Łódź, dn. 21 października 2002r.

OPINIA
O PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2003
KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
część 01
I.

Wprowadzenie.
1. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej działa na mocy
postanowienia zawartego w Konstytucji z kwietnia 1997 r. oraz
rozporządzeń Prezydenta RP z 21.01.1998 r. wraz ze zmianami z
13.12.2000 r. i 16.02.2001 r. oraz rozporządzenia z 17.05.2002 r. w
sprawie powołania wewnętrznego audytora.
2. Kancelaria Prezydenta ma zapewnić realizację zadań wynikających z
obsługi Prezydenta w zakresie jego konstytucyjnych i ustawowych
kompetencji.
3. Zgodnie ze statutem nadanym przez Prezydenta RP Kancelaria
posiada wyodrębnione jednostki do których należą:
-

Krajowa Rada Sądownictwa wraz z Biurem;

-

Rada Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Biurem;

-

Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;

-

Wspólna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansowej.
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4. Specyficznym elementem cz. 01 jest włączony do niej Narodowy
Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz środki przeznaczone
na utrzymanie biur byłych prezydentów.
5. W roku 2003 w porównaniu do okresów poprzednich przybywają nowe
zadania dla Kancelarii Prezydenta związane z:
-

przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.;

-

planowanym w 2004 r., zgodnie z postanowieniem ustawy z
27.07

2001

r.

o

Krajowej

Radzie

Sądownictwa,

wyodrębnieniem ze struktur Kancelarii Prezydenta RP Krajowej
Rady Sądownictwa i powstaniem samodzielnego urzędu
administracji państwowej. Będzie to wymagało w 2003 roku
zabezpieczenia bazy kadrowej i lokalowo-materialnej, co
pociąga za sobą dodatkowe środki;
-

zmianę siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co także
spowoduje dodatkowe koszty związane z jego adaptacją.

6. Rutynowe zadania Kancelarii Prezydenta RP wynikają z działalności
Prezydenta związanej z kompetencjami konstytucyjnymi i ustawowymi,
od których należą: reprezentacja państwa na zewnątrz, zwierzchnictwo
sił zbrojnych, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych, działania na
rzecz

idei

integracji

europejskiej

,

koordynacja

działań

antyterrorystycznych, które wzmogły się po wydarzeniach z 11
września 2001 roku.
II.

Uwagi szczegółowe.
1. Sporządzony przez Kancelarię Prezydenta projekt budżetu na 2003 r.
został odniesiony do wskaźników makroekonomicznych na 2003 r.
zawartych

w

informacji

Ministra

Finansów

z

14.08.2002

r.,

planowanego wykonania budżetu w roku 2002 oraz nowych zadań
przypisanych Kancelarii w przyszłym roku.
2. Dochody Kancelarii Prezydenta RP w 2003 r. planuje się w kwocie 920
tys. zł, a wydatki na poziomie 160.146 tys. zł.
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3. Ogółem dochody w 2003 r. wzrastają o 3,1% w stosunku do 2002 r.
Największą pozycją dochodów są wpływy za wynajem pomieszczeń i
czynsze (660 tys. zł)
4. Blisko ¾ wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące (100.892 tys. zł)
jeśli wyłączyć z nich dotację na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa.
5. Charakterystyczna jest struktura wydatków w cz. 01, która w 2003 r. ma
dwie dominujące pozycje: Kancelaria – 54,8% i Narodowy Fundusz
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 18,7%. Dodatkowo warto zwrócić
uwagę, że realizacja referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii
będzie obciążała budżet Kancelarii na poziomie 4,9% wydatków
ogółem.
6. Wydatki w części 01, które mające charakter zadaniowy wynoszą
32,4% wydatków ogółem. Blisko połowa wydatków to bieżąca
działalność administracyjna (49,7% wydatków ogółem), a wydatki
inwestycyjne 17,9%.
7. W rozdziale 75101 § 4010, 4040, 4050 i 4070, w przedstawionej
informacji, brak jest podania kwoty przeznaczonej na nagrody
jubileuszowe co należy uzupełnić niezależnie od tego, że są one
wyliczane zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych (z
grudnia 1989).
8. W rozdziale 751001 § 4210, 4270, 4260, 4300, podano zaplanowaną
kwotę 27.023 tys. zł na zakup towarów i usług, przedstawiając listę
zadań, które mają być z tej kwoty sfinansowane. Brak jest natomiast
kwot przypisanych poszczególnym wymienionym zadaniom. Podobna
uwaga odnosi się do braku podania kwoty na podróże służbowe
krajowe w ramach pozostałych wydatków bieżących.
9. W rozdziale 75195 podano łączną kwotę bez jej szczegółowego
podziału. Potrzebne jest tu wyjaśnienie, w tym jakie środki przeznacza
się na prowadzenie biur byłych Prezydentów.
10. W rozdziale 75197 – Gospodarstwo Pomocnicze, podane są
planowane przychody a brak jest planowanych wydatków.
11. W rozdziale 921 i rozdziale 92123 przedstawiono kwotę łącznych
dochodów i wydatków w 2003 r. bez ich specyfikacji.
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III.

Wnioski.
1. Brak podania kwot przeznaczonych na finansowanie konkretnych
zadań w ramach poszczególnych rozdziałów powoduje konieczność
uzupełnień w tym zakresie.
2. Zwraca uwagę fakt, że środki na referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne rozdz. 75110 są ok. 2 razy wyższe (7900 tys. zł) niż
środki przeznaczone na współpracę naukowo-techniczną z zagranicą
(rozdz. 75111 – 3.850 tys. zł).
3. Wobec

braku

informacji

dotyczącej

wydatków

gospodarstwa

pomocniczego (podano tylko planowane przychody) nie można ocenić
gospodarki finansowej tej jednostki.
4. Fundusz Rewaloryzacji zabytków Krakowa nie został opatrzony
szczegółowymi informacjami o przeznaczeniu wydatków, co jest
niezbędne przy jego ocenie.

Opracowała: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

