Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

BMI1.0124.453.2019
Pan
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
celnicy.pl@gmail.com
W odpowiedzi na wniosek ZZ Celnicy PL – 43/19 z 5 kwietnia 2019 r. o udostępnienie informacji
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1330, z późn. zm.) uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów. Zgodnie z art. 175 ust. 1 tej ustawy dysponenci części budżetowych sprawują
nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych,
w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków
oraz realizacją właściwych procedur. Natomiast art. 177 ustawy wskazuje, że w przypadku
stwierdzenia:
1) niegospodarności w określonych jednostkach,
2) opóźnień w realizacji zadań,
3) nadmiaru posiadanych środków,
4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w art. 162
- może być podjęta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.
Blokowanie planowanych wydatków budżetowych oznacza okresowy lub obowiązujący do końca
roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków. Decyzje o blokowaniu
planowanych wydatków podejmuje Minister Finansów - w zakresie całego budżetu państwa,
z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 lub dysponenci części budżetowych w zakresie ich części budżetu państwa.
W części 19 na bieżąco prowadzony jest nadzór dysponenta dotyczący zachowania zasad
oszczędnego gospodarowania środkami. W ramach nadzoru prowadzone są analizy dotyczące
wykorzystania środków, stopnia realizacji zadań, opóźnień i możliwości przesunięcia środków na
inne zadania, bądź postawienia oszacowanych nadwyżek do dyspozycji. Obszary poddawane
szczególnej analizie dotyczą zadań narażonych na zmiany harmonogramu płatności z uwagi na
opóźnienia w realizacji (inwestycje budowlane lub inne umowy, a także zadania, gdzie uzyskano
współfinansowanie ze środków pomocowych, co spowodowało uwolnienie środków
budżetowych) lub z oznaczonym terminem realizacji.
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Do dnia udzielenia niniejszej informacji ani Minister Finansów ani dysponent części nie podjął
decyzji o blokowaniu wydatków w części 19 na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
Pismem DLK6.412.29.2019 z 1 kwietnia 2019 r. Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej
Administracji Skarbowej, w ramach wykonywanych kompetencji, zwrócił się do Izb
Administracji Skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości o
złożenie stosownych wniosków o blokady w systemach Trezor i Zefir2 w określonych obszarach
i kwotach wydatków możliwych do blokowania (pismo w załączeniu).
Wnioski te nie zawierają wydatków ujętych w planach finansowych jednostek KAS w podziałkach
klasyfikacyjnych dotyczących funduszy wynagrodzeń korpusu służby cywilnej, ani uposażeń
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (paragrafach 4010, 4020, 4050, 4060).

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Anna Długosińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej; Marta Kobzdej, Dyrektor Departamentu Finansów
i Księgowości.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Agnieszka Niekłań-Wudarska
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