymi wydatkami 

na koszty funkcjonowania w stosunku do kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel,  

na skutek prowadzonych w Agencji działań oszczędnościowych. 

Niższa realizacja dotacji celowych na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora 

finansów publicznych była spowodowana m.in. niższym wykorzystaniem środków 

przeznaczonych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany te wynikały 

głównie z niższego zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów 

bankowych oraz kredytów na wznowienie produkcji po szkodach spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ponadto, producenci rolni nie w pełni 

wykorzystali środki zaplanowane w planie finansowym ARiMR na realizację Programu 

bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. 

Wykonanie dotacji na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych 

przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych było mniejsze o 1,4%, w stosunku  

do planu po zmianach i wiązało się w głównej mierze z częściowym niewykorzystaniem 

środków, które były zaplanowane na świadczenia wysokospecjalistyczne w służbie zdrowia 

oraz na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia. 

Wykonanie wydatków w kwocie niższej niż ujęto w planie po zmianach na 2016 r. 

spowodowane było: 
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1) w przypadku procedur przeszczepowych, przyjęciem przez świadczeniodawców 

przewidywanego wykonania liczby świadczeń na poziomie maksymalnej liczby osób 

oczekujących na przeszczep,  

2) w przypadku refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom po ukończeniu przez 

nich 75 roku życia, korzystaniem z ww. refundacji mniejszej liczby osób uprawnionych 

niż zaplanowano.  

3.5.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

W 2016 r. łączne wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

wyniosły 95.745.344 tys. zł, wobec 74.643.253 tys. zł w roku 2015, tj. wykonanie w roku 

2016 było wyższe o 21.102.091 tys. zł na co składa się zwiększenie dotacji per saldo 

o 19.411.877 tys. zł i zwiększenie subwencji per saldo o 1.690.213 tys. zł (omówione  

w dalszej części tego podrozdziału). 

Wydatki na subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące 

stanowiły w 2016 r. 26,5% wydatków ogółem budżetu państwa oraz 5,2% PKB, podczas gdy  

w 2015 r. udziały te kształtowały się odpowiednio – 22,5% oraz 4,2% PKB. 

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Zasady ustalania subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego reguluje 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm). 

Wykonanie wydatków planowanych w 2016 r. w części Subwencje ogólne dla jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym porównanie z analogicznymi wydatkami wykonanymi 

w 2015 r., przedstawia następujące zestawienie: 

Wyszczególnienie 

Wykonanie 
2015 r. 

Ustawa 
budżetowa  
na 2016 r. 

Plan po 
zmianach 

2016 r. 

Wykonanie 
2016 r. 

5:4 5:2 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem: 51.343.300 53.043.032 53.043.032 53.036.090 100,0 103,3 

Część
 
oświatowa 

subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu 
terytorialnego  40.376.935 41.496.952 41.496.952 41.496.901 100,0 102,8 

Uzupełnienie subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu 
terytorialnego  429.344 335.999 439.513 439.513 100,0 102,4 
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Wyszczególnienie 

Wykonanie 
2015 r. 

Ustawa 
budżetowa  
na 2016 r. 

Plan po 
zmianach 

2016 r. 

Wykonanie 
2016 r. 

5:4 5:2 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
gmin 6.137.371 6.533.086 6.486.513 6.484.339 100,0 105,7 

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 1.581.742 1.714.472 1.714.472 1.714.472 100,0 108,4 

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
województw 948.894 973.085 973.085 973.085 100,0 102,5 

Część rekompensująca 
subwencji ogólnej dla 
gmin 13.709 17.000 17.000 12.286 72,3 89,6 

Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
gmin 469.626 531.403 474.462 474.461 100,0 101,0 

Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 1.061.805 1.123.192 1.123.192 1.123.191 100,0 105,8 

Część regionalna 
subwencji ogólnej dla 
województw 323.874 317.843 317.843 317.842 100,0 98,1 

*) W uzupełnieniu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zawarte są także wydatki majątkowe 
w wysokości: kol. 2 – 294.486 tys. zł; kol. 4 i 5 – 297.062 tys. zł; Po ich wyłączeniu wykonanie subwencji dla 
jednostek samorządu terytorialnego w grupie dotacji i subwencji wynosi w kol. 2 – 51.048.815 tys. zł;  
kol. 4 – 52.745.971 tys. zł i w kol. 5 – 52.739.028 tys. zł. 

W 2016 r. wydatki ujęte w części Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 

zostały wykonane w 100% planu po zmianach.  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest na finansowanie zadań oświatowych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności na zadania związane 

z prowadzeniem szkół i placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych 

oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przez osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwotę przeznaczoną  

na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 

ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej  
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niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków 

z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (art. 28 ust. 1).  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 r. 

ustalona została w wysokości 41.496.952 tys. zł i była większa w porównaniu do kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015  

o 1.120.000 tys. zł, tj. o 2,8%.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego 

przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 

41.496.901 tys. zł, z tego dla: 

 gmin    19.603.601 tys. zł, 

 powiatów     7.822.795 tys. zł, 

 miast na prawach powiatu 13.423.762 tys. zł, 

 województw        646.743 tys. zł. 

Różnica między kwotą przekazaną a kwotą zaplanowaną w ustawie budżetowej na rok 2016 

wynika z faktu, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. dwie gminy dokonały zwrotu nienależnej części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r., w łącznej kwocie 51 tys. zł, która została zwrócona 

do budżetu państwa. 

W powyższych kwotach ujęte są również środki przekazane z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej, tworzonej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, w wysokości 165.988 tys. zł. 

W trakcie roku budżetowego, rezerwa ta uległa zwiększeniu o kwotę 6.711 tys. zł uzyskaną 

w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 67 jednostkom samorządu 

terytorialnego (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego).  

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dotyczyło: 

 46 gmin na kwotę    4.249 tys. zł, 

 14 powiatów na kwotę    1.193 tys. zł, 

 6 miast na prawach powiatu na kwotę  1.259 tys. zł, 

 1 województwa na kwotę        10 tys. zł. 

Ostatecznie kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 172.699 tys. zł. 

W świetle przepisu art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy  

do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Podział rezerwy tej 

części subwencji następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. 
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Zgodnie z „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 

2016” do dnia 30 listopada 2016 r. rozdysponowano środki w wysokości 172.699 tys. zł  

(tj. 100% kwoty ww. rezerwy), z tego dla:  

 gmin    84.141 tys. zł (1.722 jednostki), 

 powiatów   38.399 tys. zł (210 jednostek), 

 miast na prawach powiatu 49.231 tys. zł (62 jednostki), 

 województw        928 tys. zł (8 jednostek). 

Środki rezerwy zostały przeznaczone na: 

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego  

na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych  

do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. – w kwocie 

55.776 tys. zł, co stanowi – 32,3% rozdzielonej kwoty, 

2) korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z tytułu błędów 

statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu 

informacji oświatowej oraz błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy 

agregowaniu oraz weryfikacji danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej – 

w kwocie 323 tys. zł, co stanowi – 0,2% rozdzielonej kwoty, 

3) dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w kwocie 2.114 tys. zł, co stanowi – 

1,2% rozdzielonej kwoty, 

4) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych  

w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących  

na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w kwocie 63.653 tys. zł, 

co stanowi – 36,9% rozdzielonej kwoty, 

5) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego doposażenia szkół i placówek 

w zakresie: 

a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach 

rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie 

prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych 

potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016. 

b) szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  lub gabinetów 

stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny 

płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, 

c) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo 

wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu 
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komputerowego (dotyczy również obiektów oddanych w miesiącach VIII-XII roku 

poprzedniego - dofinansowanie będzie możliwe w przypadku nabywanego sprzętu  

i pomocy dydaktycznych do budynków oddanych w miesiącach VIII-XII roku 2015), 

d) pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu 

podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 

rewalidacyjnych, 

– w kwocie 38.186 tys. zł, co stanowi 22,1% rozdzielonej kwoty, 

6) inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2016 – w kwocie 12.647 tys. zł (7,3% rozdzielonej kwoty),  

w tym na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego związanych z przyjęciem pielgrzymów i wolontariuszy Światowych Dni 

Młodzieży w kwocie 11.460 tys. zł. 

Gminy 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 

Wykonanie w 2016 r. wydatków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 

wyniosło 6.484.339 tys. zł i było nominalnie wyższe o 5,7% od wykonania wydatków z tego 

tytułu w 2015 r. 

Wzrost ten był wynikiem zwiększenia kwoty podstawowej i uzupełniającej części 

wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Kwota podstawowa dla danej gminy uzależniona 

jest od wysokości dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, 

w odniesieniu do tych dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

kraju. Jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% 

analogicznego wskaźnika, obliczonego łącznie dla wszystkich gmin, gmina otrzymuje kwotę 

podstawową, wchodzącą w skład części wyrównawczej subwencji ogólnej.  

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji 

do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. 

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez 

Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

bazowy, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy 

na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego 

na 1 mieszkańca kraju. 

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich gmin na 2016 r. wynosiły 

1.514,27 zł i były wyższe o 5,5% od tych dochodów na 2015 r., które wynosiły 1.435,18 zł. 
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Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że gminy, których dochody podatkowe na jednego 

mieszkańca są wyższe od 150% analogicznego dochodu obliczonego łącznie dla wszystkich 

gmin w kraju, nie otrzymują kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej 

(choć jest ona dla nich naliczana). Suma tych kwot zwiększa część równoważącą subwencji 

ogólnej dla gmin. Kwota przeniesiona do części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r. 

z tego tytułu wynosiła 42.765 tys. zł. 

W trakcie roku budżetowego, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego, 53 gminom część wyrównawcza subwencji ogólnej  

na 2016 r. została zmniejszona o nienależne środki w łącznej wysokości 5.981 tys. zł.  

Część tych środków, w wysokości te 3.807 tys. zł, zasiliła rezerwę subwencji, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast 

kwota 2.174 tys. zł została zwrócona przez gminę w dniu 29 grudnia 2016 r., tj. po terminie 

pozwalającym na włączenie jej do omawianej rezerwy, i stosownie do art. 36 ust. 4a  

ww. ustawy została przekazana do budżetu państwa. 

– część równoważąca subwencji ogólnej 

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę 

łącznej kwoty wpłat gmin (w 2016 r. wyniosła ona 531.403 tys. zł i w tej wysokości ujęta 

została w ustawie budżetowej) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej 

subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% 

analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, i które w związku 

z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (w 2016 r. było  

to 42.765 tys. zł).  

W związku z powyższym, do podziału między gminy przeznaczona została kwota 

574.168 tys. zł.  

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2016 r., rozdzielona między gminy zgodnie 

z przepisami art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosiła 

474.463 tys. zł. Pozostałe nierozdzielone środki w kwocie 99.705 tys. zł zostały przeniesione 

do rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczonej dla jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W toku wykonywania budżetu część równoważąca subwencji ogólnej została zmniejszona, 

o kwotę 2 tys. zł, dla 1 gminy, która skorygowała dane stanowiące podstawę do wyliczenia 

subwencji. Środki te zasiliły ww. rezerwę.  

Wykonane w 2016 r. wydatki z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, 

w wysokości 474.461 tys. zł, stanowiły 100,0% kwoty planowanej po zmianach i były wyższe 

o 1,0% od kwoty tych wydatków wykonanych w 2015 r. 
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– część rekompensująca subwencji ogólnej 

Część rekompensująca dla gmin, wynikająca z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 

2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw  

(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.), przekazywana jest na wyrównanie ubytku 

dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli 

i budynków, zajmowanych przez przedsiębiorcę na prowadzenie działalności gospodarczej, 

na terenie specjalnych stref ekonomicznych. 

Analogicznie jak w 2015 r., w 2016 r. 19 gmin uprawnionych do otrzymania tej części 

subwencji wystąpiło z wnioskami o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej  

na wyrównanie ubytku dochodów podlegających rekompensacie.  

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2016 kwota przeznaczona na część 

rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 17.000 tys. zł, natomiast realizacja 

wydatków, wynikająca z wniosków uprawnionych gmin, wyniosła 12.286 tys. zł i była niższa 

o 10,4% w porównaniu do 2015 r. 

Powiaty 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 

Wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w 2016 r.  

było wyższe o 8,4% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2015 r., co wynikało 

ze zwiększenia kwoty podstawowej, której wysokość jest uzależniona od relacji pomiędzy 

wysokością dochodów podatkowych w poszczególnych powiatach, w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi obliczonymi na jednego 

mieszkańca wszystkich powiatów. 

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich powiatów na 2016 r., 

w wysokości 199,59 zł, wzrosły o 7,6%, w odniesieniu do analogicznych dochodów  

na 2015 r., które wynosiły 185,45 zł. 

Wyższe dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich powiatów miały także 

wpływ na zwiększenie kwoty uzupełniającej, wchodzącej w skład części wyrównawczej 

subwencji ogólnej. Dochody te są bowiem uwzględniane, oprócz stopy bezrobocia,  

przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej.  

– część równoważąca subwencji ogólnej 

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów uzależniona jest  

od wysokości wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez powiaty, w których dochody 

podatkowe na jednego mieszkańca są większe od 110% dochodów podatkowych wszystkich 

powiatów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 
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W 2016 r. wydatki przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 

wynosiły 1.123.191 tys. zł i były o 5,8% wyższe od analogicznych wydatków za 2015 r.  

Województwa 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 

W 2016 r. wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw 

było wyższe o 2,5% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2015 r., co wynikało 

ze zwiększenia kwoty podstawowej, której wysokość uzależniona jest od relacji między 

dochodami podatkowymi na jednego mieszkańca w poszczególnych województwach  

a średnimi dochodami podatkowymi na jednego mieszkańca obliczonymi dla wszystkich 

województw oraz zwiększenia kwoty uzupełniającej.  

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw na 2016 r., 

w wysokości 137,78 zł, zwiększyły się o 3,7%, w porównaniu do analogicznych dochodów 

na 2015 r., które wynosiły 132,90 zł. 

W 2016 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały 

województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  

w województwie był niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich 

województw oraz liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów. 

– część regionalna subwencji ogólnej 

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2016 część regionalna subwencji ogólnej 

wyniosła 317.842 tys. zł.  

Wykonanie wydatków w 2016 r., w tej części subwencji było niższe o 1,9% od wykonania 

analogicznych wydatków w 2015 r. Niższe wykonanie tych wydatków było wynikiem 

zmniejszenia, w porównaniu do 2015 r., kwoty wpłat do budżetu państwa dokonanych przez 

województwa o dochodach przekraczających 125% średnich dochodów podatkowych  

(w 2016 r. było to województwo mazowieckie) z przeznaczeniem na część regionalną 

subwencji dla województw. 

W 2016 r. kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, otrzymały 

województwa, których dochody podatkowe, powiększone o część wyrównawczą subwencji 

ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe niż 125% dochodów 

podatkowych wszystkich województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Podział tej części subwencji uzależniony jest od stopy bezrobocia oraz poziomu dochodów 

podatkowych województw, powiększonych o część wyrównawczą subwencji ogólnej. 
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Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

W ustawie budżetowej na rok 2016 ujęte zostały środki w wysokości 335.999 tys. zł, 

przeznaczone na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 

o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  

tj. na dofinansowanie: 

 inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, 

 utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku 

powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym, 

 remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi 

w granicach miast na prawach powiatu. 

W 2016 r. środki ww. rezerwy subwencji ogólnej otrzymało: 

 119 powiatów – 120.635 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, 

 20 miast na prawach powiatu – 149.164 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na 

drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, 

 16 miast na prawach powiatu – 15.938 tys. zł – na dofinansowanie remontu, utrzymania, 

ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach 

powiatu, 

 1 miasto na prawach powiatu – 23.000 tys. zł – na utrzymanie rzecznej przeprawy 

promowej (Świnoujście), 

 12 województw – 27.262 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach 

wojewódzkich. 

Ponadto, stosownie do art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, w toku wykonywania budżetu utworzona została rezerwa subwencji ogólnej 

przeznaczona na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2016 r. rezerwę, o której mowa wyżej, utworzyły nierozdzielone środki części 

równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. w wysokości 99.705 tys. zł. Dodatkowo 

rezerwa ta została zwiększona o zwrócone przez gminy nienależne kwoty części 

wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.807 tys. zł oraz części równoważącej 

subwencji ogólnej w wysokości 2 tys. zł.  

W 2016 r. podział środków rezerwy subwencji ogólnej, w łącznej wysokości 103.514 tys. zł, 

został dokonany na podstawie art. 36a ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego według ustawowych kryteriów podziału, które zostały uszczegółowione  

w uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego. 
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Z rezerwy subwencji ogólnej przekazane zostały następujące środki: 

 83.514 tys. zł – 428 gminom, 

 20.000 tys. zł – 286 powiatom. 

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 83, w poz. 52 została zaplanowana 

rezerwa celowa pn. „Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego” w wysokości 

1.670.000 tys. zł, zgodnie z ustalonym w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 827, z późn. zm.) maksymalnym limitem wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 

na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego  

w 2016 r.  

Na postawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2016 na dotacje celowe dla gmin 

i miast na prawach powiatu oraz stosownych wniosków wojewodów, decyzjami Ministra 

Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 r., zostały uruchomione środki  

w łącznej wysokości 1.562.648 tys. zł (tj. 93,6% planu) z przeznaczeniem na udzielenie 

gminom oraz miastom na prawach powiatu dotacji celowej z budżetu państwa  

na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2016 r. 

Niewykorzystana kwota rezerwy wyniosła 107 352 tys. zł. Przyczyną niewykorzystania 

środków rezerwy jest mniejsza niż na etapie planowania rezerwy liczba dzieci korzystających 

z wychowania przedszkolnego w gminach, ustalona na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

W ustawie budżetowej na rok 2016, w części Rezerwy celowe, w pozycji 54 zaplanowane 

zostały środki przeznaczone na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, 

w wysokości 210.000 tys. zł, zgodnie z art. 70c ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Środki rezerwy zostały przeznaczone na dotacje dla województw, w których powierzchnia 

dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, była wyższa od 

powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, i które 

w roku budżetowym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa. 

Środki z rezerwy rozdysponowano w pełnej wysokości. 
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Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane w roku 2016 

przedstawia tabela zamieszczona poniżej. 

Kwota dotacji 

przekazanych 

na zadania jst 

w 2015 r.

Ustawa 

budżetowa

 na 2016 r.

Plan po 

zmianach 

dotacji na 

zadania jst 

Kwota dotacji 

przekazanych 

na zadania jst 

w 2016 r. 

5:4

%

1 2 3 4 5 6

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 

w tym:
25.838.478 34.513.027 45.967.493 45.199.630 98,3 

- bieżące 23.594.438 33.632.713 43.596.950 43.006.315 98,6 

- majątkowe 2.093.521 56.346 1.607.978 1.568.785 97,6 

- współfinansowanie projektów z udziałem środków

  Unii Europejskiej
281.324 823.968 762.565 624.530 81,9 

Wyszczególnienie

w tys. zł

 

Opis zawarty w tej części Sprawozdania dotyczy poszczególnych grup ekonomicznych. 

Dlatego też poniżej zostały omówione jedynie dotacje bieżące dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Dotacje majątkowe opisano w podrozdziale 3.5.4 Wydatki majątkowe. 

Natomiast szczegółowe omówienie wszystkich dotacji przekazywanych dla jednostek 

samorządu terytorialnego zawarte jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

* * * 

W 2016 r. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego zostały 

przekazane przez ministrów, wojewodów oraz dysponentów innych części budżetowych 

dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 43.006.315 tys. zł, tj. bez finansowania zadań 

inwestycyjnych oraz bez dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków Unii 

Europejskiej. Przekazane dotacje bieżące stanowią 98,6% dotacji ujętych w planie  

po zmianach, uwzględniającym zwiększenia z tytułu rozdysponowania rezerw celowych, 

rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw utworzonych w budżetach wojewodów oraz zmian 

dokonanych w ramach uprawnień posiadanych przez właściwych dysponentów części 

budżetowych. Kwoty dotacji przekazane w 2016 r. do jednostek samorządu terytorialnego  

są wyższe od kwot dotacji przekazanych w 2015 r. per saldo o 19.411.877 tys. zł,  

tj. o 82,3%. 

Kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zmiany 

poziomu i zakresu dotowanych zadań wynikające m.in. z: 

 przekazania wyższych w porównaniu do roku 2015 per saldo o kwotę 19.558.819 tys. zł, 

dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, związanych przede wszystkim z: 
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 realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – 17.608.727 tys. zł, 

 zwiększeniem m.in. wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

(m.in. za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna), na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej 

(zasiłków stałych), na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki z pomocy społecznej,  

na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej,  

a także na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 1.950.093 tys. zł, 

 przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2015, dotacji celowych w dziale  

010 Rolnictwo i łowiectwo, przeznaczonych głównie na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

poniesionych przez gminę a także na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych – o kwotę per saldo 113.940 tys. zł, 

 przekazania dotacji celowych w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, z tytułu finansowania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 

w łącznej kwocie 93.192 tys. zł, 

 przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2015, dotacji celowych w dziale 754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, głównie z tytułu uwzględnienia:  

 środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) 

PSP o 5% względem roku poprzedniego, 

 środków na zmianę zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu 

wysługi lat strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) PSP, 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy  

o Państwowej Straży Pożarnej, 

 środków na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu 

bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP  

oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) 

PSP, 

łącznie o kwotę 92.194 tys. zł, 

 przekazania niższych, w porównaniu do roku 2015, dotacji w dziale 751 Urzędy 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,  

w związku z mniejszymi wydatkami na zadania dotyczące wyborów i referendów – 

łącznie o kwotę 242.426 tys. zł. W 2015 r. przygotowano i przeprowadzono wybory 
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Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe, podczas 

gdy w 2016 r. nie były one przeprowadzone, 

 przekazania niższych, w porównaniu do roku 2015, dotacji w dziale 851 Ochrona 

zdrowia, przeznaczonych głównie na finansowanie z budżetu państwa składek  

na ubezpieczenie zdrowotne – łącznie o kwotę 157.080 tys. zł, w związku ze spadkiem 

bezrobocia i zmniejszeniem się liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku  

lub stypendium, za które składka zdrowotna finansowana jest z budżetu państwa, 

 przekazania niższych, w porównaniu do roku 2015, dotacji w dziale 600 Transport  

i łączność przeznaczonych głównie na zadania związane z dofinansowaniem budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi,  

na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 

oraz dotacje dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy 

autobusowe – łącznie o kwotę 109.198 tys. zł. 

Przekazane kwoty dotacji na finansowanie realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie. 

Części 

Plan po 
zmianach 
dotacji na 
zadania 
bieżące 

Kwota dotacji 
przekazanych 

na zadania 
bieżące 

3:2 

w tys. zł % 

1 2 3 4 

Dotacje ogółem 43.596.950  43.006.315  98,6 

Krajowe Biuro Wyborcze 37.557  35.268 93,9 

Gospodarka 1.210  1.206 99,6 

Oświata i wychowanie  727  598 82,2 

Rolnictwo 300  282 94,1 

Rozwój regionalny 1.089  910 83,6 

Transport 2.133  725 34,0 

Środowisko 1  1 100,0 

Wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne 

250  102 40,9 

Zabezpieczenie społeczne 21.296  16.241 76,3 

Sprawy zagraniczne 978  931 95,2 

Województwa 43.531.409  42.950.051 98,7 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,9% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 

na zadania bieżące przekazane zostało z budżetów województw. Natomiast z pozostałych 

10 części przekazane zostało 0,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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Przekazane dotacje do jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące wg działów 

przedstawia poniższe zestawienie. 

Wyszczególnienie 

Plan po 
zmianach 
dotacji na 
zadania 
bieżące 

Kwota dotacji 
przekazanych 

na zadania 
bieżące  

4:3 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 

  Dotacje ogółem 43.596.950  43.006.315  98,6 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.281.088  1.276.085  99,6 

020 Leśnictwo 147  121  82,5 

150 Przetwórstwo przemysłowe 1.210  1.206  99,6 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

399  399  100,0 

600 Transport i łączność 1.035.444  978.367  94,5 

700 Gospodarka mieszkaniowa 226.794  214.132  94,4 

710 Działalność usługowa 295.157  292.566  99,1 

750 Administracja publiczna 485.279  472.866  97,4 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

37.557  35.268  93,9 

752 Obrona narodowa 4.138  3.880  93,8 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.114.470  2.113.860  100,0 

755 Wymiar sprawiedliwości 94.036  93.192  99,1 

758 Różne rozliczenia 130.631  130.147  99,6 

801 Oświata i wychowanie 1.883.924  1.865.452  99,0 

851 Ochrona zdrowia 1.016.869  933.351  91,8 

852 Pomoc społeczna 34.455.411  34.101.262  99,0 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

135.315  130.750  96,6 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 362.610  327.704  90,4 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.078  15.391  95,7 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 858  847  98,8 

925 
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody 

19.415  19.349  99,7 

926 Kultura fizyczna 120  120  100,0 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 

przekazywane były w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach.  

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczone zostały na zadania bieżące: pomocy społecznej, 

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, rolnictwa 

i łowiectwa, transportu i łączności, ochrony zdrowia, administracji publicznej  

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Dotacje przekazane na te zadania wyniosły łącznie 

42.068.946 tys. zł, co stanowi 97,8% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek 
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samorządu terytorialnego. Na zadania bieżące realizowane w pozostałych 14 działach 

przypada kwota 937.369 tys. zł, tj. 2,2% dotacji  przekazanych do jednostek samorządu 

terytorialnego na te zadania. 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami 

ustrojowymi, jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały dotacje na: dofinansowanie 

zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej. 

Strukturę przekazanych dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie. 

Wyszczególnienie 

Plan po zmianach 
dotacji na zadania 

bieżące 

Kwota dotacji 
przekazanych 

na zadania 
bieżące 

3:2 

w tys. zł % 

1 2 3 4 

Dotacje na zadania 43.596.950 43.006.315 98,6 

- własne* 6.541.667 6.378.938 97,5 

- z zakresu administracji rządowej 36.997.485 36.578.300 98,9 

- realizowane na podstawie porozumień 57.798 49.077 84,9 

*) kwota uwzględnia wydatki wykonane w § 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz w § 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin 
uzdrowiskowych 

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami stanowią 85,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane były do gmin, powiatów 

i samorządów województw. Wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.  

Nazwa jednostki samorządu 
terytorialnego 

Plan po zmianach 
dotacji na zadania 

bieżące 

Kwota dotacji 
przekazanych 

na zadania 
bieżące 

3:2 

w tys. zł % 

1 2 3 4 

  Ogółem 43.596.950 43.006.315 98,6 

  - Gminy 37.012.432 36.594.577 98,9 

  - Powiaty 5.221.662 5.107.955 97,8 

  - Samorządy województw 1.362.856 1.303.783 95,7 
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Struktura dotacji przekazanych na zadania bieżące poszczególnym jednostkom samorządu 

terytorialnego 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 36.594.577 tys. zł, tj. 85,1% 

łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane było do gmin. 

Dotacje na zadania bieżące gmin w kwocie 36.594.577 tys. zł (tj. 98,9% planu po zmianach), 

z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 31.341.010 tys. zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 37.100 tys. zł, własne – 5.216.467 tys. zł, zostały przeznaczone 

głównie na:  

 finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 32.782.096 tys. zł, 

co stanowi 99% planu po zmianach i 89,6% dotacji przekazanych do gmin na wydatki 

bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 29.746.696 tys. zł, 

realizowane na podstawie porozumień – 14.787 tys. zł, własne – 3.020.613 tys. zł. 

Dotacje te przeznaczono głównie na:  

 realizację świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500 plus”) –

 17.386.055 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach. Środki te przeznaczone 

zostały na wypłaty świadczenia wychowawczego, a także na koszty obsługi realizacji 

świadczenia (zadania z zakresu administracji rządowej),  

 realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego 

z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

oraz zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11.836.339 tys. zł, co stanowi 99,2% planu  
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po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na wypłaty świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych (tj. na wypłatę zasiłków rodzinnych, 

dodatków do tych zasiłków, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego 

oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna,  

a także na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (zadania z zakresu administracji 

rządowej), 

 zasiłki z pomocy społecznej – 1.880.695 tys. zł. Środki te przeznaczono  

na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych (zadania własne), 

 pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 530.697 tys. zł, w tym m. in.  

na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  

na realizację programów resortowych z zakresu pomocy społecznej, na realizację 

zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadania własne  

– 516.603 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 1.250 tys. zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 12.844 tys. zł), 

 działalność ośrodków pomocy społecznej – 485.745 tys. zł. Środki te przeznaczono 

na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, na wypłatę dodatku  

w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na wypłacanie 

wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie 

opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

oraz na obsługę tego zadania (zadania własne – 470.158 tys. zł, z zakresu 

administracji rządowej – 15.587 tys. zł), 

 działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

(w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 

oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego  

– 302.737 tys. zł (zadania własne 4.114 tys. zł, z zakresu administracji rządowej  

– 298.623 tys. zł), 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 179.181 tys. zł. Środki te przeznaczono  

na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki  

z pomocy społecznej (zasiłek stały i okresowy) oraz niektóre świadczenia rodzinne 

(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), 

a także za cudzoziemców objętych indywidualnym programem integracji  

na podstawie przepisów o pomocy społecznej (zadania własne – 90.498 tys. zł, 

z zakresu administracji rządowej – 88.683 tys. zł), 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 98.183 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), 
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 wspieranie rodziny – na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów 

rodziny, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

– 58.364 tys. zł (zadania własne), 

 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej – 16.979 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), 

 finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty 

i wychowania – 2.175.248 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach i 5,9% dotacji 

przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji 

rządowej – 259.208 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.006 tys. zł, własne  

– 1.913.034 tys. zł. Dotacje przeznaczono głównie na:  

 dofinansowanie zadań własnych gmin w celu zwiększenia dostępności wychowania 

przedszkolnego – 1.562.648 tys. zł, 

 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

realizowanych w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w ramach Narodowego 

Programu Stypendialnego – 313.961 tys. zł (zadania własne), 

 udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w wysokości 258.807 tys. zł 

(zadania z zakresu administracji rządowej), na wyposażenie: 

 szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka 

nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, 

 szkół podstawowych w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, 

 gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,  

 dofinansowanie w ramach Rządowego programu – „Wyprawka szkolna”, zakupu 

podręczników dla uczniów – 12.882 tys. zł oraz wypłaty zasiłku losowego na cele 

edukacyjne w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie 

zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 

terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć 

opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.” (zadania bieżące  

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 

państwa w ramach programów rządowych), 

 dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) 

do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 21.694 tys. zł, 

 realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – 3.841 tys. zł, 
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 realizację zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014 – 2016 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 1.412 tys. zł, 

 sfinansowanie wydatków szkół związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia  

do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu  

do Internetu – 1.056 tys. zł, 

 finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 892.969 tys. zł, co stanowi 99,96% 

planu po zmianach i 2,4% dotacji przekazanych do gmin na zadania bieżące. Z kwoty tej 

środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę  

– 891.656 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej)  oraz na zadania związane  

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 712 tys. zł (zadania własne), na zadania 

związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi – 400 tys. zł (zadania własne), 

 finansowanie zadań administracji publicznej – 402.763 tys. zł, co stanowi 97,2% planu  

po zmianach i 1,1% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego  

na zadania: z zakresu administracji rządowej – 401.145 tys. zł, realizowane na podstawie 

porozumień – 617 tys. zł, własne – 1.001 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie  

na zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy  

o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W roku 2015 nastąpiła zmiana 

sposobu finansowania tych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  

Dotacje na powyższy cel zostały zaplanowane przy przyjęciu jednolitych sposobów 

kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, tj. według kryterium liczby zrealizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego spraw z uwzględnieniem ujednoliconego czasu realizacji zadań 

oraz przyjętej stawki roboczogodziny. Analogiczne zasady zostały utrzymane w roku 

2016. Ponadto dotacje przeznaczono m.in. na czynności związane z wykonywaniem 

powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 

wymianę tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości 

lub obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych  

oraz w języku regionalnym, 

 finansowanie zadań transportu i łączności – 103.742 tys. zł (zadania własne), co stanowi 

98,4% planu po zmianach. Na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych na drogach gminnych przeznaczono 83.016 tys. zł, na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program 

przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”  

– 13.858 tys. zł, na zadania związane z pozostałą działalnością 6.759 tys. zł  

oraz na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 109 tys. zł, 

 finansowanie zwrotu poniesionych w 2015 r. części wydatków wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego – 74.980 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W 2016 r. 
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gminy otrzymały zwrot na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się  

na realizację zadań własnych gminy, służących poprawie życia mieszkańców, będących 

zgodnymi ze strategią rozwoju gminy, 

 sfinansowanie dotacji dla gmin uzdrowiskowych – 52.814 tys. zł co stanowi 99,1% planu 

po zmianach. 

Powiaty otrzymały z budżetu państwa dotacje w wysokości 5.107.955 tys. zł, co stanowi 

97,8% dotacji ujętych w planie po zmianach i 11,9% łącznej kwoty dotacji przekazanych  

do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej  

– 4.145.724 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 11.305 tys. zł, własne  

– 950.926 tys. zł. 

Dotacje na zadania bieżące powiatów przeznaczono głównie na: 

 bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.103.272 tys. zł, co stanowi 

99,98% planu po zmianach i 41,2% dotacji przekazanych do powiatów, z tego  

na zadania: z zakresu administracji rządowej – 2.102.640 tys. zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 449 tys. zł, własne – 183 tys. zł. Dotacje te przeznaczono 

głównie na:  

 bieżące funkcjonowanie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej  

– 2.100.128 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), 

 zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.851 tys. zł (zadania  

z zakresu administracji rządowej), 

 realizację programu pn. „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”  

– 416 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień), 

 zadania obrony cywilnej, tj. głównie na konserwację i utrzymanie systemów 

alarmowych oraz na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony 

cywilnej, zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia, 

działalność popularyzacyjną i szkoleniową – 389 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej – 371 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień  

– 17 tys. zł),  

 finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.255.448 tys. zł, 

co stanowi 99,4% planu po zmianach i 24,6% dotacji przekazanych do powiatów,  

z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 374.659 zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 1.593 tys. zł, własne – 879.196 tys. zł. Środki przeznaczono 

m. in. na:  

 dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób 

przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte 
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do domów ze skierowaniem wydanym przed tym dniem  – 863.597 tys. zł (zadania 

własne), 

 finansowanie działalności powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi) oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie  

na pracownika socjalnego – 137.511 tys. zł (zadania własne – 4 tys. zł, z zakresu 

administracji rządowej – 137.507 tys. zł), 

 realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty,  

o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 plus”) – 216.226 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej), 

 finansowanie zadań powiatów w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie,  

tj. m.in. na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, 

realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz na realizację Osłonowego Programu Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – 16.565 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej 

– 15.719 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 846 tys. zł), 

 dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  

oraz na pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych –15.659 tys. zł 

(zadania własne – 14.925 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 734 tys. zł), 

 ochronę zdrowia – 927.751 tys. zł, co stanowi 91,8% planu po zmianach i 18,2% dotacji 

przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej  

– 927.704 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 40 tys. zł, własne – 7 tys. zł. 

Dotacje te zostały przeznaczone głównie na finansowanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za nieposiadających uprawnień do  ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących 

funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za osoby 

bezrobotne bez  prawa do zasiłku lub stypendium – 927.689 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej), 

 działalność usługową – 275.509 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach i 5,4% 

dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej  

– 275.451 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 58 tys. zł. Dotacje te zostały 

przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 

Budowlanego – 179.288 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii  

– 96.143 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), 

 realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 212.087 tys. zł 

(zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 94,4% planu po zmianach i 4,2% 

dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące. Środki przeznaczono głównie  
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na wypłatę odszkodowań wynikających z orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych 

za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz utrzymanie nieruchomości 

Skarbu Państwa, 

 realizację innych zadań w zakresie polityki społecznej – 99.490 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej), co stanowi 98,6% planu po zmianach i 1,9% dotacji 

przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje te przeznaczono głównie  

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania  

o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – 95.661 tys. zł, 

 finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 93.192 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej), co stanowi 99,1% planu po zmianach i 1,8% dotacji 

przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje w 97% przeznaczono  

na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami, radcami prawnymi bądź 

organizacjami pozarządowymi, natomiast w 3% przeznaczono na pokrycie kosztów 

obsługi organizacyjno-technicznej zadania, 

 transport i łączność – 63.767 tys. zł, co stanowi 97,3% planu po zmianach i 1,2% dotacji 

przekazanych na zadania bieżące powiatów z tego na zadania: z zakresu administracji 

rządowej – 50 tys. zł, a na zadania własne – 63.717 tys. zł. Środki przeznaczono  

na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych 

– 55.237 tys. zł, na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu 

wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 7.755 tys. zł, a także na zadania polegające  

na dokonaniu klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków 

śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej, realizowane przez 

prezydentów miast na prawach powiatu – 725 tys. zł (zadania własne),  

oraz na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów  

i rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 50 tys. zł 

(zadania z zakresu administracji rządowej). 

Najmniej dotacji z budżetu państwa zostało przekazanych do samorządów województw  

– 1.303.783 tys. zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach i 3% dotacji przekazanych  

do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej  

– 1.091.567 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 672 tys. zł, własne  

– 211.544 tys. zł.  

Dotacje na zadania bieżące samorządów województw przeznaczono głównie na 

finansowanie zadań z zakresu: 

 transportu i łączności – 810.858 tys. zł, co stanowi 93,8% planu po zmianach i 62,2% 

dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Środki 

przeznaczono dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy 

pasażerskie na finansowanie ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych  

– 621.146 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), na zadania wynikające  
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z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 1.416 tys. zł (zadania z zakresu 

administracji rządowej) oraz na zadania własne związane z dofinansowaniem budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi  

– 188.297 zł, 

 rolnictwa i łowiectwa – 377.841 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),  

co stanowi 98,9% planu po zmianach i 29% dotacji przekazanych do samorządów 

województw na wydatki bieżące. Dotacje przeznaczono na: 

 utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 352.447 tys. zł, 

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15.277 tys. zł,  

 odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne 

oraz zobowiązania wynikające z wyroków i postanowień sądowych i ugód  

– 8.270 tys. zł, 

 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.847 tys. zł, 

 pomocy społecznej – 63.718 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach i 4,9% dotacji 

przekazanych do samorządów województw na realizację zadań bieżących,  

z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 60.575 tys. zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 250 tys. zł, własne – 2.893 tys. zł. Dotacje te przeznaczono 

głównie na: 

 działalność ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 31.453 tys. zł (zadania  

z zakresu administracji rządowej), 

 realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego 

z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

oraz zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów związanych z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego – 22.677 tys. zł (zadania z zakresu administracji 

rządowej), 

 realizację świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500 

Plus”) – związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego  

– 6.445 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), 

 administracji publicznej – 20.827 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach  

i 1,6% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące,  

z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 19.800 tys. zł, realizowane  

na podstawie porozumień – 276 tys. zł, własne – 751 tys. zł. Dotacje te przeznaczono  

m. in. na: prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich, udzielanie 
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koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych  

i pospolitych, finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin  

na przewodnika górskiego, finansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursu 

„Polska Pomoc Rozwojowa”, 

 ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej 

przyrody – 19.255 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,7% planu po zmianach i 1,5% 

dotacji przekazanych do samorządów województw na zadania bieżące. Dotacje 

przeznaczono głównie na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych. 

3.5.1.2. Dotacje dla funduszy celowych 

Dotacje dla funduszy celowych zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016  

w wysokości 63.653.151 tys. zł. Wykonanie wyniosło 62.512.904 tys. zł,  

czyli o 275.496 tys. zł mniej od planu po zmianach. Niepełne wykorzystanie dotacji wystąpiło  

w Funduszu Emerytalno–Rentowym i Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Szczegółowe omówienie funduszy celowych zawarte jest w rozdziale 6 Sprawozdania 

„Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych”. 

3.5.1.3. Inne dotacje bieżące 

W 2016 roku dotacje przedmiotowe zostały zaplanowane w ustawie budżetowej 

w wysokości 599.045 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa 

zwiększeniu o 44.793 tys. zł do 643.838 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej grupie 

wyniosło 628.646 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. 

W 2016 r. z kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych wydatkowano 10.320 tys. zł, z tego na dotacje na zadania z zakresu: 

 postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 6.800 tys. zł, 

 postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 2.314 tys. zł, 

 rolnictwa ekologicznego – 1.206 tys. zł. 

Dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały 

w 2016 r. wydatkowane w kwocie 618.326 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede 

wszystkim na dopłaty do: 

 krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie ulg przewozowych  

w zakresie ulg przewozowych – 499.397 tys. zł, 

 postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 86.137 tys. zł, 

 posiłków wydawanych w barach mlecznych – 13.263 tys. zł, 
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 postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 8.941 tys. zł, 

 ochrony roślin – 4.519 tys. zł, 

 rolnictwa ekologicznego – 3.285 tys. zł, 

 przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat – 2.085 tys. zł. 

Na dotacje podmiotowe wydatkowano w 2016 r. 23.100.850 tys. zł, z tego dla: 

 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.463.463 tys. zł, 

 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.637.387 tys. zł. 

W kwocie wydatkowanej na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 78,5% stanowiły dotacje dla uczelni publicznych, 7,8% dotacje dla 

jednostek naukowych, 5% dla instytucji kultury, 0,6% dla samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, 0,1% dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, a 7,9% 

dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 

Wśród dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,  

które wyniosły 1.455.958 tys. zł największe pozycje stanowiły dotacje dla: 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 917.754 tys. zł, 

 Agencji Rynku Rolnego – 125.798 tys. zł, 

 Agencji Rezerw Materiałowych – 64.896 tys. zł, 

 Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 59.526 tys. zł, 

 Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 46.576 tys. zł, 

 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 45.247 tys. zł, 

 Polskiej Organizacji Turystycznej – 39.405 tys. zł, 

 Pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej 

Akademii Nauk – 34.034 tys. zł. 

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

zrealizowano w wysokości 4.637.387 tys. zł i były one wykorzystane przede wszystkim na:  

 infrastrukturę kolejową – dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową  

i jej ochrony wynikające z art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) – 2.743.746 tys. zł, 

 działalność statutową jednostek naukowych – 676.381 tys. zł, 
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 dotacje dla uczelni niepublicznych na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)  

– 508.631 tys. zł, 

 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 704 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1389 z późn. zm.) – 431.619 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków  

na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 1.068.908 tys. zł) 

 sfinansowanie działań zabezpieczających, likwidacyjnych i polikwidacyjnych dla Kopalni 

Soli „Wieliczka” oraz Kopalni Soli „Bochnia” – 72.163 tys. zł. 

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia 

mogą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, otrzymywać z budżetu państwa dotacje 

celowe na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych z dysponentami części 

budżetowych. W 2016 r. dotacje na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym  

do sektora finansów publicznych wyniosły 2.627.777 tys. zł, tj. 89,7% planu po zmianach.  

Z kwoty tej przekazano: 

 fundacjom – 166.228 tys. zł, 

 stowarzyszeniom – 456.996 tys. zł, 

 pozostałym jednostkom – 2.004.553 tys. zł. 

W ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone do realizacji tym jednostkom największy był 

udział dotacji na zadania w zakresie: 

 górnictwa węgla kamiennego – 24,3%, tj. 637.289 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych 

wydatków na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 1.068.908 tys. zł), 

 dofinansowania przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych wykonywanych 

 w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 20,7%, tj. 543.123 tys. zł, 

 kultury fizycznej – 8%, tj. 210.668 tys. zł, 

 dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 7,9%, tj. 207.030 tys. zł, 

 utrzymania mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 4,6%,  

tj. 121.020 tys. zł, 

 rekompensaty dla PKP PLK S.A, z tego z tytułu normalizacji rachunkowości w związku  

z kosztami utrzymania Straży Ochrony Kolei za 2013 r – 4,3%, tj. 113.864 tys. zł, 

 pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej przede wszystkim  

z przeznaczeniem na realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
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2014-2020 oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014-2020 – 3,6%, tj. 93.642 tys. zł, 

 działalności badawczo-rozwojowej związanej z rolnictwem i łowiectwem – 2,6%,  

tj. 68.296 tys. zł, 

 pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa – 2,3%, tj. 59.208 tys. zł,  

z przeznaczeniem m.in. na: 

 zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN), 

 wsparcie realizacji zadań laboratoriów referencyjnych, 

 dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków 

zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 

pracodawców rolnych oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników,  

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 

 urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa przede wszystkim na dotacje celowe przeznaczone na realizację zlecanych 

przez Prezydium Senatu zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami  

za granicą – 2,2%, tj. 58.513 tys. zł, 

 pomocy zagranicznej – 2%, tj. 52.627 tys. zł, 

 przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – 

gaśniczych oraz zapewnienia gotowości bojowej przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 

1,9%, tj. 50.059 tys. zł, 

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1,9%, tj. 49.842 tys. zł, 

 żłobków – 1,5%, tj. 39.023 tys. zł, 

 oświaty i wychowania – 1,4%, tj. 36.229 tys. zł, 

 wsparcia finansowego inwestycji1 – 0,9%, tj. 24.451 tys. zł, 

 pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej – 0,9%, tj. 22.659 tys. zł, w tym 18.298 tys. zł na dotację celową  

dla Archidiecezji Krakowskiej, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem 

i organizacją Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, 

                                                           
1
 Wsparcie finansowe inwestycji, głównie w ramach Programu wspierania inwestycji o szczególnym znaczeniu  

dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023, jest finansowane również w ramach wydatków majątkowych,  
które w 2016 r. wyniosły 69.046 tys. zł. 
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 pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia przede wszystkim na zadania 

wykonywane przez samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, aptekarzy, 

pielęgniarek i położnych w zakresie stwierdzania prawa wykonywania zawodu, 

uznawania kwalifikacji, odpowiedzialności zawodowej oraz prowadzenia rejestrów kadr 

medycznych – 0,8%, tj. 22.087 tys. zł 

 działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych – 0,8%, tj. 20.556 tys. zł. 

Rozliczenia z bankami wyniosły w 2016 r. 1.518.347 tys. zł, co stanowiło 98,2% planu 

po zmianach. Środki te zostały przeznaczone głównie na: 

 Fundusz Dopłat – 1.221.831 tys. zł, 

 refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie  

– 212.788 tys. zł, 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów – 50.000 tys. zł, 

 wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – 33.728 tys. zł. 
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3.5.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki przeznaczone na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowane są 

w dwóch grupach ekonomicznych, co prezentuje poniższe zestawienie: 

Wykonanie

2015 r.

Ustawa 

budżetowa

 na 2016 r.

Plan

 po zmianach

na 2016 r. 

Wykonanie

2016 r. 
5:4

%

1 2 3 4 5 6

1. Łącznie świadczenia na rzecz osób fizycznych 

    w wydatkach budżetu państwa ogółem, z tego:
24.652.701 25.251.362 26.281.594 26.003.659 98,9 

1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wydatkach

       budżetu państwa
24.649.831 25.249.748 26.279.883 26.002.805 98,9 

1.2. współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii

       Europejskiej
2.870 1.614 1.711 854 49,9 

w tys. zł

Wyszczególnienie

 

W przedmiotowej części Sprawozdania z wykonania budżetu państwa przedstawione zostało 

syntetyczne omówienie wydatków zrealizowanych w grupie Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych (pkt 1.1. powyższej tabeli). 

W ustawie budżetowej na rok 2016 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 

środki w wysokości 25.249.748 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu 

per saldo o 1.030.135 tys. zł, tj. do kwoty 26.279.883 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków 

na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2016 r. wyniosło 26.002.805 tys. zł, tj. 98,9% 

planu po zmianach i było ono wyższe o 5,5% od zrealizowanych wydatków w tej grupie 

w 2015 r. Udział wydatków na świadczenia w ogólnej kwocie wydatków budżetu państwa 

ukształtował się na poziomie 7,2% (spadek o 0,2 p.p. w stosunku do 2015 r.). 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim wydatki budżetu 

państwa, które wypłacane są bezpośrednio osobom fizycznym w postaci np. emerytur i rent, 

zasiłków, stypendiów, odszkodowań, rekompensat. Są to wydatki transferowe, mające 

charakter bezzwrotny i nieodpłatny. Podstawą wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych 

są odrębne regulacje prawne (np. ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustawa o rencie socjalnej, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego). 

Największą pozycję w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (91,4%) stanowią 

wydatki na świadczenia społeczne, które w 2016 r. wyniosły 23.770.080 tys. zł. Są to przede 

wszystkim: 

 świadczenia emerytalno-rentowe dla tzw. "służb mundurowych" oraz uposażenia sędziów 

i prokuratorów w stanie spoczynku – 16.901.787 tys. zł, 

 świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 3.206.401 tys. zł, 
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 wydatki przeznaczone na wypłatę renty socjalnej – 2.437.041 tys. zł oraz 

 środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury 

pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. – 1.186.839 tys. zł. 

 

 

Pozostałe wydatki w omawianej grupie ekonomicznej wyniosły 2.232.725 tys. zł i zostały 

wykorzystane głównie na realizację: 

 świadczeń wypłacanych z budżetów części: 29 – Obrona narodowa (792.192 tys. zł)  

oraz 42 – Sprawy wewnętrzne (407.868 tys. zł), przeznaczone przede wszystkim  

na wypłaty równoważników za brak lub za remont lokalu mieszkalnego, pomoc 

mieszkaniową dla funkcjonariuszy oraz gratyfikacje urlopowe i dopłaty do wypoczynku, 

a także na wypłatę dla cudzoziemców: świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym 

zakresie kosztów pobytu, ekwiwalentów za żywienie, stałej pomocy pieniężnej na drobne 

wydatki, stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, jednorazowej 

pomocy pieniężnej na zakup odzieży, 
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 świadczenia wypłacane z budżetu części 45 – Sprawy zagraniczne (256.247 tys. zł), 

przede wszystkim przysługujące członkom służby zagranicznej oraz pracownikom 

zatrudnionym zgodnie z polskim prawem, wykonującym obowiązki służbowe w placówkach 

zagranicznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę dodatków zagranicznych i dodatki  

na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi  

i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym, 

 świadczenia wypłacane z budżetu części 37 – Sprawiedliwość (174.905 tys. zł) oraz 15 – 

Sądy powszechne (174.701 tys. zł) przeznaczone m.in. na wydatki związane  

z prowadzeniem postępowań sądowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, 

odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, na sfinansowanie 

wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważników za brak lub za remont 

lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty  

do wypoczynku, dodatki wiejskie i pomoc mieszkaniową dla nauczycieli oraz na wypłaty 

nagród dla osadzonych, 

 stypendia – 104.820 tys. zł. 
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Strukturę pozostałych wydatków w ramach grupy ekonomicznej świadczenia na rzecz osób 

fizycznych przedstawia poniższy wykres: 
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3.5.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Łączne kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych prezentuje poniższa tabela 

z wyszczególnieniem również wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych 

z udziałem środków Unii Europejskiej omówionych w podrozdziale 3.5.7. 

Wykonanie

2015 r.

Ustawa budżetowa

 na 2016 r.

Plan po zmianach

na 2016 r. 

Wykonanie

2016 r. 
5:4

%

1 2 3 4 5 6

1. Łączne wydatki bieżące jednostek budżetowych 62.744.114 73.483.935 70.756.879 66.795.007 94,4 

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 61.944.333 68.888.521 67.551.272 66.163.968 97,9 

1.2. współfinansowanie projektów z udziałem środków 

       Unii Europejskiej
799.781 4.595.414 3.205.607 631.039 19,7 

Wyszczególnienie

w tys. zł

 

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji wydatków bieżących 

budżetu państwa (co odpowiada wartościom prezentowanym w pkt 1.1 powyższej tabeli). 

W ustawie budżetowej na rok 2016 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano 

środki w wysokości 68.888.521 tys. zł. W wyniku dokonanych przesunięć planowanych 

wydatków między grupami ekonomicznymi, a także rozdysponowania środków z części  

83 – Rezerwy celowe kwota wydatków bieżących w planie po zmianach uległa zmniejszeniu  

per saldo o 1.337.249 tys. zł, tj. do kwoty 67.551.272 tys. zł. 

Wykonanie wydatków w tej grupie w 2016 r. wyniosło 66.163.968 tys. zł, tj. 97,9% planu 

po zmianach. Natomiast w stosunku do 2015 roku realizacja wydatków bieżących jednostek 

budżetowych wzrosła o 4.219.635 tys. zł, tj. o 6,8%. Wzrost ten był przede wszystkim efektem: 

 uruchomienia dodatkowych środków przewidzianych na wynagrodzenia oraz wydatki  

z nimi związane dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte 

tzw. „zamrożeniem”. Wzrost dotyczył wyłącznie wynagrodzeń osobowych w państwowych 

jednostkach budżetowych objętych ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej; 

 zwiększenia nakładów na wydatki obronne, w szczególności związanych z organizacją 

Szczytu NATO, wydatków na dzierżawę łączy (łączność satelitarna okrętu ORP 

Kościuszko podczas misji na Morzu Śródziemnym), wydatków na usługi komunalne 

w związku z: ćwiczeniem Anakonda, Światowych Dni Młodzieży, HNS (Host Nation 

Support) oraz ‘’ozusowaniem’’ umów w ramach outsourcingu, 

 wyższych wydatków na ochronę zdrowia, w tym leczenie antyretrowirusowe osób 

żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016, Narodowy program leczenia 

chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018, zakup 

szczepionek w ramach Programu Szczepień Ochronnych,  
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 wyższych składek do organizacji międzynarodowych, wynikających ze zmian kursów 

walutowych, rosnącego poziomu składek (na Europejski Fundusz Rozwoju) oraz nowych 

zobowiązań (na rzecz Unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji). 

Największą pozycję (65,4%) w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych stanowią 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 

43.279.373 tys. zł, w tym: 

 wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 

34.685.754 tys. zł, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.321.877 tys. zł, 

 pochodne od wynagrodzeń – 6.271.741 tys. zł. 

W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń o 2.677.708  tys. zł, tj. o 6,6%, a ich udział w wydatkach ogółem budżetu 

państwa wyniósł w 2016 r. 12%, wobec 12,2% w 2015 r. Realizacja wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej w 2016 r. została szerzej omówiona w podrozdziale 3.7 Sprawozdania. 

Należy jednak podkreślić, iż wskazana informacja stanowi rozliczenie Załącznika nr 6 ustawy 

budżetowej konstruowanego w oparciu o zapisy wyżej powoływanej ustawy o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Natomiast prezentowane w niniejszym 

materiale kwoty odnoszą się do szerszego zakresu, tj. obejmują środki na wynagrodzenia 

oraz pochodne całego agregatu wydatków budżetu państwa (tj. wszystkich części 

budżetowych). 

Następną znaczną pozycję (26,9%) w tej grupie stanowią wydatki na zakup towarów i usług, 

których realizacja wyniosła 17.793.574 tys. zł, co stanowiło 4,9% wydatków budżetu państwa 

ogółem. Największe pozycje przedmiotowej grupy wydatków dotyczyły zakupu: 

 usług pozostałych (m.in. usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, usługi 

transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe) –  

5.554.913 tys. zł, 

 materiałów i wyposażenia – 4.130.893 tys. zł, 

 usług remontowych (m. in. usług budowlano-montażowych w zakresie remontów 

i konserwacji pomieszczeń i budynków, usług konserwacyjnych urządzeń) –  

4.062.314 tys. zł, 

 energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) – 

1.311.131 tys. zł oraz 

 leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.209.770 tys. zł. 
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Aż 71% wydatków z wyżej wymienionych tytułów zrealizowano w czterech częściach 

budżetowych: 29 – Obrona narodowa, 39 – Transport, 42 – Sprawy wewnętrzne,  

46 – Zdrowie. 

Pozostałe wydatki (7,7%) zostały zrealizowane w kwocie 5.091.021 tys. zł i były wykorzystane 

przede wszystkim na sfinansowanie: 

 składek do organizacji międzynarodowych – 1.459.285 tys. zł, 

 podróży służbowych – 596.610 tys. zł, 

 kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 540.537 tys. zł, 

 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 473.451tys. zł, 

 realizacji zleconych programów poręczeniowo-gwarancjynych  – 342.478 tys. zł, 

 podatku od nieruchomości – 303.222 tys. zł, 

 kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 237.169 tys. zł, 

 składek na ubezpieczenie zdrowotne – 222.819 tys. zł, 

 kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych – 197.236 tys. zł, 

 wpłat na PFRON – 130.672 tys. zł, 

 różnych opłat i składek – 126.891 tys. zł, 

 staży i specjalizacji medycznych – 101.549 tys. zł. 
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Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych 
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3.5.4. Wydatki majątkowe 

Łączne kwoty wydatków majątkowych budżetu państwa prezentuje poniższa tabela 

z wyszczególnieniem również wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych 

z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Wykonanie

2015 r.

Ustawa 

budżetowa

 na 2016 r.

Plan po 

zmianach

na 2016 r. 

Wykonanie

2016 r. 
5:4

%

2 3 4 5 6

22.955.912 18.728.828 19.596.364 18.859.231 96,2 

1. majątkowe, w tym: 20.056.316 17.699.190 18.332.964 17.700.840 96,6 

1.1. dotacje i subwencje 4.621.286 3.189.035 4.777.325 4.618.348 96,7 

2.
majątkowe w zakresie współfinansowania projektów 

z udziałem środków Unii Europejskiej
2.899.596 1.029.638 1.263.400 1.158.392 91,7 

w tys. zł

Wydatki majątkowe budżetu państwa ogółem, 

z tego:

Wyszczególnienie

1

 

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016 wydatki majątkowe w kwocie  

18.728.828 tys. zł zostały ujęte w dwóch grupach ekonomicznych wydatków 

zaprezentowanych w Załączniku 2 do tej ustawy, tj. „Wydatki majątkowe” (kolumna 10)  

oraz „Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej” (kolumna 13). 

W trakcie roku budżetowego łączna kwota wydatków majątkowych została zwiększona  

do poziomu 19.596.364 tys. zł i zrealizowana w 96,2% w stosunku do planu po zmianach,  

tj. w kwocie 18.859.231 tys. zł.  

Poniższe omówienie dotyczy grupy „Wydatków majątkowych”, o których mowa w kolumnie  

10 Załącznika 2 do znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2016.  

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 17.699.190 tys. zł. W związku z ich 

zwiększeniem w trakcie roku budżetowego plan po zmianach ukształtował się na poziomie 

18.332.964 tys. zł. Zrealizowano je w wysokości 17.700.840 tys. zł, tj. 96,6% planu  

po zmianach, według szczegółowości przedstawionej w tabeli.  

Wyszczególnienie 

Ustawa 
budżetowa  

2016 

Plan po 
zmianach 

2016 

Wykonanie 
2016 

4:3 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 

Ogółem 17.699.190 18.332.964 17.700.840 96,6 

Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek 
budżetowych 12.132.419 12.869.225 12.477.183 97,0 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.014.159 61.672 0 0,0  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych 1.744.686 1.654.823 1.555.156 94,0 
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Wyszczególnienie  

Ustawa 
budżetowa  

2016 

Plan po 
zmianach 

2016 

Wykonanie 
2016 

4:3 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.293.401 1.314.807 1.305.362 99,3 

Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych 
jednostek 212.640 244.884 227.603 92,9 

Wydatki na współfinansowanie programów 
inwestycyjnych NATO i UE  150.937 62.797 60.646 96,6 

Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych 
obiektów zabytkowych 69.102 136.976 127.130 92,8 

- dla jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 54.021 116.679 110.999 95,1 

- dla jednostek budżetowych 15.081 20.297 16.131 79,5 

Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu 
terytorialnego 56.346 1.905.039 1.865.847 97,9 

- dotacje dla gmin 600 714.989 696.154 97,4 

- dotacje dla powiatów 28.454 580.912 569.530 98,0 

- dotacje dla samorządów województw 27.292 312.077 303.102 97,1 

- subwencja na inwestycje na drogach 
publicznych powiatowych i wojewódzkich  
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich  
i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu 0 297.061 297.061 100,0  

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  
dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych objętych mecenatem 
państwa 25.500 28.000 27.173 97,0 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 0 34.741 34.741 100,0 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 0 20.000 20.000 100,0 
     

 

Największy udział (99,9%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył  

15 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:  

 Obrona narodowa – 9.530.495 tys. zł (w tym 651.015 tys. zł wydatki niewygasające),  

z czego głównie na: 

 zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w ramach programu wieloletniego 

„Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach programów operacyjnych” w celu podwyższenia nowoczesności 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
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 inwestycje budowlane na potrzeby wojska, m.in. na obiekty sztabowe, koszarowe  

i szkoleniowe oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb sprzętu wojskowego,  

a także na bazy, składnice i stacje materiałów pędnych i smarów, 

 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu 

Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), 

 Transport i łączność – 2.530.631 tys. zł, w tym głównie na inwestycje związane z rozwojem 

infrastruktury drogowej i kolejowej realizowane w ramach programów wieloletnich:  

 „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”, 

 „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",  

 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)",  

a także na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, 

na potrzeby przejść granicznych, urzędów morskich oraz Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, 

 Ochrona zdrowia – 1.141.565 tys. zł, w tym głównie: 

 inwestycje szpitali klinicznych, w tym 6 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.: 

 „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, 

 „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku”, 

 „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”, 

 „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego”, 

 „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, 

 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  

Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 

 inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych ministerstwom: obrony 

narodowej i spraw wewnętrznych i administracji oraz dotacje dla wojskowych 

instytutów medycznych, 

 realizacja programów polityki zdrowotnej, w tym głównie w ramach programów 

wieloletnich: 

 „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, 

 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, 
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 dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 

na potrzeby szpitali ogólnych, realizowanych jako działania z zakresu polityki rozwoju, 

w tym głównie: dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na dofinansowanie zadań pn.: „Rozbudowa  

i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” oraz „Zakup specjalistycznego 

wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli”, realizowanych jako zadania własne przez Samorząd 

Województwa Lubelskiego, dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckim, budowa pawilonu 

szpitalnego wraz z wyposażeniem – etap IV”, dla Powiatu Gnieźnieńskiego  

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych  

oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ 

Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń 

medycznych”, na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku  

– III etap – SOR, OIOM i oddział pediatryczny”, realizowanego jako zadanie własne 

przez Powiat Szczecinecki, na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Innowacyjnego 

Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dla Powiatu Oświęcimskiego  

na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego  

wraz z zakupem aparatu i jego wyposażenia", realizowanego w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Oświęcimiu, 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 904.773 tys. zł (w tym 35.585 tys. zł wydatki 

niewygasające), z czego głównie na zadania inwestycyjne na potrzeby muzeów  

(w tym wojskowych), centrów kultury i sztuki, archiwów, ośrodków ochrony i dokumentacji 

zabytków, przede wszystkim w związku z realizacją programów wieloletnich: 

 „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, 

 „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

 „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, 

oraz związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 658.112 tys. zł, głównie 

inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby organów Policji, jednostek 

ochrony przeciwpożarowej (tj. jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  

i ochotniczej straży pożarnej), Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, w tym w związku 
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z zabezpieczeniem organizacji Światowych Dni Młodzieży i wizyty Papieża Franciszka  

w Polsce, 

 Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa – 560.358 tys. zł (w tym 4.711 tys. zł wydatki 

niewygasające), w tym głównie: inwestycje realizowane na potrzeby izb i urzędów 

skarbowych oraz celnych, urzędów naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, urzędów wojewódzkich i placówek 

zagranicznych a także urzędów centralnych organów administracji rządowej,  

w tym ministerstw,  

 Wymiar sprawiedliwości – 512.601 tys. zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne 

jednostek sądownictwa powszechnego, więziennictwa, jednostek powszechnych 

prokuratury oraz centralnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, 

 Nauka i szkolnictwo wyższe – 496.154 tys. zł, z czego głównie na: 

 zadania budowlane na potrzeby działalności dydaktycznej szkół wyższych 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w tym  

na realizację programów wieloletnich „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, „Uniwersytet  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” oraz uczelni wojskowych, 

artystycznych, medycznych i morskich, 

 zadania związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych  

oraz szkół wyższych prowadzących badania naukowe polegające na inwestycjach 

budowlanych i w zakresie dużej infrastruktury badawczej – zakupie lub wytworzeniu 

aparatury naukowo badawczej, rozbudowie infrastruktury informatycznej nauki, 

międzynarodowych projektów infrastruktury badawczej FAIR i XFEL, 

 zadania inwestycyjne na potrzeby domów studenckich, 

 Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 390.365 tys. zł, w tym głównie: 

 dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane  

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań  

z zakresu ochrony przed powodzią w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej  

w dorzeczu Odry i Wisły, 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, 

 melioracje wodne realizowane przez samorządy województw,  

 inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne, głównie sprzętu laboratoryjnego  

na potrzeby inspektoratów weterynarii, 
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 Różne rozliczenia – 355.250 tys. zł, w tym głównie na uzupełnienie subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego (na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

w granicach miast na prawach powiatu), wydatki inwestycyjne na potrzeby Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2015 r., 

 Działalność usługowa – 234.842 tys. zł, w tym głównie na:  

 realizowane w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”: 

budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz modernizację 

Wrocławskiego Węzła Wodnego, 

 budowę stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze, 

 przebudowę obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie 

oraz inne zadania z zakresu usuwania skutków i przeciwdziałania powodzi,  

 Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 102.598 tys. zł, 

w tym głównie: zadania inwestycyjne na potrzeby żłobków (w ramach realizacji 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”), 

ośrodków wsparcia, w tym głównie Środowiskowych Domów Samopomocy oraz zadania 

inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu 

„Rodzina 500 plus”, 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.634 tys. zł,  w tym głównie na 

zwiększenie dotacji celowej dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na sfinansowanie 2% korekty systemowej nałożonej przez Komisję Europejską  

na projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2004-2006 oraz korekty 

finansowej wynikającej z braku lub niewłaściwej transpozycji prawa unijnego do prawa 

polskiego na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007–2013, zadania inwestycyjne realizowane przez wojewódzkie 

inspektoraty ochrony środowiska, realizację programu wieloletniego „Program ochrony 

brzegów morskich” oraz zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód  

oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 86.760 tys. zł,  

w tym głównie na zadania inwestycyjne na potrzeby szkół: artystycznych, zawodowych 

(rolniczych, leśnych), podstawowych oraz internatów i burs szkolnych oraz zadania 

związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących 

obiektów oświatowych, 
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 Przetwórstwo przemysłowe – 71.082 tys. zł, głównie na realizację programu wieloletniego 

pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 

2011-2020”, w tym przede wszystkim na inwestycje: Tanne sp. z o.o. w Suwałkach  

pn.: „Projekt utworzenia zakładu płyt drewnopochodnych i mebli w Suwałkach”, General 

Motors Manufacturing Poland sp. z o.o. w Gliwicach pn.: „Projekt uruchomienia produkcji 

silników spalinowych nowej generacji w zakładzie produkcyjnym w Tychach”  

oraz Volkswagen Poznań sp. z o.o. w Poznaniu pn.: „Utworzenie nowego zakładu 

produkcji samochodów dostawczych”. 

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia 

poniższy wykres: 
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3.5.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

Wyszczególnienie 

 

Wykonanie 
2015 r. 

Ustawa 
budżetowa 
na 2016 r. 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
2016 r. 

5:4 5:2 

w. tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Obsługa długu Skarbu 
Państwa, z tego: 29.168.965 31.799.900 32.099.900 32.055.859 99,9 109,9 

Obsługa zadłużenia, 
należności i innych operacji 
finansowych Skarbu Państwa 
na rynku krajowym 19.248.567 21.676.487 22.252.187 22.217.750 99,8 115,4 

Obsługa zadłużenia, 
należności i innych operacji 
finansowych Skarbu Państwa 
na rynkach zagranicznych 9.735.469 10.123.413 9.847.713 9.838.109 99,9 101,1 

Rozliczenia z tytułu poręczeń 
 i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego 184.929 - - - - - 

W ustawie budżetowej na 2016 r. w grupie ekonomicznej obsługa długu Skarbu Państwa1 

zaplanowano kwotę 31.799.900 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia, należności  

i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym – 21.676.487 tys. zł  

oraz na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa  

na rynkach zagranicznych – 10.123.413 tys. zł. 

W trakcie roku budżetowego grupa wydatków uległa zwiększeniu o dodatkowe 

300.000 tys. zł w związku ze zwiększeniem elastyczności w zakresie operacji służących 

zarządzaniu długiem, do wysokości 32.099.900 tys. zł. Dodatkowo, zostały dokonane 

przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz poszczególnymi rodzajami 

instrumentów. W konsekwencji powyższego limit wydatków na obsługę zadłużenia, 

należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym wyniósł 

22.252.187 tys. zł, a na rynkach zagranicznych – 9.847.713 tys. zł. 

Ostatecznie realizacja wydatków z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa w 2016 r. wyniosła 

32.055.859 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. 

Zrealizowany poziom wydatków był wyższy o 9,9% od wykonania roku 2015. Było to głównie 

wypadkową z jednej strony spadku oprocentowania obsługiwanego długu, z drugiej zaś 

wzrostu poziomu długu, osłabienia złotego oraz przeprowadzenia transakcji swap,  

które zwiększyły wysokość wydatków w 2016 r.  

                                                
1
 Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa 

dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP w wysokości 
100 tys. zł, które są planowane i ewidencjonowane w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie 
ekonomicznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych. 
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3.5.6. Środki własne Unii Europejskiej 

W ustawie budżetowej na 2016 r. w grupie ekonomicznej Środki własne Unii Europejskiej 

zaplanowano wydatki w wysokości 19.243.582 tys. zł. Kwota składki ujęta w ustawie 

budżetowej obliczona została przy uwzględnieniu projektu budżetu Unii Europejskiej na 2016 r. 

W kalkulacji wysokości składki uwzględniono również skutki finansowe wynikające z wejścia 

w życie przepisów nowej decyzji o systemie środków własnych z mocą wsteczną  

od 1 stycznia 2014 r. 

Wysokość składki wpłaconej przez Polskę do budżetu UE w 2016 r. wyniosła 19.168.431 tys. zł, 

w tym 1.017.786 tys. zł zostało przeznaczone na sfinansowanie skutków wejścia w życie 

nowej decyzji o środkach własnych. Nieznacznie niższe wykonanie (tj. 75.151 tys. zł poniżej 

dostępnego limitu) związane było przede wszystkim z rozliczeniem nadwyżki za 2015 r.  

w budżecie UE (obniżającej wpłatę środków własnych w 2016 r.) oraz zapłatą skutków nowej 

decyzji o systemie środków własnych UE w kwocie niższej niż zaplanowano na ten cel  

w 2015 r. W związku z istniejącą w limicie nadwyżką dysponent dokonał blokady 

pozostających środków z końcem 2016 r.  

Zrealizowane w 2016 r. wydatki stanowiły 99,6% planu i wyniosły w szczególności: 

 wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto 

(DNB) – 12.825.990 tys. zł, 

 wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów  

i usług – 2.356.700 tys. zł, 

 wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 2.519.236 tys. zł,  

 wpłata z tytułu opłat cukrowych – 58.155 tys. zł, 

 wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.274.298 tys. zł, 

 wpłata z tytułu mechanizmu korekcyjnego obniżającego wkłady DNB – 134.051 tys. zł. 
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3.5.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej  

W ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego2016 r. (Dz. U. poz. 278) zmienionej dnia 

20 października 2016 r (Dz. U. poz. 1759) oraz dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2100), 

wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano 

na kwotę 8.704.443 tys. zł, z tego na:  

1) wydatki ujęte w budżetach dysponentów przeznaczone na współfinansowanie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy 

technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków 

europejskich – 4.903.192 tys. zł; 

2) rezerwę celową „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów  

z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych  

w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki 

Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów  

i projektów finansowanych z udziałem środków z UE” – 3.780.269 tys. zł; 

3) rezerwę celową „Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na 

skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami 

finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.)” – 20.982 tys. zł. 

W 2016 r. plan po zmianach dysponentów wyniósł 6.132.035 tys. zł, w tym środki 

uruchomione z rezerw celowych w kwocie ogółem 1.345.432 tys. zł. Zrealizowane wydatki 

wyniosły 5.175.884 tys. zł, co stanowi 84,4% planu po zmianach1.  

W ramach tej grupy wydatków finansowano następujące zadania: 

 finansowanie programów/projektów realizowanych w zakresie Perspektywy Finansowej 

2014-2020 –plan po zmianach – 2.259.453 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 

1.632.573 tys. zł, tj. 72,3% planu po zmianach, 

 finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii 

Spójności w latach 2007-2013 – plan po zmianach – 1.203.285 tys. zł, natomiast 

wykonanie wyniosło – 1.129.867 tys. zł, tj. 93,9% planu po zmianach, 

                                              

1 W przypadku wydatków ujętych w tej grupie plan po zmianach zawiera: uruchomienia z rezerw celowych  

oraz przeniesienia dokonywane w trybie art. 171 i 194 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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 finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

III Perspektywa Finansowa – plan po zmianach – 109.681 tys. zł, natomiast wykonanie 

wyniosło – 86.353 tys. zł, tj. 78,7% planu po zmianach, 

 finansowanie Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich – plan po zmianach – 18.220 tys. zł, natomiast 

wykonanie wyniosło – 12.201 tys. zł, tj. 67,0% planu po zmianach,  

 pozostałe wydatki oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 w ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) – plan 

po zmianach – 117.874 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 105.514 tys. zł, tj. 89,5% 

planu po zmianach, 

 wydatki krajowe na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – plan  

po zmianach – 2.423.522 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 2.209.376 tys. zł, 

tj. 91,2% planu po zmianach. 

W zakresie powyższych programów, mniejsze wykonanie wydatków budżetu państwa 

od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2016 r., wynikało przede wszystkim z wczesnej 

fazy realizacji Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz ze zmian harmonogramów realizacji 

projektów, które wymagają postępowania przetargowego, jak również z oszczędności 

powstałych w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych. 

Wydatki w wysokości 5.175.884 tys. zł zostały zrealizowane w niżej określonych kwotach 

i przeznaczone były na projekty realizowane w ramach: 

1. Wydatki na programy realizowane w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020  

w wysokości – 1.632.573 tys. zł, z tego na: 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 600.148 tys. zł, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 443.573 tys. zł, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2014-2020 – 307.745 tys. zł, 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 87.191 tys. zł, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 79.626 tys. zł, 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 36.560 tys. zł, 

 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 32.831 tys. zł, 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 15.281 tys. zł, 
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 Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020 – 13.919 tys. zł, 

 Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) 2014-2020 – 8.977 tys. zł, 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 6.722 tys. zł. 

2. Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w wysokości 1.129.867 tys. zł,  

z tego na następujące programy: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 536.584 tys. zł, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 275.268 tys. zł, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 231.500 tys. zł, 

 Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego 

Programu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 56.801 tys. zł, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 29.051 tys. zł, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 664 tys. zł. 

3. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,  

w tym wydatki związane z realizacją projektów w ramach działu 3a budżetu UE Programu 

ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz Wieloletnich Ram 

Finansowych w Zakresie Spraw Wewnętrznych w wysokości 105.514 tys. zł. 

4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,  

a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa w wysokości 

86.353 tys. zł. 

5. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich w wysokości 12.201 tys. zł. 

6. Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 2.209.376 tys. zł, w ramach której finansowane 

były: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zadania realizowane 

w ramach I filaru WPR (zadania realizowane przez ARiMR), 

 interwencje rynkowe (zadania realizowane przez ARR), 

 finansowanie wyprzedzające - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 (Pomoc Techniczna i scalanie gruntów- realizowane głównie przez 

jednostki samorządu terytorialnego). 
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3.6. Informacja o realizacji programów wieloletnich 

W Zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowiącym Załącznik nr 10 

do ustawy budżetowej na rok 2016 ujęto 35 programów, na których realizację zaplanowano 

wydatkować środki z budżetu państwa w wysokości 13.063.896 tys. zł.  

W sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa przedstawiono informację o realizacji 

41 programów wieloletnich, tj. o sześć programach więcej niż w ustawie budżetowej 

na 2016 r. Jest to spowodowane faktem przyjęcia do realizacji nowych programów 

wieloletnich w terminie uniemożliwiającym ich ujęcie w ustawie budżetowej na 2016 r.  

Dotyczy to następujących programów wieloletnich: 

– "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)", 

– „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich 

w warunkach zrównoważonego użytkowania”, 

– „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości 

produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, 

– „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz 

ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych 

i środowiska”, 

– „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych 

na lata 2016-2020”, 

– „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej 

i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. 

Zaznaczenia wymaga, że część z ww. nowych programów wieloletnich stanowi kontynuację 

programów, których okres realizacji zakończył się w 2015 r. Są to m.in. program „Ochrona 

i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach 

zrównoważonego użytkowania”, „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, 

zwierząt domowych i środowiska”.  

Na realizację programów wieloletnich w 2016 r. wydatkowano 6.998.457 tys. zł, co stanowi 

95,2% planu po zmianach wynoszącego 7.354.119 tys. zł. Podane kwoty nie uwzględniają 

planu po zmianach oraz wydatków poniesionych w ramach programów: „Priorytetowe 

Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

programów operacyjnych” oraz „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych 

osób w państwie (VIP) ”, którym to danym nadano klauzulę „zastrzeżone”.  
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Największe różnice pomiędzy planem wydatków budżetowych na sfinansowanie programów 

wieloletnich w 2016 r. a ich wykonaniem wystąpiły w następujących programach: 

1. "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" (wydatki stanowiły 10,6% 

planu według ustawy budżetowej na 2016 r.); 

2. "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej 

i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich" (wydatki stanowiły 35,7% planu 

po zmianach); 

3. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" (wydatki stanowiły 39,1% planu według ustawy 

budżetowej na 2016 r.); 

4. „Program polskiej energetyki jądrowej” (wydatki stanowiły 54% planu po zmianach); 

5. "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE 

wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021" (wydatki stanowiły 

66,9% planu według ustawy budżetowej na 2016 r.); 

6. "Senior-WIGOR" (wydatki stanowiły 67,9% planu po zmianach). 

Przyczyny niewykonania planu finansowego oraz informacje o wpływie tego faktu na stopień 

osiągnięcia celów omówiono w opisach poszczególnych programów zamieszczonych 

w dalszej części tego rozdziału. 

Do pomiaru stopnia realizacji celów zdefiniowanych dla poszczególnych programów 

wieloletnich, a także skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków publicznych – 

w załączniku do ustawy budżetowej (Zestawienie programów wieloletnich w układzie 

zadaniowym) – zastosowano mierniki wskazujące na ogólny wynik działań podjętych 

w 2016 roku podczas ich realizacji, a tym samym – na efekty wydatkowania środków 

z budżetu państwa, poniesione na osiągnięcie celów ustalonych dla tych programów. 

Wykorzystano w sumie 36 rodzajów mierników – ich liczba była mniejsza niż samych 

programów, gdyż w wybranych przypadkach do wykazania realizacji celów różnych 

programów użyto tych samych mierników. 

Powody niepełnej realizacji – przyjętych w ustawie budżetowej – wartości mierników 

programów wieloletnich o charakterze inwestycyjnym dotyczą m.in. przedłużających się 

postępowań administracyjnych w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, przedłużających 

się prac przygotowawczych do inwestycji, obejmujących opracowanie dokumentacji 

budowlanej, wstrzymania przez nadzór techniczny prac budowlanych, konieczności zmiany 

lokalizacji inwestycji, opóźnienia w pozyskaniu decyzji administracyjnych, opóźnienia 

w pracach po stronie wykonawcy, przedłużających się procedur przetargowych, jak również 

kolizji z innymi inwestycjami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne.   
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Natomiast w przypadku niezrealizowania zaplanowanych wartości mierników dla programów 

wieloletnich posiadających charakter nieinwestycyjny, przyczyny leżą np. po stronie niskiego 

zainteresowania/aktywności samych beneficjentów, do których dany program jest 

adresowany (lub uczestniczących w jego realizacji – np. j.s.t.). Programami, które wymagają 

takiej aktywności są np.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,  

„Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej”, „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, „Senior-WIGOR”, jak również program „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

W dalszej części rozdziału zamieszczono szczegółowe omówienie poszczególnych 

programów wieloletnich realizowanych w 2016 r. (w tym wykonania ich wartości mierników).  

3.6.1 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. 

z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2016 r. Minister 

Rozwoju. 

Obowiązujący w latach 2009-2032 Program w 2016 r. realizowany był w ramach funkcji 

12. Środowisko, zadania 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku, 

podzadania 12.1.6.W Gospodarka odpadami, działania 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

Realizacja Programu polega przede wszystkim na usuwaniu oraz unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu 

na środowisko oraz minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terytorium całego kraju. Ważnym aspektem jest także prowadzenie 

działań edukacyjno-informacyjnych, w tym szkoleń dla administracji publicznej oraz szkoleń 

lokalnych dotyczących oceny narażenia i ochrony zdrowia. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 1.875 tys. zł, co stanowi 93,8% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Wycofanie azbestu  
i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na 
terytorium Polski 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Liczba gmin, na terenie 
których przeprowadzono 
inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest 

2.400 2.373 
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W 2016 r. w ramach Programu zrealizowano zadania polegające na udzieleniu pomocy 

finansowej dla 101 gmin na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz dla 1 gminy 

na działania edukacyjno-informacyjne. Kontynuowano także realizację dwóch ogólnopolskich 

projektów edukacyjno-szkoleniowych dla studentów studiów kierunku budownictwo 

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest. Finansowano utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej, a także 

opracowano poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych 

i zagranicznych na lata 2016-2020. 

W trakcie realizacji Programu w roku 2016 nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych 

środków. Niewydatkowane środki dotyczą tzw. naturalnych oszczędności, powstałych 

w z toku postępowania przetargowego na wybór nowego administratora Bazy Azbestowej 

(umowę podpisano w grudniu 2016 r., co skutkowało brakiem możliwości wydania 

ich na inne cele). 

3.6.2 Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji  

W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1.W Wsparcie 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podzadania 6.1.4. Wsparcie projektów 

inwestycyjnych, działania 6.1.4.1. (o tej samej nazwie), w 2016 r. realizowane były dwa 

programy, w ramach których udzielana była z budżetu państwa pomoc publiczna 

przeznaczona na wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych o istotnym znaczeniu 

dla polskiej gospodarki. 

Pierwszym z realizowanych Programów był „Program wspierania inwestycji o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, ustanowiony uchwałą Rady 

Ministrów nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym 

za realizację Programu był w 2016 r. Minister Rozwoju. 

Program ukierunkowany był na zapewnienie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych 

oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności. W ramach programu wspierane były 

bezpośrednie inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), które przyczyniają się 

w największym stopniu do rozwoju gospodarki i wzmacniają jej przewagę konkurencyjną.   

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 92.485 tys. zł, co stanowi 94,4% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Wzrost innowacyjności 
oraz konkurencyjności  
polskiej gospodarki 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Liczba utworzonych 
nowych miejsc pracy 

27.500* 6.211 

* W marcu 2016 r. nastąpiło urealnienie wartości miernika z planowanych 27.500 szt. na 4.000 szt. – 
dotychczas miernik odpowiadał skumulowanej liczbie nowych miejsc pracy, utworzonych 
na przestrzeni kilku lat w ramach systemu finansowego wsparcia inwestycji. Obecnie miernik odnosi 
się tylko do okresu jednego roku kalendarzowego. 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. podpisano dwie nowe umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego na realizację inwestycji, natomiast na koniec roku realizowanych było łącznie 

49 umów, z czego wypłatę dofinansowania przewidziano dla 37 umów, a 12 umów dotyczyło 

inwestycji znajdujących się już w okresie obowiązkowego utrzymania.  

Niższe wydatkowanie środków wynika z mniejszej liczby projektów aplikujących o wsparcie 

finansowe.  

Drugi z Programów „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel 

Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa 

innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych 

w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych 

w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016”, ustanowiony uchwałą nr 236/2008 Rady 

Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. z późn. zm., a podmiotem odpowiedzialnym za jego 

realizację w 2016 r. był Minister Rozwoju. 

Realizacja Programu dotyczy konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wspierającego 

rozwój gospodarczy oraz zwiększającego zatrudnienie w regionie, w którym jest ono 

realizowane. Polega na utworzeniu innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji 

wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowie istniejącej fabryki wyrobów 

czekoladowych w Bielanach Wrocławskich, stworzeniu centrum badawczo-rozwojowego, 

które będzie prowadziło badania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii cukierniczych 

dla grupy Cadbury Wedel, a także wykorzystaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań 

pozwalających na produkcję wyrobów pozbawionych sztucznych składników i alergenów. 

Wszystkie powyższe działania mają na celu utworzenie wielu nowych miejsc pracy. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 1.012 tys. zł, co stanowi 100% planu według 

ustawy budżetowej na 2016 r.  
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Rozwój gospodarczy oraz 
zwiększenie zatrudnienia 
w regionie poprzez wsparcie 
finansowe utworzenia 
innowacyjnego  
i proekologicznego zakładu 
produkcji wyrobów 
czekoladowych  
w Skarbimierzu oraz 
rozbudowy istniejącej fabryki 
wyrobów czekoladowych w 
Bielanach Wrocławskich przez 
Cadbury Wedel Sp. z o.o. 

   Minister 
   Rozwoju 

Liczba utworzonych 
nowych miejsc pracy 

750 770 

W 2016 r. utworzono 770 nowych miejsc pracy, co stanowi 102,7% planu według ustawy 

budżetowej. Realizacja Programu zakończyła się w 2016 r. 

3.6.3 Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych 

programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 

2015-2021  

Program został ustanowiony uchwałą nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie 

na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) 

oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność 

przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”. 

Program realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nadzór 

nad realizacją Programu sprawował Minister Rozwoju. 

Obowiązujący w latach 2015-2021 Program był w 2016 r. realizowany w ramach funkcji 

6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki, podzadania 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności 

przedsiębiorstw, działania 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji. 

Głównym celem realizacji Programu było zapewnienie udziału polskich podmiotów 

w Programie COSME oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych 

takich jak: COSME, Horyzont 2020, Program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych oraz program Kreatywna Europa. Osiągnięcie ww. celu możliwe było poprzez 

zapewnienie współfinansowania dla działalności polskich ośrodków Enterprise Europe 

Network (EEN) oraz dla Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych 
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programów UE, których to działalność pozwala przedsiębiorcom na nieprzerwany dostęp 

do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu 

technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano łącznie 6.717 tys. zł, co stanowi 66,9% 

planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zapewnienie udziału polskich 
podmiotów w Programie na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) oraz 
wykorzystanie dla poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
instrumentów finansowych 
oferowanych w ramach  
programów unijnych 

Ministerstwo  
Rozwoju 

Ogólna liczba 
odbiorców działań 
realizowanych przez 
instytucje wspierane  
w ramach Programu  
(w os.) 

25.000 25.345 

 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. Minister Rozwoju zawarł dwie umowy wykonawcze 

do umów ramowych z realizatorem Programu – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 

które są podstawą przekazywania wsparcia finansowego na realizację zadań w danym roku.  

W 2016 r. ośrodki Enterprise Europe Network (EEN) realizowały szereg zadań o charakterze 

usług informacyjnych i doradczych w zakresie unijnych inicjatyw i prawa. Zapewniały 

wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności zarządczych mających na celu zwiększanie 

konkurencyjności MŚP poprzez podniesienie wiedzy w zakresie finansów, zwiększenie 

dostępu do fachowej wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, klimatu i środowiska 

naturalnego, propagowanie unijnych programów finansowych i instrumentów finansowych 

(w tym programu Horyzont 2020 we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi 

i funduszami strukturalnymi) oraz usprawnianie transgranicznej współpracy biznesowej, 

transferu w zakresie badań i rozwoju, technologii i innowacji oraz partnerstw w zakresie 

technologii i innowacji.  

Podczas realizacji Programu ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) 

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działającego przy Związku Banków Polskich, 

zapewnione zostały działania o charakterze informacyjno-promocyjno-doradczym dotyczące 

instrumentów finansowych wybranych programów Unii Europejskiej, m.in.: Programu 

na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME), Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (Horyzont 2020), 

Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz Programu wsparcia 

dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych (Kreatywna Europa) – realizowanych 

w latach 2014-2020, a także Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 
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(CIP), 7 Programu Ramowego, Instrumentu Podziału Ryzyka oraz Europejskiego 

Instrumentu Mikrofinansowego PROGRESS – z perspektywy finansowej 2007-2013. 

Kwota zaplanowanych w ustawie budżetowej środków w wysokości 10.035 tys. zł jest kwotą 

corocznie przeznaczaną w budżecie państwa na realizację Programu, natomiast rzeczywista 

kwota środków przekazywanych do PARP na realizację Programu jest ustalana w drodze 

i na bazie umów wykonawczych na każdy kolejny rok. W związku z tym, do Ministerstwa 

Rozwoju zostały zwrócone m.in. niewykorzystane środki dotacji celowej (przez PARP) 

oraz niewykorzystane wsparcie zwrócone przez konsorcja. 

3.6.4 Program ochrony brzegów morskich 

Program uchwalono ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Program ochrony brzegów morskich” z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu 

przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawował w 2016 r. Minister 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Obowiązujący w latach 2004-2023 Program w 2016 r. realizowany był w ramach funkcji 

19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa, 

podzadania 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie, 

działania 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich. 

Program obejmował przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich 

przed zjawiskiem erozji, a w szczególności budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń 

w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich oraz zapewnienie 

stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 r. i zapobieganie zanikowi plaż. W ramach 

Programu finansowany jest także monitoring brzegów morskich oraz czynności, prace 

i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich na całej długości 

polskiego wybrzeża. Celem prowadzenia nadzoru brzegów jest wskazanie koniecznych, 

a także niezbędnych działań zmierzających do ich ratowania.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 32.756 tys. zł, co stanowi 96,3% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zabezpieczenie brzegu 
morskiego przed 
zjawiskiem erozji 

Urzędy Morskie  
w Gdyni, Słupsku  
i Szczecinie 

Długość linii 
brzegowej 
zabezpieczonej 
w ciągu roku przed 
zjawiskiem erozji 
i powodzi od strony 
morza (w km) 

6,30 7,58 



 150 

W 2016 r. w ramach Programu wykonano działania polegające m.in. na:  

 sztucznym zasileniu brzegów Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo-Kuźnica 

oraz Kuźnica-Jurata, 

 sztucznym zasileniu brzegu w Mrzeżynie, 

 budowie palisady w rejonie Piasków, 

 budowie ostróg brzegowych w Niechorzu,  

 umocnieniach brzegowych w Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej, 

 monitoringu brzegu: Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska, Półwysep Helski, otwarte morze, 

 monitoringu i skanowaniu laserowym brzegu morskiego oraz morskich wód 

wewnętrznych: otwarte morze, Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem 

Kamieńskim, 

 przebudowie opaski brzegowej na terenie Ustronia Morskiego i Jarosławca. 

Na wyższe wykonanie miernika w 2016 r. wpływ miał przede wszystkim niższy 

od planowanego koszt wykonania opaski brzegowej w Niechorzu w wyniku rozstrzygnięcia 

procedur przetargowych. 

3.6.5 Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011 r. 

z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obowiązujący w latach 2011-2018 Program w 2016 r. realizowany był w ramach funkcji 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 

i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, podzadania 9.1.1.W Ochrona materialnego 

dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, działania 

9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury 

i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz działania 9.1.1.4.W Ochrona 

zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski. 

W ramach Programu wspierana jest budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku, mającego pełnić rolę ponadregionalnego ośrodka edukacyjno-badawczego, 

który zajmie się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej dokonań Józefa Piłsudskiego 

oraz promocją Polski jako kraju, który uchronił Europę przed totalitaryzmem bolszewickim. 

Placówka będzie dokumentować rolę i miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach narodu 

i państwa polskiego, gromadzić pamiątki związane z jego życiem osobistym i działalnością 

polityczną, kreując i promując postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem 

nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzającymi oraz multimedialnych 
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ekspozycji zgromadzonych eksponatów. 

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2016 r. w ramach działania 9.1.1.2.W 

wykorzystano w kwocie 44.608 tys. zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach, natomiast 

w działaniu 9.1.1.4.W wydatki wyniosły 4.955 tys. zł, co stanowi 80,7% planu po zmianach. 

Kwota w wysokości 10.922 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Stworzenie obiektu kultury 
umacniającego naszą 
tożsamość narodową, 
upowszechniającego wiedzę 
o dziejach ojczystych 
i uchronienie przed 
zniszczeniami "Enklawy 
historycznej", bezcennego 
z historycznego punktu 
widzenia, fragmentu 
naszego narodowego 
dziedzictwa 

Muzeum Józefa 
Piłsudskiego 
w Sulejówku 

Powierzchnia 
użytkowa 
budowanych 
obiektów w m

2 

 

5.000 5.830* 

Rewaloryzacja  
i adaptacja 
obiektów 
zabytkowych w m

2
 

827 827* 

* Podana wartość miernika jest wartością docelową i zostanie osiągnięta po zakończeniu Programu. 

W 2016 r. został wyłoniony nowy wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz wybudowanie Muzeum (w 2015 r. odstąpiono od umowy 

z poprzednim wykonawcą prac). W III i IV kwartale 2016 r. prowadzone były roboty 

budowlane oraz prace projektowe dotyczące całego kompleksu Muzeum. Prowadzone 

były również prace projektowe nad ekspozycją stałą Muzeum. 

Niższe od planowanego wykorzystanie środków wynika z powstałych opóźnień w odbiorze 

kolejnych etapów prac budowlanych.   

3.6.6 Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. 

z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obowiązujący w latach 2011-2017 Program w 2016 r. realizowany był w ramach funkcji 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 

i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, podzadania 9.1.1.W Ochrona materialnego 
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dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, działaniu 

9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury 

i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym. 

Celem Programu jest budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego – Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg 

i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Przedmiotem działalności Muzeum 

będzie m.in. stworzenie nowoczesnej wystawy głównej (stałej), tworzenie oraz umożliwienie 

organizacji wystaw czasowych, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie muzealiów 

związanych z głównym przesłaniem Muzeum, prowadzenie działalności edukacyjnej 

(samodzielnie i przy współpracy z innymi podmiotami), inicjowanie i koordynacja projektów 

naukowych oraz projektów dokumentacyjnych wiążących się z popularyzacją wiedzy, 

stworzenie i prowadzenie biblioteki, gromadzącej światową literaturę historyczną dotyczącą 

II Wojny Światowej, a także utrwalanie pamięci o II Wojnie Światowej. 

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2016 r. wykorzystano w kwocie 

175.445 tys. zł, co stanowi 100% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. Kwota 

22.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Stworzenie nowoczesnego 
muzeum, w którym 
opowiedziana zostanie 
historia wojny we 
wszystkich jej aspektach 

Muzeum II Wojny 
Światowej 
w Gdańsku 

Powierzchnia 
użytkowa 
budowanych 
obiektów w m

2
 

 26.200 26.200 

W ramach Programu w 2016 r. zrealizowano prace: architektoniczno-konstrukcyjne, 

sieciowe, instalacyjne (oświetlenie, teletechnika, systemy zabezpieczenia alarmowego 

oraz okablowania audiowizualnego) oraz wykończeniowe budynku. Wykonano także kolejne 

etapy produkcji wystawy – poszczególne elementy wyposażenia: gabloty, meble, elementy 

inscenizacji. Rozpoczęto procedurę zgłoszenia budynku do odbioru Państwowej Straży 

Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu uzyskania pozwolenia na jego 

użytkowanie. 

3.6.7 Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie 

Program został ustanowiony uchwałą nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski 

w Warszawie”. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
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sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obowiązujący w latach 2016-2019 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 

i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, podzadania 9.1.1.W Ochrona materialnego 

dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, działania 

9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury 

i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.  

W ramach programu wieloletniego powstanie w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej 

obiekt będący siedzibą Muzeum Historii Polski w Warszawie, który ma być jedną 

z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Muzeum Historii Polski zajmie główne 

miejsce w planowanym na terenie Cytadeli zespole muzealnym obok Muzeum X Pawilonu, 

Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski w Warszawie 

będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, 

instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum 

będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce 

znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów 

niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku 

aż po „Solidarność". Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki 

historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów.  

Środki przeznaczone na realizację Programu w 2016 r. wykorzystano w kwocie 

11.600 tys. zł, co stanowi 100% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. Kwota 

2.663 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Stworzenie nowoczesnego 
muzeum, w którym 
zostanie opowiedziana 
historia Polski w sposób 
atrakcyjny i przystępny dla 
odbiorców z Polski 
i zagranicy 

Muzeum Historii 
Polski w Warszawie 

Powierzchnia 
użytkowa 
budowanych 
obiektów  
w m

2 

24.000 24.000* 

* Podana wartość miernika jest wartością docelową i zostanie osiągnięta po zakończeniu Programu. 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. Muzeum Historii Polski przeprowadziło negocjacje 

z pracownią architektoniczną WXCA, w następstwie których podpisano umowę 

na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Pracownia wykonała 
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projekt koncepcji architektonicznej inwestycji, który został zatwierdzony przez Muzeum 

w  lipcu 2016 r., a następnie wykonała projekt budowlany zamienny inwestycji, który został 

zatwierdzony przez Muzeum w grudniu 2016 r. W listopadzie 2016 roku podpisano 

z Konsorcjum WWAA/Platige Image umowę wraz z harmonogramem pracy nad projektem 

koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej. 

3.6.8 Europejska Stolica Kultury 2016 

Program ustanowiono uchwałą nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. Nadzór 

nad realizacją Programu przez Narodowe Forum Muzyki sprawuje Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (który jednocześnie koordynuje program). 

Program wieloletni „Europejska Stolica Kultury 2016” (PW ESK 2016) realizowany 

był w 2016 r. w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Działalność 

artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy, podzadania 

9.2.1. (o tej samej nazwie), działania 9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń 

kulturalnych 

Projekty realizowane w ramach Programu mają na celu rozwój społeczności lokalnych 

oraz środowiska twórców kultury, zwiększenie spójności społecznej. Stymulować mają także 

rozwój atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i Miasta Wrocław czyniąc z nich 

podmioty konsekwentnie budujące nową europejską wspólnotę społeczną, korzystające 

z rozwoju technologicznego i otwarte wobec wielokulturowości przy jednoczesnej silnej 

tożsamości narodowej, a także atrakcyjne w kategoriach turystyki kulturalnej. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 92.740 tys. zł, co stanowi 96,6% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie atrakcyjności 
Polski, regionu Dolnego 
Śląska i miasta Wrocław 
poprzez organizację ESK 
2016, kompleksowa 
prezentacja na arenie 
międzynarodowej polskiej 
kultury w całej rozciągłości 
i bogactwie 

Narodowe Forum 
Muzyki 

Liczba osób 
uczestniczących  
w wydarzeniach 
realizowanych  
w ramach ESK 
(narastająco)/Liczba 
wydarzeń 
(narastająco) 

1.813.000/ 
160 

5.500.355/ 
159 

Podczas realizacji Programu w 2016 r. ze środków budżetu państwa współfinansowane były 

wydarzenia kulturalne, które przyciągały zarówno krajową, jak i europejską publiczność. 

Zrealizowano 159 projektów z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, filmu, widowisk 

ogólnomiejskich, literatury, architektury, edukacji – w których frekwencja wyniosła 
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7.340.405 osób przy uwzględnieniu oglądalności transmisji telewizyjnej Europejskich Nagród 

Filmowych i Koncertu Davida Gilmoura.  

3.6.9 Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – III etap 

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 126/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. 

Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu przez głównego wykonawcę 

i koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

sprawował w 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązujący w latach 2014-2016 III etap Programu 

realizowany był w 2016 r. w ramach: 

 funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Badania naukowe służące praktycznym 

zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych 

oraz komercjalizacji wyników B+R, działania 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych 

oraz 

 funkcji 14. Rynek pracy, zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków 

pracy, podzadania 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy, 

działania 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 

Program obejmuje jedno z działań państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków 

pracy w Polsce, stanowiące jednocześnie realizację zadań wynikających z dokumentów 

krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Jego realizacja polega na opracowaniu 

innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój 

zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, 

których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych 

w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia 

związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat 

ekonomicznych i społecznych. Cel jest osiągany poprzez rozpowszechnianie wśród 

pracodawców, pracowników oraz organy kontroli publikacji i poradników zawierających 

rozwiązania opracowane w ramach Programu. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano łącznie 31.500 tys. zł, co stanowi 

100% planu według ustawy budżetowej na 2016 r., z tego w ramach działania 10.2.1.2. 

wydatkowano 10.500 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 28 – Nauka), 

a w ramach działania 14.2.1.2. wydatkowano 21.000 tys. zł (100% środków zaplanowanych 

w części 31 – Praca).  
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Cele Programu oraz mierniki stopnia ich realizacji przedstawiono w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjnych 
i technicznych 
poprawiających warunki 
i bezpieczeństwo pracy 

Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 

Liczba produktów 
(rozwiązań prewencji 
technicznej 
i organizacyjnej) 
programu wieloletniego 
w części B 

153 153 

Ograniczanie liczby osób 
zatrudnionych 
w warunkach narażenia na 
czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe oraz 
ograniczenia związanych 
z nimi wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych 
i wynikających z tego strat 
ekonomicznych 
i społecznych 

Liczba zadań w zakresie 
służb państwowych 
w danym roku 

  84   84 

W trakcie realizacji III etapu Programu w 2016 r. zgodnie z umową realizowano 71 projektów, 

w ramach 4 przedsięwzięć: rozwoju i zachowania zdolności do pracy, nowych 

i narastających czynników ryzyka związanych z nowymi technologiami i procesami pracy, 

inżynierii materiałowej i zaawansowanych technologii na rzecz bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa. W ramach części A Programu (MRPiPS) 

wykonano zgodnie z planem 84 zadania, natomiast w ramach części B Programu (MNiSW) 

uzyskano zgodnie z założeniami 153 produkty (w tym: 10 propozycji normatywów 

higienicznych NDS, 11 metod pomiaru parametrów środowiska pracy, 4 projekty norm, 

61 rozwiązań technicznych i narzędzi komputerowych, 67 rozwiązań organizacyjnych, 

kryteriów, wymagań, zaleceń, wytycznych). Wyniki projektów były prezentowane podczas 

konferencji i seminariów jak również przedstawiano je w formie publikacji. Osiągnięte wyniki 

(produkty) pozwoliły na inicjowanie i kontynuowanie zróżnicowanych działań 

upowszechniających we współpracy z Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Siecią Ekspertów 

ds. BHP, Regionalnymi Ośrodkami BHP, a także ich popularyzację w wydawnictwach, 

przez serwisy internetowe, organizację wystaw, kampanii społecznych i informacyjnych 

oraz seminariów.  

Realizację III etapu Programu zakończono w 2016 roku, a jego kontynuację stanowić 

będzie IV etap realizowany w latach 2017-2019. 

3.6.10 Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej  

Polskiej w ramach programów operacyjnych 

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2013 z dnia 17 września 2013 r. 

z późn. zm. Wykonawcą Programu jest Minister Obrony Narodowej.  
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Obowiązujący w latach 2014-2022 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania 11.1. Utrzymanie 

i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, podzadań 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami 

Zbrojnymi RP, 11.1.2. Zdolność do rozpoznania, 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika, 

11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań, 11.1.5. Zdolność do przetrwania 

i ochrony wojsk, 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń. 

Celem realizacji Programu jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia unowocześnienia uzbrojenia i sprzętu 

wojskowego. Program realizuje postanowienia Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa 

Narodowego RP 2022, w której jako jedno z głównych działań służących realizacji 

umocnienia zdolności państwa do obrony, wskazano zwiększenie nasycenia nowoczesnym 

uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. W ramach programu wieloletniego realizowane 

są zatem zadania rzeczowe, które stanowią główną część mechanizmu zabezpieczenia 

potrzeb rozwoju systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego wynikających z aktualnego 

potencjału bojowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, co ma kluczowe znaczenie 

dla utrzymania i rozwoju poszczególnych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. W obszarze modernizacji technicznej realizowanych jest 

14 programów operacyjnych i wynikających z nich programów uzbrojenia.   

Realizacja przyjętych kierunków i priorytetów modernizacji technicznej ma istotne znaczenie 

dla utrzymania i rozwoju potencjału bojowego oraz zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. 

Realizowane cele odpowiadają potrzebom operacyjnym i uwzględniają nowe, profesjonalne 

struktury organizacyjne Sił Zbrojnych RP. 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację celów Programu w 2016 r. stanowi 

informację niejawną. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie zdolności 
operacyjnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz podwyższenie stopnia 
nowoczesności uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego  

Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Relacja procentowa 
zrealizowanego na 
koniec roku 
budżetowego 
rzeczowego zakresu 
zadań w stosunku do 
zakresu rzeczowego 
zadań przewidzianych 
w harmonogramie 
implementacji programu 
przyjętego w dniu jego 
ustanowienia 

2,28 
informacja 
niejawna 
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3.6.11 Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie 

(VIP) 

Program został ustanowiony uchwałą nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego 

najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister 

Obrony Narodowej. 

Obowiązujący w latach 2016-2021 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania 11.1. Utrzymanie 

i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP. 

Celem Programu jest realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych 

osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, przez uzupełnienie 

wyposażenia Sił Zbrojnych RP o dwa samoloty „małe” i dwa samoloty „średnie” 

oraz ewentualnie jeden używany samolot "średni", co umożliwi realizację zadań lotniczych 

na rzecz dysponentów w obszarze europejskim i międzykontynentalnym (w tym loty 

transatlantyckie). Wydatki na realizację Programu zaplanowano w horyzoncie sześciu lat, 

chociaż faktyczne zakończenie procesu implementacji niektórych zadań wykracza poza 

ten okres. 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację celów Programu w 2016 r. stanowi 

informację niejawną. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Realizacja  zabezpieczenia 
transportu powietrznego 
najważniejszych osób 
w państwie, w szczególności 
lotów oznaczonych statusem 
HEAD, w ramach zadań Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Liczba pozyskanych 
w ramach programu 
statków powietrznych 
do transportu 
najważniejszych osób 
w państwie 

  -* 
informacja 
niejawna 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r.  

3.6.12 Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego 

Program ustanowiono uchwałą nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obowiązujący w latach 2014-2018 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt 

oraz zdrowia publicznego, podzadania 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób 
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zakaźnych i dobrostan zwierząt, działania 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia 

zwierząt i zdrowia publicznego. 

Program uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań 

prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz potrzebę wykonania 

zadań określonych przepisami Unii Europejskiej, w której ochrona zdrowia konsumenta 

i ochrona zdrowia zwierząt odgrywają niezwykle ważną rolę. 

Zamierzony cel, którym jest zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania 

w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, osiągany 

jest w ramach czterech obszarów: 1) kontroli występowania substancji niedozwolonych 

w żywności zwierzęcego pochodzenia i substancji niepożądanych w paszach, 2) oceny 

występowania chorób odzwierzęcych, 3) oceny stanu występowania chorób zakaźnych 

zwierząt hodowlanych i wolnożyjących, a jednocześnie – szkoleń Inspekcji Weterynaryjnej. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 14.766 tys. zł, co stanowi 95,7% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli: 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

 

Zapewnienie aktualnych 
informacji dotyczących 
występowania w Polsce 
najgroźniejszych dla ludzi 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych 

 

Państwowy Instytut 
Weterynaryjny – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
w Puławach 

 

Liczba 
przeszkolonych 
osób 

 

 

1.245 

 

 

1.168 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. przeprowadzono m.in. następujące działania:  

– skontrolowano występowanie substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia 

zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach (m.in. zawartość promieniotwórczych 

izotopów cezu, obecność dioksyn oraz związków dioksynopodobnych w żywności 

i paszach),  

– dokonano oceny występowania chorób odzwierzęcych (m.in. w zakresie zagrożenia 

występowania wirusa grypy ptaków w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich, sytuacji 

epidemiologicznej zakażeń Salmonella wśród zwierząt oraz leptospirozy u świń, koni 

i bydła),  

– zbadano stan występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolnożyjących 

(w tym: zakażeń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji świń oraz wirusa 

pryszczycy w populacji bydła w Polsce), 

– monitorowano stan zdrowotny oraz straty rodzin pszczelich w krajowych pasiekach, 
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– przeszkolono 1168 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w obszarze bezpieczeństwa 

żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

oraz obowiązujących w tym zakresie unijnych i krajowych przepisów.  

Niższe od planowanego wydatkowanie środków finansowych jest wynikiem nabycia 

materiałów i usług po niższych cenach niż planowano. Natomiast na niższe wykonanie 

wartości miernika od planowanego wpływ miała faktyczna frekwencja odnotowana w ramach 

poszczególnych szkoleń. W konsekwencji przeszkolono 1.168 osób.  

3.6.13 Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora 

ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności 

oraz ochrony środowiska naturalnego 

Program został ustanowiony uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy 

konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości 

i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Nadzór nad realizacją 

Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program w 2016 r. realizowany był w ramach funkcji 

21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 

uprawnych, podzadania 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo, działania 21.1.3.6. Badania 

w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa. 

Celem Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności oraz 

innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe 

kraju w zakresie zaopatrzenia w owoce i warzywa oraz ochronę środowiska naturalnego 

przez m.in.: tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, ograniczanie 

ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, opracowanie i wdrażanie 

systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości 

i bezpiecznych dla konsumentów, zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich 

owadów zapylających, podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców 

rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 10.053 tys. zł, 

co stanowi 95,7% planu według ustawy budżetowej na 2016 r.  
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Stworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjności 
i innowacyjności 
gospodarstw ogrodniczych, 
zapewniających 
bezpieczeństwo 
żywnościowe kraju 
i ochronę środowiska 
naturalnego 

Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach 

Liczba publikacji 53 47 

W roku 2016 w ramach realizacji celu Programu opracowano m.in.: 

– 10 poradników sygnalizatora ochrony: agrestu, brzoskwini, moreli, porzeczki, cebuli 

papryki pod osłonami, pora, rzodkiewki, selera korzeniowego, szparaga, 

– 5 metodyk Integrowanej Produkcji Roślin dla: jeżyny bezkolcowej, kapusty brukselki, 

pieczarki, pietruszki, selera oraz aktualizacji 9 metodyk Integrowanej Produkcji roślin dla: 

borówki wysokiej, śliwy, truskawki, buraka ćwikłowego, marchwi, ogórka gruntowego, 

ogórka pod osłonami, pomidora pod osłonami, sałaty, 

– 5 nowych metodyk integrowanej ochrony roślin dla: moreli, kapusty włoskiej, grochu, róży 

szklarniowej, drzew alejowych ozdobnych z rodziny różowatych, 

– broszurę Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Praktyczne aspekty wdrażania 

HACCP dla miejsc sortowania, pakowania i przechowywania świeżych owoców i warzyw 

oraz identyfikowalność produktów, 

– ocenę cech hodowlanych i użytkowych pszczół, w związku z czym założono hodowlę 

murarki rogatej (Osmia cornuta Latr.) oraz nożycówki pospolitej (Chelostoma florisomne 

L.). Oceniono także bioróżnorodność dzikich owadów zapylających oraz pożytków 

pszczelich na terenach z uprawą rzepaku ozimego i gryki,  

– szereg ocen zagrożenia dla produkcji warzyw i owoców. 

Niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych w 2016 r. spowodowane 

było obniżeniem kosztów realizowanych zadań, w tym na wyjazdy i szkolenia, materiały 

i wyposażenie oraz usługi obce.  

Wartość wykonana miernika w 2016 r. wyniosła 36 publikacji tj. 100% wykonania miernika 

zaplanowanego na ten rok. Oczekiwana wartość miernika w ujęciu narastającym (suma z lat 

2015-2016) na koniec 2016 roku powinna wynieść 53, podczas gdy narastająco uzyskano 

47 publikacji. Należy bowiem zaznaczyć, że w 2015 r. miernik nie został wykonany w 100% 

(wykonanie miernika wyniosło 11 na 17 planowanych publikacji). 
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3.6.14 Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych 

zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa 

oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju  

Program został ustanowiony uchwałą nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw 

postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia 

zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, z późn. zm. Nadzór 

nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program wieloletni realizowany był w 2016 r. w ramach 

funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona 

roślin uprawnych, podzadania 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo, działania 

21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa.  

Przeznaczeniem Programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu 

wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, 

a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich. Ponadto, celem 

jest zachowanie w stanie żywym oraz wykorzystanie zasobów genowych roślin użytkowych 

dla potrzeb bezpieczeństwa żywności, rolnictwa i zachowania bioróżnorodności na terenach 

wiejskich przy zmieniającym się klimacie oraz dla podniesienia świadomości społecznej 

o ich znaczeniu, a także wytworzenie i przekazanie rolnictwu i hodowli puli genetycznej 

materiałów hodowlanych i odmian o nowych cechach dla potrzeb dywersyfikacji surowców 

roślinnych użytkowanych przez współczesne rolnictwo i gospodarkę, jak również 

wykorzystanie roślin dla produkcji energii odnawialnej oraz potrzeb rekultywacji 

zdegradowanych przez branże przemysłowe, motoryzację i gospodarkę komunalną. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 15.663 tys. zł, 

co stanowi 94,5% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zapewnienie warunków do 
produkcji odmian roślin 
w celu wytwarzania 
bezpiecznej żywności 
i paszy, kształtowania 
jakości surowców 
roślinnych a także 
zwiększania 
konkurencyjności rolnictwa 
na obszarach wiejskich   

Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin 
– PIB w Radzikowie, 
Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach 

Liczba opracowań, 
publikacji i działań 
propagujących 
piśmiennictwo 
w zakresie wdrażania 
postępu biologicznego 
w produkcji roślinnej 

141 141 
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Zaplanowane w 2016 r. cele były realizowane m.in. przez: 

– prowadzenie działań mających na celu zachowanie w stanie żywym kolekcji roślin 

rolniczych i ogrodniczych – regenerowano oraz utrzymano w stanie żywym zbiory nasion 

w przechowalni długoterminowej oraz w kolekcjach polowych i ciekłym azocie,  

– promowanie zasobów genowych roślin rolniczych i ogrodniczych przez wykłady, 

wystawy, organizowanie spotkań ze stowarzyszeniami, prezentowanie obiektów 

zgromadzonych w kolekcjach polowych, a także przez publikacje i materiały informacyjne 

w formie broszur i ulotek, 

– prowadzenie prac pod kątem poszerzania puli genetycznej gatunków roślin uprawianych 

na cele żywnościowe i nieżywnościowe oraz w kierunku wytworzenia materiałów dla 

hodowli twórczej pszenicy, jęczmienia, owsa, ziemniaka i soi oraz dotyczące doboru 

odmian w siewie czystym i w mieszankach dla różnych warunków klimatu Polski, 

– zwalidowanie 7 metod służących wykrywaniu i ilościowemu oznaczaniu GMO 

dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej (2 metody przesiewowe, 2 metody 

jakościowe, 3 metod ilościowe), 

– opracowanie strategii analiz przesiewowych do kontroli materiału siewnego kukurydzy 

służącej również do wykrywania i identyfikacji GMO nieautoryzowanych w Unii 

Europejskiej i Polsce oraz raportu dotyczącego kontroli przestrzegania zakazu 

stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 

na terenie Polski.  

Opracowano również dwa raporty rynkowe zawierające analizę stanu i funkcjonowania rynku 

materiału siewnego roślin rolniczych oraz opracowano i wydano XIX edycję „Charakterystyki  

Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka”.  

Niepełne wydatkowanie środków finansowych wynika m.in. z mniejszej liczby wyjazdów 

i szkoleń, niższego kosztu ekspedycji terenowych oraz niższych kosztów zakupu urządzeń 

w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.  

3.6.15 Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje 

Program został ustanowiony uchwałą nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, 

szanse, zagrożenia, propozycje”. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obowiązujący w latach 2015-2019 Program wieloletni realizowany był w 2016 r. w ramach 

funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój 

wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, podzadania 



 164 

21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej, działania 

21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki 

żywnościowej. 

Głównym celem Programu jest wspieranie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu 

kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych, a także planowaniu, 

analizie, ocenie, negocjowaniu oraz wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa 

i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie 

do i po 2020 r. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 8.902 tys. zł, co stanowi 

93,8% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Wsparcie strategicznych 
zadań państwa 
w monitorowaniu 
kluczowych uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych,  
instytucjonalnych oraz 
planowanie, negocjowanie, 
analiza, ocena i wdrażanie 
polityk na rzecz rozwoju 
polskiego rolnictwa i 
obszarów wiejskich 

Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa 
i Gospodarki 
Żywnościowej – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
w Warszawie 

Liczba 
opublikowanych 
recenzowanych 
monografii 

20 26 

W ramach realizacji celów Programu w 2016 r. przeprowadzono szereg badań dotyczących 

analiz ekonomicznych, społecznych, demograficznych i instytucjonalnych czynników wzrostu 

gospodarczego w rolnictwie, roli nauki w poprawie konkurencyjności sektora rolno-

spożywczego (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego 

rolnictwa), oceny poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej 

i społecznej na obszarach wiejskich, w kontekście aglomeracji miejskich, zmian w relacjach 

i znaczeniu poszczególnych czynników produkcji w wyznaczaniu aktywności rynkowej 

gospodarstw, oceny założeń i identyfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej 

w kontekście rozwoju wsi i rolnictwa. Podjęto niezbędne działania dla rozpowszechnienia 

innowacji w sektorze rolno-spożywczym oraz identyfikacji i oceny możliwości adaptacji 

do warunków Polski najbardziej efektywnych systemów transferu innowacji w krajach UE 

i pozaeuropejskich, systemów rozwoju innowacji w innych krajach i wskazanie najlepszych 

rozwiązań pod kątem możliwości ich wdrożenia w Polsce.  

Niższe od planowanego wykorzystanie w 2016 r. środków finansowych wynikało 

z korzystniejszych, niż planowano, cen zakupu materiałów i usług, dokonywanych w formie 

zamówień publicznych, natomiast wykonanie miernika na poziomie wyższym 
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od planowanego związane było z dużą aktywnością naukowo-badawczą pracowników 

Instytutu, zwiększonym zapotrzebowaniem opinii publicznej, administracji oraz środowisk 

naukowych na wyniki prowadzonych badań. 

3.6.16 Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt 

gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 224/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut 

Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program jest kontynuacją 

programu wieloletniego o tej samej nazwie, realizowanego w latach 2011-2015. 

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej, 

podzadania 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, działania 21.2.1.5. Badania 

w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. 

Głównym celem Programu jest zapewnienie stabilnych warunków dla badań 

wspomagających postęp biologiczny w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji 

zwierzęcej. Realizacja Programu obejmuje w szczególności: 

 ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego 

ich użytkowania, 

 monitorowanie w zakresie genetycznych i biotechnologicznych podstaw rozwoju hodowli 

i produkcji zwierzęcej, 

 ocenę warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz, 

 upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod hodowli, chowu i ochrony 

zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 7.235 tys. zł, co stanowi 

94,3% planu po zmianach.  
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zapewnienie postępu 
biologicznego w hodowli 
zwierząt gospodarskich 
i produkcji zwierzęcej przez 
tworzenie warunków do 
prowadzenia oraz 
powszechnego dostępu 
i korzystania z wyników oceny 
wartości hodowlanej i użytkowej 
zwierząt gospodarskich oraz 
biologicznych, technologicznych 
i środowiskowych uwarunkowań 
rozwoju produkcji zwierzęcej, 
a także informacji o wartości 
pokarmowej środków żywienia 
tych zwierząt i ich jakości, 
z uwzględnieniem racjonalnego 
sposobu korzystania ze 
środowiska przy zachowaniu 
bogatej bioróżnorodności 
zwierząt gospodarskich 

Instytut 
Zootechniki – 
Państwowy 
Instytut 
Badawczy 
w Krakowie 

Procentowy udział 
zwierząt 
gospodarskich 
poddanych ocenie, 
w tym metodami 
cytogenetycznymi 
i molekularnymi DNA, 
w stosunku do 
zwierząt zgłoszonych 
do badań na 
przykładzie bydła 
i świń (w %) 

-* 100 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r. (zgodnie z uchwałą 
ustanawiającą Program planowana wartość miernika wynosiła 100%). 

W 2016 r. zrealizowano zgodnie z harmonogramem 21 zadań ujętych w ramach czterech 

obszarów tematycznych: 

 zrównoważone użytkowanie i ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich 

(zakwalifikowano do programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 

ogółem 100.906 sztuk zwierząt (bydło, konie, owce, świnie, kozy, kury, gęsi, kaczki, 

zwierzęta futerkowe) i około 1.700 rodzin pszczelich oraz opracowano 32 publikacje 

popularno-naukowe oraz doniesienia na konferencje naukowe dotyczące problematyki 

ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,  

 genomowe i biotechnologiczne podstawy hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji 

zwierzęcej (prowadzono działania w zakresie monitorowania bezpieczeństwa 

biotechnologicznego izolowanego materiału genetycznego oraz transgenicznych 

i klonalnych zwierząt gospodarskich, wprowadzono nowy system kontroli rodowodów 

określonych gatunków zwierząt gospodarskich, wykorzystujący markery mikrosatelitarne 

DNA, określono grupy ryzyka narażenia owiec różnych ras na zarażenie się klasyczną 

trzęsawką),  

 ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz w zrównoważonym 

użytkowaniu (podjęto m.in. działania dotyczące oddziaływania na efektywność 

i konkurencyjność produkcji zwierzęcej poprzez gromadzenie i weryfikację danych 

o realizacji norm utrzymania zwierząt gospodarskich oraz określenie nowych obszarów 
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środowiska bytowego stwarzających zagrożenie dla dobrostanu zwierząt, uzupełniano 

tabele składu chemicznego pasz w Bazie Analiz Chemicznych prowadzonej przez 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie o dane dotyczące 

materiałów paszowych badanych w zakresie podstawowych składników odżywczych), 

 kształcenie kadr i upowszechnianie wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji 

zwierzęcej (propagowano najnowsze osiągnięcia z zakresu hodowli zwierząt 

gospodarskich i produkcji zwierzęcej poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 

seminariów, konferencji oraz wydawnictwa informacyjne, wdrożeniowe 

i upowszechnieniowe). 

Na niższe od planowanego wykorzystanie środków finansowych w 2016 r. wpływ miały 

przede wszystkim korzystniejsze ceny zakupu materiałów i usług, dokonywanych w formie 

zamówień publicznych oraz kurs Euro. 

3.6.17 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej 

jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 

Program został ustanowiony uchwałą nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania 

krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych 

w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut 

Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut 

Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 

uprawnych, podzadania 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo, działania 21.1.3.6. Badania 

w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa. 

Głównym celem Programu jest stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa 

białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Cel osiągany jest m.in. przez opracowanie nowych metod i technik uwzględniających 

ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość 

nasion oraz zwiększających efektywność hodowli odmian, opracowanie naukowych podstaw 

z zakresu agrotechniki roślin strączkowych, opartych na nowych technologiach uprawy, 

wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych 

i opłacalność uprawy. Ważnym aspektem jest także zwiększenie wykorzystania krajowego 

białka paszowego dla drobiu i świń, doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu 

surowcami rodzimymi roślin białkowych oraz upowszechnianie wiedzy i wdrażanie 
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do praktyki rolniczej wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji Programu. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 5.308 tys. zł, co stanowi 

95,2% planu po zmianach.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka  
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Stworzenie możliwości 
do zwiększania 
bezpieczeństwa 
białkowego kraju na cele 
paszowe i żywnościowe 
w warunkach 
zrównoważonego 
rozwoju 

Instytut Uprawy, 
Nawożenia 
i Gleboznawstwa – PIB 
w Puławach,  
Instytut Genetyki Roślin 
Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu,  
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, 
Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach 

Liczba opracowań, 
publikacji i działań 
propagujących 
piśmiennictwo 
o możliwościach 
wykorzystania 
rodzimych roślin 
strączkowych i źródeł 
białka roślinnego 

-* 8 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r. (zgodnie z uchwałą 
ustanawiającą Program planowana wartość miernika wynosiła 8). 

W ramach obszarów badawczych Programu, w 2016 r. realizowano m.in. następujące 

zadania:  

 opracowywano nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin 

strączkowych, wyizolowano RNA z ośmiu odmian grochu skrajnych pod względem 

zawartości oligosacharydów z warunków polowych, określono optymalne warunki 

do uprawy odmian łubinu białego oraz bobiku w ciągu całego roku w szklarni z punktu 

widzenia prowadzenia hodowli metodą pojedynczych nasion, a także wytypowano 

16 genów kandydatów łubinu białego potencjalnie zaangażowanych w syntezę 

alkaloidów,  

 przeprowadzono 50 doświadczeń polowych ścisłych w celu określenia efektów 

produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych w uprawie bobiku, łubiu białego i soi  

z uwzględnieniem systemów uprawy roli, rodzajów gleby, nawożenia, herbicydów 

szczepionek bakterii brodawkowych, desykantów, materiału siewnego, 

 w ramach prac nad zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu 

i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości 

(m.in.: dokonano analiz jakościowych nasion soi, bobiku, grochu, łubinu, białka 

ziemniaka, drożdży i wytłoków rzepakowych, wykonano doświadczenia żywieniowe 

na świniach, kurczętach, kurach nieśnych i kaczkach, przeprowadzono analizy 

chemiczne i doświadczenia biologiczne na drobiu i świniach żywionych dietami 

z udziałem różnych poziomów udziału nasion grochu i bobiku, 

 doskonalono rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych 
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poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu 

na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie 

i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku 

rodzimych roślin białkowych, 

 w ramach zwiększenia wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych 

w produkcji białka poprzez ich renowację dokonano wyboru 4 gospodarstw, z którymi 

podjęto współpracę, 

 koordynowano plan prac z kierownikami obszarów badawczych, uczestniczono 

w spotkaniach, seminariach i szkoleniach propagujących efekty realizacji Programu, 

przeprowadzono 23 szkolenia i seminaria dla rolników, wykonano 8 publikacji. 

Niższe wykorzystanie środków w 2016 r. wynika z korzystniejszych cen nabycia materiałów 

i wyposażenia oraz niższych wydatków na wyjazdy i szkolenia.  

3.6.18 Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności 

oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt 

domowych i środowiska 

Program ustanowiono uchwałą nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy z siedzibą w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Program jest kontynuacją programu wieloletniego o tej samej nazwie, realizowanego 

w latach 2011-2015. 

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 

uprawnych, podzadania 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo, działania 21.1.3.6. Badania 

w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa. 

Cel główny Programu realizowany jest przez wdrażanie integrowanej ochrony roślin 

oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, 

zwierząt i środowiska (m.in. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców 

rolnych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa), a także ochronę terytorium Polski 

przed przedostaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz innych 

organizmów stanowiących szczególne zagrożenia. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 6.690 tys. zł, co stanowi 

90,5% planu po zmianach.  
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Ochrona roślin uprawnych, 
z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa żywności 
oraz ograniczenia strat  
w plonach i zagrożeń dla 
zdrowia ludzi, zwierząt 
domowych i środowiska 

Instytut Ochrony 
Roślin -  PIB 
w Poznaniu 

Liczba publikacji -* 18 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r. (zgodnie z uchwałą 
ustanawiającą Program planowana wartość miernika wynosiła 18). 

Efektem realizacji Programu w 2016 r. było opracowanie nowych i zaktualizowanie 

już istniejących metodyk integrowanej ochrony roślin upraw rolniczych, w szczególności: 

kukurydzy, rzepaku, bobiku, grochu, owsa, żyta, soi i koniczyn oraz dwóch poradników 

sygnalizatora – ochrony kukurydzy i ziemniaków, a także upowszechnienie ich wśród osób 

bezpośrednio zainteresowanych, przede wszystkim producentów i doradców rolnych 

oraz pracowników służb ochrony roślin. Opracowano kompleksowe programy ochrony 

wybranych upraw rolniczych małoobszarowych, prowadzono monitoring uodparniania się 

agrofagów na chemiczne środki ochrony roślin oraz opracowano i udoskonalono także 

metody identyfikacji ważnych gospodarczo organizmów szkodliwych dla roślin, 

w szczególności dotyczące organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania, a także 

metody zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się tych organizmów. 

Niższe wykorzystanie środków w 2016 r. wynika z korzystniejszych cen nabycia materiałów 

i wyposażenia.  

3.6.19 Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców 

roślinnych na lata 2016-2020 

Program ustanowiono uchwałą nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Stanowi on kontynuację programu wieloletniego „Wspieranie działań w zakresie 

kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej 

w Polsce”, realizowanego w latach 2011–2015. 

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 
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21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 

uprawnych, podzadania 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo, działania 21.1.3.6. Badania 

w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa. 

Celem realizacji Programu jest wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu 

rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem 

zasad WPR i zmian klimatu poprzez dostosowywanie rolnictwa do zmian klimatycznych 

w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię. 

Ponadto, prowadzenie analiz wpływu Wspólnej Polityki Rolnej i innych czynników 

kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko oraz wspieranie działań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności, a także 

doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 7.697 tys. zł, co stanowi 

98,7% planu po zmianach.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Wspieranie działań 
w zakresie ochrony 
i racjonalnego 
wykorzystania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, 
ograniczanie 
niekorzystnego wpływu 
rolnictwa na środowisko 
oraz kształtowanie jakości 
surowców roślinnych 
z uwzględnieniem zasad 
WPR i zmian klimatu 

Instytut Uprawy 
Nawożenia 
i Gleboznawstwa - 
PIB w Puławach 

Liczba publikacji, 
w tym z tzw. listy 
filadelfijskiej 
(narastająco) 

-* 71 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r. (zgodnie z uchwałą 
ustanawiającą Program planowana wartość miernika wynosiła 71). 

Realizacja Programu w 2016 r. była płaszczyzną do wielokierunkowej, zróżnicowanej 

merytorycznie współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z praktyką rolniczą, 

doradztwem oraz władzami administracyjnymi i samorządowymi. Stanowił wsparcie 

dla innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa oraz procesów ochrony i kształtowania 

jakości surowców roślinnych. Ponadto Program dawał możliwość praktycznego 

wykorzystania badań naukowych oraz obiektywizacji ocen dot. zjawisk i tendencji. 

Na niższe od założonego wykorzystanie środków finansowych w 2016 r. wpływ miała 

m.in. niższa kwota wynagrodzeń, niższe koszty opłat szkoleniowych i konferencyjnych 

oraz ceny zakupów materiałów dokonanych w ramach zamówień publicznych. 
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3.6.20 Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, 

efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich 

Program ustanowiono uchwałą nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 

sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program wieloletni realizowany był w 2016 r. w ramach 

funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój 

wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, podzadania 

21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi, działania 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie 

wsparcia infrastruktury wsi. 

Cele Programu realizowane są w ramach 8 zadań, których wykonanie w 2016 r. polegało 

m.in. na opracowaniu metodyk, utworzeniu baz danych, wytypowaniu obszarów do objęcia 

monitoringiem środowiskowym oraz zebraniu innych materiałów i danych, niezbędnych 

do kontynuacji prac w kolejnym roku. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 786 tys. zł, co stanowi 

35,7% planu po zmianach.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie 
innowacyjności 
i efektywności działań na 
rzecz kształtowania, 
ochrony i użytkowania 
odnawialnych źródeł 
energii oraz doboru 
i użytkowania technicznych 
środków produkcji roślinnej 
i zwierzęcej; uzupełnianie 
bazy danych w zakresie 
różnorodności biologicznej, 
zasobów wody i klimatu 

Instytut 
Technologiczno-
Przyrodniczy 
w Falentach 

Analityczne 
opracowania 
i rekomendacje 

-* 8 

*Program nie był ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2016 r. (zgodnie z uchwałą 
ustanawiającą Program planowana wartość miernika wynosiła 8). 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. wykonano następujące zadania: opracowano karty 

charakterystyk substratów dla biogazowni rolniczych, wytypowano działki rolnośrodowiskowe 

na potrzeby monitoringu efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego PROW 

2007-2013 oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, 

prowadzono prace nad koncepcją bazy danych o obiektach małej retencji oraz nad metodyką 

monitoringu samoistnej renaturyzacji małych rzek po przeprowadzeniu prac utrzymaniowych. 

Opracowano dane niezbędne do przeprowadzenia monitoringu przydomowych oczyszczalni 



 173 

ścieków, zebrano istniejące rozwiązania projektowe i technologiczne w zakresie 

wykonywania podbudów i nawierzchni dróg rolniczych.  

Niewykorzystanie części środków finansowych wynikało z późniejszego niż planowano 

terminu wejścia w życie uchwały w sprawie ustanowienia Programu. 

3.6.21 Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Program został powołany ustawą z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" 

z późn. zm. Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” 

przedłużono okres jego realizacji do 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez 

Uniwersytet Jagielloński sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Obowiązujący w latach 2001- 2017 Program w 2016 r. realizowany w ramach funkcji 

3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe, podzadania 

3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, działania 3.2.4.1. (o tej samej nazwie). 

Realizacja Programu ma na celu oddanie do użytku Kampusu 600-lecia Odnowienia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampusu UJ), obejmującego nowoczesne budynki 

wydziałów ścisłych i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 

w szczególności Wydziału Chemii, budynku dla Instytutu Nauk Geologicznych oraz budowę 

infrastruktury drogowej . 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 59.536 tys. zł, 

co stanowi 100% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Rozbudowa infrastruktury 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Uniwersytet 
Jagielloński 

Sumaryczna 
powierzchnia 
użytkowa w m

2 

obiektów oddanych 
do użytku w ramach 
programu 
wieloletniego 

97.313 97.313 

W ramach Programu w 2016 r. zrealizowano sześć głównych zadań inwestycyjnych:  

 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończono roboty budowlane, 

montażowe i instalacyjne, przeprowadzono badania i rozruchy instalacji, zgłoszono 

zamiar przystąpienia do użytkowania do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 

oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego (po otrzymaniu pozytywnych stanowisk tych 

organów, złożony zostanie wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
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o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i dokonany zostanie odbiór końcowy od 

wykonawcy), realizowano dostawy inwestorskie i wykonano ich montaż, 

 w Instytucie Nauk Geologicznych zakończono realizację wszystkich robót, 

przeprowadzono rozruchy instalacji, zrealizowano dostawy pierwszego wyposażenia 

oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie i dokonano odbioru końcowego 

od generalnego realizatora inwestycji, 

 w ramach budowy magazynu odczynników i odpadów chemicznych zakończono roboty 

budowlane, montażowe i instalacyjne oraz dokonano odbioru końcowego od generalnego 

realizatora inwestycji, 

 w ramach budowy zjazdu publicznego zrealizowano wszystkie zaplanowane prace 

i obecnie trwają przygotowania do odbioru końcowego, natomiast w ramach budowy 

zjazdu do ulicy Łojasiewicza wykonano cały zakres rzeczowy, dokonano odbioru 

końcowego (zadanie zostało zakończone i rozliczone), 

 budowa garażu/parkingu – wykonano prace związane z połączeniem zjazdów obiektu 

z drogami.  

Zaplanowane na 2016 r. środki budżetowe oraz wartość miernika zostały wykonane w 100%.  

3.6.22 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017  

Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” 

z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Obowiązujący w latach 2004-2017 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe, podzadania 

3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, działania 3.2.4.1. (o tej samej nazwie). 

Realizacja prac pozwoli zwiększyć zakres kształcenia oraz prowadzenia badań 

na unikatowych kierunkach studiów, w szczególności nowoczesnych technologii, 

informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej, a także możliwości kształcenia 

nowoczesnej kadry.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 839 tys. zł, co stanowi 

ok. 10,6% planu po zmianach. 
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Rozbudowa infrastruktury 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Sumaryczna 
powierzchnia 
użytkowa w m

2 

obiektów oddanych 
do użytku w ramach 
programu 
wieloletniego 

70.082* 14.346 

* Plan przyjęty w ustawie budżetowej na 2016 r. dotyczył docelowej skali przedsięwzięcia, która ma 
być ostatecznym efektem realizacji całego programu. 

W ramach realizacji Programu w 2016 r. zakończono prace związane z pierwszym 

wyposażeniem Budynku Wydziału Humanistycznego (Historycznego) – Kampus Morasko, 

prowadzone były czynności wywłaszczeniowe w ramach zadania „Zakup gruntów – Kampus 

Morasko”, wykonano projekt budowlany zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz 

z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego, projekt budowlany sali sportowej wielofunkcyjnej, 

kortów tenisowych otwartych, stadionu lekkoatletycznego wraz zagospodarowaniem terenu 

w ramach zadania „Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań Morasko”.  

Niższe od planowanego wykorzystanie środków w 2016 r. wystąpiło w wyniku 

przedłużających się postępowań administracyjnych w sprawie wywłaszczenia 

nieruchomości. 

3.6.23 Uniwersytet Warszawski 2016-2025 

Program ustanowiono uchwałą nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

Obowiązujący w latach 2016-2025 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

3. Edukacja, wychowanie i opieka, w ramach zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe, 

podzadania 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, działania 3.2.4.1. (o tej samej 

nazwie). 

Realizacja Programu polega na pracach adaptacyjno-budowlanych mających na celu 

przebudowę części podziemnej budynku na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia 

zajęć sportowych z uwzględnieniem niezbędnego zaplecza sanitarno-technicznego 

oraz dokończenie budynku w kwartałach ulic Dobra, Lipowa, Browarna, Wiślana, 

przeznaczonego dla wydziałów nauczających języki obce (pierwsza część budynku została 

wykonana i oddana do użytkowania w 2012 r.). 
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Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 

1.211 tys. zł oraz środki własne uczelni w wysokości 128 tys. zł, co stanowi odpowiednio 

ok. 39,1% oraz 5,1% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Rozbudowa infrastruktury 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Uniwersytet 
Warszawski 

Sumaryczna 
powierzchnia 
użytkowa w m

2
 

wybudowanych 
budynków oraz 
budynków 
przebudowanych 

0 0 

Realizując Program w 2016 r. w ramach zadania pn. „Budynek Uniwersytetu Warszawskiego 

(podziemie) – adaptacja na cele zajęć sportowych” zawarto umowę na wykonanie 

wielobranżowego projektu budowlanego z oszacowaniem kosztów wykonania robót 

budowlanych (wraz z wyposażeniem wbudowanym), zapłacono pierwszą ratę za wykonanie 

inwentaryzacji i 50% projektu koncepcyjnego. Wykonano także usługę prawniczą obejmującą 

sporządzenie opinii prawnej w zakresie ww. zadania oraz analizę dokumentacji. Natomiast 

w ramach zadania pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologia i ligwistyka) – 

II etap” zakończono procedurę w zakresie pozyskania autorskich praw majątkowych 

i zależnych, prowadzono negocjacje w zakresie zlecenia wykonania projektu zamiennego, 

zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej usunięcia kolizji 

instalacji elektroenergetycznych związanych z rozbiórką budynku przy ul. Browarnej 8/10 

oraz zawarto umowę na wykonanie rozbiórki budynku dydaktycznego Wydziału Neofilologii 

UW przy ul. Browarnej 8/10. 

Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków finansowych w 2016 r. nastąpiło głównie 

z powodu przedłużających się prac przygotowawczych do inwestycji, obejmujących 

opracowanie zamiennej dokumentacji budowlanej. 

3.6.24 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 

12 października 2010 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu 

jest Minister Zdrowia.  

Obowiązujący w latach 2011-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

20. Zdrowie, zadania 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej, podzadania 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 

publicznych, działania 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów 

polityki zdrowotnej oraz zadania 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, 
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podzadania 20.4.1.W (o tej samej nazwie), działania 20.4.1.3. Inwestycje budowlane 

oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.  

W ramach Programu dąży się do zwiększenia dostępności do leczenia przeszczepieniem 

komórek, tkanek i narządów, w tym m.in. do wzrostu liczby przeszczepień narządów 

od zmarłych dawców, zwiększenia liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku 

oraz rozwoju publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi 

pępowinowej, jak również do zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy.   

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 40.933 tys. zł, co stanowi 91% planu według 

ustawy budżetowej na 2016 r. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Rozwój medycyny 
transplantacyjnej 

Ministerstwo  
Zdrowia 

Liczba 
przeszczepień 
narządów na 1 mln 
mieszkańców 

 42   40,24 

W celu realizacji zadań Programu w 2016 r. kontynuowano szkolenia osób, których 

czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów 

oraz bezpieczeństwo dawców i biorców, osób które są związane z pobieraniem, 

testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek 

w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Łącznie w 2016 roku przeszkolono 2.527 osób 

w ramach NPRMT. W 2016 roku zakończył się 3-letni cykl modernizacji ośrodków 

transplantacyjnych i banków tkanek i komórek. Prowadzone były także prace remontowo-

budowlane 7 ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych 

laboratoriów diagnostycznych na terenie całego kraju. Realizowano również zadanie 

w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt 30 ośrodków 

transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów 

diagnostycznych testujących tkanki, narządy i komórki (m.in.: komory laminarne, separatory 

komórkowe, urządzenia do pomiaru i czystości DNA, urządzenia do kwalifikacji pomieszczeń 

czystych, systemy monitorowania temperatury przechowywania w urządzeniach 

chłodniczych, zestawy do kodowania przeszczepów, wytrząsarki orbitalne). 

Mimo, że liczba wykonanych w ciągu roku przeszczepień narządów od zmarłych i żywych 

dawców wzrosła w stosunku do 2015 r. o 33 przeszczepy, to wartość miernika ukształtowała 

się na poziomie 40,24 (niższym niż planowano), z uwagi na fakt, iż wykonanie przeszczepu 

jest ściśle związane np. ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, z pozyskaniem dawcy 

i czasem pomiędzy pobraniem narządu a przeszczepem. 
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Niepełne wykorzystanie w roku 2016 środków finansowych spowodowane było mniejszą, 

niż planowano, liczbą wykonanych przez realizatorów przeszczepów komórek tkanek 

i narządów, mniejszego zainteresowania szkoleniami, spotkaniami oraz niższymi cenami 

zakupu sprzętu i aparatury medycznej. 

3.6.25 Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie 

zdrowia 

Podstawą prawną ustanowienia Programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji 

w infrastrukturę w ochronie zdrowia są: uchwała nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 

24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., 

uchwała 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późń. zm., art. 102 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programów jest Minister Zdrowia. 

Programy realizowane były w 2016 r. w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4.W Rozwój 

infrastruktury systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4.1.W (o tej samej nazwie), działania 

20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem 

programów polityki zdrowotnej. W zestawieniu programów wieloletnich w układzie 

zadaniowym stanowiącym Załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 wykazano 

następujące programy: 

 „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie", 

 „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, 

 „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, 

 „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku”, 

 „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, 

 „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

Na realizację wszystkich sześciu programów w 2016 r. wydatkowano łącznie 352.571 tys. zł, 

co stanowi 100% planu według ustawy budżetowej na 2016 r. 

Programy obejmowały działania związane z budową, przebudową oraz rozbudową obiektów 

szpitalnych, w ramach których w 2016 r. zrealizowano szereg działań, takich jak:  

1. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie" – 

kontynuowano wyposażenie budynku m.in. w aparaturę i sprzęt medyczny oraz sprzęt 

informatyczny wraz z systemami. 
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2. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” – rozpoczęto prace 

nad wykonaniem przyłączy wodociągowych, sieci zewnętrznej wodnej bytowej 

i pożarowej, przyłączy oraz sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

radiologicznej, zakaźnej, cieplnej oraz prace przy budowie wielopoziomowego parkingu, 

segmentów budynku głównego, budynku kuchni i pralni, budynku kotłowni, rozprężalni 

gazów, a także zbiornika wód opadowych. 

3. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” – 

przeprowadzono mi.in.: nasadzenia zamienne za wycięte w 2015 r. drzewa, wykonano 

przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz prace związane z montażem kanalizacji 

podposadzkowej i instalacji uziemiającej zlokalizowanych w płycie fundamentowej, 

a także prace modernizacyjne kontenerowej kotłowni gazowej. Z uwagi na wystąpienie 

spękań konstrukcji budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie wykopu, planowanego 

do rozbiórki w terminie późniejszym, prace zostały wstrzymane przez nadzór techniczny 

i konieczna była alokacja kliniki, co wpłynęło na osiągnięcie niższej o 2 pp. wartości 

miernika. 

4. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku” – zakończono realizację kontraktu na zagospodarowanie 

terenu inwestycji, dostarczono i odebrano wyposażenie do Klinik, SOR, Zakładu 

Medycyny Nuklearnej, Bloku Operacyjnego. 

5. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” – realizowano roboty 

ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku „A”, wykonano roboty murowe, montaż ściany 

osłonowej, instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji mechanicznej, wodno-

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Prowadzono również prace nad 

zagospodarowaniem terenu, dokonano odbioru p.poż. i sanitarnego, zakupiono 

wyposażenie dla budynku „A” oraz „B” (Pracowni Radiologii”) i „C+F” (SOR, Oddziału 

Chirurgii). 

6. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – rozpoczęto budowę Ośrodka Radioterapii, 

wykonano część wykopu oraz fundamentów na poziomie -1, zakończono wykonywanie 

elementów konstrukcji pionowych i stropu na poziomie -1 oraz na parterze. Realizowano 

roboty budowlane związane z przystosowaniem części budynku przy ul. Langiewicza 6A 

dla potrzeb przeniesionej Poradni Dermatologicznej z budynku D-13, opracowano 

dokumentację projektową. 
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3.6.26 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 208/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 

Program jest kontynuacją Programu o tej samej nazwie, realizowanego w latach 2006-2015. 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie celu Programu jest Minister Zdrowia. 

Obowiązujący w latach 2016-2024 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

20. Zdrowie, zadania 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, podzadania 

20.4.1.W (o tej samej nazwie), działania 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana 

i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz zadania 

20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 

podzadania 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, działania 

20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej. 

Celem programu jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, osiągnięcie średnich 

europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz skuteczności 

leczenia, wypracowania warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu 

wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych oraz utworzenie 

w całym kraju systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 218.009 tys. zł, co stanowi 87,2% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie odsetka 
wcześnie wykrywanych 
nowotworów we 
wczesnych stadiach 
choroby w grupach chorób 
nowotworowych 
stanowiących największy 
udział w ogólnych 
zachorowaniach na 
choroby nowotworowe 
w RP 

Ministerstwo  
Zdrowia 

5-letnie przeżycia u 
pacjentów po wykryciu 
nowotworów 

(K) 51,3 
(M) 33 

b.d.*  

* Wartość miernika wyliczana jest szacunkowo, na podstawie różnicy wartości docelowej i wartości 
bazowej, jako średnia dla poszczególnych lat realizacji Programu, która będzie weryfikowalna 
w interwale czasowym, określonym dla tego miernika. Z uwagi na nową edycję programu oraz 
określony rytm monitorowania tego miernika, wynikający przede wszystkim ze sposobu gromadzenia 
danych o nowotworach, jego wartości będą prezentowane po okresie przewidzianym w algorytmie 
pomiaru. 

Realizując zamierzone w 2016 r. cele w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono sprzęt 

dla potrzeb zakładów radioterapii, klinik i oddziałów torakochirurgii, diagnostyki onkologicznej 

oraz laboratorium genetycznego (w tym: 14 akceleratorów do radioterapii, 10 aparatów 

rezonansu magnetycznego, 7 tomografów komputerowych oraz wyposażono laboratorium 
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genetyczne (molekularne/cytogenetyczne) dla 5 podmiotów leczniczych). Doposażono 

również kliniki i oddziały torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca (m.in. bronchoskopy, 

mikrotomy, noże harmoniczne, respiratory, tory wizyjne, urządzenia do monitorowania funkcji 

życiowych, podciśnieniowego leczenia ran i przetaczania płynów pod ciśnieniem 

oraz videobronchofiberoskopy, videobronchoskopy i videogastroskopy). 

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów prowadzono Telefoniczną Poradnię 

Pomocy Palącym, zapewniającą pomoc i wsparcie przez telefon dla osób, których dotyczy 

problem palenia tytoniu. Emitowane były spoty zachęcające kobiety do udziału 

w profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych, wykonano 

41.149 profilaktycznych badań kolonoskopowych w kierunku wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego oraz 8.649 badań przesiewowych płuc przy użyciu niskodawkowej tomografii 

komputerowej. Prowadzono również opiekę nad rodzinami z wysokim, dziedzicznym 

uwarunkowaniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (w działaniach uczestniczyło 

31 poradni genetycznych w całym kraju), zakupiono 38 endoprotez onkologicznych 

dla dzieci, co pozwoliło na ograniczenie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami układu 

kostno-mięśniowego i zapewniło dostęp do postępowania chirurgicznego mniej 

okaleczającego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych. W zakresie działań 

edukacyjnych w 2016 r. prowadzono szkolenia dla lekarzy ginekologów, położnych, 

diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii oraz lekarzy kolonoskopistów. 

Ponadto, wspierano funkcjonowanie Krajowego Rejestru Nowotworów i 16 wojewódzkich 

biur rejestracji nowotworów w zakresie zbierania i gromadzenia danych o nowotworach. 

Niższe wykorzystanie środków budżetowych w 2016 roku wynika przede wszystkim 

z mniejszej liczby pacjentów zgłaszających się na badania oraz z osiągnięcia przez 

realizatorów poszczególnych zadań inwestycyjnych niższych cen u dostawców na zakup 

sprzętu. 

3.6.27 Program polskiej energetyki jądrowej 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 15/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 

W 2016 r. Program realizowany był przez Ministerstwo Energii, Państwową Agencję 

Atomistyki, Państwową Straż Pożarną oraz Straż Graniczną.   

Program obowiązujący w latach 2014-2030 w 2016 roku realizowany był w ramach funkcji 

6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa, 

podzadania 6.2.1.W Rynki paliw i energii, działania 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju 

energetyki jądrowej. 

Program ukierunkowany jest na wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, a przez to 

zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych 

dla odbiorców (tj. gospodarki i społeczeństwa) cenach, przy równoczesnym zachowaniu 
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wymagań ochrony środowiska. Jego celem jest więc dywersyfikacja struktury wytwarzania 

energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W jego ramach 

realizowane będą zróżnicowane przedsięwzięcia niezbędne do wdrożenia energetyki 

jądrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej jej eksploatacji. 

Na realizację Programu w 2016 r. ze środków budżetu państwa wydatkowano 1.840 tys. zł, 

co stanowi 54% planu po zmianach.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 
w wyniku dywersyfikacji 
struktury wytwarzania 
energii elektrycznej 
poprzez wprowadzenie 
energetyki jądrowej. 
Przedstawienie działań 
niezbędnych do wdrożenia 
energetyki jądrowej, 
zapewnienia bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji 
obiektów energetyki 
jądrowej 

Ministerstwo Energii, 
Państwowa Agencja 
Atomistyki, 
Państwowa Straż 
Pożarna,  
Straż Graniczna 

Poparcie społeczne 
dla rozwoju 
energetyki jądrowej 
w Polsce (w %) 

 53 61 

W 2016 roku zrealizowano szereg zadań zmierzających do rozwoju polskiej energetyki 

jądrowej, m.in. prowadzono działania edukacyjno-informacyjne oraz mające na celu 

zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej. Wykonano szereg analiz 

na potrzeby aktualizacji Programu, prowadzono poszukiwania nowej lokalizacji składowiska 

odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych, a także realizowano działania 

zawarte w Krajowym planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 

paliwem jądrowym. 

Niższy od zakładanego poziom wykorzystania środków finansowych wynika przede 

wszystkim z trudności ze znalezieniem odpowiednich wykonawców dla zakładanych działań 

oraz konieczności przesunięcia realizacji części zadań na okres późniejszy, a także 

konieczność wprowadzenia zmian prawnych.  

3.6.28 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020  

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 202/2014 z dnia 7 października 

2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Wykonawcą Programu w 2016 r. był Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewodowie. 

Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynował i nadzorował jego 
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realizację (jako minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych).  

Cele Programu w 2016 r. realizowane był w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, 

zadania 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych, podzadania 16.2.1.W (o tej samej nazwie), działania 

16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej. 

Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społeczności romskiej 

rozumianej jako niezbędna aktywność państwa na rzecz poprawy ważnych aspektów życia 

społecznego osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, w szczególności 

w obszarze dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, opieki zdrowotnej, a także poprawy 

sytuacji mieszkaniowej.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano łącznie 9.751 tys. zł, co stanowi 86,6% 

planu po zmianach – z tego z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 

i etniczne wydatkowano 492 tys. zł (87,4% planu po zmianach), z części 30 – Oświata 

i wychowanie – 578 tys. zł (82,6% planu po zmianach) oraz z części 85 – Województwa – 

8.681 tys. zł (86,8% planu według ustawy budżetowej na 2016 r.).  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie integracji 
społeczności romskiej 
w Polsce poprzez działania 
w obszarze edukacji, 
aktywizacji zawodowej, 
ochrony zdrowia oraz 
poprawy sytuacji 
mieszkaniowej 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji,  
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, 
Wojewodowie 

Liczba Romów 
uczestniczących 
w Programie integracji 
społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-
2020 w stosunku do 
liczby osób 
deklarujących 
przynależność do 
romskiej mniejszości 
etnicznej (w %) 

 75 74,8 

Zadania objęte Programem realizowały jednostki samorządu terytorialnego, podmioty 

zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (w tym 

organizacje mniejszości romskiej). Wojewodowie odpowiedzialni byli za wydatkowanie 

środków na terenie województwa. Finansowane w ramach Programu zadania w podziale 

na obszary to:  

 działalność świetlic integracyjnych, organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych 

z języka polskiego w przedszkolach i szkołach, wypoczynek letni i zimowy (edukacja),  

 prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, staże zawodowe 

(aktywizacja zawodowa),   

 zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych dla społeczności romskiej, profilaktyczne 
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badania lekarskie i szczepienia ochronne, opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą 

w środowisku nauczania i wychowania (ochrona zdrowia), 

 inwestycje w ramach wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, zakup mieszkań 

komunalnych dla Romów, remonty lokali zamieszkałych przez Romów głównie 

w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim 

(poprawa sytuacji mieszkaniowej). 

Bezpośrednią przyczyną niższego wykonania planu było znaczne ograniczenie w drugim 

półroczu wydatków na zadania inwestycyjne polegające na zakupach domów dla Romów 

na terenie województwa małopolskiego (Limanowa, Łącko). Rezygnacja z realizacji 

zaplanowanych wcześniej inwestycji spowodowana była przede wszystkim protestami 

lokalnych społeczności gmin, na terenach których przewidywano zakup nieruchomości. 

3.6.29 Program wieloletni „Senior-WIGOR”  

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 34/2015 z dnia 17 marca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. 

Wykonawcą Programu w 2016 r. był Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

oraz Wojewodowie. 

Program „Senior-WIGOR” realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie 

społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1.W Pomoc i integracja społeczna, podzadania 

13.1.4 Wspieranie aktywnego starzenia się, działania 13.1.4.1. (o tej samej nazwie).  

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań 

jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów 

„Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, 

charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji 

ogółem, lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej, służącej do realizacji usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem 

ich zamieszkania. Realizacja Programu przewiduje udostępnienie seniorom infrastruktury 

pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz aktywizowanie i angażowanie 

seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 10.729 tys. zł, co stanowi 67,9% planu 

po zmianach. 
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Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wykonanie 

Zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo 
w wieku 60+) poprzez 
umożliwienie korzystania 
z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, 
w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej 
także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych 
w środowisku lokalnym 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, 
Wojewodowie 

Liczba 
zrealizowanych 
zadań publicznych 
dofinansowanych 
w ramach Programu 
Wieloletniego 
"Senior-WIGOR” 
na lata 2015-2020 
 

235 123 

W ramach Programu w 2016 r. dofinansowano bieżące funkcjonowanie 95 placówek - 

dziennych domów „Senior-WIGOR” oraz wsparto uruchomienie 28 nowych placówek w całej 

Polsce. Zrealizowano także wydarzenie promujące wymianę dobrych praktyk dla powstałych 

dziennych domów „Senior-WIGOR”, połączonego z Międzynarodowym Dniem Praw Osób 

Starszych. Wykonano również Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego 

„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. 

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych spowodowane 

było opóźnieniem w ogłoszeniu konkursu w 2016 r., w ramach którego podmioty mogły 

ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki 

lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek „Senior-WIGOR” (trwały prace 

mające na celu dokonanie zmian w uchwale nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020). 

Dodatkowo, 23 jednostki zrezygnowały z realizacji zadania publicznego z powodów zbyt 

późnego ogłoszenia wyników konkursu (za krótki termin na realizację zadania zgodnie 

z harmonogramem przedstawionym przy składaniu ofert w ramach otwartego konkursu 

dla jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe spowodowało także niższe wykonanie 

wartości miernika przyjętego dla Programu, gdyż łącznie zrealizowano 123 projekty 

w stosunku do 235 zaplanowanych. 

3.6.30 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap V – 2016-2020 

Program ustanowiony został uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

Program był koordynowany w 2016 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Wojewodę Małopolskiego. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program byli:  

Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie 

oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. 
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Program określony w latach 2016-2020 realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa 

i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, podzadania 9.1.1.W Ochrona materialnego 

dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, działania 

9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.  

Celem Programu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności 

komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia. Realizacja Programu pozwala 

na zachowanie pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau dla tworzenia 

warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie Miejsca Pamięci 

masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO.  

Program jest kontynuacją etapu IV realizowanego w latach 2012-2015. 

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 7.640 tys. zł, co stanowi 99,95% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zapewnienie pokoju 
społecznego wokół byłego 
niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau dla 
tworzenia warunków godnego 
upamiętnienia największego 
w Europie i świecie miejsca 
pamięci masowej zagłady, 
wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, głównie poprzez 
wsparcie działań jednostek 
samorządu terytorialnego 
Ziemi Oświęcimskiej na rzecz 
zagwarantowania godnych 
warunków upamiętnienia 
(ofiar) masowej zagłady, 
odpowiedniej dostępności 
miejsc pamięci 
i bezkonfliktowego 
funkcjonowania Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
przy jednoczesnym tworzeniu 
warunków dla harmonijnego 
rozwoju społeczno-
gospodarczego lokalnych 
wspólnot samorządowych 

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji,  
Wojewoda 
Małopolski 

Liczba wykonanych 
zadań Programu 
do końca roku   
(w szt. narastająco) 

      4   4 
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W ramach realizacji Programu wykonano w 2016 r. m.in.:  

 budowę chodnika i kanalizacji deszczowej (ul. Franciszkańska, ul. Polaka w Harmężach, 

ul. Brzozowa w Brzezince), 

 przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowa zjazdów i miejsc postojowych, remont 

poboczy (ul. Pławska w Brzezince), 

 opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic (ul. Strażacka, 

ul. Sołtysów i ul. Szkolna w Brzezince), 

 chodniki, drogi dojazdowe, uzbrojenie, oświetlenie, monitoring terenu zielonego 

pomiędzy ulicami Więźniów, Oświęcimia i Obozową, 

 prace budowlane w ramach modernizacji budynku internatu na potrzeby bursy 

akademickiej, obejmujące m.in. przebudowę części piwnic, parteru oraz zespołu hallu 

głównego (zadanie Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole 

nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – 

etap III).  

Wartość miernika została zrealizowana w 100%. 

3.6.31 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r., 

zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Koordynację 

i nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawował w 2016 r. Minister 

Infrastruktury i Budownictwa. 

Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, 

zadania 19.1.W Transport drogowy, podzadania 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie 

i remonty sieci dróg publicznych, działania 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne .  

Celem wdrożenia Programu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski 

poprzez poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności 

transportowej – stworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci 

drogowej w wymiarze lokalnym. 

Na realizację programu w 2016 r. wydatkowano 783.101 tys. zł, co stanowi 97,9% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r. 
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Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Poprawa bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
i zwiększenie dostępności 
transportowej przez 
tworzenie spójnej, 
zrównoważonej i przyjaznej 
użytkownikowi sieci 
drogowej w wymiarze 
lokalnym 

Ministerstwo 
Infrastruktury i 
Budownictwa, 
Wojewodowie 

Długość 
wybudowanych 
(rozbudowanych), 
przebudowanych 
i wyremontowanych 
dróg powiatowych 
i gminnych w ramach 
programu (w km) 

2.200 2.055 

W ramach Programu w 2016 r. zrealizowano 850 zadań (w tym 344 powiatowych 

i 506 gminnych), które umożliwiły korzystniejsze połączenie z istniejącą siecią dróg (w tym 

z drogami wyższej kategorii), poprawiły dostępność komunikacyjną do lokalnych ośrodków 

gospodarczych, zakładów pracy, przedsiębiorstw, szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, 

przedszkoli, urzędów oraz ośrodków kultury. Podjęte inwestycje służyły realizacji Strategii 

Rozwoju Kraju Polska 2030 w obszarze równoważenia potencjału rozwoju regionów Polski 

oraz Strategii Rozwoju Transportu 2020 (z perspektywą do 2030). 

Na niższe wykonanie środków oraz wartość miernika miały głównie wpływ tzw. naturalne 

oszczędności wygenerowane w ramach postępowań przetargowych, jak również rezygnacja 

niektórych beneficjentów z realizacji zadań, na które otrzymali dofinansowanie. 

3.6.32 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Program został ustanowiony uchwałą nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 z późn. zm. 

Koordynatorem Programu realizowanego przez Wojewodów w 2016 r. był Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

Obowiązujący w latach 2014-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1.W Pomoc i integracja 

społeczna, podzadania 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

działania 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.  

Realizacja Programu wpisuje się w prowadzoną politykę społeczną państwa w zakresie 

podniesienia poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży oraz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Program umożliwia 

wsparcie finansowe gmin w zakresie realizowanych przez nie obowiązkowych zadań 

własnych, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm. 
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Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub niepełnosprawnych.  

Na realizację programu w 2016 r. wydatkowano 516.628 tys. zł, co stanowi 93,9% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zapewnienie pomocy 
w zakresie dożywiania 
osobom i rodzinom 
pozbawionym posiłku, 
w szczególności dzieciom, 
osobom samotnym, 
w podeszłym wieku, 
chorym lub 
niepełnosprawnym 

Wojewodowie 

Liczba osób 
objętych 
dożywianiem 
(w os.) 

1.800.000 1.519.605 

Ze środków Programu w 2016 r. dofinansowywane były posiłki w formie pełnego obiadu, 

jednego gorącego dania lub posiłku składającego się z mleka i kanapki, a także 

przyznawane były zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz świadczeń rzeczowych 

w postaci produktów żywnościowych.  

Żeby uzyskać pomoc należy spełnić wymagane kryteria stanowiące 150% progu 

dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2015 r. 

wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania bezpłatnej pomocy 

z Programu wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł, a na osobę w rodzinie – 

771 zł. Równocześnie Rada Gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium 

dochodowego. 

Na niższe wykonanie zaplanowanego na 2016 r. miernika oraz wydatków wpływ miały 

następujące czynniki: absencja chorobowa uczniów w szkołach i przedszkolach, poprawa 

sytuacji materialnej rodzin, a także wprowadzenie przez dyrektorów szkół pod koniec roku 

dodatkowych dni wolnych od nauki. 

3.6.33 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Program ustanowiony został uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 

6 października 2015 r. Program realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1 Programu oraz Instytutu Książki 

w Krakowie w Priorytecie 2, a także Minister Edukacji Narodowej w Priorytecie 3. Nadzór 

nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2016 r. w ramach funkcji 

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Działalność artystyczna, 

upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy, podzadania 

9.2.1. (o tej samej nazwie), działania 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury 

i czytelnictwa, a także funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.1.W Oświata 

i wychowanie, podzadania 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, działania 

3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych. 

Podstawowym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 

wzmacnianie roli bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych jako lokalnych ośrodków 

życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w małych 

miasteczkach, gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.  

Na realizację programu w 2016 r. wydatkowano 85.866 tys. zł, co stanowi 98,7% planu 

według ustawy budżetowej na 2016 r.  

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

 
1) Wzmocnienie potencjału 
i roli bibliotek   
2) Uatrakcyjnienie 
księgozbiorów bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzmocnienie potencjału  
i roli bibliotek szkolnych  
i pedagogicznych poprzez 
zakup nowości 
wydawniczych 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego,  
Biblioteka Narodowa,  
Instytut Książki 
w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

1) Liczba nowych, 
zmodernizowanych, 
wyremontowanych 
i wyposażonych 
obiektów 
bibliotecznych 
(narastająco) 
2) Liczba zakupionych 
nowości 
wydawniczych (w mln 
egzemplarzy) 
 
Odsetek uczniów 
korzystających z 
zakupionych nowości 
wydawniczych do 
biblioteki szkolnej  
(w %) 

1) 51 
2) 2,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

1) 50 
2) 3,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 

Rok 2016 był pierwszym rokiem działania Programu, w ramach którego zrealizowano szereg 

zadań w ramach Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 

Priorytetu 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020 oraz Priorytetu 3. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

w tym zakup nowości wydawniczych. Biblioteka Narodowa koordynowała realizację 

Programu, w ramach którego zorganizowano trzy posiedzenia Zespołu Sterującego 

ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, podczas których ustalono kryteria i zasady 

podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. dla bibliotek publicznych. 
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Ogłoszono także nabór wniosków do Priorytetu 1 oraz zaakceptowano podział dotacji 

dla 2.505 bibliotek publicznych. Ponadto do 3.648 bibliotek szkolnych i 73 bibliotek 

pedagogicznych zakupiono ogółem 1.779.690 książek (do bibliotek szkolnych – 1.761.477, 

do bibliotek pedagogicznych – 18.213 szt.). Finansowano także budowę, rozbudowę, 

remonty oraz wyposażenie placówek bibliotecznych i filii. Uzupełniano zbiory bibliotek 

publicznych i szkolnych w nowości wydawnicze, z uwzględnieniem literatury dla dzieci 

i młodzieży.  

Duże zainteresowanie Programem już w pierwszym roku jego realizacji spowodowało, 

że odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych wyniósł 66% (zakładany 40%), a liczba zakupionych nowości wydawniczych 

wyniosła 3,3 mln egzemplarzy (wobec planowanych 2,7 mln szt.). 

Różnica między kwotą planowaną a wydatkowaną wynika z rezygnacji trzech bibliotek 

z przyznanego dofinansowania. 

3.6.34 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 

Program wieloletni pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą 

do 2025 r.)” przyjęty został Uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. 

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

sprawował w 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa. 

Program jest kontynuacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. 

W 2016 r. Program realizowany był w ramach: 

 funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju, zadania 17.2.W Koordynacja, 

zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz 

pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków 

pomocowych, podzadania 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie 

programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, działania 

17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów, 

 funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.1.W Transport drogowy, 

podzadania 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych, działania 19.1.3.1. (o tej samej 

nazwie) oraz podzadania 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci 

dróg publicznych, działań: 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych, 19.1.4.2. Remonty 

i przebudowy dróg krajowych, 19.1.4.3. Budowa autostrad, 19.1.4.4. Budowa dróg 

ekspresowych, 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg. 

Program jest dokumentem określającym cele w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, harmonogram realizacji inwestycji służących 

ich osiągnięciu oraz źródła finansowania planowanych działań. Program jest dokumentem 
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o charakterze operacyjno-wdrożeniowym względem strategii zintegrowanej pn. Strategia 

Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 

Głównym celem Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, 

zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 2.948.507 tys. zł środków budżetowych, 

tj., 93% planu po zmianach. 

W 2016 r. na Program wydatkowano łącznie (ze wszystkich źródeł finansowania) środki 

w wysokości ogółem 15.731.413 tys. zł, w tym: 

 Budżet państwa – 2.948.507 tys. zł,  

 Krajowy Fundusz Drogowy – 12.782.906 tys. zł (wydatki poniesione na zadania 

inwestycyjne, w tym podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w kwocie 

8.879.802 tys. zł). 

 Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
koordynująca 
/realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej Polski 
i połączenie z głównymi 
korytarzami 
transportowymi 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 
Krajowych 
i Autostrad 

Stopień realizacji 
docelowej sieci dróg 
szybkiego ruchu  
(w %) 

 
43,45 
 

 41,4 

 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) obejmuje 

również kontynuację zadań nie zakończonych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 

2011-2015. W ramach realizacji Programu w 2016 r. wykonano prace w zakresie budowy 

autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wzmocnienia i przebudowy sieci dróg. 

Zrealizowano także pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym m.in.: przebudowa dróg i mostów 

wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska 

wraz z budową i przebudową urządzeń ochrony środowiska.  

Wartość miernika była niższa, ale zbliżona do rzędu wartości przyjętej na etapie planowania 

– przy czym wynik został ustalony na korzystniejszym poziomie dzięki wcześniejszemu 

niż przewidywano oddaniu do ruchu II jezdni obwodnicy Międzyrzecza - 6,370 km, 

odc. „A” Miłomłyn - Ostróda Północ budowanej drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), 

odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) - 9,163 km. 

3.6.35 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku 

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. 

z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

w 2016 r. sprawował Minister Infrastruktury i Budownictwa. 
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Obowiązujący w latach 2014-2023 Program w 2016 r. realizowany był w ramach: 

 funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.2. Transport kolejowy, podzadania 

19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej, działania 19.2.4.2. Budowa, modernizacja 

i rewitalizacja linii kolejowych, 

 funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania 

11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, 

podzadania 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne, działania 

11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 

pozamilitarny. 

Program jest ukierunkowany na wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym 

systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii 

kolejowych, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów, 

nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją.  

Na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano 1.388.502 tys. zł środków budżetowych, 

tj., 99,6% planu po zmianach. 

W 2016 r. na Program wydatkowano łącznie (ze wszystkich źródeł finansowania) środki 

w wysokości ogółem 4.950.973 tys. zł, w tym: 

 Budżet państwa – 1.388.502 tys. zł 

 Budżet środków europejskich – 2.661.655 tys. zł, 

 Obligacje – 483.115 tys. zł,  

 Kredyty z EBI – 217.341 tys. zł, 

 Środki własne PKP PLK S.A. – 104.323 tys. zł, 

 Refundacja RPO – 74.786 tys. zł, 

 Zaliczki RPO – 1.784 tys. zł, 

 Fundusz Kolejowy – 18.547 tys. zł, 

 Pozostałe środki – 920 tys. zł. 

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli. 

Cel 
Jednostka 
realizująca 

Miernik 
2016 
plan 

2016 
wykonanie 

Zwiększenie 
długości 
przebudowanych  
linii kolejowych 

PKP PLK S.A. 

Długość 
przebudowanych  
linii kolejowych  
(w km toru) 

415,1 413,9 

 



 194 

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. (KPK) został znowelizowany uchwałą nr 144/2016 

Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r., doprecyzowując i uelastyczniając postanowienia 

ujęte w KPK, które mają za zadanie usprawnić realizację KPK i wydatkowanie 

przewidzianych w nim środków na inwestycje.  

Realizując cele Programu w 2016 r. przeprowadzono szereg zadań polegających 

na modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej, modernizacji lub zabudowie 

nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, modernizacji 

urządzeń sieci trakcyjnej, a także modernizacji i budowie skrzyżowań linii kolejowej i dróg. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na niższą od planowanej wartość miernika 

były m.in. opóźnienia w pozyskaniu decyzji administracyjnych, w pracach po stronie 

wykonawcy, przedłużające się procedury przetargowe jak również kolizje z innymi 

inwestycjami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne.  
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3.7. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2016 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 966, z późn. zm.), w ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano dla państwowej 

sfery budżetowej: 

1) kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń  

w poszczególnych grupach pracowniczych, które wyniosły dla: 

 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.766,46 zł, 

 członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów 

odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego 

Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków 

służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.873,84 zł, 

 członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – 

1.523,29 zł, 

 żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 1.523,29 zł, 

2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0%. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) kwota bazowa dla nauczycieli – wyniosła 2.717,59 zł. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, 

w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych  

oraz na poszczególne grupy osób wynagrodzenia w wysokości 29.917.708 tys. zł  

i w rezerwach celowych 146.688 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi – 30.064.396 tys. zł). 

W ciągu roku w stosunku do ustawy budżetowej wprowadzono następujące zmiany: 

1) z rezerw uruchomiono ogółem wynagrodzenia w wysokości 47.997 tys. zł, 

2) zmniejszono środki na wynagrodzenia w kwocie 6.465 tys. zł, z tego: 

 328 tys. zł w ramach projektów unijnych, w związku z przeniesieniem wydatków  

na wynagrodzenia na podstawie art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, 

 6.137 tys. zł, w związku z przeniesieniem wydatków na uposażenia funkcjonariuszy  

na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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Pełne dane w powyższym zakresie ujęte zostały w sprawozdaniu tabelarycznym  

z wykonania wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2016 r. 

Wynagrodzenia dla pracowników państwowych jednostek budżetowych w podziale na grupy 

pracownicze przedstawia poniższa tabela. 

    WYNAGRODZENIA 
1
/    w tys. zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE     z tego:   

  
a -  Plan wg ustawy 

budżetowej 

OGÓŁEM  
Wynagrodzenia 

 

Dodatkowe 
wynagrodzenia 

roczne 
2
/ 

  

b -  Wykonanie  wg 
Rb-70 

 
  

 

 

1 2 3 4 

OGÓŁEM        

                        a 
3
/ 30.064.396 27.916.389 2.148.007 

                        b  29.477.303 27.477.336 1.999.967 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 

   

                 a 4.790.367 4.447.986 342.381 

                        b  4.881.678 4.562.957 318.721 

Członkowie korpusu służby cywilnej 
   

              a 7.498.123 6.949.752 548.371 
              b 7.389.531 6.916.663 472.868 

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 

   

              a 41.048 41.048  
              b 40.874 40.874  

Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych    

              a  61.471 56.982 4.489 

              b 60.295 56.122 4.173 

Funkcjonariusze Służby Celnej 
   

              a 1.044.500 971.897 72.603 
              b 1.028.500 957.750 70.750 

Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze 
   

              a 14.675.870 13.631.229 1.044.641 

                         b  14.312.752 13.303.080 1.009.672 

Sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości lub 
innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi 
sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy 
oraz asesorzy prokuratorscy    
              a 961.694 889.657 72.037 

              b 940.122 874.867 65.255 

Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej    

              a 17.308 16.014 1.294 
              b 16.979 15.866 1.113 

Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji    

              a 19.078 17.719 1.359 

              b 18.540 17.332 1.208 

Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb 
obrachunkowych    

             a 21.648 20.025 1.623 

             b 20.850 19.455 1.395 

Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej  przy Prezesie     
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Urzędu Zamówień Publicznych 

             a 4.416 4.070 346 

             b 4.369 4.068 301 

Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu 
służby cywilnej    

             a 49.940 46.228 3.712 

             b 40.454 37.780 2.674 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez organy administracji rządowej    

             a 732.245 677.094 55.151 

             b 722.357 670.521 51.836 

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna, 
3/ łącznie z rezerwami celowymi: planowane wynagrodzenia ogółem w wysokości – 146.688 tys. zł. 

W roku 2016 wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych objętych przepisami 

ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w układzie działowym 

kształtowały się następująco: 

    
WYNAGRODZENIA 

1
/   (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE     z tego:   

  
a -  Plan wg ustawy 

budżetowej 

OGÓŁEM  
Wynagrodzenia 

 

Dodatkowe 
wynagrodzenia 

roczne 
2
/ 

  

b -  Wykonanie  wg 
Rb-70   

 
 

1 2 3 4 

OGÓŁEM        

                        a 
3
/ 30.064.396 27.916.389 2.148.007 

                        b  29.477.303 27.477.336 1.999.967 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo    

                 a 447.245 415.249 31.996 
                        b  443.966 415.517 28.449 

Dział 020 – Leśnictwo    

              a 737 682 55 
              b 737 691 46 

Dział  050 – Rybołówstwo i rybactwo    

              a 20.656 19.169 1.487 
              b 21.126 19.821 1.305 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe    
              a  8.071 7.474 597 

              b 7.971 7.467 504 

Dział 500 – Handel    

              a 52.325 48.642 3.683 
              b 52.100 48.975 3.125 

Dział 600 – Transport i łączność    

              a 622.176 575.981 46.195 

                         b  614.881 575.216 39.665 

Dział 710 – Działalność usługowa    

              a 194.164 180.142 14.022 

              b 190.474 178.200 12.274 

Dział 720 – Informatyka    

              a 149.937 139.091 10.846 

              b 148.814 139.207 9.607 
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Dział 750 – Administracja publiczna    
              a 7.104.488 6.591.582 512.906 

              b 6.990.603 6.543.700 446.903 

Dział 752 – Obrona narodowa    

             a 7.426.735 6.897.175 529.560 

             b 7.329.353 6.822.679 506.674 

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne    

             a 37.596 34.881 2.715 

             b 37.096 34.722 2.374 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

   

             a 8.464.912 7.863.637 601.275 

             b 8.308.397 7.724.706 583.691 

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości    

             a 3.010.482 2.790.288 220.194 

             b 2.964.494 2.755.169 209.325 

Dział 758 – Różne rozliczenia    

             a 111.793 103.589 8.204 

             b 110.772 104.093 6.679 

Dział 801 – Oświata i wychowanie    

             a 972.521 900.290 72.231 

             b 964.420 897.937 66.483 

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe     

             a 3.545 3.281 264 

             b 3.475 3.329 146 

Dział 851 – Ochrona zdrowia    

             a 809.455 752.410 57.045 

             b 812.933 760.408 52.525 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     

             a 140.515 130.626 9.889 

             b 138.440 130.066 8.374 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    

             a 42.239 39.030 3.209 

             b 42.282 39.379 2.903 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    

             a 187.637 174.120 13.517 

             b 185.614 173.944 11.670 

Dział 921 –  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     

             a 110.170 102.076 8.094 

             b 109.045 101.823 7.222 

Dział 926 – Kultura fizyczna     

             a 309 286 23 

             b 309 286 23 

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna, 
3/ łącznie z rezerwami celowymi, planowane wynagrodzenia ogółem w wysokości – 146.688 tys. zł. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Głównego Urzędu Statystycznego (Rb-70 kwartalne  

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach), w państwowych jednostkach budżetowych 

wynagrodzenia wyniosły – 29.477.303 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie – 4.851,2 zł. 
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Przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z rokiem ubiegłym (4.579,01 zł) wzrosło o 5,9%. 

Wzrost ten był efektem przede wszystkim: 

1) przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia  

dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”, 

2) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 

2015, a także rozdysponowania utworzonych nowych rezerw celowych, 

3) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  

4) zwiększenia funduszu wynagrodzeń: 

 Głównego Urzędu Statystycznego w związku z m. in. zwiększonym 

zapotrzebowaniem ze strony Komisji Europejskiej na dane statystyczne; 

 ministra właściwego do spraw zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności; 

 Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu dodatkowych zadań wynikających ze zmiany 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym oraz niektórych innych ustaw; 

 ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z wejściem w życie 

przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, 

ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw; 

 ministra właściwego do spraw administracji w związku z planowanym do powołania 

Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Głównego Geodety Kraju na realizację 

zadań związanych z systemami informatycznymi; 

 ministra właściwego do spraw obrony narodowej w związku z koniecznością 

zabezpieczenia realizacji nowych zadań Sił Zbrojnych RP; 

 ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego  

do spraw żeglugi śródlądowej w związku z utworzeniem struktury nowego urzędu – 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 

 ministra właściwego do spraw energii oraz gospodarki złożami kopalin w związku  

z utworzeniem nowego urzędu – Ministerstwa Energii. 

5) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich, 

6) zwiększenia uposażeń funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji 

Wywiadu. 
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Rozdział 4 

Budżet środków europejskich 

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych 

z  dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje refundacje wydatków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. w ramach funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy, Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, Instrumentu „Łącząc Europę”), z wyłączeniem środków przeznaczonych  

na realizację projektów pomocy technicznej.  

1. Dochody budżetu środków europejskich 

W ustawie budżetowej na rok 2016 w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich 

zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości  

53.429.147 tys. zł. 

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji:  

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:  

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 1.186.766 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 8.210 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 851.128 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.584.455 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 147.199 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 

 i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w wysokości 2.810 tys. zł. 

2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.: 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 13.058.130 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 779.630 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 1.710.979 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości  

9.428.109 tys. zł, 
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- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości  

2.413.617 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 234.906 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 595.359 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości  

345.903 tys. zł, 

- Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 567.529 tys. zł. 

3) Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w wysokości 255.937 tys. zł, 

4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w wysokości 258.329 tys. zł, 

5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 367.193 tys. zł, 

6) Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa w wysokości 4.250 tys. zł, 

7) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa w wysokości  

4.250 tys. zł, 

8) Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 17.624.458 tys. zł. 

W 2016 r. zrealizowano dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości  

39.064.227 tys. zł, co stanowi 73,1% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2016. 

Zrealizowane dochody związane były z realizacją zadań w ramach: 

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:  

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 2.691.241 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1.756 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 568.703 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1.723.049 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 85.881 tys. zł, 

- Programu Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich 2007-2013 w wysokości 36.603 tys. zł. 

2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.: 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 3.494.889 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 69.486 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 1.233.511 tys. zł, 
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- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości  

7.071.334 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości  

1.562.505 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 130.853 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 1.867 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości  

168.303 tys. zł, 

- Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 46.622 tys. zł, 

3) Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w wysokości 195.642 tys. zł, 

4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w wysokości 247.178 tys. zł, 

5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 358.529 tys. zł, 

6) Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 19.376.276 tys. zł. 

Niższy poziom dochodów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 powiązany był 

bezpośrednio z tempem wydatków dla tej perspektywy, co oznacza, że niższe wykonanie 

wydatków od zakładanych skutkowało niższymi dochodami dla poszczególnych programów 

operacyjnych. 

2. Wydatki budżetu środków europejskich 

W ustawie budżetowej na rok 2016 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały 

wydatki w wysokości 71.640.528 tys. zł. Przeznaczone były one na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy 

technicznej.  

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została 

kwota 36.837.183 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach: 

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:  

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 



 204 

- Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. 

2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.: 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,  

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  

- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020,  

- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020,  

- Instrumentu "Łącząc Europę". 

3) Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 

4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,  

5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  

6) Mechanizmu Finansowego EOG III Perspektywa Finansowa,  

7) Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa,  

8) Wspólnej Polityki Rolnej. 

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej w wysokości  

34.803.345 tys. zł. Na powyższą wartość składają się: 

- poz. 98 przeznaczona na finansowanie programów z budżetu środków europejskich  

w kwocie 34.754.388 tys. zł, 

- poz. 99 przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków 

europejskich w kwocie 48.957 tys. zł. 

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwala na sprawniejszą i bardziej 

elastyczną realizację projektów finansowanych w  ramach poszczególnych programów,  

a tym samym przyczynia się do lepszej absorpcji środków unijnych. 

W 2016 r. w ramach budżetu środków europejskich wykorzystano kwotę 51.700.722 tys. zł, 

co stanowi 72,2% planu budżetu środków europejskich ujętego w ustawie budżetowej na rok 

2016 z uwzględnieniem środków planowanych w rezerwie celowej. 
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Natomiast wykonanie wydatków budżetu środków europejskich (ujętych w częściach 

dysponentów bez rezerw celowych) za 2016 r. wyniosło 51.700.722 tys. zł, co stanowi 91,8% 

w stosunku do planu po zmianach i przedstawia się następująco: 

1) Perspektywa finansowa 2007-2013, tj.:  

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 3.122.419 tys. zł, co stanowi 

96% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 1.937 tys. zł, co stanowi 64,4% 

planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1.216.213 tys. zł,  

co stanowi 75,3% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w wysokości 7.735.501 tys. zł,  

co stanowi 99,4% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 322.819 tys. zł,  

co stanowi 100% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich 2007-2013 w wysokości 36.603 tys. zł, co stanowi 67,1% planu  

po zmianach. 

2) Perspektywa finansowa 2014-2020, tj.: 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 3.486.097 tys. zł, co stanowi  

68,4% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa w wysokości 69.424 tys. zł, co stanowi 66,3% 

planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w wysokości 1.232.400 tys. zł, co stanowi 

71,5% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości  

7.071.329 tys. zł, co stanowi 91,3% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości  

1.558.088 tys. zł, co stanowi 85% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 129.601 tys. zł, 

co stanowi 75,4% planu po zmianach, 

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 1.862 tys. zł,  

co stanowi 0,7 % planu po zmianach, 



 206 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości 168.303 tys. zł,  

co stanowi 81,1% planu po zmianach, 

- Instrument "Łącząc Europę" w wysokości 46.622 tys. zł, co stanowi 100% planu  

po zmianach. 

3) Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 w wysokości 194.546 tys. zł, co stanowi 87,6% 

planu po zmianach, 

4) Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w wysokości 247.084 tys. zł, co stanowi 

91,3% planu po zmianach, 

5) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w wysokości 358.487 tys. zł, co stanowi 98,9% 

planu po zmianach, 

6) Wspólna Polityka Rolna w wysokości 24.701.387 tys. zł, co stanowi 97,8% planu  

po zmianach. 

W zakresie programów perspektywy finansowej 2014-2020, mniejsze wykonanie wydatków 

budżetu środków europejskich od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2016 r., wynikało 

przede wszystkim z wczesnej fazy realizacji tej perspektywy oraz ze zmian harmonogramów 

realizacji projektów, które wymagają postępowania przetargowego, jak również  

z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetu środków europejskich  

na kwotę 18.211.381 tys. zł. Deficyt budżetu środków europejskich za 2016 r. ukształtował 

się ostatecznie na poziomie 12.636.495 tys. zł.  
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Rozdział 5 

Rozliczenia z Unią Europejską 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest z uczestnictwem w systemie 

finansowym UE, obejmującym przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten akceptowany 

jest corocznie przez Radę UE i Parlament Europejski, tzw. władzę budżetową UE,  

na wniosek Komisji Europejskiej i mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – 

perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość 

potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie 

finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE. 

Większość środków napływających do Polski w 2016 roku związana była z płatnościami  

w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Bilans, wynikający z napływu środków z UE, w tym środków stanowiących dochody budżetu 

państwa i budżetu środków europejskich oraz środków przekazanych do budżetu UE  

w 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.       

Treść 

Ustawa/planowany 

napływ środków  

(z uwzględnieniem 

nowelizacji ustawy 

budżetowej na rok 

2016) 

Wykonanie/faktyczny 

napływ środków 

w tys. zł 

1 2 3 

I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 53.830.754 42.935.270 

1. Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej  17.632.260 19.384.734 

2. 
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych 

i EFR 
35.044.794 22.750.407 

3. 

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-

Polski Program Współpracy 

889.959 626.361 

4. Pozostałe 53.830.754 42.935.270 

II. ŚRODKI PRZEKAZANE DO BUDŻETU UE 19.243.582 19.168.431 

1. Środki własne UE (składka do budżetu UE) 19.243.582 19.168.431 

III. RÓŻNICA (I-II) 34.587.172 23.766.839 
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Środki przekazane przez Unię Europejską  

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej załącznik  

Nr 15, ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2016 na podstawie art. 121 ust.1 i ust. 2 

pkt 4) i 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 załącznik Nr 15 obejmował m. in.: 

1. Programy w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013 (NSS): 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

 Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna; 

 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa; 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; 

 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; 

2. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich; 

3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; 

4. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 i Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014; 

5. Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa i Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa; 

6. Programy w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa; 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna; 

 Europejska Współpraca Terytorialna; 

 Europejski Instrument Sąsiedztwa; 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia; 

 Regionalne Programy Operacyjne; 
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 Program Operacyjny Rybactwo i Morze; 

 Instrument „Łącząc Europę”; 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

7. Wspólną Politykę Rolną. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 załącznik 15 obejmował 2 części: 

1. Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa  

w latach 2016-2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, 

Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020, 

oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

2. Plan wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2016 r.  

w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego 

Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, 

Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów 

realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA). 

Ad.1 

W ustawie budżetowej na rok 2016 w zakresie programów operacyjnych w ramach 

Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony 

Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki 

Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano 

dochody w wysokości 55.010.847 tys. zł, z tego dochody w ramach programów NSS  

w wysokości 5.863.140 tys. zł, PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich w kwocie 2.810 tys. zł, Wspólnej Polityki Rolnej  

w wysokości 17.673.244 tys. zł, Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości 

30.548.054 tys. zł oraz w ramach programów realizowanych z udziałem państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości  

923.599 tys. zł. Wykonanie dochodów w 2016 roku ogółem dla wszystkich programów 

wyniosło 40.311.243 tys. zł, co stanowi 73,3% planu. 

Niższy poziom dochodów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 powiązany był 

bezpośrednio z tempem wydatków dla tej perspektywy, co oznacza, że niższe wykonanie 

wydatków od zakładanych skutkowało niższymi dochodami dla poszczególnych programów 

operacyjnych. 
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Wydatki na 2016 rok w ramach NSS, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, 

Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano 

w wysokości 41.663.688 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 62.330.746 tys. zł, 

z czego zrealizowano 56.771.092 tys. zł, co stanowi 91,1% planu po zmianach. 

W ramach powyższych kwot na wydatki: 

1. NSS 2007-2013 zaplanowano środki z: 

- Unii Europejskiej – w wysokości 10.797.563 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 13.082.240 tys. zł, z czego zrealizowano 12.502.454 tys. zł, co stanowi 

95,6% planu po zmianach,  

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 899.417 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 1.094.818 tys. zł, z czego zrealizowano 1.026.303 tys. zł, co stanowi 93,7% 

planu po zmianach. 

2. Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano środki z: 

- Unii Europejskiej – w wysokości 11.574.538 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 25.385.185 tys. zł, z czego zrealizowano 24.806.475 tys. zł, co stanowi 

97,7% planu po zmianach,  

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.322.747 tys. zł, natomiast plan  

po zmianach wyniósł 2.288.988 tys. zł, z czego zrealizowano 2.104.288 tys. zł,  

co stanowi 91,9% planu po zmianach. 

3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zaplanowano środki z: 

- państw członkowskich EFTA – w wysokości 351.769 tys. zł, natomiast plan  

po zmianach wyniósł 370.517 tys. zł, z czego zrealizowano 365.763 tys. zł,  

co stanowi 98,7% planu po zmianach, 

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 9.190 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 12.059 tys. zł, z czego zrealizowano 9.195 tys. zł, co stanowi 76,3% planu  

po zmianach. 

4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zaplanowano środki z: 

- państw członkowskich EFTA – w wysokości 494.402 tys. zł, natomiast plan  

po zmianach wyniósł 519.904 tys. zł, z czego zrealizowano 462.560 tys. zł,  

co stanowi 89% planu po zmianach, 

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 51.825 tys. zł, natomiast plan po zmianach 
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wyniósł 62.010 tys. zł, z czego zrealizowano 48.923 tys. zł, co stanowi 79% planu  

po zmianach. 

5. Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa i Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa 

zaplanowano środki z: 

- państw członkowskich EFTA – w wysokości 2.112 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 214 tys. zł, z czego zrealizowano 29 tys. zł, co stanowi 13,6% planu  

po zmianach, 

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 373 tys. zł, natomiast nie realizowano 

wydatków w tym zakresie. 

6. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich zaplanowano środki z: 

- Unii Europejskiej – w wysokości 7.225 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 

54.527 tys. zł, z czego zrealizowano 36.603 tys. zł, co stanowi 67,1% planu  

po zmianach,  

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 2.409 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 18.220 tys. zł, z czego zrealizowano 12.201 tys. zł, co stanowi 67% planu  

po zmianach. 

7. Programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 zaplanowano środki z: 

- Unii Europejskiej – w wysokości 15.307.748 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 18.612.710 tys. zł, z czego zrealizowano 14.894.208 tys. zł, co stanowi 80% 

planu po zmianach,  

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 842.370 tys. zł, natomiast plan po zmianach 

wyniósł 829.354 tys. zł, z czego zrealizowano 502.090 tys. zł, co stanowi 60,5% planu 

po zmianach. 

Ad.2 

Plan wydatków na 2016 rok na realizację programów operacyjnych w ramach NSS w latach 

2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 

2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) został przedstawiony w podziale  

na części budżetowe i poszczególne programy operacyjne.  

Największe wydatki zostały zrealizowane w ramach następujących programów: 

- Wspólnej Polityki Rolnej – plan po zmianach wyniósł 27.674.173 tys. zł, natomiast 
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wykonanie wyniosło 26.910.763 tys. zł, z tego odpowiednio: 

 Unia Europejska – 25.385.185 tys. zł, z czego zrealizowano 24.806.475 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 2.288.988 tys. zł,  

z czego zrealizowano 2.104.288 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (perspektywa 2007-2013) – plan  

po zmianach wyniósł 8.317.873 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.272.085 tys. zł,  

z tego odpowiednio: 

 Unia Europejska – 7.802.667 tys. zł, z czego zrealizowano 7.757.872 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 515.206 tys. zł, z czego zrealizowano 

514.213 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – plan po zmianach 

wyniósł 8.093.074 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.379.074 tys. zł, z tego 

odpowiednio: 

 Unia Europejska – 7.891.747 tys. zł, z czego zrealizowano 7.190.848 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 201.327 tys. zł, z czego zrealizowano 

188.226 tys. zł, 

- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2014-2020) – plan po zmianach 

wyniósł 5.904.405 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.086.245 tys. zł, z tego 

odpowiednio:  

 Unia Europejska – 5.634.861 tys. zł, z czego zrealizowano 3.948.693 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 269.544 tys. zł, z czego zrealizowano 

137.552 tys. zł, 

- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2007-2013) – plan po zmianach 

wyniósł 3.543.365 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.397.687 tys. zł, z tego 

odpowiednio:  

 Unia Europejska – 3.280.131 tys. zł, z czego zrealizowano 3.148.601 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 263.234 tys. zł, z czego zrealizowano 

249.086 tys. zł, 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 

2.004.619 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.637.714 tys. zł, z tego odpowiednio: 

 Unia Europejska – 1.907.897 tys. zł, z czego zrealizowano 1.602.940 tys. zł,  

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 96.722 tys. zł, z czego zrealizowano  
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34.774 tys. zł. 

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – plan po zmianach 

wyniósł 1.878.948 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.447.713 tys. zł, z tego 

odpowiednio: 

 Unia Europejska – 1.617.047 tys. zł, z czego zrealizowano 1.217.233 tys. zł,  

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 261.901 tys. zł, z czego zrealizowano 

230.480 tys. zł. 

- Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 

1.853.839 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.319.591 tys. zł, z tego odpowiednio: 

 Unia Europejska – 1.831.671 tys. zł, z czego zrealizowano 1.305.629 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 22.168 tys. zł, z czego zrealizowano  

13.962 tys. zł, 

Na wykorzystanie ww. wydatków przeznaczono środki ujęte na etapie planowania ustawy 

budżetowej w budżetach dysponentów jak i uruchomione decyzjami Ministra Finansów  

z rezerw celowych budżetu państwa poz. 8 i 19 oraz rezerw celowych budżetu środków 

europejskich poz. 98 i 99.  

Największe wykorzystanie wydatków w związku z realizacją programów unijnych wystąpiło w 

następujących częściach budżetowych: 

- 33 Rozwój wsi w kwocie ogółem 25.461.648 tys. zł, z tego: 

 Unia Europejska – 23.587.021 tys. zł, 

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.874.627 tys. zł,  

- 39 Transport w kwocie ogółem 13.469.222 tys. zł, z tego: 

 Unia Europejska – 12.947.801 tys. zł,  

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 521.421 tys. zł, 

- 34 Rozwój regionalny w kwocie ogółem 8.427.294 tys. zł, z tego: 

 Unia Europejska – 7.944.681 tys. zł,  

 Budżet Państwa (współfinansowanie) – 482.613 tys. zł,  

W ramach części 33 ujęte zostały wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. 

W ramach części 39 środki te były przeznaczone głównie na inwestycje związane z drogami  

i kolejami w 2016 roku i realizowane w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (perspektywa 2007-2013 oraz 2014-2020). 

W ramach części 34 ujęte zostały przede wszystkim wydatki na realizację Regionalnych 
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Programów Operacyjnych. Należy zauważyć, że dotacje dla samorządów województw, 

działających jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja pośrednicząca, były udzielane 

przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej  

(załącznik Nr 16), ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2016 na podstawie 

art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 załącznik Nr 16 obejmował: 

1. Programy w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 (NSS): 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 

2. Szwajcarsko–Polski Program Współpracy. 

3. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014. 

4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

5. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich. 

6. Perspektywa Finansowa 2014-2020, w tym: 

- Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia,  

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna,  

 Program Operacyjny Rybactwo i Morze, 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, 

 Instrument „Łącząc Europę”. 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. 
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7. Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa. 

8. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa 

Finansowa. 

9. Wspólną Politykę Rolną. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 załącznik 16 Wykaz programów wraz z limitami 

wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności  

w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 

2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obejmował 2 części: 

1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii 

Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora 

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, 

Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

2. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Ad. 1 

W ustawie budżetowej na 2016 r. w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-

2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 

2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zaplanowany został limit zobowiązań na lata 2007-

2023 w wysokości 699.402.973 tys. zł. W ramach tego limitu w latach 2007-2016 zaciągnięte 

zostały zobowiązania, tj. zawarte zostały umowy z beneficjentami na kwotę  

449.345.694 tys. zł, w tym zawierały:  

 wkład środków europejskich w wysokości 374.692.790 tys. zł, z tego w ramach:  

 Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 – na kwotę 285.368.059 tys. zł, 

 Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy – na kwotę 362.615 tys. zł, 

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – na kwotę 306.236 tys. zł, 

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – 

na kwotę 232.792 tys. zł, 

 Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę  

60.556.062 tys. zł, 
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 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 

24.790.601 tys. zł, 

 Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – na kwotę 3.076.425 tys. zł, 

 wkład budżetu państwa w wysokości 30.268.297 tys. zł, z tego w ramach: 

 Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 – na kwotę 22.492.259 tys. zł, 

 Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy – na kwotę 32.635 tys. zł, 

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – na kwotę 54.041 tys. zł, 

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – 

na kwotę 41.080 tys. zł, 

 Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę  

5.786.211 tys. zł, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę  

836.596 tys. zł, 

 Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – na kwotę 1.025.475 tys. zł. 

Natomiast w zakresie wykonania wydatków w roku 2016, obejmujących kwoty z wniosków 

o płatność, zaplanowana została kwota w wysokości 54.114.888 tys. zł, z czego w zakresie 

wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano  

39.065.903 tys. zł, w tym: 

 wkład środków europejskich w wysokości 46.694.393 tys. zł, z czego w zakresie 

wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano  

33.649.807 tys. zł, w tym w ramach:  

 Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 zaplanowano 14.928.169 tys. zł,  

z czego zrealizowano 18.800.815 tys. zł, 

 Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy zaplanowano 437.872 tys. zł, z czego 

zrealizowano 358.500 tys. zł,  

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zaplanowano 319.643 tys. zł,  

z czego zrealizowano 258.398 tys. zł, 

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 

zaplanowano 311.121 tys. zł, z czego zrealizowano 204.160 tys. zł, 

 Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano  

16.979.525 tys. zł, z czego zrealizowano 10.744.590 tys. zł,  

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano  
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13.700.226 tys. zł, z czego zrealizowano 3.246.741 tys. zł,  

 Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zaplanowano 7.225 tys. zł, z czego 

zrealizowano 36.603 tys. zł,  

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa zaplanowano 

5.306 tys. zł, natomiast nie było wniosków o płatność,  

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa 

Finansowa zaplanowano 5.306 tys. zł, natomiast nie było wniosków o płatność. 

 wkład budżetu państwa w wysokości 3.415.529 tys. zł, z czego w zakresie wydatków 

beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 2.180.903 tys. zł,  

w tym w ramach: 

 Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 zaplanowano 1.460.095 tys. zł,  

z czego zrealizowano 1.639.308 tys. zł, 

 Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy zaplanowano 10.359 tys. zł, z czego 

zrealizowano 17.600 tys. zł,  

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zaplanowano 37.565 tys. zł,  

z czego zrealizowano 25.699 tys. zł, 

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 

zaplanowano 28 853 tys. zł, z czego zrealizowano 23.222 tys. zł, 

 Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano  

1.203.507 tys. zł, z czego zrealizowano 369.791 tys. zł,  

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano  

672.368 tys. zł, z czego zrealizowano 93.082 tys. zł,  

 Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa  

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zaplanowano 2.409 tys. zł,  

z czego zrealizowano 12.201 tys. zł,  

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa – na kwotę 187 

tys. zł, natomiast nie było wniosków o płatność,  

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa 

Finansowa – na kwotę 186 tys. zł, natomiast nie było wniosków o płatność. 

Ad. 2 

W ustawie budżetowej na 2016 r. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie limitów kwot 

wydatków w 2016 r. zaplanowane zostały kwoty: 
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 wkład środków europejskich w wysokości 26.595.458 tys. zł, z czego zrealizowano  

24.701.387 tys. zł, 

 wkład budżetu państwa w wysokości 2.791.112 tys. zł, z czego zrealizowano  

2.209.376 tys. zł. 

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych 

programów (nieujętych w załączniku 16), przedstawia załącznik 17.  

W ustawie budżetowej na rok 2016 załącznik 17 obejmował środki w ramach: 

1. Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi", 

2. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

3. Innych środków finansowanych z budżetu UE. 

Ad.1  

W ramach Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" 

zaplanowano wydatki w wysokości 5.134 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł  

2.705 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 roku w zakresie Programu ogólnego "Solidarność  

i zarządzanie przepływami migracyjnymi" wyniosło 2.673 tys. zł, co stanowi 98,8% planu  

po zmianach. 

Ad.2 

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 10.754 tys. zł, natomiast plan 

po zmianach wyniósł 34.796 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2016 roku w zakresie Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosło  

26.193 tys. zł, co stanowi 75,3% planu po zmianach. 

Ad.3 

W ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 

ponoszone były wydatki wynikające z realizacji projektów przede wszystkim w ramach innych 

środków finansowanych z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki te zaplanowane zostały w wysokości 

60.799 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 80.373 tys. zł. Wykonanie wydatków  

w 2016 roku w zakresie tych środków wyniosło 76.648 tys. zł, co stanowi 95,4% planu  

po zmianach. 

Należy zauważyć, że kwota ww. wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 

2016 była zwiększana z rezerw celowych poz. 8 i poz. 19.  
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Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zostały 

wykazane w załączniku Nr 18 do ustawy budżetowej na rok 2016.  

W ustawie budżetowej na rok 2016 w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz ISPA zaplanowano napływ i wydatkowanie 

środków bezzwrotnych w 2016 r. w wysokości 26.772 tys. euro (107.891 tys. zł),  

w tym w ramach Funduszu Spójności i ISPA Środowisko 2.299 tys. euro (9.265 tys. zł)  

oraz Funduszu Spójności i ISPA Transport 24.473 tys. euro (98.626 tys. zł). 

Faktycznie na program Funduszu Spójności oraz ISPA wpłynęły środki w wysokości  

17.811 tys. euro (77.700 tys. zł), a wykorzystano 1.584 tys. euro (6.910 tys. zł), co stanowi 

5,9% planu.  

Niski napływ środków z Komisji Europejskiej w 2016 r. w porównaniu do planu wynika z faktu, 

że termin wypłaty środków płatności końcowej jest uzależniony od tempa prac w KE.  
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Rozdział 6 

Państwowe fundusze celowe 

Zgodnie z art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora 

finansów publicznych zalicza się państwowe fundusze celowe. Podstawą gospodarki 

finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy, który zgodnie 

z art. 122 tej ustawy stanowi załącznik do ustawy budżetowej .  

W 2016 r. łączne przychody państwowych funduszy celowych wyniosły 251.100.591 tys. zł, 

w tym dotacje z budżetu państwa 62.512.904 tys. zł, które stanowiły 24,9% przychodów 

ogółem. 

W 2016 r. łączne koszty funduszy celowych wyniosły 248.825.477 tys. zł. 

Szczegółowe informacje o przychodach i kosztach poszczególnych funduszy przedstawia 

poniższa tabela:  

Wyszczególnienie 
Przychody 

w tym:  
dotacja  

z budżetu  
Koszty  

w tys. zł 

1 2 3 4 5 

Razem 
251.100.591  62.512.904  248.825.477  

1 Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 229.398.530  61.470.574  229.237.934  

1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 208.678.133  44.847.768  208.074.975  

1.2 Fundusz Emerytalno - Rentowy 19.598.055  16.372.963  19.967.006  

1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 35.454  292  35.366  

1.4 Fundusz Administracyjny 598.344    640.235  

1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych 488.544  249.551  520.352  

2 Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 17.501.377  742.330  16.037.808  

2.1 Fundusz Pracy 12.121.087    11.052.174  

2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.704.891  742.330  4.720.280  

2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 675.399    265.354  

3 Fundusze związane z prywatyzacją 1.276.070  300.000  1.252.561  

3.1 Fundusz Reprywatyzacji 77.970    206.333  

3.2 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 322.950  300.000  665.844  

3.3 Fundusz Skarbu Państwa 406.589    23.135  

3.4 Fundusz Rekompensacyjny 468.561    357.249  
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Wyszczególnienie 
Przychody 

w tym:  
dotacja  

z budżetu  
Koszty  

w tys. zł 

1 2 3 4 5 

4 
Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością 
kraju 1.842.096    1.266.615  

4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych 1.138.972  
 

855.504  

4.2 Fundusz Wsparcia Policji 72.876  

 

73.007  

4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 102  

 
5.790 

4.4 Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 136.641  

 

58.746  

4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy 44.930  

 
49.469  

4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 84.124  

 

147.891  

4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 1.770  

 

1.763  

4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 33.858  

 

34.838  

4.9 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej 328.823  

 
39.607  

5 Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 1.015.224  
 

977.508  

5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 19.746  
 

14.697  

5.2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 781.228  

 

718.468  

5.3 Fundusz Promocji Kultury 201.481  
 

175.352  

5.4 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 12.769  

 

68.991  

6 Pozostałe 67.294  
 

53.051  

6.1 
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym 

6.695  
 

6.629  

6.2 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 31  

 

0  

6.3 Fundusz Kredytu Technologicznego 29.779  

 

37.224  

6.4 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 30.789     9.198   

 

6.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 

Zrealizowane przychody ww. funduszy w 2016 r. wyniosły 229.398.530 tys. zł, co stanowi 

91,4% przychodów wszystkich funduszy oraz 101,1% wobec planowanych w ustawie 

budżetowej. Koszty wyniosły 229.237.934 tys. zł (92,1% kosztów realizacji zadań ogółem)  

oraz 99,1% wobec planowanych w ustawie budżetowej.  

W tej grupie funduszy znajdują się te, które otrzymują największe dotacje z budżetu państwa, 

tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (44.847.768 tys. zł) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy 

(16.372.963 tys. zł). W roku 2016 fundusze z tej grupy łącznie otrzymały z budżetu państwa 

61.470.574 tys. zł w formie dotacji.  
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6.1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) utworzony ustawą z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych jest państwowym funduszem celowym  

i nie posiada osobowości prawnej, a dysponentem jego środków jest Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Celem działania Funduszu jest realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń 

społecznych, a podstawowymi źródłami przychodów są składki na ubezpieczenia społeczne 

oraz dotacja z budżetu państwa. Źródłami finansowania niedoboru FUS na wypłaty 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowanych przez państwo, poza dotacjami 

z budżetu państwa, mogą być nieoprocentowane pożyczki z budżetu państwa oraz kredyty. 

Na realizację planu finansowego FUS w 2016 roku miały wpływ następujące zdarzenia: 

1) przeprowadzono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 100,24% 

wobec zakładanej w ustawie budżetowej waloryzacji wskaźnikiem 100,5%, 

2) FUS otrzymał nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 

1.000.000 tys. zł, 

3) zrealizowany wyższy wskaźnik wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej,  

niższa stopa bezrobocia oraz niższy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych niż zakładano w ustawie budżetowej.  

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 208.678.133 tys. zł, co stanowi 101,9% kwoty 

planu po zmianach i były o 12.563.355 tys. zł, tj. o 6,4% wyższe niż w roku poprzednim.  

Z danych sprawozdawczych ZUS wynika, że w 2016 roku przypis składek na ubezpieczenie 

społeczne wyniósł 153.202.800 tys. zł, tj. 101,6% planu po zmianach oraz był o 6,3% 

większy w stosunku do roku poprzedniego. Według ZUS wpływy ze składek wyniosły 

151.837.295 tys. zł, tj. 101,7% planu po zmianach i wzrosły w porównaniu do roku 

poprzedniego o 6,1%. Najistotniejszą przyczyną wzrostu składek była wyższa niż zakładano 

dynamika zatrudnienia w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami. 

W 2016 roku Zakład kontynuował prowadzenie działań egzekucyjnych wobec dłużników 

składek na ubezpieczenia społeczne. Wielkość odzyskiwanych należności utrzymuje się 

na podobnym poziomie co w roku 2015 pomimo, iż znaczącą część zadłużenia stanowią 

coraz starsze, trudno ściągalne należności.  

Wskaźnik ściągalności składek od płatników ukształtował się na poziomie 99,1% 

i był wyższy o 0,1 pkt proc. od przyjętego w planie na 2016 r., co pozwala pozytywnie ocenić 

zdolność płatników do regulowania zobowiązań składkowych w 2016 roku.  

W ustawie budżetowej na 2016 r. dotacja z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych ustalona została w kwocie 44.847.768 tys. zł i w takiej wysokości została 
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przekazana do FUS na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo. W porównaniu 

do kwoty dotacji przekazanej do FUS w 2015 r., kwota ta była wyższa o 2.782.114 tys. zł.  

W 2016 r. FUS otrzymał, oprócz kwoty dotacji, również nieoprocentowaną pożyczkę 

z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 tys. zł. Środki pożyczki zostały przeznaczone 

na zasilenie FUS w celu uzupełnienia środków pozwalających na pełne i terminowe 

sfinansowanie wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo. 

Planowana po stronie przychodów FUS kwota refundacji składki przekazanej do OFE 

w wysokości 3.212.514 tys. zł została zrealizowana w kwocie 3.162.307 tys. zł, tj. 98,4% 

planu wg ustawy budżetowej i była wyższa o 2,1% kwoty refundacji z roku 2015.  

Do FUS przekazano również środki zgromadzone na rachunkach członków OFE w kwocie 

3.513.664 tys. zł, tj. 81,9% planu i były niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 13,4%. 

Niższe wykonanie wynikało głównie ze zmieniającej się struktury osób wchodzących  

w skład „suwaka” – na emeryturę przechodzą osoby, którym w momencie wejścia w życie 

reformy brakuje mniej niż 10 lat do ukończenia wieku emerytalnego. 

Koszty Funduszu w 2016 r. wyniosły 208.074.975 tys. zł stanowiąc 99,6% planu  

po zmianach i były wyższe o 6.357.555 tys. zł, tj. o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego.  

Podstawowym zadaniem realizowanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

są transfery na rzecz ludności obejmujące wypłaty świadczeń długoterminowych (emerytury 

i renty) oraz pozostałe świadczenia o charakterze jednorazowym lub krótkoterminowym 

(zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, jednorazowe odszkodowania 

powypadkowe itd.). Wypłaty ww. świadczeń na rzecz ludności wyniosły w 2016 r. 

201.610.354 tys. zł i stanowiły 98,8% kwoty planowanej, z tego wydatki na emerytury i renty 

z dodatkami wyniosły 179.066.524 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 1,2% 

(tj. o 2.227.313 tys. zł). 

W 2016 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zrealizowane zostały w szczególności 

następujące zadania, w łącznej wysokości 201.860.365 tys. zł: 

 wypłata emerytur – 132.274.430 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 

130.801.473 tys. zł i z funduszu rentowego – 1.472.958 tys. zł. Wydatki na emerytury 

były niższe o 1.416.356 tys. zł (o 1,1%) od planu po zmianach oraz o 3,6% wyższe 

od wykonania w 2015 r.  

 wypłata rent – 40.989.248 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 37.109.680 tys. zł, 

a z funduszu wypadkowego – 3.879.568 tys. zł. Wydatki na renty były niższe 

o 725.913 tys. zł (o 1,7%) od planu po zmianach oraz niższe o 173.906 tys. zł, 

tj. o 0,4%, w porównaniu do 2015 r.; 
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Wydatki emerytalno-rentowe były wyższe w 2016 w porównaniu do 2015 r. w wyniku 

przeprowadzenia waloryzacji świadczeń wskaźnikiem 100,24%. 

 wypłata pozostałych świadczeń wyniosła 22.543.830 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach 

i wzrosła w stosunku do 2015 r o 5,9%. Kwota ta została przeznaczona głównie na: 

 zasiłki chorobowe – 10.615.165 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Kwota wydatków 

na zasiłki chorobowe wzrosła w stosunku do 2015 r. o 8% na skutek wzrostu 

podstawy obliczania zasiłku, tj. w wyniku wzrostu wynagrodzeń oraz na skutek 

wzrostu liczby dni zasiłkowych, 

 zasiłki macierzyńskie – zostały wykonane w kwocie 7.745.281 tys. zł, tj. 98,8% planu 

po zmianach i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,5%. 

Jest to konsekwencją wzrostu liczby dni zasiłku macierzyńskiego (liczba dni zasiłków 

macierzyńskich wyniosła 101,5 mln i wzrosła w stosunku do 2015 r. o 1,3 mln), który 

spowodowany jest głównie wysokimi urodzeniami (wzrost urodzeń o 4,3%  

w stosunku do 2015 r.). Przeciętna wysokość zasiłku macierzyńskiego była wyższa 

w stosunku do roku poprzedniego o 1,1%, co wynika głównie ze wzrostu przeciętnej 

wysokości zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego, 

 zasiłki pogrzebowe wyniosły 1.284.215 tys. zł tj. 98,9% planu po zmianach i były 

niższe o 0,8% w relacji do wydatków zrealizowanych na ten cel w 2015 r. Jest to 

spowodowane mniejszą liczbą zgonów (o 1,9%), 

 wydatki na świadczenia rehabilitacyjne – ukształtowały się na poziomie 1.525.158 tys. zł, 

tj. 99,3% planu po zmianach i wzrosły o 11,3% w relacji do 2015 r., w wyniku 

zwiększenia liczby świadczeń o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego, 

spowodowanych m.in. kierowaniem większej liczby ubezpieczonych na świadczenie 

rehabilitacyjne przed przyznaniem renty z tytułu niezdolności do pracy; 

 pozostałe koszty bieżące Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 3.819.894 tys. zł, 

tj. 99,2% kwoty planowanej i przeznaczone były przede wszystkim na:  

 odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 3.573.000 tys. zł, tj. 100% 

kwoty planowanej, 

 finansowanie prewencji rentowej – 186.879 tys. zł, tj. 91,8% planu po zmianach, 

niższe wykonanie wynikało z mniejszej w stosunku do planu o 2,6 tys. liczby osób 

zgłaszających się na rehabilitację w stosunku do założonego planu, 

 finansowanie prewencji wypadkowej – 55.552 tys. zł, tj. 99,1% kwoty planowanej.  

Według ZUS w 2016 r. przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent finansowanych z FUS 

wyniosła 7.391,9 tys. (o 0,6% mniej niż planowano), zaś przeciętne świadczenie 

emerytalno-rentowe wyniosło 2.004,20 zł i było niższe od planowanego o 0,6%. Wysokość 
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świadczenia wzrosła w stosunku do roku 2015 o 1,9%. Wynika to przede wszystkim 

z przeprowadzenia w marcu 2016 r. waloryzacji wskaźnikiem 100,24%. 

Stan zobowiązań Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł (minus) 45.321.162  tys. zł, w tym można 

wyodrębnić zobowiązania głównie z tytułu pożyczek z budżetu państwa na kwotę 

46.326.031 tys. zł.  

Zobowiązania Funduszu na koniec 2016 roku były o 3.307.119 tys. zł niższe od planu, 

co wynika przede wszystkim z otrzymania przez FUS pożyczki z budżetu państwa, w kwocie 

niższej od planowanej.  

6.1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy 

Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. FER jest państwowym 

funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, a dysponentem jego środków jest 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń 

z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,  

a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych 

łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, 

ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów 

Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką 

refundację.  

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa 

oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków. W kwocie dotacji 

znajdują się środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  

za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.  

Przychody Funduszu zaplanowane w 2016 r. w wysokości 21.055.996 tys. zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 19.598.055 tys. zł (tj. 93,1% planu po zmianach), w tym: 

 dotacja z budżetu państwa – 16.372.963 tys. zł, 

 przypis składek od rolników – 1.428.979 tys. zł, 

 refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery – 1.691.706 tys. zł, 

 pozostałe przychody (przypis) – 52.162 tys. zł. 

Dotacja z budżetu państwa dla FER ustalona została w ustawie budżetowej na 2016 r.  

w kwocie 17.780.180 tys. zł, a zrealizowana została w wysokości 16.372.963 tys. zł, 
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(tj.92,1%). Niska realizacja dotacji wynika z mniejszej ilości osób pobierających świadczenia 

emerytalno-rentowe niż zaplanowano to w ustawie budżetowej na rok 2016.  

Zgodnie z wykonaniem planu finansowego Funduszu za 2016 r. przychody ze składek 

(przypis) wyniosły 1.428.979 tys. zł (tj. 100,7% planu) i stanowiły 7,3 % ogółu przychodów 

Funduszu. Wyższe wykonanie tej pozycji przychodów wynika ze zwiększenia liczby osób 

ubezpieczonych z wymiarem dodatkowej składki z tytułu prowadzenia gospodarstwa 

rolnego powyżej 50 ha przeliczeniowych oraz liczby ubezpieczonych sprawujących opiekę 

nad osobami niepełnosprawnymi. W 2016 r. ściągalność składek ukształtowała się na 

poziomie 102,1% wobec planowanej 99%. 

Ponadto zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków 

na świadczenia zbiegowe w kwocie 1.712.584 tys. zł. Kwota ta została wykonana w 98,8%. 

Ujęcie tej pozycji w planie FER w tej samej kwocie po stronie przychodów jak i kosztów  

nie wpływa na ogólny stan Funduszu. 

Przychody funduszu przeznaczone były m.in. na finansowanie: 

 emerytur rolniczych oraz rent rolniczych, 

 zasiłków pogrzebowych, 

 składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników. 

Koszty Funduszu w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 19.967.006 tys. zł i stanowiły 

93,7% planu po zmianach.  

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest finansowanie wydatków na emerytury i renty 

rolnicze. Wydatki na ten cel wyniosły 15.039.121 tys. zł, co stanowi 75,3% wydatków 

ogółem i 93,1% planu po zmianach. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika 

z wyższej śmiertelności świadczeniobiorców. Przeciętna liczba świadczeniobiorców 

pobierających emerytury wyniosła 933 tys. osób, a liczba osób pobierających renty 260 tys. 

Przeciętna emerytura wyniosła 1.067,22 zł, a przeciętna renta 990,04 zł. 

Drugim zadaniem, pod względem udziału w kosztach ogółem jest finansowanie składek  

na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników. Wydatki na ten cel wyniosły 

1.754.794 tys. zł, co stanowi 99,9% planu. Niższe wykonanie  

w stosunku do planu wynika głównie ze spadku liczby ubezpieczonych z gospodarstw 

rolnych o powierzchni powyżej 6 ha. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Fundusz jest wypłata zasiłków pogrzebowych, 

które stanowią 1% ogółu wydatków. Wydatki na ten cel zrealizowane zostały w kwocie 

205.532 tys. zł, tj. 87,1% planu. 

Odpis na fundusz administracyjny - wydatek bieżący Funduszu - wyniósł 481.916 tys. zł  

i został zrealizowany zgodnie z planem przyjętym w ustawie budżetowej. 
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6.1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów 

rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z: 

1) zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników  

m.in. poprzez: 

a) analizowanie przyczyn wypadków i chorób,  

b) prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych  

w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania 

w razie wypadku przy pracy rolniczej,  

c) upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy 

pracy rolniczej i rolniczych chorobach zawodowych;  

2) finansowaniem działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym  

do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy 

w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji 

albo zagrożonym taką niezdolnością, w tym m.in. poprzez: 

a) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych, 

b) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej, 

c) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy, 

d) promocję zdrowia. 

Fundusz tworzy się z odpisu od funduszu składkowego, w wysokości do 5% planowanych 

wydatków tego Funduszu oraz z dotacji z budżetu państwa. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 35.454 tys. zł i były wyższe od planu o 10 tys. zł, 

w tym: 

 odpis z funduszu składkowego – 34.863 tys. zł, 

 dotacja z budżetu państwa – 292 tys. zł,  

 pozostałe przychody – 299 tys. zł obejmują w szczególności wpływy z tytułu odsetek  

od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci 

na turnusach rehabilitacyjnych.  

Koszty realizacji zadań Funduszu ukształtowały się na poziomie 35.366 tys. zł, tj. 99,1%  

planu i przeznaczone zostały na: 

 koszty własne – 33.174 tys. zł, tj. 99% planu. Największą pozycją kosztów własnych  

był zakup usług zdrowotnych 31.055 tys. zł. Z rehabilitacji leczniczej skorzystało  
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13.788 rolników zagrożonych utratą zdolności do pracy oraz w okresie wakacji  

1.177 dzieci rolników pojechało na turnusy rehabilitacyjne,  

 koszty inwestycyjne – 2.192 tys. zł, tj. 99,6% planu. Są to środki przeznaczone 

na inwestycje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których 

podmiotem tworzącym jest Prezes KRUS. 

6.1.4 Fundusz Administracyjny 

Fundusz Administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi 

ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia 

zdrowotnego. Jest państwowym funduszem celowym i nie posiada osobowości prawnej, 

a dysponentem jego środków jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Fundusz tworzy się z odpisu od funduszu składkowego w wysokości  

do 9% planowanych wydatków oraz z odpisu od funduszu emerytalno-rentowego  

w wysokości do 3,5% planowanych wydatków oraz z refundacji przez właściwe instytucje 

kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacją innych zadań 

powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów. W razie powstania 

niedoboru Fundusz Administracyjny jest zasilany ze środków Funduszu Składkowego. 

Zdecydowaną większość przychodów Funduszu Administracyjnego stanowi odpis  

od Funduszu Emerytalno-Rentowego.  

Przychody Funduszu wyniosły w 2016 r. 598.344 tys. zł, tj. 100,6% planu, z tego: 

 odpis z funduszu emerytalno-rentowego – 481.916 tys. zł, tj. 100% w stosunku do planu, 

 odpis z funduszu składkowego – 48.272 tys. zł, tj. 100% w stosunku do planu,  

 pozostałe przychody – 68.156 tys. zł, tj. 105,5% w stosunku do planu (refundacja przez 

ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych; refundacja kosztów obsługi: 

ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń zleconych do wypłaty, rent socjalnych). 

Przychody funduszu przeznaczone zostały na finansowanie m.in.: 

 wydatków na pokrycie kosztów poboru składki i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia,  

 wydatków na obsługę administracyjno-księgową funduszy oraz jednostek 

organizacyjnych KRUS.  

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty zrealizowano 

w wysokości 640.235 tys. zł, tj 97,6% planu. Główne pozycje kosztów to: 

1) koszty własne – 640.227 tys. zł, przeznaczono m.in. na: 
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 wynagrodzenia pracowników Kasy – 329.728 tys. zł (98,9% planu oraz 51,5% 

wydatków ogółem Funduszu), 

 opłaty pocztowe i usługi bankowe – 43.081 tys. zł, 

 zakup usług informatycznych – 70.697 tys. zł. 

6.1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych 

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) utworzony na podstawie ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, działa jako państwowy fundusz celowy 

powołany w celu finansowania emerytur pomostowych.  

Przychody Funduszu pochodzą głównie z dotacji budżetu państwa oraz ze składek w całości 

finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Przychody Funduszu ukształtowały się w 2016 r. na poziomie 488.544 tys. zł, tj. 94,2% 

planu, z tego:  

 dotacja z budżetu państwa – 249.551 tys. zł (89,3% planu), 

 składki – 236.800 tys. zł (99,6% planu), 

 pozostałe przychody – 2.112 tys. zł (161,5% planu), 

 pozostałe zwiększenia – 81 tys. zł. 

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 249.551 tys. zł i była niższa od zakładanej w ustawie 

budżetowej o 30.000 tys. zł w związku z niższą niż planowano liczbą wypłaconych 

świadczeń, na które wykorzystano wpływy ze składek.  

Pozostałe przychody FEP wyniosły 2.112 tys. zł, na które złożyły się głównie odsetki  

od należności z tytułu składek w kwocie 1.179 tys. zł, oprocentowanie środków  

na rachunkach bankowych w wysokości 403 tys. zł oraz zwrot nienależnie pobranych 

świadczeń w kwocie 345 tys. zł. Natomiast pozostałe zwiększenia w kwocie 81 tys. zł 

obejmowały rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu składek  

oraz rozwiązane rezerwy na świadczenia.  

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS, w 2016 r. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych kontynuował prowadzenie działań egzekucyjnych wobec dłużników składek, 

w wyniku których odzyskano należności w kwocie 308 tys. zł oraz zawarto układy ratalne 

na kwotę 1.873 tys. zł i udzielono ulg w postaci odroczenia płatności składek na kwotę 

539 tys. zł. 

Koszty Funduszu w 2016 r. wyniosły 520.352 tys. zł i stanowiły 91,6% planu. Główną pozycję 

kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe. Na emerytury pomostowe wraz 
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z odsetkami za opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń wydatkowano 517.074 tys. zł, 

tj. o 47.589 tys. zł mniej niż założono w planie, ze względu na niższą liczbę osób 

zgłaszających się do pobierania tego świadczenia.  

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS przeciętna miesięczna liczba 

świadczeniobiorców ukształtowała się na poziomie 17,5 tys. osób i była wyższa o 27,8% 

w stosunku do 2015 r. Wzrost ten wynika m.in. z większej liczby nowo przyznanych emerytur 

pomostowych, która w stosunku do roku 2015 wzrosła o 19,7% oraz podniesienia wieku 

emerytalnego wydłużającego okres pobierania świadczeń z FEP. Natomiast przeciętna 

wysokość emerytury pomostowej w 2016 r. wyniosła 2.455,68 zł i była niższa od planowanej 

o 4,4%, co wiązało się z niższym wskaźnikiem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych 

oraz była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%.  

Kolejną pozycję kosztów Funduszu stanowi odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, który wyniósł 2.627 tys. zł i został wykonany w 100% planu. 

W 2016 r. koszty Funduszu dotyczące pozostałych zmniejszeń wyniosły 652 tys. zł 

i obejmowały głównie odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek od składek.  

6.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 

Zadania realizowane przez tę grupę funduszy to: wypłata zasiłków dla bezrobotnych łącznie  

ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków przedemerytalnych, szkolenia 

bezrobotnych i środki na aktywizację bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 

uprawnionym osobom niepełnosprawnym, ochrona roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy, dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń w drodze 

windykacji. 

Zrealizowane przychody ogółem ww. Funduszy wyniosły 17.501.377 tys. zł, tj.106,6% planu 

po zmianach, a koszty poniesione zostały w wysokości 16.037.808 tys. zł, tj. 91,1% planu po 

zmianach.  

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji (742.330 tys. zł, tj. 99,6% planu) 

otrzymał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niższe wykonanie 

dotacji wynika z niższych niż planowano rekompensat udzielonych gminom z tytułu 

utraconych dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i od czynności cywilnoprawnych dla prowadzących zakłady pracy chronionej 

lub zakłady aktywności zawodowej. 
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6.2.1 Fundusz Pracy 

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podstawowym zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

oraz łagodzenie skutków bezrobocia. 

Przychody Funduszu Pracy wyniosły 12.121.087 tys. zł i były wyższe od planu o 7,4%,  

tj. o 839.844 tys. zł. 

Wpływy z obowiązkowej składki 2,45% wyniosły 10.560.811 tys. zł. Były one wyższe 

od planu o 360.811 tys. zł, tj. o 3,5%. Zrealizowanie większych przychodów z obowiązkowej 

składki wynika z poprawy sytuacji na rynku pracy. 

Płatności w ramach środków europejskich wyniosły 1.290.582 tys. zł i były wyższe od planu 

o 50,7%, tj. o 434.339 tys. zł. Kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych z tytułu 

realizacji pozakonkursowych projektów w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie 

finansowej 2014-2020: Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 939.706 tys. zł 

oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w wysokości 350.876 tys. zł. 

Pozostałe przychody wyniosły 269.695 tys. zł, tj. 119,9% planu. Zrealizowanie większych 

przychodów w tej pozycji wynika m.in. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych w wysokości 94.090 tys. zł, w tym odsetek od wolnych środków przekazywanych 

w zarządzanie Ministrowi Finansów, które wyniosły 78.973 tys. zł. 

Koszty realizacji zadań Funduszu Pracy wyniosły 11.052.174 tys. zł, co stanowiło 90,3% 

planu i były niższe od planu o kwotę 1.185.891 tys. zł. 

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

wyniosły 2.269.087 tys. zł (wypłata zasiłków dla bezrobotnych – 1.782.853 tys. zł, składki  

na ubezpieczenia społeczne – 486.234 tys. zł). Były one niższe od planu po zmianach 

o 271.713 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2016 r. założono, że liczba średniomiesięcznie 

wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 233,0 tys., a wyniosła 201,2 tys. 

Przeciętna wysokość zasiłku w 2016 r. wyniosła 738,4 zł (bez składek) i była niższa 

od planowanej o 4,9 zł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2016 r. wyniosła  

1.335,2 tys. osób i była o 228,1 tys. osób niższa niż na koniec 2015 r. Stopa bezrobocia 

na koniec 2016 r. wyniosła 8,3% i była o 1,4 pkt proc. niższa niż na koniec 2015 r. 

Wydatki na zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne wyniosły  

2.299.996 tys. zł, tj. 93,5% planu po zmianach. 

Na dodatki aktywizacyjne dla bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, którzy podjęli 

zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bądź z własnej inicjatywy, 

wydatkowano 93.945 tys. zł, tj. 64,8% planu. W ramach tej kwoty wypłacono 110,9 tys. 
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dodatków aktywizacyjnych. Niższe wykonanie dodatków aktywizacyjnych wynika z mniejszej 

niż planowano liczby zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku. 

Na świadczenia integracyjne przyznawane na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym 

wydatkowano 50.865 tys. zł, tj. 72,7% planu. W ramach tej kwoty wypłacono 9,7 tys. 

świadczeń integracyjnych. 

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano 5.767.931 tys. zł,  

tj. o 626.282 tys. zł (o 9,8%) mniej, niż w planie po zmianach. Środki te przeznaczono 

głównie na:  

 szkolenia – 152.461 tys. zł (tj. 88,6% planu po zmianach), w tym na koszty szkolenia – 

83.837 tys. zł. W 2016 r. szkolenia rozpoczęło 53,3 tys. bezrobotnych, 

 prace interwencyjne – 230.189 tys. zł (tj. 87,4% planu po zmianach), które rozpoczęło 

40,6 tys. bezrobotnych, 

 roboty publiczne – 306.881 tys. zł (tj. 89,7% planu po zmianach), które rozpoczęło 

36,7 tys. bezrobotnych,  

 stypendia w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych odbywających staż  

oraz uczących się – 1.229.260 tys. zł (tj. 96,7% planu po zmianach) – w 2016 r. staże 

rozpoczęło 177,8 tys. bezrobotnych,  

 przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 247.998 tys. zł (tj. 100,0% planu 

po zmianach) – w 2016 r. zrefundowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne za 112,5 tys. młodocianych pracowników, 

 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

– 267.432 tys. zł, tj. 88,8% planu po zmianach, 

 refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego – 484.040 tys. zł (tj. 83,5% planu po zmianach), 

w ramach tej kwoty pracę podjęło 39,6 tys. bezrobotnych, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego  

oraz usługi prawne i doradcze – 876.966 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. Wydatki  

te nie podlegają zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 12 miesięcy. W ramach tych wydatków działalność gospodarczą 

podjęło 44,6 tys. bezrobotnych, 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 181.166 tys. zł (94,7% planu), 

 refundację wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – 562.311 tys. zł 

(80,3% planu) – refundacją objęto 54,6 tys. bezrobotnych,  

 zadania realizowane przez BGK – 137.000 tys. zł (100% planu po zmianach), 
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 koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy 

dentystów, pielęgniarek i położnych – 835.329 tys. zł (100% planu). 

Na wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych wydatkowano 288.415 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach, z tego na: 

 wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy – 237.336 tys. zł 

(99,5% planu), 

 dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 

oraz Ochotniczych Hufców Pracy – 38.046 tys. zł (93,8% planu po zmianach), 

 wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.033 tys. zł (99,5% planu po zmianach). 

Wydatki na pozostałe zadania wyniosły 240.795 tys. zł (tj. 85,9% planu po zmianach)  

i były przeznaczone głównie na: 

 koszty związane z rozwojem i eksploatacją systemu informatycznego – 85.988 tys. zł, 

 koszty wysyłki zawiadomień, druków, prowizji bankowych, komunikowania się 

z bezrobotnymi i innymi podmiotami – 45.435 tys. zł, 

 koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy  

– 26.944 tys. zł. 

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia  

oraz Ochotniczych Hufców Pracy – przeznaczono 29.412 tys. zł, tj. 53,5% planu. Niższe 

wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem 

publicznych służb zatrudnienia na środki Funduszu Pracy. 

6.2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 4.704.891 tys. zł i były wyższe od planu o 86.333 tys. zł, 

tj. o 1,9%. Wyższe przychody wynikają głównie z wejścia w życie od dnia 1 lipca 2016 r. 

zmian przepisów w zakresie ulg we wpłatach na PFRON dla pracodawców nieosiągających 

wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Na kwotę przychodów złożyły się głównie: 

 dotacje z budżetu państwa – 742.358 tys. zł (99,6% planu) przeznaczone na: 

  dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

i zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych na skutek zastosowania 
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ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady 

aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności 

cywilnoprawnych – 742.330 tys. zł, 

 finansowanie projektów z udziałem środków z UE – 28 tys. zł, 

 środki otrzymane z Unii Europejskiej – 153 tys. zł, 

 wpłaty pracodawców – 3.742.193 tys. zł (wyższe od planu o 93.813 tys. zł, tj. o 2,6%), 

 pozostałe przychody, tj. m. in. odsetki od należności i nieterminowych wpłat, zwroty 

dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych – 218.636 tys. zł (niższe od planu o 4.027 tys. zł, 

tj. o 1,8%). 

Koszty Funduszu wyniosły 4.720.280 tys. zł i były niższe od planu o 122.506 tys. zł,  

tj. o 2,5%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na: 

 wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które 

wyniosły 2.964.945 tys. zł (99,3% planu po zmianach), z tego na: chronionym rynku 

pracy – 1.551.173 tys. zł, otwartym rynku pracy – 1.413.179 tys. zł i mieszanym rynku 

pracy – 593 tys. zł, 

 wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego, które wyniosły 920.428 tys. zł,  

(99,8% planu), z tego: dla: samorządów województw – 149.081 tys. zł,  

dla powiatów – 771.347 tys. zł. Sejmik województwa i rada powiatu w formie uchwały 

określają zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które przeznaczają środki Funduszu przekazane przez Prezesa 

Zarządu PFRON, 

 zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 207.103 tys. zł (99,0% planu 

po zmianach), 

 wydatki na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – 118.119 tys. zł (90,2% planu 

po zmianach), głównie na program „Aktywny Samorząd” – 117.326 tys. zł, 

 wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym 

wykonującym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom 

zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – 95.560 tys. zł 

(97,9% planu), 

 zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych 

zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności 

cywilnoprawnych dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 

zawodowej – 50.940 tys. zł (89,4% planu), 
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 wydatki związane z bieżącą działalnością Biura i Oddziałów Funduszu – 121.383 tys. zł 

(78,0% planu po zmianach), w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 

68.696 tys. zł (97,5% planu po zmianach). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 935,81 

etatów (w Biurze Funduszu – 616,93 etatów, w Oddziałach – 318,88 etatów), 

 wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne, które wykonane zostały  

w wysokości 6.563 tys. zł (18,9% planu po zmianach). Niskie wykonanie ww. wydatków 

spowodowane było m. in. przesunięciem w czasie realizacji i rozliczenia niektórych 

projektów i niższymi kosztami realizacji niektórych projektów. 

6.2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) działa na podstawie ustawy 

z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy.  

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 516.825 tys. zł, zrealizowane zostały 

w kwocie 675.399 tys. zł, co stanowi 130,7% planu. Wyższe wykonanie jest spowodowane 

głównie zwrotem niewykorzystanych środków przekazanych w 2015 r. Ministrowi Gospodarki 

(od 1 grudnia 2015 r. Ministrowi Energii) na wydatki z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. 

Na przychody Funduszu uzyskane w roku 2016 złożyły się poniższe tytuły: 

 składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) w kwocie 430.874 tys. zł,  

co stanowi 106,0% planu, 

 pozostałe przychody w kwocie 199.987 tys. zł, tj. 181,1% planu, z tytułu: 

 odsetek bankowych w kwocie 52.690 tys. zł,  

 pozostałych odsetek w kwocie 51.786 tys. zł – są to odsetki ustawowe naliczone  

od wierzytelności Funduszu, 

 pozostałych przychodów z innych tytułów w kwocie 95.512 tys. zł, w tym zwrot 

niewykorzystanych środków przekazanych w 2015 r. Ministrowi Gospodarki 

(od 1 grudnia 2015 r. Ministrowi Energii) na wydatki z tytułu restrukturyzacji 

zatrudnienia w kwocie 92.892 tys. zł, 

 odpis aktualizujący należności w kwocie 44.488 tys. zł, 

 inne zwiększenia w kwocie 50 tys. zł – rozliczenia z lat ubiegłych. 

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2016 r. wyniosły 265.354 tys. zł, co stanowi 50,4% planu 

po zmianach. Niższe wykonanie jest spowodowane głównie mniejszą liczbą wniosków 

o wypłaty na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy. Środki wydatkowano głównie na: 
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 transfery na rzecz ludności w kwocie 2.306 tys. zł, wypłacone dla 657 osób – wypłaty  

na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, 

 umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń w kwocie 

149.792 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach; umorzeniu podlegają należności,  

w stosunku do których wyczerpane zostały wszystkie procedury windykacyjne, zwrot 

wypłaconych świadczeń okazał się niemożliwy lub związany byłby z poniesieniem 

kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych należności, 

 wpłaty do budżetu państwa w kwocie 4.699 tys. zł, tj. 93,1% planu; jest to refundacja 

wydatków poniesionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

na obsługę FGŚP (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi), 

 różne przelewy w kwocie 20.498 tys. zł, tj. 81,6% planu; jest to głównie refundacja 

wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę FGŚP 

(wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi), 

 wydatki Ministra Energii w kwocie 85.476 tys. zł przekazane przez dysponenta 

Funduszu na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki złożami kopalin, zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r.  

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, 

 koszty inwestycyjne – zrealizowano w kwocie 251 tys. zł, co stanowi 67,8% planu; 

poziom realizacji tego tytułu wynika głównie z wielkości złożonych zapotrzebowań 

wojewódzkich urzędów pracy na środki FGŚP celem dokonania zakupów 

inwestycyjnych. 

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu dokonane 

na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy – planowane w kwocie 158.981 tys. zł, zrealizowano w kwocie 

109.764 tys. zł dla 15.764 osób, co stanowi 69,0% planu (w tym zaliczki przeznaczone  

na realizację niezaspokojonych świadczeń pracowniczych na podstawie art. 14a ww. ustawy 

zrealizowano w wysokości 585 tys. zł dla 281 osób). Niższe wykonanie jest spowodowane 

głównie mniejszą liczbą wniosków o wypłacenie zaliczek na zaspokojenie roszczeń 

pracowniczych.  

Z tytułu transferów powiększających należności za pracodawców niewypłacalnych  

w rozumieniu ww. ustawy zostały wypłacone głównie następujące świadczenia: 

 wynagrodzenia za pracę planowane w kwocie 51.486 tys. zł, zrealizowano w kwocie 

44.209 tys. zł (9.133 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 4.841 zł), 

 odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
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pracowników planowane w kwocie 60.366 tys. zł, zrealizowano w kwocie 34.739 tys. zł 

(4.467 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 7.777 zł).  

 składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych planowane w kwocie 11.547 tys. zł, zrealizowano 

w kwocie 9.375 tys. zł (9.641 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 972 zł),  

 odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, planowane w kwocie 

18.518 tys. zł, zrealizowano w kwocie 10.759 tys. zł (1.652 świadczeń – średnio  

na jedno świadczenie 6.513 zł). 

6.3. Fundusze związane z prywatyzacją 

Wydatki ww. funduszy przeznaczane były na: pomoc dla przedsiębiorców w celu 

restrukturyzacji, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 

Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwyższenie kapitału 

zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa.  

W grupie tych funduszy zrealizowano przychody w wysokości 1.276.070 tys. zł, tj. 118,6% 

planu po zmianach, a koszty poniesiono w wysokości 1.252.561 tys. zł, tj. 46,5% planu  

po zmianach. Niższe wykonanie kosztów wynika głównie m.in. z niższych wypłat 

odszkodowań dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.  

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa, w trakcie roku budżetowego, w postaci dotacji 

(300.000 tys. zł) otrzymał Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.  

6.3.1 Fundusz Reprywatyzacji 

Fundusz Reprywatyzacji został utworzony na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy  

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników1 . Na rachunku Funduszu 

gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa  

 każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków 

z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia 

przejętego przez Skarb Państwa. 

Zrealizowane przychody Funduszu w wysokości 77.970 tys. zł, tj. 100,2% planu  

po zmianach. Kwotę tę stanowią, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 

Funduszu Reprywatyzacji, zwrot nienależnie otrzymanych świadczeń pieniężnych 

dotyczących prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz środki pochodzące z prywatyzacji.  

                                                

1 Wcześniej art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  
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Ze środków Funduszu zrealizowane zostały koszty w wysokości 206.333 tys. zł  

(21,7% planu po zmianach), w tym:  

 wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa  

na podstawie dekretów i ustaw nacjonalizacyjnych na kwotę 158.643 tys. zł, tj. 25,4% planu 

po zmianach, 

 odsetki od odszkodowań zasądzonych wyrokami na kwotę 15.148 tys. zł, tj. 17,3% planu 

po zmianach, 

 koszty postępowania sądowego w kwocie 2.434 tys. zł, tj. 40,6% planu po zmianach, 

 wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek, na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w kwocie ogółem 

30.000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego: 

 Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 20.000 tys. zł, 

 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków S.A. z siedzibą 

w Krakowie w kwocie 2.000 tys. zł, 

 Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 8.000 tys. zł.  

Zrealizowanie kosztów w kwocie niższej niż planowana, wynika z długich postępowań 

administracyjnych i sądowych prowadzonych przez właściwe organy. Oznacza 

to przesunięcie realizacji planowanych wypłat odszkodowań na lata następne. Mniejsza 

liczba zrealizowanych wyroków sądowych wpłynęła bezpośrednio na zmniejszenie wydatków 

związanych z kosztami postępowań sądowych, jak również na zmniejszenie kosztów 

wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie opinii i ekspertyz w sprawach toczących 

się przed sądami o przyznanie odszkodowań. 

6.3.2 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców został utworzony na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji2. Na rachunku Funduszu gromadzone jest 15% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych 

środków, z przeznaczeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, 

w tym przedsiębiorców publicznych oraz udzielenie wsparcia nie będącego pomocą 

publiczną.  

                                                

2 Przepis został uchylony ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). 
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Przychody Funduszu w 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie 322.950 tys. zł, co stanowi 

54,4% planu po zmianach. Niskie wykonanie przychodów wynika z mniejszych wpływów  

z prywatyzacji. Przychody Funduszu pochodziły z następujących tytułów: 

 15% odpis z przychodów uzyskanych z prywatyzacji w 2016 r. w kwocie 7.415 tys. zł,  

tj. 22,3% planu po zmianach, 

 odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu 

oraz odsetki ustawowe od należności nieuregulowanych w terminie w kwocie  

14.926 tys. zł, tj. 149,3% planu po zmianach,  

 zwrot środków z udzielonego wsparcia niebędącego pomocą publiczną i kosztów 

postępowania egzekucyjnego w kwocie 303 tys. zł,  

 inne zwiększenia w kwocie 306 tys. zł (kwota ta obejmuje odpisy aktualizujące 

należności).  

Fundusz został zasilony dotacją z budżetu państwa otrzymaną na podstawie art. 29a pkt 3 

ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz w związku z art. 18a ust. 3 

ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2016, w kwocie 300.000 tys. zł. 

Koszty Funduszu wyniosły 665.844 tys. zł, tj. 61,4% planu po zmianach i obejmowały koszty 

zakupu i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego  

na kwotę 662.980 tys. zł, tj. 79,4% planu po zmianach, w tym m.in. na: 

 podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie z art. 56 

ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji3 w kwocie 6.090 tys. zł, 

 wsparcie niebędące pomocą publiczną w formie podwyższenia kapitału zakładowego 

w kwocie ogółem 656.890 tys. zł dla niżej wymienionych spółek: 

 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. w kwocie 

69.000 tys. zł, 

 MESKO S.A. w kwocie 31.373 tys. zł,  

 NITRO CHEM S.A. w kwocie 20.564 tys. zł, 

 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w kwocie 331.698 tys. zł, 

 Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. w kwocie 3.505 tys. zł,  

 Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w kwocie 150.000 tys. zł, 

                                                

3 
Przepis został uchylony ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). 
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 H. Cegielski – Poznań S.A. w kwocie 50.750 tys. zł.  

Ponadto, koszty obejmowały odpisy aktualizujące należności w kwocie 2.864 tys. zł. 

6.3.3 Fundusz Skarbu Państwa 

Fundusz Skarbu Państwa został utworzony na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy  

o komercjalizacji i prywatyzacji4. Na rachunku Funduszu gromadzone jest 2% przychodów 

uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym wraz z odsetkami od tych środków, 

opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, 

środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 7b 

ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa
5
, środki finansowe pozostałe po wykreślonych z rejestru przedsiębiorców 

przedsiębiorstwach państwowych przejętych przez wojewodów oraz środki finansowe 

uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po ww. przedsiębiorstwach.  

Środki Funduszu przeznaczane były na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów 

likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek 

z udziałem Skarbu Państwa, pokrycie kosztów przeprowadzania egzaminów na członków 

rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, pokrycie kosztów realizacji 

wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz na wykonywanie przez 

Ministra Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności 

wynikających z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa oraz pokrycie kosztów zarządu mieniem pozostałym po zlikwidowanych 

przedsiębiorstwach państwowych.  

Przychody Funduszu w 2016 r. zaplanowane w kwocie 15.698 tys. zł, zrealizowane zostały  

w kwocie 406.589 tys. zł. Wysokie wykonanie przychodów wynika z tytułu dokonania przez 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki korekty odpisów aktualizujących należność w kwocie 

342.762 tys. zł, przejętych po Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.  

Przychody Funduszu pochodziły głównie z następujących tytułów: 

 odsetki od należności pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw, odsetki od środków 

zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu w kwocie 15.266 tys. zł, 

tj. 387,2% planu po zmianach. Wyższa realizacja w tej pozycji wynika z większych 

wpływów niż przyjęto to w prognozie przychodów na rok 2016,  

                                                

4,5 
Ustawa została uchylona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). 
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 wpłaty środków pozostałych po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw państwowych 

w kwocie 12.629 tys. zł, tj. 234,2% planu po zmianach, 

 wpływy z różnych opłat, na które składają się głównie opłaty z tytułu egzaminów  

na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zwrot opłat 

komorniczych w kwocie 1.013 tys. zł, tj. 128,2% planu po zmianach, 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 tys. zł, tj. 373,2% planu po zmianach, 

 2% odpis z przychodów uzyskanych z prywatyzacji w 2016 r. w kwocie 989 tys. zł,  

tj. 22,3% planu po zmianach, 

 inne zwiększenia obejmujące odpisy aktualizujące wartość należności oraz rozwiązane 

rezerwy dotyczących zobowiązań wynikających z zawartych umów w kwocie 

376.123 tys. zł. 

Koszty Funduszu wyniosły 23.135 tys. zł, tj. 60,7% planu po zmianach i przedstawiały się 

następująco: 

 koszty prywatyzacji w kwocie 3.341 tys. zł, tj. 15,3% planu po zmianach,  

 koszty realizacji innych ustawowo określonych zadań w kwocie 3.960 tys. zł, tj. 91,1% 

planu po zmianach,  

 dofinansowywanie procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych 

przedsiębiorstw państwowych i spółek, w których Skarb Państwa jest wspólnikiem  

lub akcjonariuszem na kwotę 1.027 tys. zł, tj. 34,2% planu po zmianach, 

 koszty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 536 tys. zł, 

tj. 10% planu po zmianach, 

 zakupy inwestycyjne w kwocie 211 tys. zł, tj. 7,5% planu po zmianach, 

 odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 14.059 tys. zł. 

6.3.4 Fundusz Rekompensacyjny 

Fundusz Rekompensacyjny utworzony został na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 

2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu 

rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat 

z tytułu tych świadczeń.  

Przychody Funduszu pochodzą głównie z wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa z ich częściami składowymi realizowanej w trybach 

przetargowych, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 000 ha, przekazywanych przez 
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Agencję Nieruchomości Rolnych w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej  

w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz odsetki 

bankowe.  

Przychody Funduszu na 2016 rok w planie po zmianach zostały zaplanowane w kwocie ogółem 

389.140 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 468.561 tys. zł, co stanowi 120,4% planu 

po zmianach. Wynika to głównie ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 460.926 tys. zł (119,4% planu po zmianach).  

Są to wpłaty dokonane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 16 ust. 4 

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.   

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu na 2016 rok w planie po zmianach zostały 

zaplanowane w kwocie 621.000 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 357.249 tys. zł, co stanowi 

57,5% planu po zmianach. Ze  środków Funduszu zrealizowane zostały następujące 

wydatki: 

 wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 356.087 tys. zł (57,6% planu 

po zmianach). Mniejsze niż planowano koszty na wypłaty rekompensat wynikały 

z przekazania przez wojewodów do Ministerstwa Skarbu Państwa mniejszej niż 

zakładano liczby wniosków dotyczących potwierdzonego prawa do rekompensaty, 

co spowodowało niższy poziom wypłat rekompensat. W związku z powyższym 

wypłacano również niższe prowizje dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsługę tych 

wypłat, 

 zakup usług pozostałych w kwocie 1.162 tys. zł, w tym: 

 wypłaty prowizji w kwocie 1.071 tys. zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 

powierzenia Bankowi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z realizacji prawa 

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, 

 wydatki poniesione na świadczenie usługi asysty technicznej, serwisu oraz wykonanie 

modyfikacji Systemu Informatycznego Rejestrów w kwocie 91 tys. zł. 

6.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 

Do zadań realizowanych przez ww. fundusze zaliczamy: przebudowę i modernizację 

techniczną Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów 

i ich właścicieli, modernizację jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, 

udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych  

i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób 

pozbawionych wolności jak również modernizację przywięziennych zakładów pracy,  



 
244 

a także zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  

i zakłóceń na rynku naftowym.  

W wyniku działalności powyższych funduszy zrealizowano przychody w kwocie 

1.842.096 tys. zł, tj. 116% planu po zmianach a koszty zostały wykonane w wysokości 

1.266.615 tys. zł, tj. 72,1% planu po zmianach.  

6.4.1 Fundusz Zapasów Interwencyjnych  

Fundusz Zapasów Interwencyjnych (dawniej: Fundusz Zapasów Agencyjnych) został 

utworzony na podstawie art. 28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego  

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  

i zakłóceń na rynku naftowym. 

Przychody Funduszu w 2016 r. zrealizowano w wysokości 1.138.972 tys. zł, tj. 102,9% 

planu. Ich źródłem były głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej 

przez przedsiębiorców, to jest producentów wykonujących działalność gospodarczą 

w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw, a także handlowców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.  

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 855.504 tys. zł, 

co stanowi 77,2% planu. Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące zadania: 

 zakup paliw na zapasy agencyjne w kwocie 694.118 tys. zł (75,2% planu), 

 utrzymywanie zapasów agencyjnych w kwocie 151.073 tys. zł (86,6% planu),  

 koszty działalności Agencji Rezerw Materiałowych związane z wykonywaniem zadań 

w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych w kwocie 10.313 tys. zł 

(99,9% planu). 

Niższe niż planowane koszty wynikały, po pierwsze, z niższych kosztów zakupu paliw  

na zapasy agencyjne, z powodu niższych na rynku światowym cen ropy naftowej, benzyny 

silnikowej i oleju napędowego, a po drugie ze zmniejszenia kosztów logistycznych 

związanych ze sprzedażą i zakupem paliw, w związku ze zmianą sposobu wymiany (rotacji) 

paliw utrzymywanych w zapasach agencyjnych.  

6.4.2 Fundusz Wsparcia Policji 

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie  

i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 i 4a ww. ustawy, na podstawie zawieranych 

przez dysponentów Funduszu umów i porozumień, określających przeznaczenie środków 

przekazywanych jednostkom Policji. 
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Fundusz uzyskał w 2016 r. przychody w wysokości 72.876 tys. zł (88,4% planu po zmianach). 

Przyczyną niższego wykonania planu przychodów Funduszu była mniejsza niż wstępnie 

planowano liczba umów i porozumień zawartych i zrealizowanych z podmiotami, które mogą 

wspierać finansowo jednostki organizacyjne Policji. W konsekwencji również plan wydatków 

został zrealizowany na niższym od planowanego poziomie. 

Na przychody składały się następujące pozycje:  

 wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72.786 tys. zł, 

 odsetki bankowe w kwocie 82 tys. zł, 

 inne zwiększenia funduszu w kwocie 7 tys. zł. 

Koszty Funduszu wyniosły 73.007 tys. zł (88,5% planu po zmianach), w tym na:   

 rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę  

40-godzinnego tygodnia służby 20.274 tys. zł, 

 nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie 2.269 tys. zł, 

 zakup usług remontowych 3.918 tys. zł,  

 zakup materiałów i wyposażenia 3.021 tys. zł, 

 zakup usług pozostałych 4.405 tys. zł,  

 zakup sprzętu i uzbrojenia 3.547 tys. zł,  

 koszty inwestycyjne 34.971 tys. zł, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne  

oraz na wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów. 

6.4.3 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego  

Fundusz został utworzony z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 31c ustawy z dnia 

30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa  

oraz o Agencji Mienia Wojskowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz modernizacji 

uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, 

w szczególności Policji i Straży Granicznej. Od 1 października 2015 r. Fundusz działa 

w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.  

Fundusz w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości 102 tys. zł (4,2% planu), głównie z tytułu 

odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Niskie wykonanie planu 

przychodów wynika z braku wpłaty na Fundusz przez Agencję Mienia Wojskowego  

oraz przez podległe jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych prognozowanej 

kwoty 2.019 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2016.  

Koszty Funduszu wyniosły 5.790 tys. zł (57,9% planu), niższe wykonanie wynika  

z mniejszych kosztów poniesionych na inwestycje, zrealizowanych przez: 
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– Policję, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację siedziby Komendy Miejskiej 

w Słupsku, 

 Straż Graniczną, z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku nr 58 w m. Koszalin 

oraz dostosowanie budynku nr 9 w m. Unieście do przepisów ppoż. w Centralnym 

Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, przebudowę placówki SG w m. Wetlina w 

Bieszczadzkim OSG, przebudowę wewnętrznych instalacji strzelnicy pistoletowej 

Placówki SG w Hrubieszowie w Nadbużańskim OSG, przebudowę budynku na potrzeby 

Placówki SG w m. Ruda Śląska w Śląskim OSG, budowę kanalizacji deszczowej  

w komendzie Nadbużańskiego OSG w m. Chełm, budowę budynku administracyjnego  

na terenie placówki SG Bielsko-Biała w Śląskim OSG, zmianę sposobu zasilania w 

energię elektryczną budynku nr 5 w m. Kołobrzeg w Morskim OSG, przebudowę części 

budynku nr 8 w m. Lubań i wykonanie ogrodzenia w m. Szklarska Poręba – Ośrodek 

Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, zakup 27 karabinków dla funkcjonariuszy SG. 

6.4.4 Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

Fundusz działa na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  

o ruchu drogowym. CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę 

danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach  

oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.  

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z opłaty pobranej za udostępnienie danych  

lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz wpływy  

z opłat ewidencyjnych (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania technicznego, 

za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki 

kontrolnej, karty pojazdu i prawa jazdy, oraz wydanie i wymianę prawa jazdy, a także za wpis 

przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki 

jazdy i ośrodek szkolenia kierowców). 

Fundusz uzyskał w 2016 r. przychody w wysokości 136.641 tys. zł (tj. 112,5% planu), 

na które składają się:  

 wpływy z różnych opłat (z tytułu pobranej opłaty ewidencyjnej od ubezpieczycieli, stacji 

kontroli pojazdów, organów rejestrujących pojazdy, z tytułu udostępnienia danych) – 

133.423 tys. zł, 

 odsetki – 3.219 tys. zł.  

Koszty Funduszu wyniosły 58.746 tys. zł (49,5% planu), niższe wykonanie wynika  

z mniejszych zakupu usług oraz mniejszych wydatków inwestycyjnych.  
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6.4.5 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 

Zakładów Pracy 

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 

działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych 

wolności oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 

Pracy. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 44.930 tys. zł, co stanowiło 101,7% planu. 

Na przychody Funduszu składają się: 

 potrącenia 25% z wynagrodzenia za pracę skazanego,  

 wpłaty przywięziennych zakładów pracy w wysokości co najmniej 25% środków 

uzyskanych z tytułu zwolnień określonych w ustawie, 

 środki pieniężne pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek i innych 

źródeł. 

Koszty Funduszu przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie resocjalizacji osób 

pozbawionych wolności, w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę 

istniejących stanowisk, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań 

resocjalizacyjnych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, 

organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie szkoleń  

w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Ze środków Funduszu 

mogą być także udzielane pożyczki lub dotacje dla podmiotów zatrudniających osoby 

pozbawione wolności. Ponadto przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych nabyli uprawnienie 

do uzyskania ze środków Funduszu ryczałtu w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

przysługującego zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. 

W roku 2016 ze środków Funduszu zrealizowano koszty w łącznej wysokości 49.469 tys. zł, 

co stanowiło 98,9% planu, z czego największą pozycję stanowią koszty inwestycyjne 

w kwocie 33.905 tys. zł. 

6.4.6 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony na podstawie art. 11 ustawy z dnia 

25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej. Fundusz gromadzi środki głównie z wpłat Agencji Mienia 

Wojskowego, z wpływów za udostępnianie poligonów wojskom obcym oraz wpływów  

za specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych. 

Zgromadzone środki Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie zadań z zakresu 

modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Przychody Funduszu zostały wykonane w kwocie 84.124 tys. zł, tj. 139,5% planu, z tego: 

 ze wsparcia wojsk obcych i udostępniania im poligonów 53.431 tys. zł (184,2% planu),  

 z odszkodowań i kar umownych 24.548 tys. zł (188,1% planu),  

 z pozostałych tytułów 6.145 tys. zł (196,2% planu), głównie z wyższych przychodów 

z lokat bankowych i odsetek. 

W roku 2016 koszty Funduszu zrealizowano w kwocie 147.891 tys. zł, tj. 77,4% planu.  

Niskie wykonanie planu wynikało z niższych zakupów inwestycyjnych przeznaczonych 

na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  

6.4.7 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 

Fundusz ten został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej. 

Źródłem przychodów Funduszu w 2016 roku były środki finansowe uzyskane przez Straż 

Graniczną na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy właściwymi dysponentami 

Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, bankami oraz instytucjami 

ubezpieczeniowymi. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 1.770 tys. zł (81,8% planu), głównym przychodem 

były wpłaty od jednostek w kwocie 1.767 tys. zł.  

Przyczyną niższego wykonania planu przychodów Funduszu była mniejsza niż wstępnie 

planowano liczba umów zawartych i zrealizowanych z podmiotami, które mogą wspierać 

finansowo jednostki organizacyjne Straży Granicznej. W konsekwencji również plan 

wydatków został zrealizowany na niższym od planowanego poziomie. 

Koszty Funduszu wyniosły 1.763 tys. zł, (81,8% planu), z tego: 

 koszty własne – 985 tys. zł, (74,4% planu). Niższe wykonanie kosztów własnych wynikało 

z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa, materiałów 

biurowych, materiałów budowlanych i kwaterunkowych, odzieży roboczej,  

 koszty inwestycyjne – 775 tys. zł, (93,5% planu). Środki zostały wykorzystane na zakup 

m.in. środków transportu, karetki z wyposażeniem, quadów, auto lawety, motocykli  

oraz urządzenia rehabilitacyjnego. 

6.4.8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

Fundusz został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Państwowej Straży Pożarnej. 
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Źródłem przychodów Funduszu w 2016 roku były przede wszystkim wpłaty od jednostek  

na fundusz celowy (m.in. jednostek samorządu terytorialnego) oraz środki pochodzące  

z kar umownych.  

Fundusz uzyskał przychody w wysokości 33.858 tys. zł, (45,9% planu po zmianach), z tytułu: 

 wpłat od jednostek – 33.485 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne – 24.942 tys. zł), 

 innych zwiększeń (m.in. kar umownych) – 316 tys. zł, 

 pozostałe przychody – 58 tys. zł (w tym z odsetek bankowych – 54 tys. zł). 

Koszty Funduszu wyniosły 34.838 tys. zł (46,3% planu po zmianach) i zostały poniesione 

głównie na:  

 koszty własne – 4.969 tys. zł (w tym przede wszystkim na zakup usług oraz materiałów 

i wyposażenia), 

  koszty inwestycyjne – 26.126 tys. zł (w tym: na budowę, rozbudowę i modernizację 

obiektów, zakup sprzętu transportowego, łączności, informatycznego, techniki specjalnej, 

medycznego),  

 dotacje dla jednostek organizacyjnych PSP na realizację zadań bieżących przekazane  

z państwowych funduszy celowych – 3.618 tys. zł, 

Główną przyczyną odchyleń od planu, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów,  

jest wycofanie się darczyńców ze wsparcia finansowego jednostek organizacyjnych PSP. 

6.4.9 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej .  

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 328.823 tys. zł, co stanowiło 351,3% planu  

po zmianach. Przychodami Funduszu były: 

 środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń 

pieniężnych, 

 środki pieniężne pochodzące z potrąceń w wysokości 10%  wynagrodzenia 

przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy,  

 środki pieniężne pochodzące z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie 

przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25% na okres 

do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji zbiórek i innych źródeł. 
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Wyższe wykonanie przychodów Funduszu wynikało z tytułu orzeczonych przez sądy 

nawiązek. Zauważalny przyrost wpływów Funduszu wynika bowiem z wejścia w życie – 

z dniem 18 maja 2015 r. - nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym przypadków 

skazania sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środka odurzającego) z art. 179 k.k. (dopuszczenie do ruchu 

niebezpiecznego pojazdu) oraz z art. 180 k.k. (zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów 

mechanicznych). Odnotować należy fakt, iż przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji 

Kodeksu karnego Sąd mógł orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu w wysokości 

do 60.000 zł, natomiast na mocy wprowadzonej w roku 2015 nowelizacji – w przypadku 

skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a k.k., art. 179 k.k., art. 180 k.k. Sąd 

obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł, a w razie skazania 

sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. co najmniej 10.000 zł, przy czym 

kwota maksymalna świadczenia pieniężnego wynosi 60.000 zł. 

Koszty Funduszu zostały zrealizowane w kwocie 39.607 tys. zł, tj. 32,9% planu po zmianach. 

Koszty Funduszu były realizowane na poziomie lat ubiegłych. Środki Funduszu 

przeznaczone były na: 

 pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza 

pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną 

przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, 

 pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych 

kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną, jak również pomoc prawną 

i psychologiczną udzielaną świadkom oraz osobom im najbliższym, 

 pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez stowarzyszenia, 

fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań 

wchodzących w zakres uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń 

oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych, jak również kościoły i inne związki 

wyznaniowe oraz osoby godne zaufania, 

 działalność podejmowaną lub powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości, 

jako dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: 

 promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób 

pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, 
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 podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 

 pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, 

 podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji 

oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych. 

6.5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 

Powyższe fundusze realizują zadania w zakresie: rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży  

i osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania 

przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki  

i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów.  

W wyniku działalności ww. funduszy w 2016 r. osiągnięto przychody w wysokości 

1.015.224 tys. zł, tj. 116,4% planu po zmianach oraz poniesiono koszty w wysokości 

977.508 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach. 

6.5.1 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty 

świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych. 

Przychody Funduszu w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 19.746 tys. zł, tj. 130,3% planu. 

Wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z większych wpływów z opłat wnoszonych przez 

podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych. 

Koszty Funduszu, określone w ustawie budżetowej na rok 2016 w kwocie 15.150 tys. zł, 

zostały wykonane w wysokości 14.697 tys. zł, tj. w 97,0%. Przeznaczone były  

na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia 

działające w sferze kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach 

swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży (11.243 tys. zł), a także zajęć organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (3.419 tys. zł).  

Od 2009 r. priorytetem programowym w dofinansowaniu organizacji zajęć sportowych 

dla uczniów są zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie nauki pływania w ramach 

programu pn. „Umiem pływać”. Ponadto w 2016 r. ze środków Funduszu dofinansowano 

zajęcia nakierowane na upowszechnianie sportów zimowych (najbardziej popularne 

dyscypliny to: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo,  

hokej na lodzie). 
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6.5.2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych.  

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych 

objętych monopolem państwa (77% wpływów). 

Wykonanie przychodów Funduszu ukształtowało się w 2016 r. na poziomie 781.228 tys. zł,  

tj. 114,7% planu po zmianach. Wyższy poziom wykonania przychodów Funduszu wynika 

przede wszystkim z wyższych wpływów z Totalizatora Sportowego pochodzących z dopłat 

do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa, w stosunku do planowanych.  

Koszty Funduszu zrealizowane w wysokości 718.468 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach, 

zostały poniesione na: 

 zadania inwestycyjne – 431.476 tys. zł, z tego:  

 inwestycje terenowe – 174.384 tys. zł, 

 inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu, tzw. inwestycje strategiczne – 

174.482 tys. zł,  

 pozostałe programy – 82.610 tys. zł, 

 zadania bieżące – 286.918 tys. zł, z tego: 

 rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 256.377 tys. zł. Środki na ten cel 

przeznaczono na realizację następujących programów: „Szkolenie 

i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej” (179.433 tys. zł)  

oraz „Sport wszystkich dzieci” (76.944 tys. zł), 

 rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych – 30.541 tys. zł. W ramach tych 

środków dofinansowano zadania z dwóch obszarów, tj. przygotowania i udział 

w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata 

i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzyska paraolimpijskich 

i igrzysk głuchych oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu 

osób niepełnosprawnych.  

6.5.3 Fundusz Promocji Kultury 

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach objętych 

monopolem państwa.  

Przychody Funduszu zaplanowane w ustawie budżetowej w 2016 r. w wysokości 

171.270 tys. zł zostały wykonane w kwocie 201.481 tys. zł, tj. 117,6% planu po zmianach. 
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Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu wyższych wpływów z dopłat  

do stawek w grach hazardowych, zwrotów niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków 

bieżących i inwestycyjnych. 

Koszty Funduszu ustalone w planie po zmianach w kwocie 184.275 tys. zł wykonano 

w wysokości 175.352 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach.  

Środki Funduszu przeznaczone zostały na wspieranie i promowanie: 

 ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze 

edukacyjnym – 56.828 tys. zł, 

 twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka 

polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury 

niskonakładowej – 14.987 tys. zł, 

 ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 23.114 tys. zł,  

 twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 2.968 tys. zł, 

 dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 3.603 tys. zł, 

 zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych  

oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych,  

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 492 tys. zł, 

 inwestycji służących wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, 

ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów  

oraz sztuki współczesnej – 59.120 tys. zł. 

Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazano kwotę 

10.412 tys. zł zgodnie z planem po zmianach.  

Na realizację zadania z tytułu wypłat wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne 

egzemplarzy utworów bibliotecznych przekazano kwotę 3.801 tys. zł. 

6.5.4 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji.  

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące z 2% przychodów uzyskanych 

 z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem 

na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej, obejmujące wspieranie szczególnie 

ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, wspieranie inwestycji 

służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, promocję i upowszechnianie 

nauki. 
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Przychody Funduszu w 2016 r. zrealizowano w kwocie 12.769 tys. zł, co stanowi 

288,4% planu określonego w ustawie budżetowej. Wyższy, niż zakładano, poziom 

wykonania przychodów związany był z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu 

środków przez beneficjentów oraz odsetek od zgromadzonych środków. 

Koszty Funduszu wykonane w kwocie 68.991 tys. zł, tj. 98,6% planu, przeznaczone zostały 

na wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych 

(18.917 tys. zł) oraz na programy ministra właściwego do spraw nauki (Narodowy Program 

Rozwoju Humanistyki, Rozwój Sportu Akademickiego, Iuventus Plus), dotyczące wspierania 

szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych (50.075 tys. zł). 

6.6. Pozostałe fundusze 

Zadania poniższych funduszy związane są z krajowym systemem informacji o terenie  

oraz ewidencją gruntów i budynków, a także z udzielaniem przedsiębiorcom premii 

technologicznych, z nowymi metodami profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających 

z uzależnień od hazardu oraz wzmocnieniem potencjału organizacji pożytku publicznego. 

Z tytułu działalności ww. Funduszy w 2016 r. osiągnięto przychody w wysokości  

67.294 tys. zł, tj. 108,3% planu po zmianach oraz poniesiono koszty w wysokości 

53.051 tys. zł, tj. 94% planu po zmianach. 

6.6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa na podstawie ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Głównym zadaniem Funduszu jest aktualizacja i utrzymanie państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 6.695 tys. zł, tj. 114,8% wielkości zaplanowanych 

w ustawie budżetowej. Wyższe przychody uzyskano głównie z wpływów z opłat za 

udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz z czynności urzędowych związane z prowadzeniem tego zasobu. 

W 2016 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w wysokości 6.629 tys. zł, tj. 66,4% 

wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej. Koszty przeznaczono głównie na: 

 zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map 

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków – 2.281 tys. zł, 

 informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania –  

3.846 tys. zł,  
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 przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucję dziennika praktyki 

zawodowej – 503 tys. zł. 

Niższe koszty wynikały m.in. z niższych wydatków na przeprowadzenie postępowań 

kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 

i kartografii. 

6.6.2 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego 

m.in. poprzez wyrównywanie szans ich rozwoju, rozwój wolontariatu w tych organizacjach, 

podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach. 

Przychody Funduszu w 2016 r. wyniosły 31 tys. zł i były niższe od planu o 471 tys. zł, 

tj. o 93,8 %. Na kwotę przychodów złożyły się głównie środki finansowe pochodzące z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły 

status organizacji pożytku publicznego oraz środki wykorzystane przez organizacje pożytku 

publicznego niezgodnie z przeznaczeniem. 

Zrealizowanie niższych przychodów wynika z ich niestałego charakteru.  

W roku 2016 Fundusz nie udzielił wsparcia organizacjom pożytku publicznego w postaci dotacji 

i w związku z tym koszty Funduszu nie zostały zrealizowane.  

6.6.3 Fundusz Kredytu Technologicznego 

Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) działa na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dysponentem Funduszu 

jest Minister Rozwoju i Finansów (dysponent cz. 20 – Gospodarka). Od 2015 r. wspieranie 

przedsiębiorców chcących wdrażać nowe technologie za pośrednictwem FKT,  

jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie 

finansowej 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt  

na innowacje technologiczne.  

W 2016 r. na zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz wykorzystano kwotę  

w wysokości 599.636 tys. zł, tj. 79,1% planu po zmianach, z czego na: 

 udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej w kwocie 596.073 tys. zł,  

 obsługę FKT w kwocie 3.562 tys. zł.  

Przychody Funduszu w 2016 r. wykonano w kwocie 29.779 tys. zł, tj. 103,5% planu 

po zmianach, z czego największą pozycję stanowiły środki otrzymane z Unii Europejskiej. 
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Koszty Funduszu wykonano w kwocie 37.224 tys. zł, tj. 113% planu po zmianach. Wyższe 

wykonanie kosztów wynika z tytułu ujęcia w pozycji dotacje z budżetu państw i środki z Unii 

Europejskiej, również zwrotu do budżetu państwa premii technologicznych dokonywanych 

przez beneficjentów na rachunek Funduszu, jak i zwrotu niewykorzystanych dotacji. 

6.6.4 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został utworzony na podstawie art. 88 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

Przychodem Funduszu w 2016 r. było 3% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem 

państwa, a wydatkiem były następujące zadania: 

 prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych 

ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu  

lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

 udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania 

związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu  

lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,  

w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem, 

 prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów 

profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób 

zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia 

uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.  

W 2016 r. przychody Funduszu wyniosły 30.789 tys. zł, co stanowiło 114,1% planu 

zapisanego w ustawie budżetowej. Wyższa realizacja przychodów spowodowana była 

przede wszystkim wyższymi wpływami z dopłat do stawek w grach losowych objętych 

monopolem państwa. 

Koszty Funduszu zrealizowane w 2016 r. w kwocie 9.198 tys. zł stanowiły 70,8% planu 

zapisanego w ustawie budżetowej. Niższe, w stosunku do planu na 2016 r., wydatkowanie 

środków spowodowane było niespełnieniem wymogów formalno-prawnych części 

składanych wniosków lub oddaleniem z powodów niespełnienia wymogów merytorycznych. 

Do realizacji przyjęte zostały wyłącznie wnioski spełniające wszystkie kryteria, określone 

w szczegółowych warunkach naboru wniosków. 
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Rozdział 7 

Wykonanie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji 

gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, 

o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych 

7.1. Agencje Wykonawcze 

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej 

ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan 

finansowy sporządzany także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane 

są w terminie ich zapłaty. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących agencji 

wykonawczych nadzorowanych przez: 

Prezesa Rady Ministrów 

1. Polska Agencja Kosmiczna, 

Ministra Rozwoju i Finansów 

2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

4. Narodowe Centrum Nauki, 

Ministra Obrony Narodowej 

5. Agencja Mienia Wojskowego, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

7. Agencja Rynku Rolnego, 

8. Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, 

9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

Ministra Energii 

10. Agencja Rezerw Materiałowych. 
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W 2016 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 8.392.081 tys. zł,  

w tym 5.491.895 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 65,4% 

przychodów ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 

7.690.509 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto agencji wykonawczych był dodatni 

i wyniósł 701.572 tys. zł. 

W stosunku do ustawy budżetowej przychody, w tym dotacje z budżetu państwa były niższe 

odpowiednio o 17,7% i 6,1%. Przy niższych o 8,4% kosztach jakie poniosły agencje 

wykonawcze suma ich wyników finansowych brutto w porównaniu do ustawy budżetowej 

była niższa o 60,9%, tj. o 1.091.931 tys. zł. Związane to było głównie z niższym 

o 1.007.656 tys. zł wynikiem w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

wynikającym ze wstrzymania sprzedaży mienia Zasobu w związku z wejściem w życie 

ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP. 

Jednocześnie suma wyników finansowych w porównaniu do roku 2015 była niższa o 72%,  

tj. 1.805.077 tys. zł. 

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania planów finansowych agencji wykonawczych 

przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Koszty 

wykonane 

Wynik 

finansowy 

brutto 

planowany 

Wynik 

finansowy 

brutto 

zrealizowany 

Przychody 

wykonane 

w tym 

dotacja 

z budżetu 

w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Polska Agencja Kosmiczna 9.414 8.101 9.722 0 -308 

2. 
Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 503.134 291.989 502.758 0 375 

3. 
Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju 1.550.390 1.543.800 1.550.422 0 -32 

4. Narodowe Centrum Nauki 1.007.339 1.005.187 1.007.326 300 13 

5. Agencja Mienia Wojskowego 1.161.718 648.146 1.026.090 309.120 135.628 

6. 
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 1.535.379 1.441.122 1.501.445 34.570 33.934 

7. Agencja Rynku Rolnego 360.304 345.714 360.691 0 -387 

8. Agencja Nieruchomości Rolnych 273.715 0 251.191 1.200 22.524 

8a. 
Zasób Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 1.421.979 0 974.235 1.455.400 447.744 
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Lp. Wyszczególnienie 

 

Koszty 

wykonane 

Wynik 

finansowy 

brutto 

planowany 

Wynik 

finansowy 

brutto 

zrealizowany 

Przychody 

wykonane 

w tym 

dotacja 

z budżetu 

w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych 68.851 30.555 71.594 -45 -2.743 

10. Agencja Rezerw Materiałowych 499.858 177.281 435.034 -7.042 64.824 

 Razem 8.392.081 5.491.895 7.690.509 1.793.503 701.572 

 

7.1.1. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 

2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki 

kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, 

gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych. Do zadań Agencji 

należy m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków 

badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, 

zapewnienie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów 

zagranicznych, reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego 

w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej  

oraz prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej. Ustawa o Polskiej Agencji 

Kosmicznej weszła w życie 7 lutego 2015 r. w związku z czym dopiero po tym dniu można 

było nadać status Agencji przez Prezesa Rady Ministrów, rozpocząć proces organizacji biura 

oraz wszcząć rekrutację i zatrudnienie specjalistów z tej dziedziny. Zatem rok 2016 był 

pierwszym pełnym rokiem w który PAK realizowała swoje zadania. 

Przychody Agencji wyniosły w 2016 r. 9.414 tys. zł tj. 99,1% planu z ustawy budżetowej 

(84,8% planu po zmianach) w tym 86,1% stanowiła dotacja podmiotowa wykonana w kwocie 

8.101 tys. zł - zaplanowana w planie finansowym po zmianach w wysokości 9.700 tys. zł. 

Koszty wyniosły w 2016 r. 9.722 tys. zł tj. 102,3% planu z ustawy budżetowej (87,6% planu 

po zmianach). Na łączną kwotę kosztów złożyły się koszty realizacji zadań oraz koszty 

funkcjonowania Agencji. Niższe wykonanie przychodów w stosunku do planu po zmianach 

wynika z przekazania niższej o 16,5% dotacji podmiotowej, w związku z przesunięciem 

w czasie realizacji niektórych programów, np. Krajowego Programu Kosmicznego. Natomiast 

po stronie kosztów niższe wykonanie odnotowano w ramach wydatków na materiały 

i energię (o 35,4%), pozostałe usługi obce (o 15,5%) oraz wynagrodzenia bezosobowe 

(o 39,7%). 

Wynik finansowy Agencji na koniec roku był ujemny i wyniósł – 308 tys. zł. 
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7.1.2. Zadaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest działanie  

na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, wykorzystania 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich. 

Przychodami PARP są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 

agencji, a także pozostałe przychody, na które składają się głównie przychody pochodzące 

z rozliczenia dotacji udzielonych PARP w latach ubiegłych. W 2016 r. przychody PARP 

wyniosły 503.134 tys. zł i były wyższe o 6.764 tys. zł w stosunku do planu przyjętego w ustawie 

budżetowej oraz niższe o 43.236 tys. zł w stosunku do planu po zmianach. Przychody z dotacji 

z budżetu państwa wyniosły 291.989 tys. zł, co stanowiło 58% przychodów ogółem. 

Koszty Agencji wyniosły 502.758 tys. zł i były wyższe o 6.388 tys. zł w stosunku  

do planu w ustawie budżetowej oraz niższe o 43.612 tys. zł w stosunku do planu  

po zmianach. Koszty realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela 

wsparcia innym podmiotom wyniosły 358.428 tys. zł, co stanowi 71,3% kosztów ogółem  

(w 2015 r. było to 89,6%). 

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 375 tys. zł podczas gdy w ustawie 

budżetowej zakładano wynik zrównoważony. 

7.1.3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) działa na podstawie ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako agencja wykonawcza 

powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej  

i innowacyjnej państwa. Ponadto Centrum pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej  

dla Programów Operacyjnych. 

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa  

na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania 

inwestycji związanych z zarządzaniem zadaniami. Ponadto NCBiR może uzyskiwać 

przychody z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych 

programów badawczych, komercjalizacji wyników prowadzonych badań. 

W trakcie roku 2016 w planie finansowym Centrum dokonano zmian polegających 

na zmniejszeniu przychodów i kosztów, przede wszystkim w związku z oszczędnościami 

wynikającymi z końcowego rozliczenia projektów perspektywy finansowej 2007-2013  

oraz z wolniejszym – niż zakładano – wdrażaniem programów perspektywy finansowej  

2014-2020. 
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Zrealizowane w 2016 r. przychody Centrum wyniosły 1.550.390 tys. zł (86,9% planu 

z ustawy budżetowej i 94,2% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu 

państwa w kwocie 1.543.800 tys. zł.  

Koszty wyniosły 1.550.422 tys. zł. (86,9% planu z ustawy budżetowej i 94,2% planu  

po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.447.058 tys. zł  

co stanowiło 93,3% kosztów ogółem (w 2015 roku było to 2.079.180 tys. zł). 

W ramach prowadzonej działalności NCBiR finansowało przede wszystkim realizację badań 

stosowanych w formie projektów wykonywanych w ramach programów ustanawianych przez 

Centrum, projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, projekty badawcze 

w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – III etap”, 

projekty na rzecz wsparcia komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych. 

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało głównie z oszczędności zgłaszanych 

przez beneficjentów w ramach końcowego rozliczania projektów perspektywy finansowej 

2007-2013, jak również niepełnego wykorzystania środków z perspektywy 2014-2020 

w związku z wolniejszym tempem wdrażania programów i przesunięciem terminu wypłaty 

środków dla beneficjentów. 

W planie finansowym Centrum ujęto również środki europejskie przewidziane  

dla beneficjentów programów operacyjnych oraz programu finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki przekazane przez NCBiR innym podmiotom 

na realizację zadań badawczych, łącznie ze środkami europejskimi, wyniosły  

2.401.820 tys. zł (57,4% planu z ustawy budżetowej i 82,1% planu po zmianach). 

Wynik finansowy Agencji na koniec roku był ujemny i wyniósł -32 tys. zł. Ujemny wynik 

finansowy wystąpił w związku z różnicami kursowymi od środków zgromadzonych 

na rachunkach Centrum. 

7.1.4. Narodowe Centrum Nauki (NCN) działa na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Narodowym Centrum Nauki, jako agencja wykonawcza powołana do wspierania 

działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. 

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania 

inwestycji związanych z zarządzaniem wykonywanymi zadaniami. Ponadto Narodowe 

Centrum Nauki może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym środki przekazane przez 

krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze. 

W trakcie roku 2016 dwukrotnie dokonano zmian w planie finansowym Centrum. Pierwsza 

korekta dotyczyła zwiększenia przychodów i kosztów, w związku z przyznaniem NCN 

dodatkowych środków w ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań.  
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Druga zmiana była konsekwencją oszczędności wygospodarowanych przez Centrum  

w kosztach funkcjonowania agencji oraz w kosztach realizacji zadań. 

Zrealizowane w 2016 roku przychody Centrum wyniosły 1.007.339 tys. zł (98% w stosunku 

do ustawy budżetowej oraz 97,7% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu 

państwa stanowiły 1.005.187 tys. zł. 

Koszty wyniosły 1.007.326 tys. zł (98% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 97,7% planu 

po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 976.129 tys. zł, 

co stanowiło 96,9% kosztów ogółem (w 2015 roku było to 861.044 tys. zł). 

W ramach prowadzonej działalności NCN finansowało przede wszystkim realizację badań 

podstawowych w formie:  

 projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,  

 projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, 

w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie 

nowego zespołu naukowego,  

 stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia doktora,  

 projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

 współpracy międzynarodowej. 

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższego 

zapotrzebowania Centrum na środki finansowe związane z kosztami zarządzania 

wykonywanymi zadaniami, m.in. w zakresie środków planowanych na wynagrodzenia 

bezosobowe dla ekspertów oceniających wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych 

przez Centrum.  

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 13 tys. zł podczas gdy w ustawie budżetowej 

zakładano wynik w wysokości 300 tys. zł. 

7.1.5. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) działała na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Agencja jest nadzorowana przez Ministra Obrony 

Narodowej, realizuje zadania własne i zadania zlecone, do których należą przede wszystkim: 

gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, obrót mieniem, w tym: sprzedaż lokali 

mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, działalność gospodarcza 

wynikająca z potrzeb obronności, obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami 

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przechowywanie i obrót 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
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wojskowym lub policyjnym, budowa i remonty lokali mieszkalnych oraz wypłaty świadczeń 

mieszkaniowych dla żołnierzy. 

W planie finansowym Agencji na 2016 r. założono przychody w wysokości 1.341.207 tys. zł 

oraz koszty 1.032.087 tys. zł. AMW osiągnęła przychody w wysokości 1.161.718 tys. zł,  

tj. 86,6% planu z ustawy budżetowej, co wynikało z niewykonania planowanych przychodów: 

z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prywatyzacji spółki Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. -

odstąpienie od koncepcji prywatyzacji spółki. Poniesione koszty wyniosły 1.026.090 tys. zł, 

czyli 99,4% planu z ustawy budżetowej, co wynikało głównie ze zrealizowanych 

oszczędności w związku z połączeniem dwóch agencji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

i byłej Agencji Mienia Wojskowego w jedną Agencję.  

Zaplanowana na 2016 r. dotacja w wysokości 648.177 tys. zł w planie po zmianach 

wykorzystana została w wysokości 648.146 tys. zł na wypłatę świadczeń oraz odpraw 

mieszkaniowych dla żołnierzy, a także na utrzymanie miejsc internatowych za żołnierzy 

uprawnionych do zakwaterowania tymczasowego oraz pokrycie kosztów utrzymania 

zbędnych nieruchomości od dnia ich przejęcia do końca 2016 r. 

Wynik finansowy brutto Agencji wyniósł 135.628 tys. zł, natomiast wynik netto  

po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałych 

obciążeń wyniku finansowego (odpisy na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Fundusz 

Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego) wyniósł 57.696 tys. zł, co stanowi 24% planu  

po zmianach, na co wpływ miały głównie niższe od planowanych przychody Agencji  

– opisane powyżej. 

7.1.6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest państwową osobą 

prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie 

gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, 

posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie 

przepisów polskich, jak i unijnych. Środki na realizację zadań wynikających z pełnienia 

funkcji agencji płatniczej tj. transfery środków europejskich w ramach współfinansowania 

z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich nie są ujmowane w planie 

finansowym ARiMR.  

Do głównych zadań ARiMR realizowanych ze środków krajowych w ramach planu 

finansowego należą: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych  

na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów  

na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanie lub dofinansowanie 

ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania 

padłych zwierząt gospodarskich. 
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Przychody Agencji wyniosły 1.535.379 tys. zł i zostały zrealizowane w 86,9% planu z ustawy 

budżetowej, natomiast koszty wyniosły 1.501.445 tys. zł. i zrealizowane zostały w 86,7% 

planu z ustawy budżetowej, w tym koszty realizacji zadań wyniosły 451.302 tys. zł i stanowiły 

30,1% kosztów ogółem (w 2015 roku było to odpowiednio 920.505 tys. zł i 46,9%). Wynik 

Agencji był dodatni i wyniósł 33.934 tys. zł, była to kwota zbliżona do planowanej w ustawie 

budżetowej tj. 34.570 tys. zł 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r. otrzymała jedną z największych 

obok NCBiR dotację z budżetu państwa, spośród wszystkich agencji wykonawczych,  

w wysokości 1.441.122 tys. zł (w 2015 roku 1.909.244 tys. zł) przeznaczoną m. in. na: 

 dotację podmiotową w kwocie 917.754 tys. zł, na koszty działalności statutowej, 

 dotacje celowe w kwocie 523.367 tys. zł (w tym 28.029 tys. zł na finansowanie projektów 

z udziałem środków UE – na wydatki bieżące), m.in. na: 

 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie 

części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację 

inwestycji w gospodarstwach rolnych,  

 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie 

kosztów wznowienia produkcji rolniczej oraz odtworzenia środków trwałych 

w przypadku wystąpienia szkód, 

 finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów 

zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku 

bydło, owce, kozy, świnie lub konie, 

 finansowanie zalesiania gruntów rolnych,  

 pomoc finansową z innych tytułów, w tym na: pomoc dla producentów rolnych, 

w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały 

szkody w danej uprawie, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych; pomoc dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw  

na sfinansowanie należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, 

powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. oraz pomoc 

producentowi rolnemu, który w latach 2015-2018 prowadzi co najmniej przez rok 

gospodarstwo, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia  

w związku z realizacją „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie 

szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”, 

oraz dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 115.852 tys. zł.  
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7.1.7. Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór 

sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – 

minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski  

do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie krajowych i unijnych aktów 

prawnych. Środki na realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji agencji płatniczej  

nie są ujmowane w planie finansowym ARR.  

Przychody ARR wyniosły w 2016 r. 360.304 tys. zł tj. 91,9% w stosunku do planu  

w ustawie budżetowej (95,6% planu po zmianach) natomiast koszty wyniosły 360.691 tys. zł 

tj. 92% planu z ustawy budżetowej (95,8% planu po zmianach), w tym koszty realizacji zadań 

210.903 tys. zł, tj. 58,5% kosztów ogółem. Wynik Agencji był ujemny i wyniósł  

-387 tys. zł podczas gdy w ustawie budżetowej na rok 2016 zakładano wynik zrównoważony. 

Agencja Rynku Rolnego otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 345.714 tys. zł, 

w tym: 

 dotację podmiotową w kwocie 125.798 tys. zł na realizację działalności statutowej 

Agencji, 

 dotację celową w kwocie 219.916 tys. zł na realizację zadań, w tym m.in.: dopłaty krajowe 

do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych – „Szklanka mleka”, 

wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, działania w zakresie 

promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, wspieranie rozwoju współpracy 

handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, 

oraz dotację celową w kwocie 5.086 tys. zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 

7.1.8. Do zadań Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) należy gospodarowanie mieniem 

Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, 

które stanowią Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 r. uzyskała przychody w wysokości 273.715 tys. zł, 

które stanowiły 102% wielkości przychodów planowanych. Poniesione koszty to kwota 

251.191 tys. zł tj. 94% planu z ustawy budżetowej. Spowodowało to osiągnięcie wyniku 

finansowego brutto w wysokości 22.524 tys. zł tj. lepszego o 21.324 tys. zł. w stosunku 

do planowanego w ustawie budżetowej. 

Wyższe niż planowano wykonanie przychodów związane było głównie z podpisaniem 

większej niż planowano liczby umów dzierżaw z wyżej wylicytowanym czynszem 

dzierżawnym, wyższymi niż planowano przychodami z tytułu bezumownego użytkowania 

gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wyższymi przychodami z tytułu 

użytkowania wieczystego. 
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Niższe od planowanego wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższych 

wydatków na wynagrodzenia, świadczenia i składki w związku ze zmianami w zatrudnieniu, 

niższymi kosztami dotyczącymi wykorzystania materiałów niezbędnych do bieżącego 

funkcjonowania jednostek Agencji, niższych kosztów usług remontowych oraz z niższej 

wartości majątku podlegającego amortyzacji.  

7.1.8.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) stanowi mienie Skarbu 

Państwa przejęte po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.  

W roku 2016 przychody ogółem Zasobu WRSP wyniosły 1.421.979 tys. zł i były niższe  

od wielkości planowanej o 50,9% tj. o 1.475.421 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie 

przychodów wynikało głównie ze wstrzymania sprzedaży mienia Zasobu, w związku 

z wejściem w życie ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.  

Poniesione koszty ogółem w wysokości 974.235 tys. zł były niższe od wielkości planowanej 

o 32,4%, tj. o 467.765 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie kosztów wynikało głównie 

z niższego poziomu zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego w związku ze wstrzymaniem 

sprzedaży mienia Zasobu, niższym niż zakładano poziomem odpisów aktualizujących 

wartość naliczonego, a niezapłaconego oprocentowania i odsetek za zwłokę od należności 

od osób, które nabyły mienie z ZWRSP, a także niższych kosztów pomocy finansowej 

udzielanej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na remont przekazywanych z Zasobu 

budynków. 

Spowodowało to, że wynik finansowy był niższy od wielkości zaplanowanej w ustawie 

budżetowej o 1.007.656 tys. zł (tj. 69,2%) i wyniósł 447.744 tys. zł. 

7.1.9. Centralny Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) realizuje 

zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji 

odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej 

odmian roślin. 

Przychody COBORU za 2016 r. wyniosły 68.851 tys. zł i były niższe o 3.669 tys. zł  

(tj. o 5,1%) od planowanych w ustawie budżetowej. Niewykonanie zaplanowanych 

przychodów wynika w szczególności z uzyskania niższych niż zakładano przychodów  

z działalności rolniczej, co spowodowane było znacznie gorszymi cenami płodów rolnych 

oraz słabymi plonami, spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi 

 oraz wymarznięciem zbóż ozimych.  

Koszty ogółem wynosiły 71.594 tys. zł i były niższe o 971 tys. zł (tj. o 1,3%) od wartości 

planowanej w ustawie budżetowej, jednocześnie był to wzrost w stosunku do roku 2015 

o 1,9% kiedy wyniosły 70.269 tys. zł. 
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Niższe koszty od planowanych w ustawie budżetowej uzyskano głównie w pozycji materiały 

i energia, co związane jest z niższym niż zakładano zużyciem składników materiałów 

i energii, głównie opału i energii elektrycznej (w związku z korzystnymi warunkami 

atmosferycznymi), a także spadkiem cen paliw. 

W związku z powyższym wynik finansowy brutto był ujemny i wyniósł -2.743 tys. zł  

i był niższy od wartości planowanej w ustawie budżetowej o kwotę 2.698 tys. zł. 

7.1.10. Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) realizująca zadania w zakresie 

gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymania państwowych zapasów 

ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, osiągnęła dodatni wynik finansowy  

na koniec roku 2016 w wysokości 64.824 tys. zł tj. o 71.866 tys. zł wyższy od planowanego 

w ustawie budżetowej (w 2015 r. wynik wyniósł 390.095 tys. zł). 

W 2016 r. przychody Agencji wyniosły 499.858 tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa 

(podmiotowa i celowa) 177.281 tys. zł. Zrealizowane przychody były wyższe w stosunku  

do ustawy budżetowej o 270,5% oraz niższe o 11,5% w stosunku do wartości w planie  

po zmianach). Realizacja kosztów była wyższa o 206,5% w stosunku do ustawy budżetowej 

oraz niższa o 12% w stosunku do wartości w planie po zmianach. 

Plan ARM był zmieniany czterokrotnie, zgodnie z procedurą określona w art. 21 ustawy 

o finansach publicznych. Wyższe, w stosunku do ustawy budżetowej wykonanie przychodów 

i kosztów Agencji nastąpiło w związku z przyznaniem wyższej niż planowano dotacji celowej 

z budżetu państwa (o  60,7%) na sfinansowanie uzupełnienia rezerw strategicznych 

z asortymentu produktów rolno-spożywczych oraz utworzenie dodatkowych rezerw 

żywnościowych  

oraz koniecznością zakupu asortymentów rezerw surowców energetycznych, 

sfinansowanego z kredytu bankowego. Na poprawę wyniku finansowego w stosunku  

do planowanego w ustawie budżetowej miały wpływ niższe koszty zakupu energii, 

pozostałych usług oraz kosztów utrzymania rezerw jak również niższe odpisy amortyzacyjne.  



 268 

7.2. Instytucje gospodarki budżetowej 

Instytucja gospodarki budżetowej (IGB) jest jednostką sektora finansów publicznych 

tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione 

zadania, a koszty swojej działalności oraz zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów.  

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących instytucji 

gospodarki budżetowej utworzonych przez: 

Szefa Kancelarii Prezydenta RP 

1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, 

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, 

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

3. Centrum Usług Wspólnych, 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

4. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – obecnie w gestii 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 

5.  Centralny Ośrodek Informatyki – obecnie w gestii Ministra Cyfryzacji, 

6. Centrum Usług Logistycznych, 

Ministra Sportu i Turystyki 

7. Centralny Ośrodek Sportu, 

Ministra Obrony Narodowej 

8. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 

Ministra Sprawiedliwości 

9. Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”, 

10. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”, 

11. Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”, 

12. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, 

13. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”, 

Ministra Zdrowia 

14. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, 
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

15. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. 

W 2016 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 808.710 tys. zł,  

w tym 112.863 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 14% przychodów 

ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 814.786 tys. zł. Oznacza to,  

że wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był ujemny i wyniósł -6.076 tys. zł. 

W stosunku do ustawy budżetowej łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej były 

niższe o 10,2%, zaś koszty poniesione przez te jednostki były niższe o 12,5%. Tak więc wynik 

finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był lepszy od zaplanowanego o 24.584 tys. zł. 

Zrealizowane w 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów 

oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 

  

Koszty 

Wynik 

finansowy 

brutto 

planowany 

Wynik 

finansowy 

brutto 

zrealizowany 

Przychody 

w tym 
dotacja 

z 
budżetu 

w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Centrum Obsługi Kancelarii 

Prezydenta RP 
51.030 0 49.093 800 1.936 

2. 
Centrum Zakupów dla Sądownictwa 

Instytucja Gospodarki Budżetowej 
8.658 0 8.321 1.587 337 

3. Centrum Usług Wspólnych 41.452 0 50.607 -27.999 -9.156 

4. 
Centralny Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 
9.016 0 8.979 130 37 

5. Centralny Ośrodek Informatyki 81.197 0 83.804 189 -2.607 

6. Centrum Usług Logistycznych 40.618 0 38.262 1.481 2.355 

7. Centralny Ośrodek Sportu 124.773 23.310 132.860 -8.487 -8.086 

8. 
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego 
136.603 89.552 135.446 187 1.156 

9. 
Zachodnia Instytucja Gospodarki 

Budżetowej „PIAST” 
39.252 0 38.489 13 763 

10. 
Bałtycka Instytucja Gospodarki 

Budżetowej „BALTICA” 
73.702 0 72.892 397 810 

11. 
Pomorska Instytucja Gospodarki 

Budżetowej „POMERANIA” 
102.884 0 96.787 962 6.096 

12. 
Mazowiecka Instytucja Gospodarki 

Budżetowej „MAZOVIA” 
44.488 0 43.409 0 1.079 

13. 
Podkarpacka Instytucja Gospodarki 

Budżetowej „CARPATIA” 
48.188 0 48.597 5 -408 

14. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 1.693 0 1.523 50 171 
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Lp. Wyszczególnienie 

  

Koszty 

Wynik 

finansowy 

brutto 

planowany 

Wynik 

finansowy 

brutto 

zrealizowany 

Przychody 

w tym 
dotacja 

z 
budżetu 

w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Centrum Badań i Edukacji 

Statystycznej GUS 
5.156 0 5.716 25 -559 

 Razem 808.710 112.863 814.786 -30.660 -6.076 

7.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (COKPRP) realizuje w ramach 

prowadzonej działalności zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obsługi gospodarczej, 

techniczno-remontowej, teleinformatycznej, inwestycyjnej, porządkowej, usług wydawniczych 

i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, 

rekreacyjnej, gospodarki magazynowej i zaopatrzenia. 

Plan finansowy Centrum na 2016 r. zakładał uzyskanie wyniku finansowego w wysokości  

800 tys. zł. Ostatecznie instytucja osiągnęła wynik finansowy brutto w kwocie 1.936 tys. zł, 

tj. wyższy o 142% od planowanego w ustawie budżetowej. Przychody zostały zrealizowane 

w kwocie 51.030 tys. zł, a koszty w wysokości 49.093 tys. zł, tj. odpowiednio 104,2%  

oraz 101,9% wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej.  

Na poprawę wyniku finansowego najistotniejszy wpływ miały wyższe przychody 

z prowadzonej działalności (o 2.215 tys. zł), przy oszczędnościach w wydatkach na materiały 

i energię (509 tys. zł) oraz pozostałych kosztach funkcjonowania (234 tys. zł). 

7.2.2. Przedmiotem działalności Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji 

Gospodarki Budżetowej (CZDS IGB) jest prowadzenie centralnych zamówień publicznych 

dla jednostek sądownictwa powszechnego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

oraz prowadzenie działalności szkoleniowo – wypoczynkowej. Ubiegły rok Centrum 

zakończyło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 337 tys. zł uzyskując przychody 

na poziomie 8.658 tys. zł, tj. 114,9% planu z ustawy budżetowej (100% planu po zmianach)  

i koszty w kwocie 8.321 tys. zł, tj. 139,9% planu z ustawy budżetowej (99,8% planu  

po zmianach). W stosunku do planu zawartego w ustawie budżetowej przychody i koszty 

były wyższe odpowiednio o 1.123 tys. zł i 2.373 tys. zł, co w konsekwencji spowodowało 

spadek wyniku finansowego o 1.250 tys. zł. 

Zwiększenie przychodów wynikało bezpośrednio z ilości usług jakie CZDS IGB świadczyło 

w roku 2016 na rzecz jednostek sądownictwa powszechnego. Realizacja wyższych 

przychodów miała przełożenie na wzrost wysokości ponoszonych kosztów, w tym kosztów 

pozostałych usług obcych. Wyższe koszty związane były bowiem z wydatkami koniecznymi 



 271 

dla uruchomienia nowych przedsięwzięć, takich jak usługa profesjonalnego niszczenia 

dokumentów oraz podniesieniem jakości bieżących usług świadczonych na rzecz jednostek 

sądownictwa powszechnego, np. rozbudowanie systemu centralnego wydruku o drugą linię. 

Koszty instytucji w roku 2016 ponoszone były w ramach zrealizowanych przychodów 

z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów 

pozostających w dyspozycji instytucji. 

7.2.3. Do zakresu działania Centrum Usług Wspólnych (CUW) należało w 2016 r. przede 

wszystkim: 

1. zapewnienie technicznych, w tym teleinformatycznych warunków pracy Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, 

2. świadczenie usług szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych, 

3. prowadzenie wspólnych lub centralnych zamówień publicznych, jak również świadczenie 

usług wspólnych wynikających z tych zamówień. 

Centrum Usług Wspólnych zaplanowane w ustawie budżetowej przychody zrealizowało 

w kwocie 41.452 tys. zł, a koszty w wysokości 50.607 tys. zł, tj. odpowiednio 98,5,3%  

oraz 72,2% wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej, co pozwoliło poprawić wynik 

finansowy brutto o 18.843 tys. zł, a tym samym zmniejszyć ujemny wynik finansowy do kwoty 

(minus) 9.156 tys. zł. 

Podstawowym źródłem przychodów z prowadzonej przez CUW działalności w 2016 r. były 

wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 35.635 tys. zł, stanowiły one 86% przychodów 

ogółem. 

Na realizację niższych od zaplanowanych kosztów wpłynęły głównie mniejsze wydatki  

na zakup materiałów i energii (o 38,4%), usług obcych (o 52,6%) oraz pozostałych kosztów 

funkcjonowania (o 70,3%).  

7.2.4. Podstawowa działalność Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej (CODGiK) związana jest z wykonywaniem czynności materialno-

technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych Głównemu Geodecie 

Kraju oraz pozostałych odbiorców, w szczególności w zakresie: tworzenia specjalistycznych 

baz danych przestrzennych i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych 

przestrzennych, świadczenia usług sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych 

i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji 

przestrzennej. 

Na 2016 rok przychody ogółem zaplanowane w wysokości 8.786 tys. zł, zostały wykonane  

w wysokości 9.016 tys. zł, tj. 102,6% planu wg ustawy budżetowej (95% planu po zmianach). 
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Przychody za usługi świadczone na rzecz Głównego Geodety Kraju w obszarze działalności 

podstawowej wyniosły 8.233 tys. zł, w tym przychody z tytułu opłat za udostępnianie 

materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywane na rzecz Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zostały zrealizowane w wysokości 

5.977 tys. zł. 

Koszty zrealizowano w wysokości 8.979 tys. zł, co stanowiło 103,7% kwoty zaplanowanej 

w ustawie budżetowej (95,9% planu po zmianach). Na realizację wyższych od 

zaplanowanych przychodów i kosztów wpłynęły głównie środki otrzymane z Unii Europejskiej 

w wysokości 706 tys. zł. Wynik finansowy brutto był niższy od zaplanowanego o 93 tys. zł 

i wyniósł 37 tys. zł. 

7.2.5.  Przedmiotem podstawowej działalności Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) 

jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz jednostek administracji rządowej oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, a także wykonywanie innych zadań z zakresu informatyki 

i teleinformatyki na rzecz osób trzecich, na podstawie odrębnych umów.  

COI osiągnął niższy o 2.796 tys. zł wynik finansowy brutto, od zakładanego w ustawie 

budżetowej na 2016 r., który wyniósł minus 2.607 tys. zł. Przychody wyniosły 81.197 tys. zł  

i były o 5,7% niższe od planu zawartego w ustawie budżetowej oraz o 21,8% niższe od planu 

po zmianach. Niższe przychody dotyczyły głównie przychodów z prowadzonej działalności 

obejmującej: utrzymanie, serwis, eksploatację oraz udostępnianie danych systemu 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), realizację projektu „CEPIK 2.0”  

i „pl.ID”, funkcjonowania systemu informatycznego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), 

stałej opieki autorskiej nad aplikacjami, serwisowania sprzętu komputerowego, utrzymania  

i eksploatacji systemu teleinformatycznego, utrzymania serwisów Biuletynu Informacji 

Publicznej (BIP), zarządzania, tworzenia i utrzymania serwisów www. 

Niepełne wykonanie planu przychodów na rok 2016, wynikało głównie ze zmiany 

harmonogramu, zakresu realizacji projektu CEPIK 2.0 oraz uzyskania niższych przychodów 

ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Niższe wykonanie kosztów w wysokości 83.804 tys. zł, tj. 97,6% planu wg ustawy 

budżetowej (78,7% planu po zmianach) spowodowane było głównie przesunięciem  

na rok 2017 realizacji części dostaw infrastruktury sprzętowej i oprogramowania  

oraz niższymi od prognozowanych kosztami usług obcych. 

7.2.6. Centrum Usług Logistycznych (CUL) prowadzi działalność hotelową, wczasowo-

szkoleniową, gastronomiczną, obsługę stacji paliw oraz lotniska Warszawa-Babice.  

CUL to jednostka sektora finansów publicznych stanowiąca logistyczne wsparcie dla działań 

Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych.  
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Przychody ogółem jednostki w 2016 r. wyniosły 40.618 tys. zł (90% planu zawartego 

w ustawie budżetowej), z tego przychody z tytułu prowadzonej działalności stanowiły 94,9% 

całości przychodów. 

Koszty CUL wyniosły 38.262 tys. zł (87,7% planu wg ustawy budżetowej). Niższe wykonanie 

przychodów związane jest głównie z niższymi przychodami ze sprzedaży towarów i usług 

(o 14,2%), natomiast niższe wykonanie kosztów wynika z oszczędności na materiałach 

i energii (o 10%), pozostałych usługach obcych (o 37,4%) oraz niższych wydatkach 

na wynagrodzenia osobowe (o 6,7%). 

Wynik finansowy CUL poprawił się w stosunku do ustawy budżetowej o 59% i wyniósł  

2.355 tys. zł. Pozytywny wpływ na ogólny wynik finansowy ma działalność hotelowa, 

ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz burs, natomiast ujemny działalność lotniska 

Warszawa-Babice. Przeprowadzenie kompleksowych remontów oraz zakup wyposażenia, 

który poprawił standard kilku obiektów, powinien przełożyć się na wzrost przychodów 

i poprawę wyniku w kolejnych latach. 

7.2.7. Centralny Ośrodek Sportu (COS) to instytucja skupiająca się na zapewnieniu 

odpowiednich warunków szkolenia sportowców prowadzonego przez polskie związki 

sportowe, otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie i zarządzanie 

obiektami sportowymi na potrzeby szkolenia sportowego oraz na dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 

Plan finansowy COS w ustawie budżetowej na 2016 r. zakładał uzyskanie przychodów 

na poziomie 103.658 tys. zł oraz wykonanie kosztów w kwocie 112.145 tys. zł. Instytucja 

zrealizowała zaplanowane wielkości na poziomie wyższym od zakładanego. Przychody 

Centralnego Ośrodka Sportu zrealizowano na poziomie 120,4% w stosunku  

do prognozowanych. Wykonanie przychodów na poziomie wyższym niż planowano  

w ustawie budżetowej wynikało m.in. z większego niż zakładano wykorzystania obiektów  

i infrastruktury sportowej COS przez polskie związki sportowe, jak również zwiększonego 

dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Natomiast wykonanie kosztów było wyższe o 18,5% w stosunku do planu, co wynikało  

m.in. ze zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych w związku z 

uruchomieniem nowych obiektów sportowych w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich COS, 

a także wzrostem opłat za media. Ponadto zaktualizowano plan remontów,  

w którym zaplanowano wykonanie remontu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w kwocie 500 tys. zł. Zwiększenie kosztów spowodowane było także koniecznością 

wypłacenia odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz wykazaniem  

w ramach pozostałych kosztów przekazania inwestycji dotyczącej hali Torwar II COS 

Warszawa do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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Zaplanowane na 2016 r. dotacje celowe w łącznej wysokości 23.311 tys. zł zostały 

zrealizowane w 100%. Poprzez dofinansowanie z dotacji celowej obiekty sportowe COS 

zostały utrzymane w 2016 r. w pełniej zdolności eksploatacyjnej, co dało możliwość 

prowadzenia procesu treningowego. W roku 2016 ogólna liczba osób objętych szkoleniem 

sportowym (szkolenie centralne, szkolenie klubowe oraz szkolenie skrócone) wyniosła 

621.942 osobodni, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 r. o 14,2% 

Wynik finansowy brutto COS był ujemny i wyniósł – 8.086 tys. zł, jednocześnie był wyższy 

o 401 tys. zł od planowanego w ustawie budżetowej. 

7.2.8. Najwyższe przychody i koszty wśród Instytucji Gospodarki Budżetowej generował 

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP). ZIOTP realizuje 

zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Program NSIP - 

NATO Security Investment Programme). 

W planie finansowym ZIOTP w ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano przychody 

w wysokości 252.251 tys. zł oraz koszty na poziomie 252.064 tys. zł. W związku ze zmianą 

„Planu inwestycji NSIP na lata 2016-2022”, dokonano zmniejszenia w ramach procedury 

zmiany planu finansowego: przychodów do poziomu 135.521 tys. zł a kosztów do poziomu 

135.284 tys. zł. 

Przychody ZIOTP zostały wykonane w wysokości 136.603 tys. zł, tj. 54,2% w stosunku  

do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej oraz 100,8% planu po zmianach, głównie 

z powodu uzyskania nieplanowanych przychodów z tytułu naliczonych kar umownych  

oraz odsetek od rachunków bankowych.  

Koszty ukształtowały się na poziomie 135.446 tys. zł, tj. odpowiednio 53,7% planu wg ustawy 

budżetowej oraz 100,1% planu po zmianach. Przekroczenie planowanych wielkości 

w stosunku do planu po zmianach wynika z ujęcia w pozycji kosztów odpisów 

aktualizacyjnych należności dokonanych na koniec roku (dotyczy kar umownych i odsetek 

od tych kar) w kwocie 1.299 tys. zł (nie stanowi to wydatku a jedynie zapis w księgach 

rachunkowych). 

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 149.121 tys. zł, obniżonej w wyniku zmiany planu 

finansowego do kwoty 89.597 tys. zł wydatkowano środki w wysokości 89.552 tys. zł, 

tj. 60,1% planu wg ustawy budżetowej (100% planu po zmianach), z przeznaczeniem 

na realizację projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycyjnych NATO, 

utrzymanie inwestycji zakończonych a nieprzekazanych użytkownikom  

oraz na sfinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu. 
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Wynik finansowy brutto Zakładu zrealizowany został w kwocie 1.156 tys. zł, tj. 618,3% kwoty 

zaplanowanej w ustawie budżetowej (487,9% planu po zmianach) głównie z powodu 

wyższego od zakładanego wpływu naliczonych kar umownych. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe instytucji gospodarki 

budżetowej utworzonych, na podstawie zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, w drodze 

przekształcenia z gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy aresztach śledczych 

oraz zakładach karnych, które ze względu na zbliżony charakter działalności zostały 

omówione zbiorczo: 

7.2.9. Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”, 

7.2.10. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”, 

7.2.11. Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”, 

7.2.12. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, 

7.2.13. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”. 

Jednostki te realizują działania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań 

penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia 

wolności poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. 

Prowadzą działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonują roboty remontowo-

budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 

Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów 

publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych. 

Średnioroczne zatrudnienie skazanych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2016 r. 

wyniosło 713 etatów - co oznaczało wzrost o 49 etatów w stosunku do roku 2015. Udział 

osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem stanowił 47%.  

W 2016 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 308.514 tys. zł, 

natomiast suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 300.174 tys. zł. Oznacza 

to, że wynik finansowy brutto był dodatni i wyniósł 8.340 tys. zł. W porównaniu do planu 

zawartego w ustawie budżetowej przychody i koszty zwiększyły się odpowiednio o 7% 

i 4,7%. Zwiększenie przychodów i kosztów było wynikiem realizacji dodatkowych zleceń 

w IGB Pomerania oraz IGB Carpatia – dotyczących m.in. usług budowlanych, sprzętowo-

transportowych oraz produkcji mebli biurowych. Zrealizowany wynik był o 6.963 tys. zł 

wyższy od planowanego.  

Ogólne kwoty przychodów i kosztów zrealizowanych w 2016 r. oraz wynik finansowy brutto 

ww. Instytucji przedstawia się następująco: 
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Nazwa IGB 

Przychody Koszty Wynik 

Ustawa 
budżetowa 

Wykonanie % 
Ustawa 

budżetowa 
Wykonanie % 

Ustawa 
budżetowa 

Wykonanie  

w tys. zł 

PIAST 39.896 39.252 98,4% 39.883 38.489 96,5% 13 763 

BALTICA 82.560 73.702 89,3% 82.163 72.892 88,7% 397 810 

POMERANIA 70.200 102.884 146,6% 69.238 96.787 139,8% 962 6.096 

MAZOVIA 55.243 44.488 80,5% 55.243 43.409 78,6% 0 1.079 

CARPATIA 40.312 48.188 119.5% 40.307 48.597 120,6% 5 -408 

Razem 288.211 308.514 107,0% 286.834 300.174 104,7% 1.377 8.340 

7.2.14. Profilaktyczny Dom Zdrowia (PDZ) w Juracie w pełni finansował swoją działalność 

z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wczasów 

profilaktyczno-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji oraz nie otrzymał w 2016 r. 

dotacji z budżetu państwa. Po zakończeniu każdego roku obrotowego (PZD) zobowiązany jest 

do wpłacania na rachunek dochodów budżetu państwa 40% wypracowanego zysku netto. 

W 2016 r. przychody PDZ w Juracie zostały zrealizowane w 105,8% w stosunku  

do zaplanowanych w ustawie budżetowej i wyniosły 1.693 tys. zł.  

Koszty poniesione przez tę instytucję wyniosły 1.523 tys. zł, tj. 98,2% zaplanowanych 

w ustawie budżetowej. Było to wynikiem niższych kosztów funkcjonowania, w tym przede 

wszystkim oszczędności z tytułu wynagrodzeń (mniej o 13,7%). 

Tym samym PZD w Juracie wypracował zysk brutto w kwocie 171 tys. zł, tj. wyższy 

o 241,1% od planowanego w wysokości 50 tys. zł. 

7.2.15. Przedmiotem działalności podstawowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej 

GUS (CBiES) jest wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających 

realizację nałożonych na służby statystyki publicznej zadań publicznych (naukowo-

badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, związanych z promocją i popularyzacją wiedzy 

o statystyce). Instytucja osiąga przychody również z dystrybucji i sprzedaży materiałów 

i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz GUS oraz urzędów statystycznych. 

Przychody CBiES zostały zrealizowane w 2016 r. kwocie 5.156 tys. zł, a koszty w wysokości 

5.716 tys. zł, tj. odpowiednio 31,2% oraz 34,6% wielkości zaplanowanych w ustawie 

budżetowej. Na realizację niższych od zaplanowanych przychodów z prowadzonej 

działalności wpłynęła mniejsza liczba zawartych umów badawczych oraz wykonanych usług 

szkoleniowych, w stosunku do założonych w ustawie budżetowej.  

Ograniczenie kosztów o 10.794 tys. zł, (tj. 65,4%) głównie w zakresie wydatków  

na wynagrodzenia bezosobowe (o 68,1%) oraz materiały i energię (o 56,4%), spowodowało  

osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego w wysokości -559 tys. zł, tj. niższego  

od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 584 tys. zł. 
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7.3. Państwowe osoby prawne 

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są powoływane na podstawie odrębnych 

ustaw, jako państwowe osoby prawne w celu realizacji wybranych zadań publicznych. 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe następujących 

państwowych osób prawnych nadzorowanych przez: 

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 

Ministra Rozwoju (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) 

2. Urząd Dozoru Technicznego, 

3. Polskie Centrum Akredytacji, 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

4. Polski Instytut Sztuki Filmowej, 

5. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

6. Polski Klub Wyścigów Konnych, 

7. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

8. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 

9. Transportowy Dozór Techniczny, 

Ministra Sportu i Turystyki 

10. Polska Organizacja Turystyczna, 

Ministra Środowiska 

11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

12. 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory 

Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, 

Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, 

Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński), 
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Ministra Spraw Zagranicznych 

13. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Ministra Zdrowia 

14. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

oraz 

16. Rzecznik Finansowy. 

Ponadto sprawozdanie zawiera również wykonanie planu finansowego Instytutu Zachodniego 

im. Zygmunta Wojciechowskiego nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów powstałego 

na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta 

Wojciechowskiego z dniem 1 stycznia 2016 r. 

W 2016 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 8.028.430 tys. zł,  

w tym 265.066 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 3,3% przychodów 

ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 7.050.127 tys. zł.  

W stosunku do ustawy budżetowej wykonane przychody państwowych osób prawnych 

stanowiły 104% zaplanowanych. Przy mniejszych o 10,9% kosztach, łączny wynik finansowy 

brutto został zrealizowany w kwocie 978.304 tys. zł, tj. wyższej od zaplanowanej 

o 1.169.188 tys. zł (w 2015 r. łączny wynik brutto był dodatni i wyniósł 863.544 tys. zł).  

Jest to związane głównie z uzyskaniem wyższych, od założonych w ustawie budżetowej, 

wyników w planach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odpowiednio  

o 608.749 tys. zł i 383.045 tys. zł. Jednocześnie jednostki te generują największe przychody 

i odpowiednio koszty. Ich łączne przychody wyniosły 6.106.146 tys. zł, tj. 76,1% przychodów 

ogółem. Koszty obie jednostki zrealizowały w łącznej wysokości 5.332.611 tys. zł, tj. 75,6% 

sumy kosztów wszystkich państwowych osób prawnych.  

Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa w 2016 r. zostały przekazane: parkom 

narodowym (86.128 tys. zł), Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (71.353 tys. zł) oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (40.306 tys. zł) – otrzymały 

one 74,6% dotacji ogółem. 

 

 



 279 

Zrealizowane w 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów 

oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie 

 

Koszty 

Wynik 

finansowy 

brutto 

planowany 

Wynik 

finansowy 

brutto 

zrealizowany 

 
Przychody 

w tym 
dotacja 

z budżetu 

w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Ośrodek Studiów Wschodnich  

im. Marka Karpia 9.314 9.122 9.263 0 51 

2. Urząd Dozoru Technicznego 436.717  330.913 58.126 105.804 

3. Polskie Centrum Akredytacji 21.317  20.881 200 436 

4. Polski Instytut Sztuki Filmowej 202.940 12.169 202.581 0 359 

5. 
Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia 5.925 5.571 5.925 0 0 

6. Polski Klub Wyścigów Konnych 6.254 467 6.088 326 166 

7. 
Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie 17.146 13.719 16.750 42 396 

8. 
Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej 793.103 10.668 739.517 -30.540 53.586 

9. Transportowy Dozór Techniczny 62.419  52.480 7.167 9.939 

10. Polska Organizacja Turystyczna 42.619 40.306 42.551 0 68 

11. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.877.097 71.353 1.223.962 44.386 653.135 

12. 23 parki narodowe  273.227 86.128 239.960 -9.593 33.268 

13. 
Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych 11.006 8.202 10.913 0 93 

14. 
Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji 26.447 5.361 25.780 1.646 667 

15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4.229.049  4.108.649 -262.644 120.401 

16. Rzecznik Finansowy 10.594  10.594 0 0 

17. 
Instytut Zachodni im. Zygmunta 
Wojciechowskiego 3.256 2.000 3.320  -64 

Razem 8.028.430 265.066 7.050.127 -190.884 978.304 

 

7.3.1. Głównym zadaniem Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest 

opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych 

wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy 

Środkowej i Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego 

i Azji Centralnej. 
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OSW zakończył rok 2016 z wynikiem brutto 51 tys. zł. Przychody w 2016 r. zostały 

zrealizowane w kwocie 9.314 tys. zł, a koszty w wysokości 9.263 tys. zł, tj. odpowiednio 

100,9% oraz 100,3% wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej. Znacząca większość 

uzyskanych przychodów (97,9%) pochodziła z dotacji podmiotowej, która została 

zrealizowana w kwocie 9.122 tys. zł (tj. o 1 tys. zł niższej od zaplanowanej w ustawie 

budżetowej). 

7.3.2. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania ustawowe związane 

ze sprawowaniem dozoru technicznego w Polsce. 

Przychody UDT w 2016 r. wyniosły 436.717 tys. zł. tj. o 6,4% więcej niż w ustawie 

budżetowej przy realizacji kosztów na poziomie 330.913 tys. zł, które były niższe o 6% 

od planowanych.  

Przychody UDT osiąga przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń 

znajdujących się pod dozorem technicznym oraz pobieranych za świadczenie usług 

rynkowych. Wyższe o 26.399 tys. zł przychody w porównaniu do planu są wynikiem 

wyższych przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów.  

Koszty UDT wynikają głównie z wspierania państwa i obywateli w zapewnieniu 

bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych. Wykonanie kosztów w 2016 r. było 

niższe w porównaniu z planem o 21.279 tys. zł i wynikało głównie z niższych kosztów 

w pozycjach takich jak: amortyzacja, materiały i energia, usługi obce (m.in. informatyczne, 

pocztowe, kurierskie i wysyłkowe, catering i wynajem wyposażenia). Koszty związane 

z wynagrodzeniami i narzutami zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu w ustawie 

budżetowej (99,7%). 

W 2016 r. UDT wypracował zysk brutto w wysokości 105.804 tys. zł, który był wyższy 

od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 47.678 tys. zł tj. o 82%. Osiągnięty wynik 

finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 31.741 tys. zł, wyższą 

od planowanej o 14.303 tys. zł tj. o 82%.  

7.3.3. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą 

upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów 

badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności 

i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku.  

Przychody PCA w 2016 r. wyniosły 21.317 tys. zł, tj. 100,6% planu. Poziom przychodów  

w PCA zależny jest od liczby prowadzonych postępowań o akredytację.  
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Koszty zrealizowano w wysokości 20.881 tys. zł, tj. 99,4 % planu. 

Wynik brutto na koniec 2016 r. wyniósł 436 tys. zł i był wyższy od zaplanowanego w ustawie 

budżetowej o 236 tys. zł. 

7.3.4. Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) jest jednostką realizującą zadania związane 

z polityką państwa w dziedzinie kinematografii.  

Wykonanie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego brutto PISF w 2016 r. było 

wyższe w porównaniu do wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2016 r. 

Przychody zwiększyły się o 38,6% do kwoty 202.940 tys. zł, natomiast koszty o 38,3%  

do kwoty 202.581 tys. zł. W konsekwencji wynik finansowy brutto na koniec 2016 r.  

był dodatni i wyniósł 359 tys. zł, wobec planowanego wyniku zrównoważonego. 

Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było uzyskaniem większych  

niż planowano wpływów od podmiotów zobowiązanych do ich wpłaty zgodnie z ustawą  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.  

Koszty Instytutu zrealizowane w kwocie 202.581 tys. zł w 94,2% wydatkowano na realizację 

zadań statutowych, w tym m.in. na: rozwój polskiej produkcji i koprodukcji filmowej, 

wspieranie debiutów filmowych oraz rozwój artystyczny młodych twórców, promocję polskich 

filmów i ich twórców, utrzymanie archiwów filmowych, rozwój potencjału polskiego 

niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie. Pozostałą część kosztów, tj. 5,8% 

przeznaczono na utrzymanie PISF. 

7.3.5. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) w ramach swojej 

działalności inicjuje i wspiera podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 

Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich takich jak 

badania naukowe, działalność wydawnicza i edukacyjna, wymiana młodzieży i studentów 

czy też organizowanie konferencji. Ponadto w 2016 r. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia kontynuowało m.in. realizację kolejnej edycji Polsko-Rosyjskiej Szkoły 

pod Żaglami, organizowało konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i dyskusje, 

aktualizowało trójjęzyczną stronę internetową, rozwijało działalność platformy analitycznej 

on-line „Intersection Projekt: Russia/Europe/World”. 

W 2016 r. CPRDiP zrealizowało zarówno przychody jak i koszty na poziomie 5.925 tys. zł 

co stanowiło odpowiednio wzrost do przychodów i kosztów założonych w ustawie 

budżetowej w wysokości 5.799 tys. zł o 2,2%.  
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Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było głównie uzyskaniem wyższych 

niż planowano przychodów własnych ze sprzedaży wyrobów i usług o 91 tys. zł z tytułu 

sprzedaży własnych publikacji, organizacji dwóch płatnych wydarzeń w Gdańsku: „Gdańsk 

Round Table” i „Club of Gdańsk” oraz organizacji odpłatnej Szkoły Letniej „Historia przed 

Trybunałem. Prawo międzynarodowe a badanie przeszłości”, a także osiągnięciem 

większych pozostałych przychodów z prowadzonej działalności o 36 tys. zł.  

Wyższe wykonanie kosztów w stosunku do planu według ustawy budżetowej spowodowane 

było wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 195 tys. zł. Wynik finansowy brutto 

na koniec 2016 r. wyniósł zero, zgodnie z planem według ustawy budżetowej. 

7.3.6. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) jest państwową osobą prawną, działającą 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. Podstawowym 

przedmiotem jego działalności jest ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie 

nad ich przestrzeganiem, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni 

i rozwoju wyścigów konnych. 

PKWK zrealizował w 2016 r. przychody w wysokości 6.254 tys. zł (103,1 % w stosunku 

do planu) i poniósł koszty w wysokości 6.088 tys. zł (106,1 % w stosunku do planu). Wynik 

finansowy brutto był dodatni i wyniósł 166 tys. zł (w stosunku do planu nastąpiło pogorszenie 

wyniku finansowego o 160 tys. zł). 

Na zwiększenie kosztów miał wpływ przede wszystkim wzrost kosztów prób dopingowych 

w pozycji Usługi obce, wynikający ze zwiększenia ilości pobieranych próbek oraz wzrost 

kosztów na wypłatę nagród dla właścicieli koni czystych krwi w pozycji Pozostałe koszty 

funkcjonowania, w celu podjęcia przez PKWK działań na rzecz umacniania i doskonalenia 

hodowli koni wpisanych do PSB i PASB (zgodnie z art. 5 ust.1 p. 2 ww. ustawy o wyścigach 

konnych). 

7.3.7. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jest państwową osobą 

prawną, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 

doradztwa rolniczego. CDR realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego, 

m.in. opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, prowadzi 

szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich i nauczycieli szkół rolniczych, 

przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i szkoleniowe, 

w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej 

finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, upowszechnia wyniki badań naukowych 

w praktyce rolniczej. 
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W 2016 r. CDR zrealizowało przychody w wysokości 17.146 tys. zł (tj. 92% założonych 

w ustawie budżetowej), w tym 13.719 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa (94,3% 

przyznanej dotacji) i poniósł koszty w wysokości 16.750 tys. zł (90,1% w stosunku do planu). 

W konsekwencji rok 2016 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 

396 tys. zł, tj. wyższym od zaplanowanego o 354 tys. zł. 

Na wykonanie przychodów w niższej niż zaplanowano kwocie wpływ miały przede wszystkim 

niższe przychody netto ze sprzedaży (67,2% planu). 

Niższe koszty wynikają z niewykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń (wykonanie w 2016 r. było niższe o 616 tys. zł w stosunku 

do planu), a także mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem materiałów i energii 

(413 tys. zł oszczędności) oraz zakupem usług obcych (199 tys. zł oszczędności) w związku 

z niezrealizowaniem niektórych przedsięwzięć oraz prowadzonymi działaniami 

oszczędnościowymi. 

7.3.8. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) realizuje zadania w zakresie 

zapewniania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej 

przestrzeni powietrznej. 

PAŻP osiągnęła w 2016 r. przychody na poziomie 793.103 tys. zł, tj. wyższe od określonych 

w ustawie budżetowej o 34.089 tys. zł (tj. o 4,5%). W związku z powyższym przy 

wykonanych kosztach w kwocie 739.517 tys. zł, tj. niższych o 50.037 tys. zł (o 6,3%), 

jednostka osiągnęła wynik finansowy brutto w kwocie 53.586 tys. zł, wyższy  

od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 84.126 tys. zł. 

Na wykonanie przychodów w wyższej niż zaplanowano kwocie wpływ miały przede 

wszystkim wyższe przychody z prowadzonej działalności (103,5% planu) ze względu 

na osiągnięcie wyższych niż prognozowano przychodów ze sprzedaży z tytułu nawigacji 

trasowej.  

Jednocześnie jednostka w 2016 r. otrzymała kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 

10.668 tys. zł, tj. wyższej niż ujęta w ustawie budżetowej o 5,3% z tytułu zapewnienia służb 

żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych. 

Na niższe wykonanie kosztów (93,7%) wpływ miała wynikająca z dyscypliny kosztowej 

realizacja niższych kosztów funkcjonowania jednostki, w tym przede wszystkim niższa 

od zaplanowanej amortyzacja wynikająca głównie z przesunięć terminów oddania 

do użytkowania składników stanowiących podstawę naliczenia kosztu amortyzacji,  

a także oszczędności w zakresie zakupu materiałów i energii oraz usług obcych.  
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7.3.9. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) realizuje czynności dozoru technicznego, 

m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym a także przepisów 

i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych, 

wykonywanie dozoru technicnzeg0o nad urządzeniami technicznymi.  

TDT w 2016 r. zrealizował przychody w kwocie 62.419 tys. zł, tj. o 2% wyższe 

od planowanych, co przy kosztach ogółem w kwocie 52.480 tys. zł, tj. niższych o 2,9% 

od planowanych spowodowało, że wynik finansowy brutto jest o 2.772 tys. zł wyższy 

od planowanego i wynosi 9.939 tys. zł. 

Wzrost przychodów w stosunku do planu z ustawy budżetowej wynika głównie ze wzrostu 

przeprowadzonych czynności w ramach działalności z tytułu dozoru technicznego – 

w stosunku do szacowanych na etapie planowania.  

Działalność w zakresie dozoru technicznego w 2016 r. nadal pozostawała podstawowym 

obszarem działania TDT. W 2016 r. przychody z tego tytułu stanowiły 82,2% przychodów 

uzyskanych przez jednostkę z prowadzonej działalności. Innego rodzaju działalność TDT 

mająca wpływ na wielkość przychodów w 2016 r. to: czynności z zakresu certyfikacji i oceny 

zgodności oraz odbiorów technicznych i działalność dotycząca stacji kontroli pojazdów.  

Koszty ogółem w wysokości 52.480 tys. zł obejmują przede wszystkim wynagrodzenia 

pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  

(68% kosztów ogółem) - w większości inspektorów odpowiedzialnych za wykonywanie 

głównych zadań nałożonych na jednostkę, tj. czynności z zakresu dozoru technicznego.  

Niższe niż planowano koszty wynikają głównie z mniejszych wydatków na zakup materiałów 

i energii (50,6% planu) – w związku z niższymi cenami oferowanymi przez dostawców  

oraz weryfikacją zapotrzebowania komórek organizacyjnych na poszczególne materiały  

w trakcie roku, a także niższych kosztów zakupu usług oraz oszczędności z tytułu 

wykonywania części usług doradczych i prawnych we własnym zakresie (88,5% planu)  

i pozostałych kosztów funkcjonowania jednostki (88,6% planu), spowodowanych przede 

wszystkim ograniczeniem kosztów reklamy, niezrealizowanymi szkoleniami i niższymi 

wydatkami na podróże służbowe. 

7.3.10. Polska Organizacja Turystyczna (POT) realizuje m. in. zadania z zakresu promocji 

Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji 

Turystycznej oraz prowadzi działania promocyjne na rynku krajowym i na rynkach 

zagranicznych przez POT w Warszawie, w tym m.in. wydawnictwa krajowe i zagraniczne, 

targi turystyczne, organizacja study tour i study press, działania public relations, informacja 

turystyczna, organizacja imprez promocyjnych w kraju i za granicą, prowadzenie badań 

marketingowych i analiz, promocja w Internecie. 



 285 

POT w 2016 r. zrealizowała przychody i koszty odpowiednio w wysokości 42.619 tys. zł  

oraz 42.551 tys. zł, tj. na poziomie nieco wyższym od założonych w ustawie budżetowej 

(100,3% oraz 100,1% planu). Konsekwencją powyższego, zaplanowany w ustawie 

budżetowej zrównoważony wynik finansowy na koniec 2016 roku był dodatni i wyniósł 

68 tys. zł.  

Przychodami POT były: dotacje z budżetu państwa 40.306 tys. zł, środki otrzymane z Unii 

Europejskiej 109 tys. zł oraz przychody własne 2.204 tys. zł.  

7.3.11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

został powołany w celu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Przychody NFOŚiGW w 2016 r. wyniosły 1.877.097 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych  

o 175.063. zł (tj. o 10,3 %) przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 

71.353 tys. zł, niższej o 41.447 tys. zł (tj. o 36,7%) w stosunku do planowanej. 

Przychodami NFOŚiGW są głównie wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo 

energetyczne, pozostałych opłat i kar, przychodów pochodzących ze sprzedaży jednostek 

przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz opłat wynikających z ustawy 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do głównych przyczyn wyższego 

od zaplanowanych przychodów NFOŚiGW należą: 

 wyższe od zaplanowanych wpływy z tytułu opłaty zastępczej i kar wynikających z ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii, 

 wyższe od zaplanowanych wpływy z tytułu opłaty zastępczej i kar wynikających z ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

Natomiast koszty jakie poniósł NFOŚiGW wyniosły 1.223.962 tys. zł i były niższe 

o 433.686 tys. zł (tj. o 26,2%) w stosunku do planu z ustawy budżetowej.  

Było to spowodowane niższymi niż zaplanowano kosztami funkcjonowania oraz niższymi 

kosztami realizacji zadań, co wynikało głównie z: 

 obniżenia wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami w wyniku 

rozstrzygnięć postępowań przetargowych, 

 przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji 

przedsięwzięć. 



 286 

NFOŚiGW zrealizował w 2016 r. dodatni wynik finansowy w wysokości 653.135 tys. zł 

w stosunku do planowanego w wysokości 44.386 tys. zł.  

7.3.12. Parki Narodowe jako państwowe osoby prawne prowadzą samodzielną gospodarkę 

finansową, pokrywając z uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań 

określonych w ustawie o ochronie przyrody. Środki na bieżącą działalność 

oraz na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych, parki 

narodowe otrzymują m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa. Aktualnie w Polsce 

funkcjonują 23 parki narodowe. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

Przychody 23 parków narodowych w 2016 r. wyniosły 273.227 tys. zł i były, w stosunku 

do ustawy budżetowej, wyższe o 8,9% (tj. o 22.332 tys. zł). Zwiększone przychody wystąpiły 

przede wszystkim w Tatrzańskim Parku Narodowym i Babiogórskim Parku Narodowym 

odpowiednio w kwocie 39.183 tys. zł (wyższej od zaplanowanej o 15.901 tys. zł, tj. o 68,3%) 

oraz 11.001 tys. zł (wyższej od zaplanowanej o 4.742 tys. zł, tj. o 75,8%), co spowodowane 

było m.in. wyższymi wpływami ze sprzedaży drewna, a także wyższymi przychodami z tytułu 

opłat pobieranych za wstęp w związku z większą liczbą turystów. 

Koszty parków narodowych w 2016 r. wyniosły 239.960 tys. zł i były niższe w stosunku 

do planu o 7,9% (tj. o 20.528 tys. zł). Niższe koszty parków narodowych wynikają przede 

wszystkim z niższej realizacji kosztów przez Kampinoski Park Narodowy i Biebrzański Park 

Narodowy, które przy niższych od planu przychodach wykonały koszty odpowiednio 

na poziomie 18.939 tys. zł (niższym o 11.810 tys. zł, tj. o 38,4% od zaplanowanych)  

oraz 13.710 tys. zł (niższym o 4.806 tys. zł, tj. o 26% od zaplanowanych), co spowodowane 

jest głównie niższymi kosztami realizacji zadań wynikającymi z prowadzonych postępowań 

przetargowych. 

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, iż suma wyników 

finansowych brutto parków narodowych była wyższa o 42.861 tys. zł od zaplanowanej 

w ustawie budżetowej i wyniosła 33.268 tys. zł.  

7.3.13. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest instytucją analityczną 

i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie 

i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje 

kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. 

Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami 

międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP.  
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Przychody PISM zostały zrealizowane w 2016 r. w kwocie 11.006 tys. zł, tj. o 5% wyższej 

od planowanej w ustawie budżetowej, na co wpływ miały głównie wyższe niż planowane 

przychody z prowadzonej działalności (o 33,5%). 

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 10.913 tys. zł, tj. 104,1% wielkości zaplanowanej 

w ustawie budżetowej. Wyższe wykonanie kosztów jest związane głównie z wyższymi 

niż zaplanowano kosztami materiałów i energii oraz usług obcych. 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zakończył rok 2016 z wynikiem o 93 tys. zł 

wyższym od zakładanego zrównoważonego w ustawie budżetowej. 

7.3.14. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) to instytucja 

działająca na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W zakresie realizacji zadań związanych z oceną 

świadczeń opieki zdrowotnej AOTMiT działa na zlecenie Ministra Zdrowia. Opiniuje 

ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, dokonuje taryfikacji świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną 

i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie. 

W porównaniu do planu po zmianach AOTMiT zrealizowała w 2016 r. przychody i koszty 

na poziomie odpowiednio 26.447 tys. zł i 25.780 tys. zł, tj. 41,1% i 41,3%. Przy takiej 

strukturze wykonania wynik finansowy brutto AOTMiT był niższy od planu po zmianach 

o 1.265 tys. zł. 

Różnice w zakresie realizacji przychodów, w stosunku do wartości ujętych w planie 

po zmianach, wynikają głównie z niższego wykonania o kwotę 11.538 tys. zł, tj. o 44,7% 

planowanego odpisu na taryfikację otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia 

(stosownie do poniesionych kosztów z tytułu realizacji zadań z zakresu taryfikacji świadczeń 

opieki zdrowotnej).  

Na niższe wykonanie planu kosztów wpłynęło przede wszystkim niewykorzystanie w całości 

środków przeznaczonych na taryfikację świadczeń opieki zdrowotnej, m. in. z uwagi na zbyt 

małą liczbę podmiotów przystępujących do ogłaszanych przez Agencję postępowań 

mających na celu odpłatne pozyskanie danych. Ponadto, część zgłaszających się 

świadczeniodawców na późniejszych etapach realizacji umów rezygnowała ze współpracy. 

7.3.15. Do głównych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy gromadzenie 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucja świadczeń 

(np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach 

ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 
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Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2016 r. przychody i koszty ZUS wykonał 

odpowiednio w 100,8%, tj. 4.229.049 tys. zł i 92,1%, tj. 4.108.649 tys. zł, co pozwoliło 

poprawić wynik finansowy brutto o 383.045 tys. zł do kwoty 120.401 tys. zł – w ustawie 

budżetowej zakładano osiągnięcie ujemnego wyniku w wysokości 262.644 tys. zł.  

Przychody ZUS w kwocie 4.229.049 tys. zł pochodziły z następujących źródeł: 

 odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 3.573.000 tys. zł, 

 odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych w kwocie 2.627 tys. zł, 

 poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS w kwocie 200.545 tys. zł, 

 zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty w kwocie 

233.648 tys. zł, 

 przychodów finansowych (głównie z tytułu odsetek) w kwocie 27.460 tys. zł, 

 pozostałych przychodów w kwocie 191.769 tys. zł.  

Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z wyższej realizacji pozostałych przychodów 

(więcej o 56.061 tys. zł, tj. 41,3% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej) przy niższej 

realizacji przychodów z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi 

do wypłaty (mniej o 22.206 tys. zł, tj. 8,7% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej). 

Pozostałe przychody zostały uzyskane w 2016 r. głównie z tytułu zwrotu kosztów 

egzekucyjnych (84.445 tys. zł), wynagrodzeń za terminowe wpłacenie podatku 

(46.657 tys. zł), rozliczenia środków europejskich otrzymanych w latach poprzednich,  

a także w związku z realizacją projektów współfinansowanych tymi środkami (36.652 tys. zł). 

Na niższą realizację przychodów z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych 

Zakładowi do wypłaty w 2016 r. wpływ miał głównie spadek przychodów uzyskanych z tytułu 

informacji udzielanych komornikom, związany ze zmniejszeniem się liczby przekazywanych 

wniosków ogółem oraz zwiększeniem udziału wniosków przekazywanych kanałem 

elektronicznym, których ceny są niższe od wniosków przekazywanych w formie papierowej. 

Koszty zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 4.458.654 tys. zł, zostały zrealizowane 

na poziomie niższym o 350.005 tys. zł, tj. o 7,9%. Niższe wykonanie kosztów jest 

spowodowane głównie oszczędnościami w zakupie usług obcych (176.768 tys. zł 

oszczędności, tj.  17,3% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej) i dotyczy m.in. usług 

związanych z przetwarzaniem danych, usług pocztowych i bankowych oraz remontów. 

Na niższe wykonanie kosztów wpływ miało m.in.: 

 zmniejszenie ilości świadczeń przetwarzanych przez Zakłady elektronicznej Techniki 

Obliczeniowej – ZETO, 
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 zawarcie korzystniejszych umów m.in. na wsparcie oraz serwis oprogramowania Oracle 

Tuxedo, utrzymanie oprogramowania BMC i środowiska NROI i MF, wsparcie 

oprogramowania Microsoft, 

 uzyskanie korzystnych stawek na usługi pocztowe w zakresie korespondencji, 

 konsekwentny spadek udziału świadczeń przekazywanych za pośrednictwem przekazów 

gotówkowych na rzecz tańszych świadczeń przesyłanych na rachunki bankowe 

przelewami (bezpłatnych zgodnie z umową z PKO BP), 

 wynegocjowanie i podpisanie przez jednostki ZUS korzystnych umów na usługi 

czystościowe, dozór i ochronę mienia, odprowadzanie ścieków oraz innych umów 

z zakresu usług obcych. 

Wartość zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 545.883 tys. zł i jest większa 

o 160.883 tys. zł (tj. 41,8%) od planowanych w ustawie budżetowej. Wyższe od planowanych 

zobowiązania wynikają z większych zobowiązań z tytułu rozrachunków, a także utworzonej 

rezerwy na odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFE dotyczących 

zaległości z lat ubiegłych. 

7.3.16. Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie 

ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy Rzecznik reprezentuje. 

Przychody jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 

10.594 tys. zł, tj. o 40,8% niższej od kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej. 

Wykonanie planu przychodów z tytułu wpłat podmiotów rynku finansowego w 2016 r. było 

na poziomie 16.757 tys. zł, tj. 93,2% zaplanowanej kwoty do uzyskania z tego tytułu. Zgodnie 

z polityką rachunkowości przychody zostały skorygowane do wysokości poniesionych 

kosztów w roku 2016, tj. do kwoty 10.594 tys. zł. Jest to konsekwencją tego, iż przychody 

Rzecznika Finansowego głównie zależą od wpłat dokonywanych przez podmioty rynku 

finansowego. Wobec powyższego na etapie planowania występował brak możliwości 

precyzyjnego zaplanowania wysokości wpłat na rzecz Rzecznika Finansowego oraz wysoka 

ocena niepewności realizacji wykonania przychodów. Należy jednak podkreślić, iż na mocy 

art. 63 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  

22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych zachowały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, stąd Rzecznik Finansowy w pierwszej 

połowie roku dysponował środkami od zakładów ubezpieczeń i Powszechnych Towarzystw 
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Emerytalnych. Niemniej jednak w tej sytuacji Rzecznik Finansowy zdecydował się  

na wprowadzenie polityki ostrożności wydatków, która prowadziła m.in. do zatrudniania 

nowych pracowników sukcesywnie i w ograniczonym zakresie. Organizacja stanowisk pracy 

oraz wydatki na modernizację i dostosowanie baz danych do nowych zadań miały miejsce  

w drugiej połowie roku. Dynamika przychodów w 2016 r. była bardzo zmienna w czasie,  

co utrudniało prowadzenie efektywnej polityki wydatków. 

Koszty ogółem działalności Rzecznika Finansowego w 2016 r. wyniosły 10.594 tys. zł, 

co stanowi 59,2% planowanej kwoty. W tej kwocie znaczącą pozycję stanowią koszty 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (66,7%), amortyzacja związana z wyposażeniem 

stanowisk pracy (80,9%). Ponadto na niższe koszty miało wpływ nie przekazanie darowizny 

ze strony Rzecznika Finansowego na Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, która planuje 

swoje wygaszanie (w kolejnym okresie planowane powołanie Fundacji, która w ramach 

swoich celów statutowych będzie obejmowała działania edukacyjno-informacyjne na rzecz 

ogółu konsumentów usług finansowych). 

7.3.17. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (IZZW) został utworzony 

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta 

Wojciechowskiego, jako ośrodek naukowy, analityczny i edukacyjny w obszarze 

tematycznym Polska – Niemcy – Europa. 

IZZW gromadzi, opracowuje oraz udostępnia organom władzy publicznej informacje 

o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, 

przygotowuje analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne a także organizuje i prowadzi badań 

naukowe w ww. zakresie. 

Przychody IZZW zostały zrealizowane w 2016 r. kwocie 3.256 tys. zł, a koszty w wysokości 

3.320 tys. zł.  
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Rozdział 8 

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 

1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 

Deficyt budżetu państwa, który jest głównym składnikiem potrzeb pożyczkowych netto, 

wyniósł w 2016 r. 46.159,5 mln zł wobec kwoty 54.740,0 mln zł przyjętej w znowelizowanej 

ustawie budżetowej. Deficyt budżetu środków europejskich wyniósł 12.636,5 mln zł wobec 

planowanej kwoty 18.211,4 mln zł, a z tytułu pozostałych składników nastąpiło pomniejszenie 

potrzeb pożyczkowych netto na kwotę 1.693,6 mln zł wobec planowanego zwiększenia 

potrzeb o 10.696,8 mln zł. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 169.411,1 mln zł wobec 

kwoty 193.227,3 mln zł w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2016 r. 

 2015 2016 

4:2 4:3 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa 
Wykonanie 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 53.847,1 83.648,2 57.102,4 106,0 68,3 

 deficyt budżetu państwa 42.606,7 54.740,0 46.159,5 108,3 84,3 

 deficyt budżetu środków europejskich 3.231,7 18.211,4 12.636,5 391,0 69,4 

 refundacja dla FUS z tytułu przekazywania 
składek emerytalnych do ofe 

3.098,4 3.212,5 3.162,3 102,1 98,4 

 kredyty i pożyczki udzielone 5.382,5 6.712,7 1.445,0 26,8 21,5 

 prefinansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 

-395,3 432,0 43,4 - 10,1 

 płatności związane z udziałami Skarbu 
Państwa w międzynarodowych instytucjach 
finansowych 

298,8 371,3 384,7 128,7 103,6 

 zarządzanie płynnością sektora 
publicznego 

-8.463,1 200,0 -3.101,5 36,6 - 

 zarządzanie środkami europejskimi 9.889,0 -95,3 -2.978,4 - 3.124,9 

 wpływy z prywatyzacji do budżetu 0,0 0,0 0,0 - - 

 wpływy od podmiotów krajowych na spłatę 
udostępnionych kredytów zagranicznych 

-63,0 -63,0 -63,0 100,0 100,0 

 pozostałe przychody i rozchody -1.738,6 -73,4 -586,2 33,7 798,4 

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto 
budżetu państwa 

53.847,1 83.648,2 57.102,4 106,0 68,3 

1. Finansowanie krajowe 32.539,9 72.738,1 56.896,3 174,9 78,2 

1.1 Skarbowe papiery wartościowe 31.356,8 71.448,5 58.886,8 187,8 82,4 

 bankowe  21.414,6 78.448,5 58.627,5 273,8 74,7 

 pozabankowe  -980,1 8.000,0 13.969,8 - 174,6 

 inwestorzy zagraniczni nabywający 
spw na rynku krajowym 

10.922,3 -15.000,0 -13.710,5 - 91,4 

1.2 Środki na rachunkach budżetowych 1.183,1 1.289,6 -1.990,4 - - 
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 2015 2016 

4:2 4:3 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa 
Wykonanie 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 

2. Finansowanie zagraniczne 21.307,2 10.910,1 206,1 1,0 1,9 

2.1 Obligacje skarbowe -1.654,4 6.646,7 13.576,1 - 204,3 

2.2 Kredyty otrzymane 5.320,3 -989,0 -688,6 - 69,6 

2.3 Przepływy związane z rachunkiem 
walutowym 

17.641,3 5.252,4 -12.681,4 - - 

 

Łączne potrzeby pożyczkowe netto w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 57.102,4 mln zł 

wobec przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 83.648,2 mln zł, co było 

wypadkową: 

a) niższych potrzeb z tytułu:  

 deficytu budżetu państwa (o 8.580,5 mln zł), 

 deficytu budżetu środków europejskich (o 5.574,9 mln zł), 

 reformy systemu ubezpieczeń społecznych (refundacji dla FUS z tytułu przekazania 

części składki do OFE) - o 50,2 mln zł, 

 kredytów i pożyczek udzielonych (o 5.267,7 mln zł), 

 prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej (o 388,6 mln zł), 

 zarządzania płynnością sektora publicznego (pomniejszenie potrzeb  

o 3.301,5 mln zł), 

 zarządzania środkami europejskimi (pomniejszenie potrzeb o 2.883,1 mln zł), 

 pozostałych przychodów i rozchodów (pomniejszenie potrzeb o 512,8 mln zł), 

b) wyższych potrzeb z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa 

w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 13,4 mln zł). 

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto odbyło się w głównej mierze na rynku krajowym, 

gdzie wyniosło 56.896,3 mln zł i było niższe od zakładanego o 15.841,8 mln zł. Finansowanie 

zagraniczne było dodatnie na poziomie 206,1 mln zł i było niższe od zakładanego 

o 10.704,0 mln zł.  

Na finansowanie krajowe złożyły się następujące pozycje: 

a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupów skarbowych papierów wartościowych 

w wysokości 58.886,8 mln zł (niższe od planowanego o 12.561,7 mln zł) będące 

wynikiem: 
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 zerowego salda sprzedaży i wykupów bonów skarbowych (niższe o 9.828,5 mln zł), 

 dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 23.156,5 mln zł 

(niższe o 3.344,6 mln zł), 

 dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 37.952,3 mln zł 

(niższe o 125,8 mln zł), 

 ujemnego salda w obligacjach indeksowanych w wysokości 3.180,2 mln zł (wyższe 

o 176,5 mln zł), 

 dodatniego salda sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 

958,2 mln zł (wyższe o 560,6 mln zł), 

b) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek  

i na koniec roku w wysokości 1.990,4 mln zł (niższe o 3.280,1 mln zł), co wynikało  

ze wzrostu środków na koniec 2016 r. w stosunku do 2015 r. 

Na dodatnie saldo finansowania zagranicznego w wysokości 206,1 mln zł złożyły się 

następujące pozycje: 

a) dodatnie saldo emisji i wykupów obligacji skarbowych wyemitowanych 

na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 13.576,1 mln zł (wyższe  

o 6.929,4 mln zł), 

b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 688,6 mln zł (wyższe  

o 300,4 mln zł), 

c) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 

12.681,4 mln zł (niższe o 17.933,8 mln zł). 

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych przebiegał w niepewnych, zmiennych 

i złożonych uwarunkowaniach rynkowych, gospodarczych i geopolitycznych. Najważniejsze 

czynniki, które wpływały na jego kształtowanie były następujące: 

1) polityka monetarna głównych banków centralnych:  

 USA: oczekiwania odnośnie do kontynuacji normalizacji polityki pieniężnej przez Fed 

i dokonana podwyżka stóp procentowych o 25 pb w grudniu (stopa funduszy 

federalnych znalazła się w przedziale 0,50%-0,75%), 

 strefa euro: działania oraz oczekiwania odnośnie do zmiany parametrów programu 

luzowania ilościowego EBC i poziomu stóp procentowych - zwiększenie wartości 

programu skupu aktywów z 60 mld do 80 mld EUR miesięcznie (w marcu), 

a następnie jego zmniejszenie do 60 mld EUR (w grudniu) przy jednoczesnym 

wydłużeniu okresu jego obowiązywania do końca grudnia 2017 r., obniżka głównej 

stopy procentowej o 5 pb do poziomu 0,0% i depozytowej o 10 pb do -0,4% 

(w marcu), 
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 Japonia: oczekiwania odnośnie do polityki monetarnej banku centralnego, 

nieoczekiwana obniżka stóp procentowych o 20 pb do poziomu -0,1% (w styczniu), 

kontynuacja programu luzowania ilościowego na poziomie 80 bln JPY rocznie  

oraz ustanowienie programu kontroli krzywej rentowności 10-letnich obligacji 

skarbowych na poziomie zbliżonym do 0,0%, 

 Chiny: dewaluacja juana i dodatkowe działania banku centralnego oraz rządu mające 

na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i stabilizację sytuacji na rynku 

finansowym w I kw. roku w reakcji na oznaki spowolnienia i duże spadki na giełdach, 

2) oczekiwania i wynik referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii 

Europejskiej, po którym nastąpił okresowy wyraźny wzrost awersji do ryzyka na 

globalnym rynku finansowym, 

3) wybory prezydenckie w USA, po których miał miejsce trwały znaczący wzrost 

rentowności obligacji na rynkach finansowych oraz silna aprecjacja USD wobec EUR  

na fali zapowiedzi zwiększenia ekspansywności polityki fiskalnej, 

4) polityka monetarna NBP i sytuacja na rynku krajowym: 

 stabilizacja stóp procentowych (referencyjna na poziomie 1,50%) i deklaracja prezesa 

NBP (w grudniu) o prawdopodobnym utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie  

również w następnym roku, 

 oceny agencji ratingowych: S&P - obniżenie w styczniu ratingu kraju z poziomu „A-” 

z perspektywą pozytywną do „BBB+” z perspektywą negatywną, a następnie 

podwyższenie w grudniu perspektywy do stabilnej, Moody’s - obniżenie perspektywy 

ratingu ze stabilnej do negatywnej (w maju), 

5) zawarcie w listopadzie porozumienia państw OPEC oraz producentów ropy naftowej 

spoza kartelu ograniczającego wielkość produkcji, które zainicjowało wzrost cen 

surowców na światowych giełdach i oczekiwania na wzrost inflacji oraz stóp 

procentowych. 

Prowadzona polityka zarządzania długiem zapewniała niezbędny poziom finansowania 

potrzeb pożyczkowych oraz realizację celu określonego w przyjętej przez Radę Ministrów 

„Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019”,  

tj. minimalizację kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach  

na ryzyko. Było to wynikiem bezpiecznego i elastycznego podejścia w polityce emisyjnej 

poprzez prowadzenie wyprzedzającego finansowania potrzeb pożyczkowych oraz 

dostosowanie poziomu i struktury emitowanych instrumentów do warunków rynkowych. 

2. Przychody i rozchody budżetu państwa 

Przychody i rozchody budżetu państwa ukształtowały się w 2016 r. odpowiednio na poziomie 

2.749.835,2 mln zł oraz 2.691.039,1 mln zł. Jednocześnie przychody i rozchody bez 
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zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz 

operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Rozwoju i Finansów 

wyniosły odpowiednio 272.267,3 mln zł oraz 213.471,3 mln zł. Odpowiadają one kwotom 

przyjętym w znowelizowanej ustawie budżetowej: przychodom na poziomie 338.099,3 mln zł 

oraz rozchodom w wysokości 265.147,9 mln zł. Wielkości te wynikają z art. 52 ust. 1a 

ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że rozchody z tytułu zobowiązań 

finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji 

finansowych dokonywanych pomiędzy tymi rachunkami nie są zaliczane do limitu 

rozchodów ustalanego w ustawie budżetowej. Dalsze omówienie przychodów i rozchodów 

jest przedstawione w dwóch ujęciach: w kwotach porównywalnych do znowelizowanej 

ustawy budżetowej oraz obejmujących całość przychodów i rozchodów. Kwoty wyłączone 

z limitu rozchodów kwoty i w konsekwencji z przychodów obejmowały: 

 w przychodach i rozchodach krajowych - środki z tytułu zarządzania płynnością sektora 

publicznego na kwotę 2.401.854,6 mln zł, bonów skarbowych w wysokości 6.426,8 mln zł 

oraz z tytułu pożyczek bankowych w wysokości 2.000,0 mln zł, 

 w przychodach i rozchodach zagranicznych – przepływy związane z rachunkiem 

walutowym w wysokości 67.286,4 mln zł. 

2.1. Przychody i rozchody krajowe 

Przychody krajowe ukształtowały się na poziomie 2.606.053,4 mln zł i złożyły się na nie 

następujące tytuły: 

a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 151.505,2 mln zł, 

z czego z tytułu: 

 bonów skarbowych – 6.426,8 mln zł, 

 obligacji rynkowych – 140.460,3 mln zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży obligacji 

stałoprocentowych w wysokości 109.081,8 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych 

w wysokości 29.938,3 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości  

1.440,1 mln zł, 

 obligacji oszczędnościowych – 4.618,1 mln zł, 

b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 36,7 mln zł będące wynikiem spłaty przez: 

 publiczne zakłady opieki zdrowotnej (2,3 mln zł), 

 jednostki samorządu terytorialnego (14,0 mln zł), 

 Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (20,4 mln zł), 

c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej – przychody w wysokości 3,2 mln zł, 
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d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 

2.441.632,4 mln zł, 

e) pozostałe przychody w wysokości 2.586,2 mln zł, z czego z tytułu: 

 środków uzyskanych w ramach działań konsolidacyjnych Ministra Rozwoju  

i Finansów do okresowego wykorzystania w procesie finasowania potrzeb 

pożyczkowych. Obejmowały one środki z rachunku rezerw poręczeniowych 

i gwarancyjnych Skarbu Państwa (67,9 mln zł) oraz środki pochodzące z bieżącego 

rozliczania budżetu środków europejskich (518,3 mln zł), 

 pożyczek bankowych (2.000,0 mln zł), 

f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 10.289,6 mln zł wynikające 

ze stanu środków złotowych na koniec 2015 r. 

Przychody 
2015 

2016 

5:3 4:2 Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa* 
Wykonanie Wykonanie* 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Przychody krajowe 2.407.652,3 225.942,1 2.606.053,4 195.772,0 86,6 108,2 

1. Skarbowe papiery wartościowe 107.975,8 149.039,9 151.505,2 145.078,4 97,3 140,3 

   a) spw rynkowe 104.724,1 144.992,1 146.887,1 140.460,3 96,9 140,3 

      - bony skarbowe 0,0 9.828,5 6.426,8 0,0 0,0  -  

      - obligacje rynkowe 104.724,1 135.163,6 140.460,3 140.460,3 103,9 134,1 

           o zmiennym oprocentowaniu 21.536,3 30.652,2 29.938,3 29.938,3 97,7 139,0 

           o stałym oprocentowaniu 83.187,9 103.247,8 109.081,8 109.081,8 105,7 131,1 

           indeksowane 0,0 1.263,7 1.440,1 1.440,1 114,0  -  

   b) obligacje oszczędnościowe 3.251,6 4.047,8 4.618,1 4.618,1 114,1 142,0 

2. Pożyczki udzielone 105,4 50,8 36,7 36,7 72,3 34,9 

3. Prefinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 684,8 12,0 3,2 3,2 26,4 0,5 

4. Zarządzanie płynnością sektora 
publicznego  2.285.574,9 36.476,3 2.441.632,4 39.777,8 109,1 106,8 

5. Pozostałe przychody 1.838,6 30.073,4 2.586,2 586,2 1,9 140,7 

6. Środki na rachunkach budżetowych 11.472,7 10.289,6 10.289,6 10.289,6 100,0 89,7 

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego 
typu operacji złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 2.401.854,6 
mln zł, bonów skarbowych w wysokości 6.426,8 mln zł oraz z tytułu pożyczek bankowych w wysokości 2.000,0 
mln zł. 

Przychody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym 

roku ukształtowały się na poziomie 195.772,0 mln zł wobec założonych 225.942,1 mln zł 

(86,6%). Taka realizacja była wypadkową:  



297 

 

a) niższych o 3.961,5 mln zł przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych,  

co było efektem niższych potrzeb pożyczkowych, 

b) niższych o 14,1 mln zł przychodów z tytułu pożyczek udzielonych, 

c) niższych o 8,8 mln zł przychodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, 

d) wyższego o 3.301,5 mln zł poziomu środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie 

w ramach zarządzania płynnością sektora publicznego, 

e) niższych o 29.487,2 mln zł pozostałych przychodów. Założona kwota obejmowała 

głównie potencjalne wpływy z tytułu zwiększonej sprzedaży spw związanej 

z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych 2017 r. i finansowaniem ewentualnych 

dodatkowych potrzeb. Zrealizowane kwoty emisji spw z tego tytułu znajdują się w tej 

pozycji, zaś inne wpływy zostały omówione wcześniej, 

f) zgodnego z planem stanu środków na rachunkach budżetowych na początku roku. 

Rozchody krajowe ukształtowały się na poziomie 2.546.822,5 mln zł i złożyły się na nie 

następujące tytuły: 

a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 92.618,4 mln zł związane 

z wykupem: 

 bonów skarbowych – 6.426,8 mln zł, 

 obligacji rynkowych – 82.531,7 mln zł. Kwota była wynikiem wykupów obligacji 

stałoprocentowych w wysokości 71.129,5 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych 

w wysokości 6.781,8 mln zł oraz obligacji indeksowanych w wysokości 4.620,3 mln zł, 

 obligacji oszczędnościowych – 3.659,9 mln zł, 

b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 1.346,4 mln zł wynikające z udzielenia 

pożyczek dla: 

 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (1.000,0 mln zł), 

 Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (202,8 mln zł), 

 jednostek samorządu terytorialnego (143,6 mln zł), 

c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej – rozchody w wysokości 46,6 mln zł, 

d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 

2.438.530,9 mln zł, 

e) pozostałe rozchody (2.000,0 mln zł z tytułu pożyczek bankowych), 
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f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 12.280,1 mln zł wynikające 

ze stanu środków złotowych na koniec 2016 r. 

 

Rozchody 
2015 

2016 

5:3 4:2 Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa* 
Wykonanie Wykonanie* 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Rozchody krajowe 2.370.116,3 159.435,2 2.546.822,5 136.541,1 85,6 107,5 

1. Skarbowe papiery wartościowe 76.619,0 77.591,4 92.618,4 86.191,6 111,1 120,9 

   a) spw rynkowe 74.754,1 73.941,2 88.958,5 82.531,7 111,6 119,0 

      - bony skarbowe 0,0 0,0 6.426,8 0,0 -  -  

      - obligacje rynkowe 74.754,1 73.941,2 82.531,7 82.531,7 111,6 110,4 

           o zmiennym oprocentowaniu 6.077,6 4.151,1 6.781,8 6.781,8 163,4 111,6 

           o stałym oprocentowaniu 68.676,5 65.169,8 71.129,5 71.129,5 109,1 103,6 

           indeksowane 0,0 4.620,3 4.620,3 4.620,3 100,0  -  

   b) obligacje oszczędnościowe 1.864,8 3.650,2 3.659,9 3.659,9 100,3 196,3 

2. Pożyczki udzielone 5.706,4 5.723,5 1.346,4 1.346,4 23,5 23,6 

3. Prefinansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE 

289,5 444,0 46,6 46,6 10,5 16,1 

4. Zarządzanie płynnością sektora 

    publicznego  
2.277.111,8 36.676,3 2.438.530,9 36.676,3 100,0 107,1 

5. Pozostałe rozchody  100,0 30.000,0 2.000,0 0,0 0,0 2.000,0 

6. Środki na rachunkach budżetowych 10.289,6 9.000,0 12.280,1 12.280,1 136,4 119,3 

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego 
typu operacji w złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości  
2.401.854,6 mln zł, bonów skarbowych w wysokości 6.426,8 mln zł oraz z tytułu pożyczek bankowych 
w wysokości 2.000,0 mln zł. 

Rozchody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym 

roku wyniosły 136.541,1 mln zł wobec przyjętych w znowelizowanej ustawie budżetowej 

159.435,2 mln zł (85,6%). Taka realizacja była wypadkową: 

a) wyższych o 8.600,3 mln zł rozchodów z tytułu wykupu skarbowych papierów 

wartościowych, co wynikało ze zrealizowanych operacji prefinansowania potrzeb 2017 r., 

b) niższych o 4.377,1 mln zł rozchodów z tytułu pożyczek udzielonych. Było to wynikiem 

udzielenia niższych pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (1.000,0 mln zł 

wobec przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 4.916,5 mln zł), Korporacji 
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Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (202,8 mln zł wobec kwoty 607,0 mln zł)  

oraz dla jednostek samorządu terytorialnego (143,6 mln zł wobec kwoty 200,0 mln zł), 

c) niższych o 397,4 mln zł rozchodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, 

d) zgodnej z planem realizacji rozchodów z tytułu zarządzania płynnością sektora 

publicznego, 

e) niższych o 30.000,0 mln zł pozostałych rozchodów (brak tego typu operacji), 

f) wyższych o 3.280,1 mln zł od zakładanych środków złotowych na rachunkach 

budżetowych na koniec 2016 r. 

2.2. Przychody i rozchody zagraniczne 

Przychody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 143.713,6 mln zł i złożyły się na nie 

następujące tytuły: 

a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach 

finansowych w wysokości 28.692,1 mln zł, 

b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 4.196,7 mln zł w efekcie zaciągnięcia 

kredytów w następujących instytucjach: 

 Europejski Bank Inwestycyjny (4.023,0 mln zł) - na projekty związane z nauką 

i szkolnictwem wyższym, wsparciem programów z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich oraz sektora gospodarki morskiej, 

 Bank Światowy (76,2 mln zł) – na projekty związane z ochroną przeciwpowodziową 

dorzecza Odry i Wisły, 

 Bank Rozwoju Rady Europy (97,6 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej 

dorzecza Odry, 

c) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 43.302,7 mln zł wynikające 

z wpływów środków z Komisji Europejskiej,  

d) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 172,7 mln zł będące wynikiem 

spłat dokonywanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych, 

e) wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów 

zagranicznych – przychody w wysokości 63,0 mln zł,  

f) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości  

67.286,4 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych. 
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Przychody 
2015 

2016 

5:3 4:2 Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa* 
Wykonanie Wykonanie* 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Przychody zagraniczne 178.391,5 111.935,9 143.713,6 76.427,2 68,3 80,6 

  1. Obligacje skarbowe 17.829,7 19.032,8 28.692,1 28.692,1 150,8 160,9 

  2. Kredyty otrzymane 9.488,6 3.906,3 4.196,7 4.196,7 107,4 44,2 

     a) Europejski Bank Inwestycyjny 5.361,9 3.504,9 4.023,0 4.023,0 114,8 75,0 

     b) Bank Światowy 3.926,2 248,1 76,2 76,2 30,7 1,9 

     c) Bank Rozwoju Rady Europy 200,4 153,3 97,6 97,6 63,6 48,7 

  3. Zarządzanie środkami europejskimi 55.080,3 53.524,5 43.302,7 43.302,7 80,9 78,6 

  4. Kredyty i pożyczki udzielone 372,2 156,9 172,7 172,7 110,1 46,4 

  5. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę 
63,0 63,0 63,0 63,0 100,0 100,0 

      udostępnionych kredytów zagranicznych 

  6. Pozostałe przychody 0,0 30.000,0 0,0 0,0 0,0 -  

  7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym 95.557,8 5.252,4 67.286,4 0,0 0,0 70,4 

 Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Rozwoju 
i Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym”), dla znowelizowanej ustawy budżetowej 
kwota wynikająca z salda tych operacji. 

Realizacja przychodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy 

rachunkami Ministra Rozwoju i Finansów, wyniosła 76.427,2 mln zł wobec planowanej 

w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 111.935,9 mln zł (68,3%). Taka realizacja była 

wypadkową: 

a) wyższych o 9.659,2 mln zł przychodów z tytułu emisji obligacji skarbowych na 

międzynarodowych rynkach finansowych. W strukturze sprzedaży dominowały obligacje 

wyemitowane na rynku euro (siedem emisji o łącznej wartości nominalnej 

4.750 mln EUR), ponadto dokonano jednej emisji na rynku amerykańskim o wartości 

1.750 mln USD oraz pierwszej w historii emisji obligacji na wewnętrznym rynku chińskim 

o wartości 3.000 mln CNY, 

b) wyższych o 290,4 mln zł przychodów z tytułu kredytów otrzymanych  

w międzynarodowych instytucjach finansowych, 

c) niższych o 10.221,7 mln zł przychodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi,  

co było efektem mniejszych wpływów z Komisji Europejskiej ze względu na niższe tempo 

realizacji programów i niższy poziom refundacji, 

d) wyższych o 15,8 mln zł przychodów z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek 

zagranicznych, 

e) zgodnych z planem przychodów z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę 

udostępnionych kredytów zagranicznych, 
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f) braku pozostałych przychodów – przyjęta w planie kwota 30.000,0 mln zł obejmowała 

potencjalne operacje związane z wyższym finansowaniem zagranicznym, które nie 

wystąpiły, 

g) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym, co wynikało 

z kształtowania się sytuacji budżetowej (niższe potrzeby pożyczkowe netto) i przebiegu 

procesu finansowania na rynku krajowym, czego efektem był przyrost środków 

walutowych wobec zakładanego spadku. Ujemne saldo wobec planowanego dodatniego 

w zastosowanym ujęciu oznacza zerowe przychody i spadek o 5.252,4 mld zł w stosunku 

do zakładanych, 

h) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.  

Rozchody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 140.986,2 mln zł i złożyły się na nie 

następujące tytuły: 

a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 15.116,0 mln zł związane z wykupem 

obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych, 

b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 4.885,3 mln zł związane ze spłatą kredytów 

otrzymanych od: 

 Europejskiego Banku Inwestycyjnego (4.259,7 mln zł), 

 Banku Światowego (512,3 mln zł), 

 Banku Rozwoju Rady Europy (113,3 mln zł), 

c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 40.324,3 mln zł wynikające 

z przekazania środków złotowych do budżetu środków europejskich,  

d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 308,0 mln zł z tytułu realizacji umów 

międzynarodowych z rządami innych państw, 

e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach 

finansowych – rozchody w wysokości 384,7 mln zł, 

f) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 79.967,8 mln zł 

z tytułu zasilenia rachunku walutowego. 
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Rozchody 
2015 

2016 

5:3 4:2 Znowelizowana 
ustawa 

budżetowa* 
Wykonanie Wykonanie* 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Rozchody zagraniczne 166.990,7 102.278,9 140.986,2 73.699,8 72,1 84,4 

1. Obligacje skarbowe 19.484,2 12.386,1 15.116,0 15.116,0 122,0 77,6 

2. Kredyty otrzymane 4.168,3 4.895,4 4.885,3 4.885,3 99,8 117,2 

     a) Europejski Bank Inwestycyjny 1.679,3 4.263,4 4.259,7 4.259,7 99,9 253,7 

     b) Bank Światowy 510,3 518,3 512,3 512,3 98,9 100,4 

     c) Bank Rozwoju Rady Europy 118,2 113,7 113,3 113,3 99,7 95,9 

     d) pozostałe  1.860,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

3. Zarządzanie środkami europejskimi 64.969,3 53.429,1 40.324,3 40.324,3 75,5 62,1 

4. Kredyty i pożyczki udzielone 153,7 1.196,9 308,0 308,0 25,7 200,5 

5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa 
298,8 371,3 384,7 384,7 103,6 128,7 

    w międzynarodowych instytucjach finansowych 

6. Pozostałe rozchody 0,0 30.000,0 0,0 0,0 0,0 -  

7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym 77.916,4 0,0 79.967,8 12.681,4 -  102,6 

 Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Rozwoju i 
Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym”), dla wykonania kwota wynikająca z salda tych 
operacji. 

Realizacja rozchodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy 

rachunkami Ministra Rozwoju i Finansów, wyniosła 73.699,8 mln zł wobec planowanej 

w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 102.278,9 mln zł (72,1%). Taka realizacja była 

wypadkową:  

a) wyższych o 2.729,8 mln zł rozchodów z tytułu wykupu obligacji skarbowych, głównie 

w efekcie przedterminowego odkupu części obligacji nominowanych w USD 

zapadających w 2019 r., 

b) niższych o 10,0 mln zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów otrzymanych, 

c) niższych o 13.104,8 mln zł rozchodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi.  

Są one związane z realizacją wydatków i dochodów budżetu środków europejskich, 

d) niższych o 888,9 mln zł rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych  

na podstawie umów międzynarodowych. Wynikało to m.in. z opóźnień w realizacji 

kontraktów finansowanych umową z Tanzanią, Kenią i Wietnamem oraz brakiem 

kontraktów do finansowania w ramach umów z Kirgistanem, Ukrainą i Mołdawią, 

e) wyższych o 13,4 mln zł rozchodów z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu 

Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych, 

f) braku pozostałych rozchodów - przyjęta w planie kwota 30.000,0 mln zł obejmowała 

potencjalne operacje związane z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych oraz z tytułu 
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wyższych wpływów na rachunek walutowy. Zrealizowane operacje (odkup obligacji 

zapadających w 2019 r.) znajdują się we właściwej pozycji,  

g) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Ujemne 

saldo wobec planowanego dodatniego (i zerowych rozchodów) w zastosowanym ujęciu 

oznacza wzrost rozchodów o 12.681,4 mld zł,  

h) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.  

2.3. Przychody i rozchody z prywatyzacji 

W 2016 r. przychody z prywatyzacji wyniosły 68,1 mln zł wobec przyjętych w znowelizowanej 

ustawie budżetowej kwoty 221,3 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3.230,4 mln zł 

wobec planowanej kwoty 3.433,8 mln zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości  

3.162,3 mln zł, przy planowanym ujemnym saldzie w wysokości 3.212,5 mln zł, zostało 

pokryte poprzez zwiększenie finansowania z emisji długu. Uzyskane przychody są efektem 

realizowanych procesów prywatyzacyjnych, zaś rozchody obejmują m. in. odpisy  

na państwowe fundusze celowe oraz środki przekazywane na reformę systemu ubezpieczeń 

społecznych (refundacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekazania 

części składki do otwartych funduszy emerytalnych). Omówienie realizacji procesu 

prywatyzacji zostało przedstawione w „Ocenie przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu 

Państwa w 2016 r.” 
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Rozdział 9 

Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności 

Skarbu Państwa 

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek podawania  

do publicznej wiadomości m.in.: 

1) kwot państwowego długu publicznego (PDP) i długu Skarbu Państwa (SP) oraz ich relacji 

do produktu krajowego brutto (art. 38 ustawy o finansach publicznych), 

2) kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę 

polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej 

arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP 

obowiązujących w dni robocze danego roku budżetowego pomniejszoną o kwotę 

wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa  

w kolejnym roku budżetowym oraz jej relację do produktu krajowego brutto  

(art. 38a ustawy o finansach publicznych). 

Jednocześnie jako członek Unii Europejskiej Polska sprawozdaje się do Komisji Europejskiej 

m. in. z zakresu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government). 

Główne kategorie długu wg definicji krajowej i wg definicji unijnej 

Wyszczególnienie 

stan na  
31 XII 2015 r. 

 
relacja 
do PKB 

 

stan na  
31 XII 2016 r. 

 
relacja 

do PKB** 
 

w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 

Dług Skarbu Państwa 834.550,6 46,4 928.666,2 50,2 

Państwowy dług publiczny 877.282,4 48,8 965.198,1 52,1 

Kwota obliczona na podstawie art. 38a ustawy o 
finansach publicznych 

847.098,4 47,1 918.740,5 49,6 

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych* 919.576,5 51,1 1.006.272,3 54,4 

* Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu  

w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

** Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego 

szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r. wartość PKB w 2016 r. wyniosła 1.851,2 mld zł. 

PDP w relacji do PKB obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 oraz relacja kwoty 

obliczonej zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych wyniosły w 2016 r. 

odpowiednio 52,1% oraz 49,6%. Oznacza to, że próg ostrożnościowy 55% zapisany  

w art. 86 ustawie o finansach publicznych nie został przekroczony. Relacja kwoty obliczonej 

zgodnie z art. 38a ustawy o finansach publicznych znalazła się powyżej progu 48% PKB 
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zawartego w stabilizującej regule wydatkowej, zapisanej w art. 112 aa ustawy o finansach 

publicznych. 

Relacja do PKB zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 54,4%,  

a więc znalazła się poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 83,5% 

dla całej Unii Europejskiej oraz 89,2% dla strefy euro). 

Różnice pomiędzy PDP a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (mln zł) 

Państwowy dług publiczny 965.198,1 

Dostosowanie zakresu sektora 43.211,4 

dług funduszy umiejscowionych w BGK – KFD (+) 38.467,0 

nabycie aktywów infrastrukturalnych (autostrady) (+) 10.699,0 

skarbowe papiery wartościowe (spw) w posiadaniu funduszy umiejscowionych w BGK (-) -1.384,1 

przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych (+) 13.684,5 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz fundusz ochrony środków gwarantowanych -18.255,0 

Dostosowanie z zakresu tytułów dłużnych -2.137,3 

zobowiązania wymagalne (-) -1.734,4 

zobowiązania stale spłacane przez jednostki sektora finansów publicznych za podmioty, którym 
uprzednio udzielono poręczenia lub gwarancji (+) 

0,1 

zrestrukturyzowane/zrefinansowane krótkoterminowe kredyty handlowe i leasing zwrotny i inne 
(+) 

677,7 

instrumenty pochodne -1.080,7 

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 1.006.272,3 

1. Państwowy dług publiczny 

Na koniec 2016 r. PDP wyniósł 965.198,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 

2015 r. o 87.915,8 mln zł (tj. o 10,0%). W relacji do PKB, PDP wzrósł z 48,8% do 52,1%. 

Zmiany jakie zaszły w poziomie i strukturze długu publicznego w 2016 r. oraz jego relacji  

do PKB były wynikiem sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych,  

w tym głównie poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz sytuacji 

makroekonomicznej (tempa wzrostu PKB, poziomu kursów walutowych i stóp 

procentowych). 
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Wielkości i struktura PDP w podziale na sektory finansów publicznych 

Wyszczególnienie 

stan na  

31 XII 2015 r.   
struktura  

stan na  
31 XII 2016 r.  

struktura  
zmiana XII 2016 r. – 

XII 2015 r. 

w mln zł % w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Państwowy dług publiczny 
*)
 877.282,4 100,0 965.198,1 100,0 87.915,8 10,0 

1. Dług sektora rządowego 805.108,6 91,8 895.558,2 92,8 90.449,6 11,2 

 1.1. Dług Skarbu Państwa  803.371,9 91,6 893.893,3 92,6 90.521,4 11,3 

 1.2. Pozostały dług sektora   
rządowego 

1.736,7 0,2 1.665,0 0,2 -71,8 -4,1 

2. Dług sektora samorządowego 72.072,9 8,2 69.560,8 7,2 -2.512,1 -3,5 

 2.1. Dług jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków  

68.352,1 7,8 65.843,1 6,8 -2.509,1 -3,7 

2.2. Pozostały dług sektora 
samorządowego 

3.720,8 0,4 3.717,7 0,4 -3,1 -0,1 

3. Dług sektora ubezpieczeń 
społecznych** 100,9 0,0 79,1 0,0 -21,8 -21,6 

* Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami 

należącymi do sektora finansów publicznych (tj. po tzw. konsolidacji); 

** W skład sektora ubezpieczeń społecznych wchodzą ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze oraz NFZ 

(podział na sektory pozostawiono pomimo braku ustawowych definicji sektorów). 

Na zmianę długu sektora rządowego dominujący wpływ miał wzrost zadłużenia Skarbu 

Państwa (o 90.521,4 mln zł; tj. 11,3%). W sektorze samorządowym największe nominalne 

zmiany odnotowano w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – 

spadek o 2.509,1 mln zł, tj. 3,7%. Natomiast zmiana zadłużenia sektora ubezpieczeń 

społecznych wynika przede wszystkim ze spadku zadłużenia funduszy zarządzanych  

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 21,8 mln zł; tj. 21,6%). 
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Informacje o PDP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane są w dwóch 

przekrojach, według kryterium miejsca emisji1 i kryterium rezydenta2. 

Wyszczególnienie 

stan na  
31 XII 2015 r. 

struktura 
stan na  

31 XII 2016 r. 
struktura 

zmiana XII 2016 r. – 
XII 2015 r. 

w mln zł %  w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Państwowy dług publiczny 
według kryterium miejsca emisji 

877.282,4 100,0 965.198,1 100,0 87.915,8 10,0 

1. Dług krajowy 570.482,6 65,0 630.170,8 65,3 59.688,2 10,5 

1.1. Dług z tytułu papierów 
wartościowych 

511.789,3 58,3 574.284,0 59,5 62.494,7 12,2 

1.2. Dług z tytułu kredytów  
i pożyczek 

52.816,5 6,0 50.126,5 5,2 -2.690,1 -5,1 

1.3. Pozostały dług
*)
 5.876,8 0,7 5.760,3 0,6 -116,5 -2,0 

2. Dług zagraniczny 306.799,8 35,0 335.027,4 34,7 28.227,6 9,2 

2.1. Dług z tytułu papierów 
wartościowych 

215.978,8 24,6 241.850,6 25,1 25.871,7 12,0 

2.2. Dług z tytułu kredytów  
i pożyczek 

90.809,2 10,4 93.152,9 9,7 2.343,8 2,6 

2.3. Pozostały dług
*)
 11,8 0,0 23,9 0,0 12,1 103,0 

 

Wyszczególnienie 

stan na  
31 XII 2015 r. 

struktura 
stan na  

31 XII 2016 r. 
struktura 

zmiana XII 2016 r. – 
XII 2015 r. 

w mln zł %  w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Państwowy dług publiczny 
według kryterium rezydenta 

877.282,4 100,0 965.198,1 100,0 87.915,8 10,0 

1. Dług krajowy 377.300,4 43,0 454.024,0 47,0 76.723,5 20,3 

1.1. Dług z tytułu papierów 
wartościowych 

318.619,6 36,3 398.154,1 41,3 79.534,4 25,0 

1.2. Dług z tytułu kredytów  
i pożyczek 

52.816,5 6,0 50.126,5 5,2 -2.690,1 -5,1 

1.3. Pozostały dług
*)
 5.864,2 0,7 5.743,4 0,6 -120,8 -2,1 

2. Dług zagraniczny 499.982,0 57,0 511.174,2 53,0 11.192,2 2,2 

2.1. Dług z tytułu papierów 
wartościowych 

409.148,5 46,6 417.980,5 43,3 8.832,0 2,2 

2.2. Dług z tytułu kredytów  
i pożyczek 

90.809,2 10,4 93.152,9 9,7 2.343,8 2,6 

2.3. Pozostały dług
*)
 24,3 0,0 40,7 0,0 16,5 67,8 

*) Pozostały dług stanowi zadłużenie z tytułu: zobowiązań wymagalnych, przyjętych depozytów oraz zobowiązań 

z tytułu przedpłat na samochody. 

                                                

1 
Kryterium miejsca emisji uwzględnia miejsce zaciągania zobowiązań, niezależnie od tego kto jest wierzycielem. 

2 Pojęcia rezydent i nierezydent zostały określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe  

(Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178, z pózn. zm.). 
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2. Dług Skarbu Państwa 

W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa – 92,6%. Na koniec 2016 r. 

ukształtował się on na poziomie 928.666,2 mln zł3, co oznaczało wzrost w stosunku  

do końca 2015 r. o 94.115,6 mln zł, tj. o 11,3%. W tym samym okresie relacja długu SP  

do PKB zwiększyła się z 46,4% do 50,2%.  

Wzrost długu SP w 2016 r. był głównie wynikiem: finansowania potrzeb pożyczkowych netto 

budżetu państwa (+57,1 mld zł), różnic kursowych (+14,9 mld zł) oraz zwiększenia stanu 

środków na rachunkach budżetowych (+14,7 mld zł). Szczegółowe rozliczenie zmiany długu 

SP prezentuje tabela. 

Wyszczególnienie mld zł 

Zmiana długu Skarbu Państwa w 2016 r. 94,1 

1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa, w tym: 57,1 

1.1. Deficyt budżetu państwa 46,2 

1.2. Deficyt budżetu środków europejskich 12,6 

1.3. Koszty reformy emerytalnej 
1)

 3,2 

1.4. Przychody z prywatyzacji 0,0 

1.5. Saldo depozytów jsfp i depozytów sądowych -3,1 

1.6. Zarządzanie środkami europejskimi -3,0 

1.7. Saldo pożyczek udzielonych 1,4 

1.8. Pozostałe potrzeby pożyczkowe
 2)

 -0,2 

2. Zmiana długu Skarbu Państwa niewynikająca z potrzeb pożyczkowych, w tym: 35,3 

2.1. Różnice kursowe 14,9 

2.2. Zmiana stanu środków na rachunkach budżetowych 14,7 

2.3. Przekazanie spw na zwiększenie funduszu statutowego BGK 3,0 

2.4. Pozostałe czynniki 
3)

 2,7 

3. Zmiana pozostałego długu Skarbu Państwa 1,7 

3.1. Depozyty jsfp 
4)

 1,76 

3.2. Depozyty sądowe 
5)

 -0,04 

3.3. Pozostałe zadłużenie SP -0,01 

1)
 Środki dla FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE. 

2)
 Saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

udziały w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pozostałe rozliczenia krajowe i zagraniczne. 

3)
 Zmiana długu z tytułu: dyskonta od spw, indeksacji spw, transakcji sell-buy-back. 

4)
 Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) posiadających osobowość prawną. 

5)
 Depozyty sądowe od jsfp posiadających os. prawną i podmiotów spoza sfp. 

                                                

3 Wartość zadłużenia SP nie skonsolidowana w ramach sektora finansów publicznych. 
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Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa odbywało się głównie poprzez emisje 

spw na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, jak również zaciąganie kredytów  

w międzynarodowych instytucjach finansowych. 

Podobnie jak PDP, zadłużenie SP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane 

jest w dwóch przekrojach, tj. wg kryterium rezydenta i miejsca emisji.  

Wyszczególnienie 

stan na  
31 XII 2015 r. 

struktura 
stan na  

31 XII 2016 r. 
struktura 

zmiana  
XII 2016 – XII 2015 

w mln zł  % w mln zł  % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Dług Skarbu Państwa 834.550,6 100 928.666,2 100 94.115,6 11,3 

kryterium miejsca emisji 

- dług krajowy 543.262,2 65,1 609.202,9 65,6 65.940,7 12,1 

- dług zagraniczny 291.288,4 34,9 319.463,2 34,4 28.174,8 9,7 

kryterium rezydenta 

- dług krajowy 350.092,5 41,9 433.073,0 46,6 82.980,5 23,7 

- dług zagraniczny 484.458,1 58,1 495.593,2 53,4 11.135,1 2,3 

2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji w 2016 r. 

2.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa w 2016 r. 

Zadłużenie krajowe SP wg kryterium miejsca emisji na koniec 2016 r. wyniosło 609.202,9 mln zł  

i wzrosło w stosunku do końca 2015 r. o 65.940,7 mln zł, tj. o 12,1%.  

Zadłużenie krajowe SP (w mln zł) 

Wyszczególnienie 

stan na zmiana 

XII 2016 r. – XII 2015 r. 31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa 543.262,2 609.202,9 65.940,7 12,1 

1. Dług z tytułu spw 523.695,5 587.934,9 64.239,4 12,3 

  1.1. Rynkowe spw  513.385,1 576.701,2 63.316,1 12,3 

   - bony skarbowe 0,0 0,0 0,0 - 

 - obligacje o  oprocentowaniu stałym 384.567,5 427.486,9 42.919,4 11,2 

 - obligacje o  oprocentowaniu zmiennym 121.140,5 144.764,8 23.624,3 19,5 
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Wyszczególnienie 

stan na zmiana  

XII 2016 r. – XII 2015 r.  31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 

 - obligacje rynkowe indeksowane 7.677,1 4.449,6 -3.227,6 -42,0 

  1.2. Obligacje oszczędnościowe  10.310,4 11.233,6 923,3 9,0 

2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP  19.566,7 21.268,1 1.701,3 8,7 

W 2016 r. zadłużenie w krajowych rynkowych spw zwiększyło się o 63.316,1 mln zł,  

co było wypadkową wzrostu długu z tytułu obligacji o oprocentowaniu stałym i zmiennym 

odpowiednio o 42.919,4 mln zł i 23.624,3 mln zł oraz zmniejszenia długu z tytułu obligacji 

indeksowanych o 3.227,6 mln zł. Zadłużenie z tytułu obligacji oszczędnościowych w 2016 r. 

wzrosło o 923,3 mln zł. Wzrost zadłużenia odnotowano także w przypadku pozostałego 

zadłużenia krajowego SP (o 1.701,3 mln zł), na które składały się przede wszystkim 

depozyty przyjmowane w ramach konsolidacji zarządzania płynnością. Zarówno na koniec 

2015 r. jak i 2016 r. nie występowało zadłużenie w bonach skarbowych. 

Zmiany długu krajowego Skarbu Państwa według grup wierzycieli 

W strukturze podmiotowej długu krajowego SP w 2016 r. zaszły następujące zmiany: 

1) zadłużenie wobec krajowego sektora bankowego zwiększyło się o 64.021,6 mln zł, 

tj. o 37,3%, a jego udziału w długu krajowym zwiększył z poziomu 31,6% na koniec  

2015 r. do 38,7% na koniec 2016 r.; 

2) zadłużenie wobec krajowego sektora pozabankowego wzrosło o 16.118,6 mln zł,  

tj. o 9,8%, a udział tego sektora w długu krajowym spadł z poziomu 30,4% do 29,7%; 

3) wartość długu krajowego w portfelu inwestorów zagranicznych zmniejszyła się 

o 14.199,4 mln zł, tj. o 6,9%, a ich udział w długu krajowym spadł z 38,1% do 31,6%. 

2.1.2. Dług zagraniczny Skarbu Państwa w 2016 r. 

W 2016 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone 

w złotych, wyniosło 319.463,2 mln zł. W stosunku do końca 2015 r. oznaczało to wzrost  

o 28.174,8 mln zł, tj. 9,7%. Zmiana ta była wypadkową: 

1) wzrostu zadłużenia nominowanego w euro o 2.349,4 mln EUR – wypadkowa emisji 

obligacji 2-letnich (+250,0 mln EUR), 5-letnich (+750,0 mln EUR), 10-letnich  

(+1.000,0 mln EUR), 12-letnich (+750,0 mln EUR), 20-letnich (+1.500,0 mln EUR)  

oraz 30-letnich (+500,0 mln EUR), wykupów obligacji (-2.270,0 mln EUR), zaciągania 

nowych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych (+999,6 mln EUR)  

i spłaty zaciągniętych kredytów (-1.130,3 mln EUR); 
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2) wzrostu zadłużenia nominowanego w dolarze amerykańskim o 1.102,2 mln USD – 

wypadkowa przede wszystkim emisji obligacji 10-letnich (+1.750,0 mln USD)  

oraz częściowego odkupu obligacji zapadających w 2019 r. (-650,0 mln USD); 

3) spadku zadłużenia nominowanego we franku szwajcarskim o 350,0 mln CHF w wyniku 

wykupu obligacji; 

4) spadku zadłużenia nominowanego w jenie japońskim o 25.000,0 mln JPY w wyniku 

wykupu obligacji; 

5) emisji obligacji na rynku chińskim (+3.000 mln CNY); 

6) osłabienia złotego wobec EUR (o 3,8%), USD (o 7,1%), CHF (4,5%) i JPY (o 10,3%).  

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln zł) 

Wyszczególnienie 

stan na zmiana 

 XII 2016 r. – XII 2015 r. 31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

w mln zł % 

1 2** 3*** 4 5 

Dług zagraniczny Skarbu Państwa 291.288,4 319.463,2 28.174,8 9,7 

1. Spw wyemitowane za granicą 215.629,4 241.487,8 25.858,4 12,0 

2. Kredyty z mif* 75.652,5 77.959,4 2.306,9 3,0 

    w tym z EBI 43.996,0 45.321,1 1.325,0 3,0 

3. Pozostałe zobowiązania 6,5 16,0 9,5 146,1 

W 2016 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone 

w EUR, wyniosło 72.211,4 mln EUR. W stosunku do końca 2015 r. oznaczało to wzrost  

o 3.857,9 mln EUR, tj. 5,6%. Zmiana ta była przede wszystkim wypadkową: 

1) dodatniego salda emisji obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą  

(+3.986,4 mln EUR),  

2) spadku zadłużenia w kredytach otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych 

(-130,6 mln EUR),  

3) osłabienia się EUR wobec USD (o 3,1%), CHF (o 0,7%) i JPY (o 5,9%).  
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Zadłużenie zagraniczne SP (w mln EUR) 

Wyszczególnienie 

stan na zmiana 

 XII 2016 r. – XII 2015 r. 31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

w mln EUR % 

1 2** 3*** 4 5 

Dług zagraniczny Skarbu Państwa 68.353,5 72.211,4 3.857,9 5,6 

1. Spw wyemitowane za granicą 50.599,4 54.585,8 3.986,4 7,9 

2. Kredyty z mif* 17.752,6 17.621,9 -130,6 -0,7 

    w tym z EBI 10.324,1 10.244,4 -79,7 -0,8 

3. Pozostałe zobowiązania 1,5 3,6 2,1 137,0 

Uwagi do tabel: 

* Międzynarodowe instytucje finansowe (Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy). 

** W przeliczeniu po kursach z dnia 31.12.2015 r.: 4,2615 EUR/PLN; 3,9011 USD/PLN; 3,9394 CHF/PLN  

oraz 3,2411 100JPY/PLN. 

*** W przeliczeniu po kursach z dnia 30.12.2016 r.: 4,4240 EUR/PLN; 4,1793 USD/PLN; 4,1173 CHF/PLN  

oraz 3,5748 100JPY/PLN. 

 

Struktura walutowa zadłużenia zagranicznego (bez uwzględniania transakcji SWAP)  

Wyszczególnienie 

Stan na  

31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

% 

EUR 74,2 73,5 

USD 17,0 18,1 

CHF 4,2 3,6 

JPY 4,6 4,3 

CNY - 0,6 

 

Struktura walutowa zadłużenia zagranicznego (po uwzględnieniu transakcji SWAP)  

Wyszczególnienie 

Stan na  

31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

% 

EUR 73,0 75,2 

USD 15,7 14,5 

CHF 6,7 6,0 

JPY 4,6 4,4 

CNY - - 

 

Na zadłużenie zagraniczne SP w 2016 r. składały się głównie dwie pozycje: 

1) zadłużenie z tytułu spw, wynoszące 241.487,8 mln zł (54.585,8 mln EUR), tj. 75,6% 

zadłużenia zagranicznego. 
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 Na kwotę długu z tytułu emisji obligacji zagranicznych składały się instrumenty 

wyemitowane w latach 1997 – 2016. Na koniec 2016 r. 64,9% całości emisji stanowiły 

obligacje nominowane w euro, 23,9% w dolarach amerykańskich, 5,7% w jenach 

japońskich, 4,7% we frankach szwajcarskich oraz 0,7% w juanach.  

2) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – 77.959,4 mln zł (17.621,9 mln EUR),  

tj. 24,4% zadłużenia zagranicznego. Całość zadłużenia z tytułu kredytów stanowił dług 

wobec międzynarodowych instytucji finansowych nominowany w EUR.  

W zadłużeniu zagranicznym w 2016 r. zdecydowanie dominował dług nominowany w euro, 

którego efektywny udział (tj. po uwzględnieniu transakcji pochodnych) wyniósł 75,2% wobec 

73,0% na koniec 2015 r. Istotny udział miał dług w dolarach amerykańskich – 14,5%. 

Efektywny udział zadłużenia we frankach szwajcarskich i jenach japońskich wyniósł 

odpowiednio 6,0% i 4,4%. 

2.2. Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta w 2016 r. 

Na koniec grudnia 2016 r. zadłużenie wobec rezydentów wyniosło 433.073,0 mln zł i wzrosło 

w porównaniu z grudniem 2015 r. o 82.980,5 mln zł. W tym samym okresie zadłużenie 

wobec nierezydentów wzrosło o 11.135,1 mln zł, do poziomu 495.593,2 mln zł.  

W zadłużeniu krajowym dominował dług z tytułu krajowych emisji rynkowych spw (88,7%). 

Obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny znajdujące się w portfelu 

rezydentów stanowiły 3,8% całości krajowego zadłużenia. W długu zagranicznym największy 

udział stanowiło zadłużenie z tytułu rynkowych spw – 84,3% (z czego 45,4% przypadało  

na papiery skarbowe wyemitowane na rynek krajowy, a 38,9% na obligacje wyemitowane  

na rynek zagraniczny). Udział kredytów zagranicznych w długu SP wobec nierezydentów 

wyniósł 15,7%. 

Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta 

Wyszczególnienie 

stan na 

koniec 

XII 2015 r. 

struktura 

stan na 

koniec 

XII 2016 r. 

struktura 
zmiana  

XII 2016 – XII 2015 

w mln zł % w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Dług Skarbu Państwa 834.550,6 100,0 928.666,2 100,0 94.115,6 11,3 

I. Dług krajowy Skarbu Państwa 

(wobec rezydentów) 
350.092,5 41,9 433.073,0 46,6 82.980,5 23,7 

1. Dług z tytułu spw 330.538,3 39,6 411.821,8 44,3 81.283,5 24,6 

1.1. Rynkowe spw 320.242,3 38,4 400.605,9 43,1 80.363,6 25,1 

- bony skarbowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

- obligacje skarbowe wyemitowane 

  na rynek krajowy 
306.639,9 36,7 384.163,2 41,4 77.523,3 25,3 



 
315 

Wyszczególnienie 

stan na 

koniec 

XII 2015 r. 

struktura 

stan na 

koniec 

XII 2016 r. 

struktura 
zmiana  

XII 2016 – XII 2015 

w mln zł % w mln zł % w mln zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

- obligacje skarbowe wyemitowane 

  na rynek zagraniczny 
13.602,4 1,6 16.442,7 1,8 2.840,3 20,9 

1.2. Obligacje oszczędnościowe 10.296,0 1,2 11.215,9 1,2 919,9 8,9 

2. Pozostały dług Skarbu Państwa  19.554,2 2,3 21.251,2 2,3 1.697,0 8,7 

II. Dług zagraniczny Skarbu 

Państwa (wobec nierezydentów) 
484.458,1 58,1 495.593,2 53,4 11.135,1 2,3 

1. Dług z tytułu spw 408.786,6 49,0 417.600,8 45,0 8.814,3 2,2 

1.1. Rynkowe spw 408.772,2 49,0 417.583,1 45,0 8.810,9 2,2 

- bony skarbowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

- obligacje skarbowe wyemitowane  

  na rynek krajowy 
206.745,2 24,8 192.538,0 20,7 -14.207,2 -6,9 

- obligacje skarbowe wyemitowane 

  na rynek zagraniczny 
202.027,0 24,2 225.045,1 24,2 23.018,1 11,4 

1.2 Obligacje oszczędnościowe 14,3 0,0 17,7 0,0 3,4 23,6 

2. Dług z tytułu kredytów 75.652,5 9,1 77.959,4 8,4 2.306,9 3,0 

3. Pozostały dług Skarbu Państwa 19,0 0,0 32,9 0,0 13,9 72,9 

3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2016 r. 

3.1. Wykorzystanie ustawowego limitu poręczeń i gwarancji 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, łączną kwotę, do wysokości 

której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa corocznie 

ustawa budżetowa, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 2, kwota ta nie obejmuje poręczeń  

i gwarancji Skarbu Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już 

poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje  

to zwiększenia zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.  

W ustawie budżetowej na rok 2016 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został 

ustalony na kwotę 200.000 mln zł. Istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione  

na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora finansowego na podstawie ustawy  

z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  

oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych  

oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej. W 2016 r. udzielono gwarancji 
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Skarbu Państwa na łączną kwotę 16.514,9 mln zł, co stanowiło 8,3% ww. kwoty limitu 

zaplanowanej na 2016 r. Gwarancje te zostały udzielone na podstawie ustawy  

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne. 

3.2. Stan zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

Wyszczególnienie 

Stan na zmiana  
XII 2016 – XII 2015 31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

w mln zł 

1 2 3 4 

Potencjalne zobowiązania 
w tym: 

113.202,2 124.513,7 11.311,5 

z tytułu gwarancji zagranicznych 81.783,9 95.535,5 13.751,6 

z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 31.418,4 28.978,2 -2.440,1 

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń są to zobowiązania 

potencjalne (niewymagalne), gdyż ich wypłata ze środków budżetu państwa następuje 

dopiero w momencie, gdy podmiot nie dokona samodzielnej spłaty swoich zobowiązań 

kredytowych lub zobowiązań wynikających z emisji obligacji. 

Łączne, potencjalne (niewymagalne) zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych 

gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 124.513,7 mln zł, w tym: 

a) z tytułu gwarancji zagranicznych – 95.535,5 mln zł 

Potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z ww. tytułu dotyczą gwarancji udzielonych 

bankom zagranicznym i międzynarodowym instytucjom finansowym np. MBOiR, EBI, BRRE. 

W 2016 r. nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 13.751,6 mln zł w wyniku: 

 zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,  

 zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat rat kapitałowych i odsetek przez samych 

kredytobiorców, 

 zmian kursów walut. 

b) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych – 28.978,2 mln zł 

Potencjalne zobowiązania z ww. tytułu obejmują poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 

bankowych oraz emisji obligacji. Spadek zobowiązań z tego tytułu w 2016 r. wyniósł  

2.440,1 mln zł i był wynikiem zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat rat kapitałowych  

i odsetek przez samych kredytobiorców. 
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4. Należności Skarbu Państwa 

Należności Skarbu Państwa  

Wyszczególnienie 

stan na: zmiana 

31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r.  XII 2016 – XII 2015 

w mln zł % 

1 2 3 4 5 

Razem 139.568,6 163.718,6 24.150,0 17,3 

1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe   
    do zapłaty 

81.925,9 104.372,3 22.446,4 27,4 

1) Należności podatkowe, w tym: 64.421,4 85.167,3 20.745,9 32,2 

1.1) Podatki pośrednie 54.753,8 73.846,1 19.092,3 34,9 

1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych 2.882,6 4.238,0 1.355,4 47,0 

1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.776,8 7.076,5 299,7 4,4 

1.4) Podatek od wydobycia niektórych kopalin 0,0 0,0 0,0 - 

1.5) Podatki zniesione 8,3 6,8 -1,5 -18,3 

2) Należności niepodatkowe, w tym: 17.504,5 19.205,0 1.700,5 9,7 

2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw   
państwowych oraz spółek SP 

4,5 5,0 0,6 12,4 

2.2) Cło 667,7 623,7 -44,0 -6,6 

2.3) Pozostałe dochody 
1)

 16.832,3 18.576,3 1.744,0 10,4 

2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia  
    odsetek od kredytów mieszkaniowych 

4.184,9 4.012,5 -172,4 -4,1 

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze 
środków budżetu państwa:  

46.210,6 47.573,4 1.362,8 2,9 

1) Pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych 

45.326,0 46.326,0 1.000,0 2,2 

2) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek 
sektora finansów publicznych 

14,1 57,3 43,1 305,5 

1 2 3 4 5 

3) Pożyczki dla publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych 

9,9 7,7 -2,2 -22,0 

4) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

285,5 295,5 10,1 3,5 

5) Pożyczka dla KUKE 153,6 335,8 182,2 118,6 

6) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu 
terytorialnego 

421,5 551,1 129,6 30,7 

4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych 
kredytów zagranicznych 

2)
 

6.271,2 6.956,4 685,2 10,9 

5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu 
Państwa, w tym: 

490,6 381,1 -109,5 -22,3 

1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 480,1 370,3 -109,8 -22,9 

2) z tytułu gwarancji zagranicznych 10,5 10,8 0,3 2,9 

6. Należności z tytułu udostępnienia  środków z 
kredytów zagranicznych podmiotom krajowym 

68,4 5,1 -63,3 -92,6 

7. Inne należności  417,0 417,8 0,8 0,2 

1) 
Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst  

oraz zaległości z tytułu opłat, grzywien, kar i różnych innych dochodów.  
2)

 Wyliczeń dokonano  po kursach z dnia 31 grudnia 2015 r.: 3,9011 USD/PLN; 4,2615 EUR/PLN oraz z dnia  

30 grudnia 2016 r.: 4,1793 USD/PLN, 4,4240 EUR/PLN. Dla należności w RT wyliczeń dokonano po kursie  

21 gr/RT. 
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4.1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty 

Należności budżetu państwa podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 

2016 r. wyniosły 104.372,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 22.446,4 mln zł, tj. o 27,4%  

w porównaniu z końcem 2015 r.  

Należności podatkowe na koniec 2016 r. wyniosły 85.167,3 mln zł i były wyższe  

w porównaniu do 2015 r. o 20.745,9 mln zł, tj. o 32,2%. Wzrost należności podatkowych  

w 2016 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich  

(o 19.092,3 mln zł, tj. o 34,9%). 

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują należności płatne w ratach  

i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania 

decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte 

egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru 

natychmiastowej wykonalności) oraz należności, w stosunku do których nie podjęto żadnych 

czynności.  

Na wzrost należności pozostałych do zapłaty w podatkach CIT, PIT oraz VAT miały wpływ 

przede wszystkim niżej wymienione czynniki: 

 nieregulowanie przez podatników zobowiązań podatkowych wynikających z decyzji 

wydanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów 

skarbowych, w tym wydanych na podstawie art. 108 ustawy o VAT, 

 nieregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ze złożonych korekt deklaracji 

będących następstwem przeprowadzonych postępowań kontrolnych, egzekucja jest 

bezskuteczna z powodu braku majątku, 

 brak realizacji zobowiązań wynikających z deklaracji, zeznań rocznych oraz zaliczek 

opłacanych w formie uproszczonej, 

 brak wpłat na zaległości podatkowe generowane przez nowych dłużników, którzy w latach 

poprzednich wywiązywali się z obowiązków podatkowych, 

 wydłużające się okresy (w obrocie gospodarczym) regulowania wzajemnych transakcji 

pomiędzy podatnikami, co w konsekwencji powoduje brak płynności finansowej  

i uniemożliwia zapłatę należnego podatku w terminach płatności, 

 znaczący udział długu należącego do podatników kwalifikowanych jako bardzo trudnych – 

niewypłacalnych, 

 uchylanie się od regulowania zobowiązań przez podatników posiadających wysokie 

zaległości z lat ubiegłych, przy jednoczesnym powstawaniu nowych zaległości. 

Na wzrost należności pozostałych do zapłaty w urzędach skarbowych wpływ miały także 

między innymi następujące czynniki:  
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 wzrost zaległości wynikających z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru 

natychmiastowej wykonalności) – na koniec 2016 r. w urzędach skarbowych zaległości  

te wynosiły 4.471 mln zł i w porównaniu do 2015 r. były wyższe o 1.420 mln zł,  

tj. o 46,6%, 

 niemożność egzekwowania zaległości w związku z wniesioną skargą do sądu 

administracyjnego – na koniec 2016 r. w urzędach skarbowych 1.910 mln zł zaległości 

wynikało z decyzji, których wykonanie zostało wstrzymane na podstawie art. 239 f ustawy 

Ordynacja Podatkowa i było wyższe o 963 mln zł, tj. o 101,6% w porównaniu z 2015 r. 

Z analizy danych wynika, że największy wzrost zaległości wymagalnych w podatku CIT i VAT 

wynikał z decyzji wydanych przez dyrektorów UKS i naczelników US. Zaległości z tego tytułu 

na koniec 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły 

odpowiednio o 36,5% i 49,3%, w tym na podstawie decyzji wydanych przez dyrektorów UKS 

o 37,2% i 51,0%. Należy również zauważyć, że w podatku CIT ok. 29% zaległości 

wymagalnych wynika z niezapłaconych kwot podatku wykazanych w deklaracjach. 

Największy wzrost należności pozostałych do zapłaty wystąpił w podatku od towarów i usług, 

na co znaczny wpływ miało podejmowanie działań zmierzających do walki ze wzrastającymi 

nieprawidłowościami i wyłudzeniami w tym podatku, w tym wzmożona liczba kontroli 

kierunkowych (dokonywanych tam, gdzie jest największe ryzyko działań niezgodnych  

z przepisami prawa), przekładająca się na częstsze wykrywanie poważnych nadużyć. 

Wydawane w następstwie przeprowadzanych kontroli podatkowych i skarbowych decyzje, 

określające duże kwoty zobowiązań, skutkują z kolei gwałtownym wzrostem stanu 

zaległości.  

Należności pozostałe do zapłaty wynikające z decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów 

kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych w trybie art. 108 ustawy o podatku 

od towarów i usług na koniec 2016 r. wyniosły 34.753 mln zł i w porównaniu z rokiem 

ubiegłym były wyższe o 12.867 mln zł, tj. o 58,8%.  

Decyzje te dotyczą przede wszystkim sytuacji opisanych w art. 108 ust. 1. ustawy o podatku 

od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę,  

w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Najczęściej w czasie 

kontroli podatkowych/skarbowych dot. nadużyć w podatku VAT stwierdzane były przypadki 

wystawiania „pustych” faktur VAT, które poświadczały fikcyjne transakcje, nie mające 

odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niemniej jednak już sam fakt wystawienia faktury 

powodował konieczność zapłaty podatku. Działania organów prowadzących kontrole 

prowadziły do wykrywania oszustwa podatkowe i przerywały łańcuchy powiązań 

karuzelowych, zapobiegając w ten sposób dalszej działalności zorganizowanych grup 

przestępczych, mających na celu wyłudzenie środków z budżetu państwa. Działania te były  
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i są więc celowe i uzasadnione, jednak należności wynikające z decyzji wydawanych przez 

te organy są trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania z uwagi na to, że: 

 kontrolowane podmioty często w momencie przeprowadzania kontroli nie prowadzą  

już działalności, a kontakt z nimi jest utrudniony lub wręcz niemożliwy; siedziby  

tych podatników są rejestrowane pod wirtualnymi adresami, 

 firmy mające zamiar działać w sposób fikcyjny wynajmują biuro wirtualne na bardzo krótki 

okres, w którym generują ogromne zaległości, następnie rozwiązują umowy najmu,  

nie zmieniając zapisów w KRS, 

 prezesami spółek są często osoby „przypadkowe” nie posiadające majątku lub 

obcokrajowcy. Proceder ten ma na celu uniemożliwienie odzyskania należności  

po przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie, 

 niejednokrotnie działalność gospodarcza rejestrowana jest na osoby pochodzące  

z marginesu społecznego, udostępniające swoje dane, generujące "puste” faktury  

za drobne korzyści materialne, czyli tzw. „słupy”,  

 w przypadku „znikających” spółek wszystkie późniejsze działania wierzyciela (wyjawienie 

majątku, przeniesienia odpowiedzialności, zakaz prowadzenia działalności) skazane są  

na niepowodzenie, ponieważ sądy żądają od organu podatkowego wskazania adresów  

do korespondencji. 

W celu poprawy skuteczności poboru należności podatkowych opracowano strategię działań 

zmierzających do poprawy ściągalności podatków oraz zwiększenia efektywności 

administracji podatkowej na lata 2014 – 2017, która została ujęta w Programie Konwergencji. 

W ramach kolejnego etapu prac ww. strategii w dniu 10 lipca 2015 r. została uchwalona 

przez Sejm RP ustawa o administracji podatkowej, która w zakresie usprawnienia procesu 

poboru i egzekucji należności podatkowych wskazała: 

 utworzenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP), który będzie prowadzony 

w systemie teleinformatycznym i będzie służył do gromadzenia i przetwarzania danych 

wynikających z wszelkiego rodzaju dokumentów (deklaracja, decyzja, postanowienie itp.), 

 racjonalizację egzekucji administracyjnej poprzez wprowadzenie zmiany w ustawie  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mającej na celu dostosowanie, 

uporządkowanie i poprawienie jakości działania wierzycieli i administracyjnych organów 

egzekucyjnych m. in. w zakresie zapewnienia wierzycielom możliwości podejmowania 

względem zobowiązanych działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego 

wykonania obowiązku, odstąpienia od prowadzenia nieefektywnych egzekucji 

administracyjnych należności pieniężnych oraz wzajemnego obciążania się kosztami 

egzekucyjnymi, wprowadzenie zmiany w zakresie właściwości instancyjnej do orzekania  

w sprawach indywidualnych oraz usprawnienia egzekucji z nieruchomości i postępowania 
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likwidacyjnego poprzez umożliwienie sprzedaży ruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej. 

W ramach kontynuacji powyższych działań na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948,  

z późn. zm.) w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone zostały 

regulacje umożliwiające licytację elektroniczną ruchomości w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym. Celem wprowadzenia tej regulacji jest uproszczenie licytacji 

ruchomości, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności egzekucji z ruchomości. Przepisy 

te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 

projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej  

w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które będzie określało warunki udziału  

w licytacji elektronicznej, dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie  

o licytacji elektronicznej oraz warunki publikacji tego obwieszczenia, termin licytacji 

elektronicznej, tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej, termin zapłaty ceny  

oraz warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym będzie prowadzona 

licytacja, w tym otrzymania dostępu oraz jego wygaśnięcia. 

Kontynuowane są prace nad utworzeniem Rejestru Należności Publicznoprawnych, 

zwanego dalej „rejestrem”, za pomocą którego upubliczniane będą zaległości 

publicznoprawne. Przewiduje się, że zagrożenie ujawnieniem dłużnika w rejestrze zmotywuje 

część dłużników do dobrowolnego i terminowego regulowania zobowiązań. Natomiast 

dobrowolne i terminowe regulowanie należności pieniężnych spowoduje szybszy wpływ  

do budżetu państwa części należności oraz zmniejszy liczbę spraw przekazywanych  

do egzekucji, co w konsekwencji umożliwi organom egzekucyjnym zintensyfikowanie działań  

w innych sprawach. Przewiduje się uruchomienie rejestru 1 stycznia 2018 r. Propozycje 

rozwiązań prawnych umożliwiających utworzenie rejestru zostały zawarte w przygotowanym 

projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, 

zmieniającym ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. W dniu 29 grudnia 2016 r. projekt wpłynął do Sejmu RP, w dniu 7 kwietnia 

2017 r. ustawa została uchwalona, a następnie przekazana do podpisu Prezydentowi RP.  

Należności niepodatkowe na koniec 2016 r. wyniosły 19.205,0 mln zł i były wyższe  

w porównaniu do końca 2015 r. o 1.700,5 mln zł, tj. o 9,7%.  

Należności pozostałe do zapłaty ogółem z tytułu ceł według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 

wynosiły 623,7 mln zł i uległy zmniejszeniu o 44,0 mln zł tj. o 6,6 % w porównaniu ze stanem 

na koniec 2015 r. W ogólnej kwocie należności wystąpiły: 

 zaległości stanowiące kwotę 612,1 mln zł; w porównaniu do stanu na koniec roku 2015 

zaległości te zmniejszyły się o 42,3 mln zł tj. o 6,5%. 
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 należności, których termin płatności nie minął na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie  

11,6 mln zł; w porównaniu ze stanem na koniec 2015 r. należności te zmniejszyły się  

o 1,7 mln zł.  

Analiza przyczyn powstawania zaległości z tytułu ceł pozwala zaobserwować, że zaległości 

w głównej mierze powstają w związku z wydaniem decyzji wymierzających należności  

w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w toku powtórnej kontroli celnej, jak również  

w zgłoszeniu celnym. Suma zaległości z tytułu ceł powstałych z ww. przyczyn wyniosła  

na koniec 2016 r. 541,1 mln zł (tj. 88,4% ogółu zaległości). 

Należności z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu 

Państwa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 5,0 mln zł, co oznaczało wzrost o 0,6 mln zł 

względem końca 2015 r. Należności te dotyczą głównie długów podmiotów znajdujących się  

w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych 

podmiotów oraz bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność,  

które są sukcesywnie egzekwowane. 

4.2. Należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków 

budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych 

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu 

państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (w ujęciu memoriałowym) na dzień  

31 grudnia 2016 r. wyniósł 4.012,5 mln zł. Oznaczało to zmniejszenie w stosunku do stanu 

na koniec 2015 r. (4.184,9 mln zł) o 172,4 mln zł, tj. o 4,1%. Na stan należności na dzień  

31 grudnia 2016 r. miały wpływ: 

1) zwiększenia stanu zadłużenia o 27,4 mln zł, w tym: 

 24,7 mln zł z tytułu środków przekazanych na przejściowy wykup odsetek; 

 0,5 mln zł z tytułu naliczonego oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek 

podlegającego skapitalizowaniu na koniec roku; 

 2,3 mln zł z tytułu korekty stanów zadłużenia; 

2) zmniejszenia stanu zadłużenia o 199,8 mln zł, w tym: 

 76,7 mln zł z tytułu spłat dokonanych przez kredytobiorców; 

 121,6 mln zł z tytułu umorzenia części zadłużenia kredytobiorców; 

 1,6 mln zł z tytułu korekty stanów zadłużenia. 

4.3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa  

Stan należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa na koniec  

2016 r. wyniósł 47.573,4 mln zł, co oznaczało wzrost o 1.362,8 mln zł, tj. o 2,9% względem 

końca 2015 r., co wynikało przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu pożyczek  
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dla FUS. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa obejmują 

następujące pozycje:  

1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

które na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 46.326,0 mln zł i wzrosły o 1.000,0 mln zł  

w stosunku do końca 2015 r. w związku z udzielonymi w tej wysokości w 2016 r. 

pożyczkami z budżetu państwa dla FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez 

państwo, co jest zgodne z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.). 

2) Należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie, które na dzień 31 grudnia 2016 r. 

wyniosły 57,3 mln zł, w tym: 

 należności z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych 

realizujących programy i projekty finansowane z udziałem Funduszu Spójności: 

12,0 mln zł, 

 należności z tytułu pożyczek udzielonych przez BGK w ramach finansowania 

wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 oraz 2014-2020: 45,2 mln zł. 

 W stosunku do stanu na koniec 2015 r. należności zwiększyły się o 43,2 mln zł,  

tj. o 305,5%, co wynikało z rozpoczęcia płatności w ramach nowej perspektywy 

finansowej PROW 2014-2020. 

3) Należności z tytułu udzielonych pożyczek dla publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych4, które na koniec 2016 r. wyniosły  

7,7 mln zł, co oznaczało spadek w stosunku do stanu należności na koniec 2015 r.  

o 2,2 mln zł, tj. o 22,0% będący skutkiem niemal całkowitej spłaty pożyczek w związku  

z zakończeniem w 2016 r. programu ich obsługi przez BGK (należność Skarbu Państwa 

na 31.12.2016 r. dotyczy w całości wyłącznie jednego zakładu objętego działaniami 

windykacyjnymi). 

4) Należności z tytułu pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom  

na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły  

295,5 mln zł i zwiększyły się w stosunku do końca 2015 r. o 10,1 mln zł, tj. o 3,5%. 

5) Należności z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A., które według stanu na koniec 

2016 r. wyniosły 335,8 mln zł i zwiększyły się o 182,2 mln zł, tj. o 118,6% względem 

końca 2015 r. Wzrost stanu należności był głównie wypadkową udzielenia KUKE 

                                                

4 Z dniem 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 618,  

z późn. zm.). Pożyczki dla JBR zostały udzielone przed 2010 r. 
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pożyczki w dwóch transzach o łącznej wysokości 202,8 mln zł w 2016 r. oraz spłat rat 

kapitałowych wraz z odsetkami. 

6) Należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego, 

które na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 551,1 mln zł i wzrosły w stosunku do końca 

2015 r. o 129,6 mln zł, tj. o 30,7%. Zmiana stanu należności była wypadkową: 

 zwiększenia należności z tytułu udzielenia w 2016 r. pięciu pożyczek na rzecz jst, 

 zmniejszenia należności z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek udzielonych  

w latach poprzednich. 

Należności z tytułu pożyczek udzielonych jst (w tys. zł)  

Pożyczkobiorca 
Stan na 

(+) Przyrost / (-) Spadek 

31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 

1 2 3 4 

Gmina Otmuchów 880,0 0,0 -880,00 

Gmina Żórawina 450,0 0,0 -450,00 

Gmina Brzozie 360,0 0,0 -360,00 

Gmina Jeziora Wielkie 763,8 381,6 -382,20 

Powiat kłodzki 9.386,6 8.213,3 -1.173,30 

Gmina Sokolniki 300,0 0,0 -300,00 

Powiat poddębicki 6.081,5 5.528,6 -552,90 

Gmina Miejska Pabianice 1.159,5 0,0 -1.159,50 

Gmina Szudziałowo 1.690,0 80,0 -1.610,00 

Miasto Sejny 4.515,7 4.115,7 -400,00 

Powiat strzelecko-drezdenecki 9.696,3 8.760,0 -936,30 

Miasto i Gmina Bieżuń 5.800,0 5.700,0 -100,00 

Powiat tucholski 16.268,6 15.668,6 -600,00 

Gmina Nowinka 9.080,8 8.694,0 -386,80 

Gmina Harasiuki 3.525,0 3.425,0 -100,00 

Powiat łaski 13.840,0 12.746,1 -1.093,90 

Powiat wałecki 14.507,5 14.003,5 -504,00 

Województwo mazowieckie  
(w tym odsetki) 

250.256,2 
(3.728,3) 

250.256,2 
(3.728,3) 0,00 

Powiat kamieński 4.307,1 4.207,1 -100,00 

Gmina Piekoszów 12.604,2 10.931,6 -1.672,60 

Gmina Koniecpol 3.279,3 3.183,2 -96,10 

Gmina Recz 9.000,0 9.000,0 0,00 

Powiat świebodziński 4.100,0 3.600,0 -500,00 

Powiat gorzowski 39.666,4 39.666,4 0,00 

Gmina Bielice 0,0 9.839,2 9.839,20 
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Pożyczkobiorca 
Stan na 

(+) Przyrost / (-) Spadek 

31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 

1 2 3 4 

Gmina Płaska 0,0 3.700,0 3.700,00 

Gmina Chojna 0,0 8.023,6 8.023,60 

Gmina Białogard 0,0 19.447,7 19.447,70 

Gmina Rewal 0,0 101.962,2 101.962,20 

Ogółem 421.518,5 551.113,7 129.615,10 

 

4.4. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych 

Stan należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmuje należności 

w USD, EUR i rublach transferowych. Należności te składają się z należności głównej – 

4.045,3 mln zł i odsetek – 2.911,1 mln zł. Stan należności wzrósł na koniec 2016 r.  

w stosunku do końca 2015 r. o 685,2 mln zł (tj. o 10,9%), co było wypadkową: 

 spłat zadłużenia w przypadku kredytów udzielonych Angoli, Chinom, Czarnogórze, 

Indonezji, Serbii, Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny, Uzbekistanowi  

oraz Wietnamowi; 

 wypłat w ramach kredytów udzielonych Angoli, Kenii, Tanzanii i Etiopii; 

 narosłych odsetek od niespłaconego kapitału; 

 osłabienia złotego wobec EUR i USD. 

4.5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia  

2016 r. wyniosły (wraz z odsetkami ustawowymi) 381,1 mln zł, w tym: 

 z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych: 370,3 mln zł; 

 z tytułu gwarancji zagranicznych: 10,8 mln zł. 

Spadek poziomu należności Skarbu Państwa w 2016 r. względem 2015 r. z tytułu 

udzielonych gwarancji i poręczeń o 109,5 mln zł (tj. o 22,3%) był wypadkową:  

 zmniejszenia należności w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych wobec 

dłużników Skarbu Państwa, 

 zmniejszenia należności w wyniku zdjęcia z ewidencji należności od dwóch dłużników,  

w związku z wykreśleniem podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych  

za opóźnienie od wierzytelności Skarbu Państwa. 
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 zmniejszenia należności (o 17,0 mln zł) z tytułu udzielenia gwarancji dla Spółdzielczego 

Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. 

4.6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom 

krajowym 

Należności SP z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom 

krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych z kredytu otrzymanego z Banku 

Rozwoju Rady Europy Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Stan należności z tego tytułu  

na koniec 2016 r. wyniósł 5,1 mln zł i uległ zmniejszeniu względem końca 2015 r. zgodnie  

z harmonogramem spłat (o 63,3 mln zł, tj. o 92,6%). 

4.7. Inne należności  

Pozycja „Inne należności” obejmuje: należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej  

w formie gwarancji i poręczeń SP5, należności związane z wystąpieniem Polski  

z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, należności z tytułu kredytów udostępnionych  

w ramach kredytów udzielonych przez b. ZSRR, dotyczących Porozumienia Generalnego  

z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych. 

Stan należności z wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 417,8 mln zł,  

co oznaczało wzrost o 0,8 mln zł (0,2%) w stosunku do końca 2015 r. 

                                                

5 Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską Decyzji w sprawie pomocy państwa 
udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia S.A., na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez 
Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem. 



 
327 

Rozdział 10 

Sektor finansów publicznych 

1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych 

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych1 w 2016 r. zestawione zostały dla sektora 

finansów publicznych w podziale na następujące podsektory: 

a) rządowy – obejmujący budżet państwa (BP), budżet środków europejskich, instytucje 

gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze oraz Polską Akademię Nauk i tworzone 

przez nią jednostki organizacyjne, państwowe instytucje kultury, samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest 

organ administracji rządowej lub inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego, 

uczelnie publiczne, państwowe fundusze celowe, z wyłączeniem państwowych funduszy 

celowych zaliczonych do podsektora ubezpieczeń społecznych, państwowe osoby 

prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydzielone rachunki, 

prowadzone przez państwowe jednostki budżetowe, mające siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

wydzielone rachunki, prowadzone przez państwowe jednostki budżetowe, dla których 

organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność 

określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, o których mowa  

w art. 11a ustawy o finansach publicznych, 

b) samorządowy – obejmujący budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich 

związki, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim  

lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, wydzielone rachunki samorządowych jednostek 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

                                            
1
 Obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późn. zm.)) nie definiują podziału jednostek sektora finansów publicznych na podsektory. 
Zaprezentowana klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmuje 
przyporządkowanie zgodne z metodyką unijną (ESA2010).  
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c) ubezpieczeń społecznych – obejmujący Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz 

Emerytalno-Rentowy, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Narodowy Fundusz Zdrowia 

(NFZ), Fundusz Pracy, Fundusz Składkowy, Fundusz Motywacyjny, Fundusz 

Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych 

oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W 2016 r. deficyt sektora finansów publicznych zwiększył się w stosunku do 2015 r. 

z poziomu 43.990,3 mln zł (2,4% PKB) do 46.065,5 mln zł (2,5% PKB). Natomiast analizując 

poziom deficytu sektora finansów publicznych z wyłączeniem wyniku budżetu środków 

europejskich, w 2016 r. odnotowano poprawę wyniku o ok. 7.329,6 mln zł,  

tj. o 0,5 pkt. proc. PKB. 

Na wynik sektora finansów publicznych w 2016 r. złożyły się: 

- deficyt podsektora rządowego w wysokości 56.934,4 mln zł (3,1% PKB), 

- nadwyżka podsektora ubezpieczeń społecznych w wysokości 2.200,2 mln zł (0,1% PKB), 

- nadwyżka podsektora samorządowego w wysokości 8.668,7 mln zł (0,5% PKB). 

Pozytywny wpływ na wynik sektora finansów publicznych miała przede wszystkim poprawa 

wyniku jednostek samorządu terytorialnego (o ok. 5.031 mln zł) oraz wyniku podsektora 

ubezpieczeń społecznych (o ok. 6.001 mln zł), natomiast w sposób negatywny na zmianę 

poziomu deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wpłynęło 

pogorszenie wyniku budżetu środków europejskich (o ok. 9.405 mln zł) oraz wyniku budżetu 

państwa (ok. 3.553 mln zł). 

Warto zaznaczyć, iż w 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego odnotowały rekordową 

nadwyżkę (ponad 7,6 mld zł), co było wynikową dobrej sytuacji gospodarczej i wysokich 

wpływów z podatków dochodowych, z drugiej zaś strony niskim poziomem wydatków 

majątkowych wynikającym ze spadku refundacji wydatków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 

W 2016 r. relacja dochodów sektora finansów publicznych do PKB spadła o 0,3 pkt. proc.  

i wyniosła 37,9%, co oznacza, że dochody sektora finansów publicznych wyniosły w 2016 r. 

701.908,7 mln zł i w porównaniu z 2015 r. wzrosły nominalnie o 2,1% (realnie o 2,7%)2. 

Spadek relacji dochodów sektora finansów publicznych do PKB był wynikiem spadku 

dochodów niepodatkowych (stanowiących 50,6% łącznych wpływów sektora) o ok. 

0,8 pkt. proc., w tym spadku środków unijnych o 1,5 pkt. proc. Wpływy podatkowe 

stanowiące 49,4% łącznych wpływów sektora wzrosły o ok. 0,5 pkt. proc., w tym 0,2 pkt. proc 

                                            
2
 Z uwagi na fakt, iż roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. wyniósł 99,4% (r/r) 

dynamika realna jest wyższa niż dynamika nominalna.  
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wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

0,2 pkt. proc z wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych. Dochody 

podatkowe wyniosły 346.420,4 mln zł i w porównaniu z 2015 r. wzrosły nominalnie o 5,6% 

(realnie o 6,3%). Czynniki mające wpływ na poziom dochodów podatkowych z tytułu 

głównych podatków (VAT, akcyza, podatki dochodowe) zostały omówione w rozdziale 

poświęconym dochodom budżetu państwa.  

Dochody niepodatkowe sektora finansów publicznych wyniosły w 2016 r. 355.488,3 mln zł  

i w stosunku do roku poprzedniego spadły nominalnie o 1,2% (realnie o 0,6%). Tak niewielki 

spadek dochodów niepodatkowych był zdeterminowany z jednej strony wzrostem o ok. 5,9% 

wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które stanowią ok. 58,6% 

skonsolidowanych dochodów niepodatkowych sektora, z drugiej zaś spadkiem o ok. 9,7% 

pozostałych dochodów niepodatkowych, w tym m.in. środków unijnych. Środki z UE  

i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi były głównym czynnikiem spadku dochodów 

niepodatkowych (udział tych środków w dochodach niepodatkowych spadł z 18,7% w 2015 r. 

do 11,5% w 2016 r.). 

W 2016 r. wydatki sektora finansów publicznych wyniosły 747.974,2 mln zł (40,4% PKB)  

i w porównaniu z 2015 r. wzrosły nominalnie o 2,2% (realnie o 2,8%). W efekcie w 2016 r. 

odnotowano spadek udziału wydatków publicznych do PKB o 0,3 pkt. proc. 

W 2016 r. konsolidacja po stronie wydatkowej była wspierana, w sposób pośredni  

lub bezpośredni, poniższymi regułami określającymi zasady konstrukcji budżetu: 

- ograniczenie wydatków budżetowych do poziomu wynikającego z zastosowania  

przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 stabilizującej reguły wydatkowej, 

- zasada, iż w planie i wykonaniu w części bieżącej budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, (powiększonej o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),  

co do zasady, nie może być deficytu, 

- zasada, zgodnie z którą w planie dochodów i wydatków agencji wykonawczej planowane 

wydatki nie powinny być wyższe od planowanych dochodów (naruszenie tej reguły jest 

możliwe za zgodą ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną 

w porozumieniu z Ministrem Finansów), 

- regulacje dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – limity zadłużenia 

(indywidualne limity zadłużenia uzależnione od wysokości średniej arytmetycznej  

z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących JST powiększonych  

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 
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ogółem budżetu) determinujące wypracowanie odpowiedniej nadwyżki w części bieżącej 

budżetu JST powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. 

W 2016 r. zaobserwowano wzrost udziału w PKB wydatków na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych tj. wydatków przeznaczonych na finansowanie emerytur, rent, zasiłków 

rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, innych zasiłków i świadczeń oraz stypendiów  

z 16,6% PKB w 2015 r. do 17,6% PKB. Na wydatki te w 2016 r. przypadało 43,5% łącznych 

wydatków sektora finansów publicznych, wobec 40,7% w 2015 r. i w stosunku do 2015 r. 

zwiększyły się one nominalnie o 9,2% (realnie o 9,8%). Wzrost poziomu wydatków  

na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost w relacji do PKB o 1 pkt. proc. PKB) 

zdeterminowany był przede wszystkim finansowaniem z budżetu państwa programu 

„Rodzina 500 plus” oraz w mniejszym stopniu waloryzacją emerytur i rent (wskaźnik 

waloryzacji 100,24%). Dodatkowo, osoby pobierające najniższe świadczenia otrzymały 

jednorazowy dodatek uzależniony od poziomu otrzymywanego świadczenia w wysokości  

od 50 zł (jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej w dniu  

29 lutego 2016 r. wynosi powyżej 1.500 zł, nie więcej jednak niż 2.000 zł.) do 400 zł (jeżeli 

świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej w dniu 29 lutego 

2016 r. nie przekracza kwoty 900 zł)3. W 2016 r. podwyższono także świadczenia 

pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z 1.200 zł  

do 1.300 zł). 

Wydatki na obsługę długu publicznego wzrosły w relacji do PKB o 0,1 pkt. proc (r/r). Wydatki 

te w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrosły nominalnie o 9,1% (9,7% realnie). Czynniki 

mające wpływ na poziom wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zostały omówione 

w rozdziale poświęconym wydatkom budżetu państwa.  

W 2016 r. wydatki majątkowe w stosunku do 2015 r. spadły nominalnie o 26,1%  

(realnie o 25,6%),co było głównie rezultatem silnego spadku wydatków inwestycyjnych  

w podsektorze samorządowym. Wydatki tego podsektora spadły w 2016 r. o ok. 33,7% (r/r). 

                                            
3
 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów  

i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. poz. 2011) 
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Powiązania między poszczególnymi segmentami sektora finansów publicznych w 2016 r.  

i wpływ tych powiązań na ich wyniki finansowe obrazuje poniższe zestawienie.  
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w mld zł 

1. Dochody ogółem 414,8 314,7 9,2 90,9 259,4 213,7 45,7 318,4 204,7 19,6 94,0 992,6 

   w tym:             

   transfery wewnątrz 

   sektora fin.  

   publicznych 

44,8 4,6 6,0 34,2 144,8 110,4 34,4 101,1 68,1 18,1 14,8 290,6 

2. Dochody bez 

   transferów 
370,0 310,1 3,2 56,7 114,6 103,3 11,3 217,3 136,5 1,5 79,2 701,9 

3. Wydatki ogółem 471,7 360,8 9,2 101,7 250,7 206,0 44,7 316,2 205,4 20,0 90,8 1.038,6 

   w tym:             

   Transfery 

   wewnątrz sektora 

   fin. publicznych 

214,7 199,1 3,7 11,9 31,2 27,5 3,7 44,7 5,3 2,2 37,2 290,6 

4. Wydatki bez 

   transferów 
257,0 161,7 5,5 89,8 219,5 178,5 41,0 271,5 200,2 17,7 53,5 748,0 

5. Wynik (1-3) -56,9 -46,2 0,0 -10,8 8,7 7,6 1,0 2,2 -0,7 -0,3 3,3 -46,1 

6. Wynik "netto" (2-4) 113,0 148,3 -2,2 -33,1 -104,9 -75,3 -29,7 -54,2 -63,6 -16,2 25,7 -46,1 

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych  

w podziale na podsektory zawiera tablica zamieszczona w załączniku. 

2. Fiskalne kryteria konwergencji 

Fiskalne kryteria konwergencji dotyczą poziomu deficytu i długu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych. Stanowią one podstawę do oceny sytuacji fiskalnej kraju i odnoszą się  

do maksymalnego, dopuszczalnego poziomu deficytu i długu instytucji rządowych 

i samorządowych zawartego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)  

oraz w dołączonym do niego Protokole nadmiernego deficytu. Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) zobowiązuje w art. 126 ust. 1 państwa członkowskie UE do unikania 

nadmiernego, tj. przekraczającego 3% PKB deficytu nominalnego sektora. Obowiązek ten 

został doprecyzowany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. 

w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, które tworzy 

tzw. część korygującą Paktu Stabilności i Wzrostu. Natomiast wielkość długu sektora 

instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB.  
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Rada Ecofin zakończyła 19 czerwca 2015 r. procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski 

trwającą od maja 2009 r. W rezultacie Polska podlega obecnie wymogom części 

prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu.  

Zgodnie z ww. kryteriami deficyt i dług sektora liczony jest według zasad Europejskiego 

Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych4 (ESA2010) oraz wytycznych zawartych 

w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)5.  

Wykorzystywane przez Komisję Europejską dane statystyczne w odniesieniu do sektora 

instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) różnią się od danych opracowywanych 

w oparciu o ustawę o finansach publicznych w kwestii zakresu podmiotowego sektora (lista 

jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie 

z ESA2010 dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego6),  

innej klasyfikacji niektórych transakcji oraz odmiennej koncepcji rachunkowej (dane 

prezentowane są na bazie memoriałowej, polegającej na rejestrowaniu operacji w momencie 

ich powstania, zmiany, ustania lub wygaśnięcia, a nie w momencie kasowego przepływu 

środków pieniężnych; dodatkowo należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne  

są wykazywane w wysokości możliwej do ściągnięcia). Szczegółowy opis metod, procedur 

oraz źródeł danych wykorzystywanych przez Główny Urząd Statystyczny podczas kompilacji 

wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby Unii Europejskiej zawarty 

jest w publikacji: Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł  

i metod7. Obowiązek opracowywania w/w materiału wynika z Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 479/2009, z późniejszymi zmianami i ma celu umożliwienie Eurostatowi (Europejski Urząd 

Statystyczny) ocenę zgodności stosowanych praktyk z zasadami ESA. 

Zgodnie z tzw. notyfikacją fiskalną opublikowaną przez GUS8 deficyt sektora instytucji rządowych 

i samorządowych według ESA2010 wyniósł w 2016 r. 44,7 mld zł, tj. 2,4% PKB i w stosunku 

do 2015 r. spadł o ok. 1,5 mld zł tj. 0,2 pkt. proc r/r.  

Wynik uwzględnia zmianę metodologiczną co do rejestracji dochodów ze sprzedaży 

częstotliwości jako renty rozłożonej w czasie na okres przyznanych rezerwacji częstotliwości 

tj. 15 lat zamiast ujęcia pełnej kwoty tych wpływów w 2016 r. (kasowe wpływy ze sprzedaży 

częstotliwości LTE wyniosły w 2016 r. 9,2 mld zł, tj. ok. 0,5% PKB). Z tego tytułu rewizji 

uległy także dane za lata 2013 – 2015. Ponadto w 2016 r. przeklasyfikowano do sektora 

                                            
4
 European System of Integrated Economic Accounts wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku 
5
 Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016 

6
 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-

samorzadowych/lista-jednostek-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-s-13-zgodnie-z-esa2010-stan-na-

31-grudnia-2016-r-,6,6.html  
7 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories 
8
 Komunikat GUS dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.  

(tzw. notyfikacja fiskalna) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/lista-jednostek-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-s-13-zgodnie-z-esa2010-stan-na-31-grudnia-2016-r-,6,6.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/lista-jednostek-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-s-13-zgodnie-z-esa2010-stan-na-31-grudnia-2016-r-,6,6.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/lista-jednostek-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-s-13-zgodnie-z-esa2010-stan-na-31-grudnia-2016-r-,6,6.html
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories
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instytucji rządowych i samorządowych jednostki publiczne oraz bez wpływu na wynik sektora 

dokonano rewizji poziomu składek imputowanych w rachunkach sektora instytucji rządowych 

i samorządowych, zwiększając o tę samą wielkość dochody z tytułu składek netto  

na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki dla transakcji świadczenia społeczne  

inne niż transfery socjalne w naturze. 

Wielkość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych była zdeterminowana przez:  

 deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który wyniósł 

ok. 48,2 mld zł (2,6% PKB) i w stosunku do 2015 r. wzrósł o ok. 8,3 mld zł,  

tj. 0,4 pkt. proc r/r;  

 nadwyżkę podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w wysokości 

ok. 4,5 mld zł (0,2% PKB), którą w stosunku do 2015 r. wzrosła o ok. 4,3 mld zł,  

tj. o 0,2 pkt. proc r/r;  

 deficyt podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 1,1 mld zł 

(0,1% PKB) i w stosunku do 2015 r. nastąpiła poprawa wyniku o ok. 5,5 mld zł,  

tj. o 0,3 pkt. proc r/r. 
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Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012 - 2016

Wyszczególnienie jedn. 2012 2013 2014 2015
2016

Ustawa*

2016

Wykonanie

Procesy realne

PKB % 101,6 101,4 103,3 103,8 103,8 102,7

      Eksport % 104,6 106,1 106,7 107,7 106,0 109,0

      Import % 99,7 101,7 110,0 106,6 106,5 108,9

    Popyt krajowy % 99,5 99,4 104,7 103,3 104,0 102,4

      Spożycie % 100,5 100,8 102,8 102,8 103,2 103,6

         - prywatne % 100,7 100,3 102,6 103,0 103,7 103,8

         - publiczne % 99,7 102,5 104,1 102,4 101,4 102,8

      Akumulacja % 96,1 94,2 112,8 104,9 107,2 98,2

         - nakłady brutto na środki trwałe % 98,2 98,9 110,0 106,1 107,0 92,1

PKB w cenach bieżących mld zł 1.629,4 1.656,8 1.719,7 1799,3 1888,3 1.851,2

Ceny

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych

- średnioroczna % 103,7 100,9 100,0 99,1 101,7 99,4

Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu

- średnioroczna % 103,3 98,7 98,5 97,8 101,4 99,9

Deflator PKB % 102,3 100,3 100,5 100,8 101,3 100,2

Wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zł 3.530 3.659 3.777 3.908 4.055 4.047

      w tym:

       - w sektorze przedsiębiorstw zł 3.728 3.837 3.980 4.121 4.288 4.277

Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. etatów 9.720 9.566 9.701 9.823 9.824 10.045**

      w tym:

       - w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5.549 5.494 5.529 5.602 5.661 5.760

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2.136,8 2.157,9 1.825,2 1.563,3 1.541 1.335

Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) % 13,4 13,4 11,4 9,7 9,7 8,3

Kurs walutowy

EUR/PLN  (średni w roku) PLN 4,19 4,20 4,19 4,18 4,03 4,36

Stopy procentowe

Stopy procentowe w ujęciu nominalnym

  - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 4,61 2,95 2,39 1,59 1,50 1,50

Bilans płatniczy na bazie transakcji

Saldo obrotów bieżących do PKB % -3,7 -1,3 -2,1 -0,6 -1,5 -0,3

*  Nowelizacje ustawy budżetowej (z dnia z 20 października 2016 r. oraz z dnia 15 grudnia 2016 r.) nie wprowadziły zmian w prognozie makroekonomicznej w stosunku 

do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r.

** Szacunki MF; wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2017 , tj. 14 lipca br., natomiast ostateczne dane w tym 

zakresie ukażą się w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej 2017 , tj. 29 grudnia 2017 r.



Tablica 2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji  

 państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB 

 w roku budżetowym 2016

kwota relacja do PKB

(mln zł) (%)

1) państwowy dług publiczny 965.198,1 52,1%

2) dług Skarbu Państwa 928.666,2 50,2%

3/5 PKB

PKB 

Tablica 3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji 

sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2016

kwota relacja do PKB

(mln zł) (%)

1) państwowy dług publiczny 965.198,1 52,1%

2) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez podmioty sektora finansów publicznych 
128.209,5 6,9%

3) dług Skarbu Państwa 928.666,2 50,2%

4) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa
124.513,7 6,7%

5) państwowy dług publiczny obliczony z zastosowaniem dla zobowiązań 

wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej 

z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze 2015 

roku

958.531,6 51,8%

6) wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 

w 2016 r.
39.793,1 2,1%

7) państwowy dług publiczny obliczony z zastosowaniem dla zobowiązań 

wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej 

z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze 2016 

roku pomniejszony o wolne środki służące finansowaniu potrzeb 

pożyczkowych budżetu państwa w 2017 r.

918.738,4 49,6%

8) deficyt sektora finansów publicznych 46.065,5 2,5%

9) deficyt budżetu państwa 46.159,5 2,5%

Wyszczególnienie

1.110.720,0

1.851.200,0

Wyszczególnienie



struktura struktura

Wyszczególnienie XII 2015 XII 2015 XII 2016 XII 2016

w % w % w mln zł w %

Zadłużenie Skarbu Państwa 834.550,6 100,0% 928.666,2 100,0% 94.115,6 11,3%

I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa 543.262,2 65,1% 609.202,9 65,6% 65.940,7 12,1%

1.Zadłużenie z tytułu SPW 523.695,5 62,8% 587.934,9 63,3% 64.239,4 12,3%

1.1.Rynkowe SPW 513.385,1 61,5% 576.701,2 62,1% 63.316,1 12,3%

oprocentowanie stałe - nieindeksowane 384.567,5 46,1% 427.486,9 46,0% 42.919,4 11,2%

obligacje OK 38.928,4 4,7% 47.852,0 5,2% 8.923,6 22,9%

obligacje PS 172.868,0 20,7% 176.173,8 19,0% 3.305,8 1,9%

obligacje DS 139.393,4 16,7% 169.728,4 18,3% 30.335,0 21,8%

obligacje WS 33.377,6 4,0% 33.732,6 3,6% 355,0 1,1%

oprocentowanie stałe - indeksowane 7.677,1 0,9% 4.449,6 0,5% -3.227,6 -42,0%

obligacje IZ 7.677,1 0,9% 4.449,6 0,5% -3.227,6 -42,0%

oprocentowanie zmienne 121.140,5 14,5% 144.764,8 15,6% 23.624,3 19,5%

obligacje WZ 121.140,5 14,5% 144.764,8 15,6% 23.624,3 19,5%

1.2. Oszczędnościowe SPW 10.310,4 1,2% 11.233,6 1,2% 923,3 9,0%

oprocentowanie stałe 4.147,5 0,5% 5.095,7 0,5% 948,2 22,9%

obligacje KOS 1.355,7 0,2% 0,0 0,0% -1.355,7 -100,0%

obligacje DOS 2.791,8 0,3% 5.095,7 0,5% 2.303,9 82,5%

oprocentowanie zmienne 6.162,9 0,7% 6.138,0 0,7% -25,0 -0,4%

obligacje TOZ 534,4 0,1% 557,5 0,1% 23,1 4,3%

obligacje COI 1.656,2 0,2% 1.516,2 0,2% -140,0 -8,5%

obligacje ROS 0,0 0,0% 1,6 0,0% 1,6 -

obligacje EDO 3.972,3 0,5% 4.061,1 0,4% 88,8 2,2%

obligacje ROD 0,0 0,0% 1,6 0,0% 1,6 -

2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa 19.566,7 2,3% 21.268,1 2,3% 1.701,3 8,7%

depozyty jsfp* 15.444,9 1,9% 17.202,8 1,9% 1.757,9 11,4%

depozyty sądowe** 4.096,4 0,5% 4.052,8 0,4% -43,6 -1,1%

zobowiązania wymagalne 22,0 0,0% 9,1 0,0% -12,9 -58,8%

inne 3,5 0,0% 3,4 0,0% -0,1 -1,6%

II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa 291.288,4 34,9% 319.463,2 34,4% 28.174,8 9,7%

1.Zadłużenie z tytułu SPW 215.629,4 25,8% 241.487,8 26,0% 25.858,4 12,0%

1.1.Rynkowe SPW 215.629,4 25,8% 241.487,8 26,0% 25.858,4 12,0%

oprocentowanie stałe 215.629,4 25,8% 241.487,8 26,0% 25.858,4 12,0%

EUR 140.382,3 16,8% 156.706,9 16,9% 16.324,6 11,6%

USD 49.544,0 5,9% 57.674,3 6,2% 8.130,4 16,4%

CHF 12.330,3 1,5% 11.446,1 1,2% -884,2 -7,2%

JPY 13.372,8 1,6% 13.855,9 1,5% 483,1 3,6%

CNY 0,0 0,0% 1.804,5 0,2% 1.804,5 -

2. Kredyty zagraniczne 75.652,5 9,1% 77.959,4 8,4% 2.306,9 3,0%

oprocentowanie stałe 17.931,1 2,1% 21.185,5 2,3% 3.254,4 18,1%

EUR 17.931,1 2,1% 21.185,5 2,3% 3.254,4 18,1%

oprocentowanie zmienne 57.721,4 6,9% 56.774,0 6,1% -947,5 -1,6%

EUR 57.721,4 6,9% 56.774,0 6,1% -947,5 -1,6%

3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa 6,5 0,0% 16,0 0,0% 9,5 146,1%

*) Depozyty przyjęte od jsfp posiadających osobowość prawną  

**) Depozyty sądowe od jsfp posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza sfp

Tablica 4. Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł)

zmiana 

XII 2016 - XII 2015



struktura struktura zmiana 

Wyszczególnienie XII 2015 XII 2015 XII 2016 XII 2016 XII 2016 - XII 2015

w % w % w mln zł w %

Zadłużenie Skarbu Państwa 834.550,6 100,0% 928.666,2 100,0% 94.115,6 11,3%

I. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec rezydentów 350.092,5 41,9% 433.073,0 46,6% 82.980,5 23,7%

Krajowe banki komercyjne 184.177,6 22,1% 250.921,9 27,0% 66.744,3 36,2%

1.Krajowe SPW 171.499,8 20,5% 235.521,3 25,4% 64.021,6 37,3%

1.1.Rynkowe SPW 171.499,8 20,5% 235.521,3 25,4% 64.021,6 37,3%

obligacje OK 13.945,9 1,7% 27.716,4 3,0% 13.770,5 98,7%

obligacje PS 57.422,7 6,9% 70.558,2 7,6% 13.135,6 22,9%

obligacje DS 20.736,7 2,5% 33.703,5 3,6% 12.966,8 62,5%

obligacje WS 2.879,1 0,3% 3.556,8 0,4% 677,7 23,5%

obligacje IZ 1.500,9 0,2% 1.225,6 0,1% -275,3 -18,3%

obligacje WZ 75.014,5 9,0% 98.760,8 10,6% 23.746,3 31,7%

2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

depozyty jsfp* 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

depozyty sądowe** 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0

zobowiązania wymagalne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

inne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

3. Zagraniczne SPW 12.677,8 1,5% 15.400,6 1,7% 2.722,8 21,5%

Krajowy sektor pozabankowy 165.914,9 19,9% 182.151,1 19,6% 16.236,1 9,8%

1.Krajowe SPW 145.436,2 17,4% 159.857,8 17,2% 14.421,6 9,9%

1.1.Rynkowe SPW 135.140,1 16,2% 148.641,9 16,0% 13.501,8 10,0%

obligacje OK 10.750,6 1,3% 12.853,8 1,4% 2.103,2 19,6%

obligacje PS 43.653,2 5,2% 39.470,3 4,3% -4.183,0 -9,6%

obligacje DS 30.865,1 3,7% 37.440,1 4,0% 6.575,0 21,3%

obligacje WS 16.384,7 2,0% 17.014,4 1,8% 629,8 3,8%

obligacje IZ 2.898,5 0,3% 2.120,2 0,2% -778,3 -26,9%

obligacje WZ 30.588,0 3,7% 39.743,2 4,3% 9.155,1 29,9%

1.2. Oszczędnościowe SPW 10.296,0 1,2% 11.215,9 1,2% 919,9 8,9%

obligacje KOS 1.354,9 0,2% 0,0 0,0% -1.354,9 -100,0%

obligacje DOS 2.788,8 0,3% 5.088,3 0,5% 2.299,6 82,5%

obligacje TOZ 534,1 0,1% 556,7 0,1% 22,6 4,2%

obligacje COI 1.653,5 0,2% 1.515,1 0,2% -138,4 -8,4%

obligacje ROS 0,0 0,0% 1,6 0,0% 1,6 -

obligacje EDO 3.964,8 0,5% 4.052,6 0,4% 87,8 2,2%

obligacje ROD 0,0 0,0% 1,6 0,0% 1,6 -

2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa 19.554,2 2,3% 21.251,2 2,3% 1.697,0 8,7%

depozyty jsfp* 15.444,9 1,9% 17.202,8 1,9% 1.757,9 11,4%

depozyty sądowe** 4.083,9 0,5% 4.035,9 0,4% -48,0 -1,2%

zobowiązania wymagalne 22,0 0,0% 9,1 0,0% -12,9 -58,8%

inne 3,5 0,0% 3,4 0,0% -0,1 -1,6%

3. Zagraniczne SPW 924,6 0,1% 1.042,1 0,1% 117,5 12,7%

II. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec nierezydentów 484.458,1 58,1% 495.593,2 53,4% 11.135,1 2,3%

1.Krajowe SPW 206.759,5 24,8% 192.555,8 20,7% -14.203,8 -6,9%

1.1.Rynkowe SPW 206.745,2 24,8% 192.538,0 20,7% -14.207,2 -6,9%

obligacje OK 14.231,8 1,7% 7.281,7 0,8% -6.950,1 -48,8%

obligacje PS 71.792,1 8,6% 66.145,3 7,1% -5.646,8 -7,9%

obligacje DS 87.791,6 10,5% 98.584,9 10,6% 10.793,3 12,3%

obligacje WS 14.113,9 1,7% 13.161,4 1,4% -952,5 -6,7%

obligacje IZ 3.277,8 0,4% 1.103,8 0,1% -2.174,0 -66,3%

obligacje WZ 15.537,9 1,9% 6.260,8 0,7% -9.277,1 -59,7%

1.2. Oszczędnościowe SPW 14,3 0,0% 17,7 0,0% 3,4 23,6%

obligacje KOS 0,8 0,0% 0,0 0,0% -0,8 -100,0%

obligacje DOS 3,0 0,0% 7,3 0,0% 4,3 144,2%

obligacje TOZ 0,3 0,0% 0,8 0,0% 0,5 144,8%

obligacje COI 2,6 0,0% 1,1 0,0% -1,6 -59,9%

obligacje ROS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

obligacje EDO 7,5 0,0% 8,5 0,0% 1,0 12,9%

obligacje ROD 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 -

2. Zagraniczne SPW 202.027,0 24,2% 225.045,1 24,2% 23.018,1 11,4%

3. Kredyty zagraniczne 75.652,5 9,1% 77.959,4 8,4% 2.306,9 3,0%

Europejski Bank Inwestycyjny 43.996,0 5,3% 45.321,1 4,9% 1.325,0 3,0%

Bank Światowy 30.763,1 3,7% 31.725,1 3,4% 962,0 3,1%

Bank Rozwoju Rady Europy 893,4 0,1% 913,2 0,1% 19,8 2,2%

4. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa 19,0 0,0% 32,9 0,0% 13,9 72,9%

*) Depozyty przyjęte od jsfp posiadających osobowość prawną  

**) Depozyty sądowe od jsfp posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza sfp

Tablica 5. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł)



 Tablica 6. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2016

Sektor

finansów

publicznych 1)

Konsolidacja między-

szczeblowa

Podsektor

rządowy 2)

Konsolidacja 

podsektora 

rządowego

Podsektor

samorządowy 2)

Konsolidacja 

podsektora 

samorządowego

Podsektor

ubezpieczeń 

społecznych 2)

Konsolidacja 

podsektora 

ubezpieczeń 

społecznych

  I. DOCHODY OGÓŁEM 701.908,7 236.917,5 382.817,2 31.967,9 247.087,4 12.320,7 308.921,6 9.437,0

        1. Dochody podatkowe 346.420,4 703,7 272.855,4 283,0 74.268,7 441,2 0,0 0,0

           - podatki pośrednie 193.246,5 258,5 193.505,0 235,3 0,0 0,0 0,0 0,0

           - podatek dochodowy od osób prawnych 33.720,4 54,8 26.334,0 47,4 7.441,2 0,0 0,0 0,0

           - podatek dochodowy od osób fizycznych 89.340,5 0,0 48.232,4 0,0 41.108,1 0,0 0,0 0,0

           - inne podatki 30.113,0 390,4 4.784,0 0,3 25.719,4 441,2 0,0 0,0

        2. Dochody niepodatkowe 355.488,3 236.213,8 109.961,8 31.684,9 172.818,7 11.879,5 308.921,6 9.437,0

           - dywidenda 3.291,6 0,0 2.814,7 0,0 382,1 0,0 94,8 0,0

           - wpłaty z zysku NBP 7.862,0 0,0 7.862,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           - cło 3.177,8 0,0 3.177,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           - składki 208.379,2 25.218,9 430,9 0,0 0,0 0,0 233.167,2 3.266,3

           - pozostałe dochody 91.965,3 203.322,4 55.198,3 30.478,3 165.721,0 11.836,4 74.368,4 6.170,7

           - środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 40.812,4 7.672,5 40.478,1 1.206,6 6.715,6 43,1 1.291,2 0,0

 II. WYDATKI OGÓŁEM 747.974,2 236.917,5 439.751,6 31.967,9 238.418,7 12.320,7 306.721,4 9.437,0

         1. Dotacje i subwencje 57.308,0 166.496,3 210.662,7 28.712,5 12.752,9 7.783,5 388,7 4.215,6

         2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 325.185,0 35.011,8 28.052,4 0,0 35.937,2 0,0 296.207,2 1.681,9

         3. Inne wydatki bieżące 250.111,9 26.424,2 106.066,3 638,9 160.996,5 2.303,9 9.473,3 3.539,5

         4. Wydatki majątkowe 62.669,0 8.437,5 43.905,3 2.334,8 26.549,0 2.233,1 652,2 0,0

         5. Obsługa długu publicznego 33.495,2 547,7 31.859,8 281,7 2.183,1 0,2 0,0 0,0

         6. Środki własne Unii Europejskiej 19.205,1 0,0 19.205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -46.065,5 0,0 -56.934,4 0,0 8.668,7 0,0 2.200,2 0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.

Wyszczególnienie

w mln zł



Tablica 7. Dochody budżetu państwa

Wykonanie

2015 r.

Ustawa budżetowa

na 2016 r.

Wykonanie

2016 r.
4:2 4:3

1 2 3 4 5 6

Dochody ogółem 289.136.706 313.808.526 314.683.570 108,8 100,3 

Dochody podatkowe i niepodatkowe 287.383.734 312.070.976 313.269.679 109,0 100,4 

1. Dochody podatkowe 259.673.511 276.140.000 273.138.413 105,2 98,9 

  1.1. Podatki pośrednie 187.266.556 194.149.000 193.740.319 103,5 99,8 

    a) podatek od towarów i usług 123.120.798 128.683.000 126.584.120 102,8 98,4 

    b) podatek akcyzowy 62.808.633 64.083.000 65.749.274 104,7 102,6 

    c) podatek od gier 1.337.125 1.383.000 1.406.925 105,2 101,7 

  1.2. Podatek CIT 25.813.386 26.067.000 26.381.397 102,2 101,2 

  1.3. Podatek PIT 45.040.043 46.894.000 48.232.395 107,1 102,9 

  1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1.553.465 1.530.000 1.277.488 82,2 83,5 

  1.5 Podatek od niektórych instytucji finansowych 5.500.000 3.506.810 63,8 

  1.6. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych 2.000.000 

  1.7  Podatek tonażowy 0,3 0,3 95,9 

  1.8. Podatki zniesione 60 3 4,9 

2. Dochody niepodatkowe 27.710.223 35.930.976 40.131.266 144,8 111,7 

  2.1. Dywidendy i wypłaty z zysku 6.351.193 4.799.670 2.814.682 44,3 58,6 

  2.2. Wpłaty z zysku NBP 3.200.000 7.861.992 245,7 

  2.3. Cło 2.929.145 3.034.000 3.177.775 108,5 104,7 

  2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 16.534.586 22.924.868 24.044.869 145,4 104,9 

  2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1.895.299 1.972.438 2.231.948 117,8 113,2 

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi 1.752.972 1.737.550 1.413.891 80,7 81,4 

tys. zł %

Wyszczególnienie


